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WSTĘP
Dobre praktyki. Katalog dobrych praktyk w edukacji jest bardzo
ważnym wydawnictwem ze względu na sposób dzielenia się wiedzą
i refleksją pedagogiczną przez dyrektorów szkół i placówek
oświatowych oraz nauczycieli. Zastanówmy się, jakie korzyści dla
szkoły/placówki oświatowej wynikają z prezentowania dobrych
praktyk w Katalogu? Oto najważniejsze z nich:
- prezentacja wizji i misji szkoły – motywacja nauczycieli poprzez
budowanie poczucia ważności i wartości działań istotnych
w procesie edukacji i wychowania,
- dokumentowanie osiągnięć,
- upowszechnienie wniosków z praktyki edukacyjnej, rezultatów
projektów, konkursów, innowacji, innych przedsięwzięć,
- udostępnienie innym osobom, organizacjom, szkołom pomysłów,
rozwiązań i/lub czerpanie inspiracji od innych,
- promocja w środowisku lokalnym i własnym szkoły.
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego w roku szkolnym 2015/2016 przygotowało trzy
zeszyty publikacji Dobre praktyki. Katalog dobrych praktyk
w edukacji – zeszyt jedenasty, dwunasty i trzynasty. W zeszycie
jedenastym przedstawiono 60, w dwunastym – 54, w trzynastym –
65 przedsięwzięć ważnych dla społeczności szkolnych. Znamy
jednak wiele innych działań, których znaczenie wykracza poza
mury szkolne. Zachęcamy do rozpropagowania tych wydarzeń
w naszym wydawnictwie.
Grażyna Adamiec i Janusz Moos
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PRZEDSZKOLA MIEJSKIE
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Przedszkole Miejskie nr 10 w Łodzi
Łowcy talentów
Autor: Monika Sołtysiak – nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 10 w Łodzi
Osoba rekomendująca: Beata Wosińska – doradca metodyczny w ŁCDNIKP

Przedszkole Miejskie nr 10 jest inicjatorem oraz organizatorem
od 2010 roku Festiwalu Piosenki Angielskiej „Funny Singing”.
W każdej edycji organizowanej imprezy, która od 2015 roku ma
zasięg wojewódzki bierze udział około 20 placówek.
Głównymi celami przedsięwzięcia jest:
- wyzwalanie kreatywności w różnych obszarach aktywności,
- rozwijanie umiejętności językowo-wokalnych,
- motywowanie do nauki języka angielskiego w ciekawy
i przyjemny sposób,
- rozbudzanie wiary we własne możliwości.
Festiwal cieszy się ogromnym zainteresowaniem, w doskonały
sposób propaguje idee uczenia się język angielski przez najmłodsze
pokolenia. Istnieje wiele psychologicznych i metodycznych
aspektów, aby popularyzować piosenki w uczeniu się kolejnego
języka. Stanowią one bogaty zbiór nowego słownictwa, który
łatwiej przyswoić w takiej właśnie formie.
Na przestrzeni kilku lat odbywania się festiwalu, zaskarbił on
swoich zwolenników i przyjaciół. Mali artyści mają możliwość
odkrywania i wykorzystania swoich talentów oraz umiejętności. Co
roku przygotowywany jest zróżnicowany repertuar - od ballad po
ostrzejsze, rockowe utwory, wśród których pojawiają się tak wielkie
przeboje jak „Twist and shout”, „One way ticket”. Podczas zmagań
konkursowych nie brakuje twórczej tremy oraz dobrej zabawy,
dzieci z wielką estymą prezentują nabyte umiejętności z zakresu
języka angielskiego.
Uczestnicy konkursu przygotowują nie tylko oryginalne
interpretacje utworów, ale ujawniają także charyzmatyczne
osobowości, dowodząc tym samym ambicji poszukiwania własnego
stylu artystycznego. Inwencja śpiewających ceniona jest przez
publiczność równie wysoko jak talent. Małych wykonawców
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oklaskują siedzący na widowni koledzy, a ocenia profesjonalne jury,
w skład, którego wchodzą muzycy i filolodzy języka angielskiego.
Efekty wdrożenia: podczas przygotowywania festiwalu oraz
uczestniczenia w nim, dzieci angażujące się w tak duże
przedsięwzięcie rozwijają swoją kreatywność, przedsiębiorczość
nabywając nowych umiejętności organizacyjnych, prezentują też
swoje możliwości językowe oraz artystyczne. Dzieci wdrażane są
do pełnienia ról: gospodarzy, widzów, aktorów, dzięki czemu
przełamują swoje lęki i obawy. Nauczyciele przygotowujący dzieci
do festiwalu mają okazję do wymiany doświadczeń oraz integracji
z innymi uczestnikami imprezy.
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Przedszkole Miejskie nr 89 w Łodzi
Rodzic w partnerskiej edukacji- obustronna gotowość źródłem
sukcesu inicjatyw nauczycieli i rodziców
Autorzy: Katarzyna Kruszyńska – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 89
Anna Begier – nauczyciel PM nr 89
Osoby rekomendujące: Alicja Krzyżańska i Anna Koralewska – doradcy
metodyczni wychowania przedszkolnego

W latach 2013-2015 przedszkole brało udział w projekcie MEN
„Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym
nowoczesnej szkoły”. Wspólne szkolenie, warsztaty dla
przedstawicieli rodziców i nauczycieli, budowanie planu działań,
realizacja zamierzeń zaowocowały mobilizacją i zintegrowaniem
obu środowisk, nieszablonowymi formami współpracy.
W genezę tych działań wpisała się inicjatywa dyrektora
i nauczycieli oraz gotowość najbardziej aktywnej grupy rodziców,
ale już w kolejnych działaniach inicjatywa ta pojawiała się
naprzemiennie i po stronie rodziców i po stronie personelu
przedszkola.
Wspólnym sukcesem jest zaktywizowanie społeczności
„Dinusiowego przedszkola” w pracę na rzecz środowiska
społecznego tj. dla rodzin przedszkolaków, mieszkańców osiedla
Piastów Kurak, społeczności parafialnej, osób niepełnosprawnych,
matek samotnych.
Oprócz sprawdzonych, wypracowanych już wcześniej działań
o charakterze charytatywnym np. zbiórki odzieży dla dzieci z rodzin
gorzej sytuowanych, występów okolicznościowych w osiedlowym
klubie seniora, zbiórki odzieży, środków higienicznych dla dzieci
i matek z Domu Samotnej Matki, pojawiły się kolejne.
Do katalogu wspólnie podejmowanych nowych, często
o nowatorskim charakterze, działań wpisały się takie wydarzenia
i akcje jak:
- działalność charytatywna na rzecz Łódzkiego Hospicjum dla
dzieci - świąteczne warsztaty kulinarne, kiermasz ozdób,
zbiórka plastikowych zakrętek i zbiórka datków na rzecz
ośrodka,
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- włączenie Pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu dla Osób
Niepełnosprawnych w projekty edukacyjne, sportowe
i artystyczne – sponsorowanie nagród i niespodzianek przez
rodziców dla niepełnosprawnych przyjaciół, wspólne obchody
uroczystości np. Mikołajek, zabawy karnawałowej, przeglądu
artystycznego „Mam talent” finansowanych przez rodziców,
- malowanie przez rodziców i personel sprzętu w ogrodzie
przedszkolnym,
- występy chóru rodziców w parafii Św. Łukasza Ewangelisty,
- rodzinne ubieranie choinki w kościele,
- remont szatni dla dzieci przez rodziców i personel
przedszkola,
- wspólne kolędowanie dla WOŚP,
- wspólne
warsztaty
edukacyjno-wychowawcze
dla
społeczności przedszkolnej,
- prezentacje teatralne z cyklu „Dorośli dzieciom”,
- wspólne organizowanie i prowadzenie w przedszkolu Dnia
Dziecka,
- zbiórka podpisów przez rodziców i nauczycieli pod projektem
z budżetu obywatelskiego.
Projekt MEN przyczynił się też do wprowadzenia w przedszkolu
nowych praktyk organizacyjnych jak np. organizowane co 2
miesiące zebrania Rady Rodziców (zawsze w pierwszą środę
miesiąca), podczas których omawiane są podejmowane działania
i omawiane potrzeby na kolejny okres rozliczeniowy, tak powstaje
bank pomysłów. Taki rytm zwiększa samokontrolę, zmusza do
ciągłego stawiania sobie nowych celów i obliguje do rozliczeń
z zaplanowanych zamierzeń.
Wrażliwość, otwarcie na środowisko, wsłuchiwanie się w jego
potrzeby, jest jednym ze sposobów przynoszących dobre efekty
w trudnej pracy nad aktywizowaniem zarówno rodziców jak
i personelu przedszkola.
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Przedszkole Miejskie nr 118 w Łodzi
Rodzic w partnerskiej edukacji
Autorzy: Anna Drużyńska, Joanna Paluszkiewicz, Joanna Woźniak nauczyciele Przedszkola Miejskiego nr 118
Osoby rekomendujące: Anna Koralewska i Alicja Krzyżańska – doradcy
metodyczni wychowania przedszkolnego

Nauczyciele podjęli inicjatywę takiej współpracy z rodzicami,
która opierać się ma na budowaniu zaufania, otwartości, empatii.
Podejmowanie z rodzicami wspólnych działań ma na celu
pobudzenie dziecka do wszechstronnego rozwoju. Poczynania takie
rozpoczęły się od wypowiedzenia wspólnych oczekiwań i pragnień,
co pozwoliło na dalsze budowanie podstaw, które dały rodzicom
możliwość współdecydowania o kierunkach działań, nie
przekraczając tym samym wzajemnych granic. Nauczyciele oddają
nie tylko to co mają do zaoferowania w ramach swojej pracy, ale
także wychodzą poza nią, poświęcając swój czas i energię do
tworzenia, poszukiwania i proponowania. Dzięki takiej postawie
nauczycieli i rodziców powstały w przedszkolu takie działania jak:
- przedstawienia teatralne przygotowywane dla dzieci,
w których to rodzice byli aktorami (zaprezentowane w Klubie
Dąbrowa i na I Pikniku Osiedlowym),
- warsztaty z rodzicami „Mapa Marzeń”, które były podstawą
do bliższego poznania się i otwarcia się przed grupą,
- pozyskanie funduszy z BRE Banku i wspólne
wyremontowanie dwóch sal w ramach akcji „Zróbmy razem
coś doBREgo”,
- spotkania warsztatowe „Szkoła dla rodziców”, przy wsparciu
psychologa z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 6,
mająca na celu pomoc rodzicom w trudach wychowania
dzieci, w których uczestniczyli również nauczyciele, ale tym
razem występowali również w roli rodzica,
- tworzenie paczek świątecznych, przed świętami Bożego
Narodzenia, dla dzieci z rodzin borykających się
z trudnościami finansowymi, z udziałem pracowników BRE
Banku i studentów Uniwersytetu Medycznego,

18
DOBRE PRAKTYKI. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI
_________________________________________________________________

- akcja promocji Przedszkola w środowisku lokalnym poprzez
zorganizowanie drzwi otwartych, ulotek oraz nowego logo
placówki,
- pozyskanie naklejek „Bobony” oraz wspólne dekorowanie
szatni przedszkola,
- wspólne tworzenie pomocy edukacyjnych.
Przedsięwzięcia te wymagały dużego wysiłku włożonego przez
obie ze stron zarówno rodziców jak i nauczycieli. Taka forma
współpracy pozwala na odkrywanie nowych możliwości i metod
działań na rzecz dzieci. Ogromne zaufanie wobec siebie otwiera
drzwi i wskazuje drogę do osiągania kolejnych wspólnych celów.

Wspólne z rodzicami dekorowanie przedszkola…
Ulotki i motylki – reklama w czasie rekrutacji…
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Przedszkole Miejskie nr 152 w Łodzi
Rodzic w partnerskiej edukacji
Autorzy: Grażyna Małachowska – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 152,
Krystyna Milcarz – nauczyciel dyplomowany
Osoba rekomendująca: Anna Koralewska i Alicja Krzyżańska – doradcy
metodyczni wychowania przedszkolnego

W Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi od kilku lat wdrażany
jest projekt partnerskiej współpracy z rodzicami. Polega on na
trójstronnym (dziecko - nauczyciel - rodzic) współdziałaniu
różniących się od siebie i przyznających sobie prawo do inności
osób. Pracownicy dążą do osiągnięcia formuły Przedszkola,
w której dominować będą idee edukacji demokratycznej. Pragną,
aby układ dziecko – nauczyciel – rodzic był skierowany na
przełamywanie sztywnej, hierarchicznej relacji między dorosłymi
a dziećmi. Nauczyciele nie chcą zastępować/przejmować roli
rodziców, ale przyjść im z pomocą - ułatwić właściwe wychowanie
dziecka. Efektywność tych zamierzeń zależy od systematycznej
współpracy obu stron, przebiegającej w atmosferze dobrej woli,
poszanowania i zaufania. Celem tej współpracy jest dobro dziecka.
Nowością – budowanie kapitału społecznego na bazie współpracy,
decyzyjności wszystkich podmiotów (dzieci - rodziców nauczycieli- pozostałych pracowników) i odpowiedzialności.
Zasady współpracy z rodzicami w Przedszkolu Miejskim nr 152:
1. Pozytywnej motywacji - warunkiem skutecznej współpracy
nauczycieli i rodziców jest całkowita dobrowolność obu stron,
wszyscy są świadomi współpracy oraz korzyści z nią
związanych;
2. Partnerstwa - nauczyciele i rodzice mają równorzędne prawa
i obowiązki, żadna ze stron nie może się czuć mniej
wartościowa od drugiej, obie tworzą rodzaj wspólnoty
obywatelskiej,
której
członkowie
mają
możliwość
podejmowania
decyzji
i
świadomość
wspólnej
odpowiedzialności za efekty tych decyzji;
3. Jedności oddziaływań – ujednolicenie oddziaływań
wychowawczych, wspólne wypracowanie mechanizmów
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edukacyjnych (metod i form), konsekwencja i ciągłość
działań;
4. Systematycznej współpracy – stałe i czynne zaangażowanie
się w wykonywanie wspólnie inicjowanych i organizowanych
zadań.
Stosując powyższe zasady Przedszkole wypracowało następujące
formy współpracy z rodzicami:
1. Pierwsze kontakty indywidualne – prezentacja budynku
przedszkola i pracy nauczycieli:
a. w trakcie roku szkolnego z przyszłymi kandydatami na
przedszkolaków,
b. podczas rekrutacji - dni otwarte trwają przez cały miesiąc.
2. Spotkania adaptacyjne – odbywają się w okresie rekrutacji
i mają charakter indywidualny.
3. Zebranie informacyjne - dla rodziców dzieci nowoprzyjętych
(w czerwcu).
4. Kontakty indywidualne:
a. podczas konsultacji (dzień ustalony na pierwszym zebraniu
z rodzicami),
b. w innym terminie ustalonym wspólnie z rodzicami.
5. Zebrania ogólne i grupowe – 3-4 razy w roku i w miarę
potrzeb, prowadzone także metodami aktywizującymi.
6. Spotkania/wycieczki integracyjne – weekendowe spotkania
nauczycieli, rodziców i dzieci np. wycieczka, gril/ognisko,
miejsca kultury itp.
7. Zajęcia otwarte – 2/3 razy w roku – obserwacja zachowań
dziecka na tle grupy rówieśniczej, zmian w rozwoju
intelektualnym i społecznym, podejścia nauczyciela itp.
8. Warsztaty i spotkania indywidualne ze specjalistami
(logopedą, psychologiem, terapeutą).
9. Wspólne uroczystości i imprezy przedszkolne: Rodzinny
Festyn, Jasełka, Sylwester, Master Cheef, Dzień mamy i taty,
Zakończenie roku przedszkolnego itp.
10. Wspólne akcje charytatywne i ekologiczne np.: wspieranie
dzieci chorych, z rodzin zagrożonych biedą itp., zbieranie
nakrętek, baterii, makulatury, zbiórka dla zwierząt
w schronisku.
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11. Warsztaty kulinarne (1 raz w miesiącu).
12. Tablica Rodzica – stałe i bieżące informacje.
13. Biblioteka Mądrego Rodzica – księgozbiór do wypożyczenia
rodzicom.
14. Strona internetowa – bieżące informacje o działaniach
przedszkola/grup, a także jadłospis i przepisy nowych
ciekawych dań dla dzieci.
15. Rodzice w roli ekspertów – prezentacja swoich zawodów
np. szkolenie dzieci w pierwszej pomocy przedmedycznej,
wspólne zorganizowanie alarmu ppoż., konsultacje ze
stomatologiem itp..
16. Teatr Rodzica.
17. Rodzic w programach i projektach np. „Szkoła Współpracy”,
projekty ekologiczne współfinansowane z WFOŚ i GW
w Łodzi, projekt finansowany w ramach EFS – Trampolina –
Przedszkole droga do sukcesu.
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Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi
O języku niemieckim w przedszkolu
Autorzy: Mariola Niepsuj – dyrektor przedszkola, Katarzyna Łykowska –
nauczycielka
Osoba rekomendująca: Małgorzata Marczak – wicedyrektor Przedszkola
Miejskiego nr 200, Joanna Świątek – doradca metodyczny wychowania
przedszkolnego w ŁCDNiKP

„Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym
nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane
w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno
odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć
warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym
w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać
zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych
poleceń w języku obcym nowożytnym w toku różnych zajęć
i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym,
włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek,
materiałów audiowizualnych w języku obcym.
Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do
posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci
uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania
przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny
jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.”1
Wychodząc naprzeciw zapisom podstawy programowej
wychowania przedszkolnego nasze przedszkole rozpoczęło od
1 września 2015 roku projekt edukacyjny ukierunkowany na
przygotowanie naszych 5latków do posługiwania się językiem
niemieckim w wymiarze 1 godziny w tygodniu. Działaniami
edukacyjnymi objęte były dzieci z trzech grup. Nauczycielka
prowadząca zajęcia w różnych sytuacjach edukacyjnych
i codziennego pobytu dzieci w przedszkolu organizowała zabawy
uwzględniające zainteresowania, potrzeby i „otwartość dziecka na
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 maja 2014 r., poz. 803
(zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół)
1
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nowe” zgodnie z zasadą stopniowania trudności i podążania za
dzieckiem. Włączała w cykl edukacyjny różnorodne zabawy
dydaktyczne, poznawcze, tematyczne czy sytuacyjne, tak by
zainspirować dzieci oraz zachęcić je do zgłębiania tajników języka
obcego. Ciekawe pomoce edukacyjne, plansze, ilustracje, loteryjki,
gry czy środki dydaktyczne własnego autorstwa, ułatwiały dzieciom
uczenie się poprzez działanie i aktywne poznawanie nowożytnego
języka. Nowoczesne narzędzia technologii informatycznej tj. tablica
interaktywna pozwoliły w nowoczesny i atrakcyjny sposób
przybliżyć/osłuchać się i zapamiętać pierwsze słowa i zwroty
językowe naszym wychowankom. Taniec, piosenka i pantomima
urozmaicały rozbudzanie dziecięcej aktywności, ukierunkowanej na
wykorzystanie pierwszych podstaw językowych w codziennych
sytuacjach życiowych. Pozwoliły rozbudzić ciekawość oraz wyłonić
z pośród dzieci uczących się, tych którzy przejawiają pierwsze
symptomy zdolności w zakresie nauki języków obcych. Cieszymy
się, że projekt ten wpisuje się także bardzo mocno w dalsze
środowisko edukacyjne, Jest zaczątkiem do kontynuowania nauki
tego języka już na pierwszym etapie szkolnym, w jednej ze szkół
z nami współpracującej, Szkoły, w której corocznie, znaczny
odsetek naszych absolwentów rozpoczyna edukację szkolną.
Finałem tegorocznego projektu edukacyjnego i przygody naszych
przedszkolaków z językiem niemieckim, było przedstawienie
teatralne pt. „Aschenputlel – Kopciuszek”. Opracowane
i przygotowane przez uczniów z Prywatnego Gimnazjum Krzysztofa
Augustyniaka w Łodzi, pod kierunkiem nauczycielki pani Joanny
Miksa. Przedstawienie zostało wystawione przez uczniów 16 maja
2016 roku na terenie naszego przedszkola. Było to wielkie przeżycie
nie tylko dla aktorów prezentujących bajkę ale przede wszystkim dla
małych widzów/przedszkolaków. Dzieci po raz pierwszy
uczestniczyły w spektaklu wystawianym przez z swoich starszych
kolegów i koleżanki. Po raz pierwszy także oglądały także bajkę
w języku niemieckim. Jesteśmy przekonani, że korzyści z tego
przedsięwzięcia odnieśliśmy wszyscy, i ci mali i ci duzi. Uczyliśmy
się wzajemnie od siebie. Ufamy, iż w kolejnym roku szkolnym
działania te będą kontynuowane a gimnazjaliści opracują
i zaprezentują nowy spektakl dla swoich młodszych kolegów.
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Aschenputlel – Kopciuszek w wykonaniu uczniów z Prywatnego Gimnazjum
Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi

Efekty wdrożenia: stymulowanie zainteresowań i zdolności
małego dziecka w zakresie nauki języka niemieckiego,
prezentowanie swoich możliwości i umiejętności na forum grupy.
Aktywizowanie rodziców do świadomego i innowacyjnego
wspierania rozwoju swojego dziecka. Uczenia się poprzez
doświadczanie, eksperymentowanie i poszukiwanie informacji
w różnych źródłach przez samo dziecko. Efektywna współpraca
z nauczycielami i z uczniami na dalszych szczeblach edukacji.
Sekret morskich głębin
Autorzy: Mariola Niepsuj – dyrektor przedszkola, Magdalena Starosta –
nauczycielka, współpraca Małgorzata Marczak
Osoba rekomendująca: Małgorzata Marczak – wicedyrektor Przedszkola
Miejskiego nr 200

Wybór tematyki projektu był ściśle powiązany z tegorocznym,
już XVI Festiwalem Sztuki Małego Dziecka – Tajemnica.
Organizatorami festiwalu są: Międzynarodowe Stowarzyszenie
Wychowania przez Sztukę zwane InSEA, Muzeum Kinematografii,
Teatr Pinokio, Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1, Komenda Hufca
ZHP Łódź – Śródmieście, Przedszkole Miejskie nr 114 i nr 206 oraz
Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi. „Misją Festiwalu jest
współudział w rozwijaniu i upowszechnianiu wychowania przez
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sztukę oraz pogłębianie współpracy wśród instytucji zajmujących
się twórczym rozwojem dziecka.”2
„Festiwal jest okazją do: stworzenia forum wymiany doświadczeń
i konfrontacji postaw w dziedzinie kształcenia małych dzieci,
promowania i upowszechniania innowacji w dziedzinie edukacji
wczesnoszkolnej, samodoskonalenia osób zajmujących się
edukacją, wyzwalania ciekawych inicjatyw edukacyjnych,
upowszechniania metod twórczego nauczania, upowszechniania
ciekawych metod zajęć i lekcji twórczych.”3
W oparciu o założenia festiwalu, jego misję i cele powstał
projekt pt. Sekret morskich głębin, skierowany dla dzieci
trzyletnich. Wdrażany i realizowany w ciągu kilkunastu zajęć
edukacyjnych w miesiącu kwietniu. Celem projektu było min.:
rozbudzanie zainteresowań, aktywne odkrywanie i poszukiwanie
wiedzy przez same dzieci, doświadczanie i eksperymentowanie.
W trakcie „podróży” statkiem wykonanym trudem pracy całej
grupy (dzieci i nauczycielek) trzylatki spotykały przedstawicieli
świata fauny morskiej tj. kraba, langustę, ośmiornicę i żółwia
morskiego. Na początku podróży przy użyciu lornetek
przygotowanych wcześniej z papierowych rurek, dzieci wypatrzyły
ośmiornicę Józię, która opowiedziała im o istnieniu sekretu
morskiego skarbu ukrytego na Wyspie Skarbów. Potem dzieci
pomogły krabowi segregować śmieci, jakie roztargnieni turyści
pozostawili na Dywanowej Wyspie. Następnie dzieci trafiły na
Wyspę Zdrowej Wody, gdzie spotkały langustę, która opowiedziała
im, że gatunek jaki reprezentuje żyje tylko w czystej wodzie. Na
wyspie dzieci eksperymentowały z wodą. Najpierw smakowały
wodę i dyskutowały o swoich wrażeniach, a następnie badały jak
zachowuje się w wodzie cytryna, cukier, sól itp. Miały też okazję
przyjrzeć się dokładnie brudnej wodzie zgromadzonej w zakręconej
przezroczystej butelce. Szukały również odpowiedzi na pytanie:
Jaka woda nadaje się do picia? Dzieci pomogły też żółwiowi
morskiemu podając mu łyk czystej wody. Kubek z wodą podawały
sobie z rąk do rąk, próbując nie uronić przy tym ani kropli. Żółw
zaś przypomniał im o konieczności oszczędzania wody. Na Wyspie
2
3

http://www.festiwalsztukimalegodziecka.pl/
tamże
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Skarbów dzieci spotkały olbrzymią ośmiornicę Klementynę, z którą
otworzyły skrzynię skarbów. W niej znajdowały się hasła
podsumowujące projekt. Dzieci dopasowywały napisy globalne
tj.: OSZCZĘDZAJMY WODĘ!, SEGREGUJMY ŚMIECI!,
DBAJMY O CZYSTOŚĆ NASZYCH WÓD!, NIE ŚMIEĆMY! do
ilustracji. Kolejne zadanie jakie na nie czekało, to stworzenie
ośmiornic wg własnego pomysłu przy wykorzystaniu kleju,
nożyczek oraz materiałów podlegających recyklingowi tj. butelek
plastikowych, nakrętek od butelek PET oraz papieru. Następnie
wszyscy zaśpiewali piosenkę pt.: „Podwodny spacer” połączoną
z improwizacją ruchową.
Na koniec wszyscy uczestnicy projektu dzielili się wrażeniami po
„morskiej podróży” i decydowali, które morskie stworzenie
spotkane po drodze podobało im się najbardziej.
Cały projekt służył przybliżeniu dzieciom tematyki związanej
z morzem i odkrywaniem tajemnic morskich głębin. Uczestnicy
mieli okazję poznać przedstawicieli niektórych gatunków zwierząt
żyjących w morzu. Przeprowadzony projekt pozwolił dzieciom
badać, rozwinąć kreatywne myślenie oraz inwencję twórczą poprzez
ruch, muzykę i działania plastyczne, a także zadawać pytania
badawcze.

Sekret morskich głębin
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Efekty wdrożenia: rozbudzanie zainteresowań, aktywne
odkrywanie i poszukiwanie wiedzy przez same dzieci, branie
odpowiedzialności przez każde z nich za wykonanie zadań
w określonym czasie, prezentowanie swoich możliwości
i umiejętności na forum grupy itp. Uczenia się poprzez
doświadczanie, eksperymentowanie i poszukiwanie informacji
w różnych źródłach przez samo dziecko. Aktywizowanie rodziców
do świadomego wspierania rozwoju swojego dziecka oraz czynnego
włączania się w projekty edukacyjne wdrażane na terenie
przedszkola.
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Przedszkole Miejskie nr 235 w Łodzi
Profilaktyka zdrowia i bezpieczeństwa w PM nr 235 w Łodzi
Autor: Adrianna Mycka-Sobieraj - nauczyciel, koordynator Programów
Bezpieczne przedszkole, Chronimy Dzieci.
Osoba rekomendująca: Teresa Szkoda – dyrektor Przedszkola

Od 2013 r. przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim
Programie edukacyjno-wychowawczym „Bezpieczne przedszkole”.
W ciągu kolejnych trzech lat przeprowadzaliśmy działania
dotyczące profilaktyki zdrowia i bezpieczeństwa wśród dzieci,
rodziców, nauczycieli, a także pracowników administracji
przedszkolnej. W każdym roku szkolnym nauczyciele realizowali
z wytyczonego obszaru (bezpieczne dziecko, świadomi rodzice,
bezpieczne przedszkole), poszczególne działania. A więc w jednym
roku większą wagę należało zwrócić na współpracę z instytucjami,
które wspierałyby nas w działaniach edukacyjnych. W kolejnym
roku zadbać o przygotowanie placówki pod kątem bezpieczeństwa.
W następnym duży nacisk położyć na współprace z rodzicami
i kształcenie pedagogiczne. Przez trzy ostatnie lata nauczycielki
podejmowały różne działania, angażowały się w projekty służące
jednemu celowi. Zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na
placówce, oraz uświadomieniu dzieciom i rodzicom zasad
bezpiecznego i zdrowego stylu życia.
W bieżącym roku postanowiliśmy bardziej zaangażować
rodziców do współpracy. Nie chodziło nam tylko o tematykę
dotyczącą edukacji zdrowotnej. Skupiłyśmy się raczej na
bezpieczeństwie dzieci w ich środowisku domowym, na
przeciwdziałaniu przemocy.
Przystąpiliśmy jako placówka do Programu Chronimy dzieci,
którego założeniem jest ochrona dziecka zarówno w domu jak
i poza nim.
Wszystkie działania naszych pracowników były nastawione
w tym roku szkolnym na spełnienie standardów w/w programu.
Realizacja ich polegała na stopniowym wprowadzaniu Polityki
ochrony dzieci z wykorzystaniem oferty edukacyjnej Fundacji
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Dzieci Niczyje. Oznaczało to przeprowadzenie zajęć z dostępnych
na stronach Fundacji scenariuszy „Bezpieczne dzieciaki”. Tematyka
zajęć dydaktycznych z przedszkolakami obejmowała tematy
związane z unikaniem zagrożeń, możliwość uzyskania pomocy
w ciężkich i trudnych sytuacjach życiowych. Ważna była również
edukacja w zakresie praw dziecka. Nauczycielki wraz z dziećmi
uroczyście obchodziły Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka,
Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Internetu w grupach starszych.
W każdym oddziale opracowano ,,Kodeks przedszkolaka”, dzieci
uczestniczyły w ustalaniu norm i zasad, znają je i starają się ich
przestrzegać. Wprowadzono w grupach ,,systemy motywujące”, są
one modyfikowane zgodnie z możliwościami i potrzebami dzieci.
Ponadto w ciągu roku szkolnego nauczycielki poszerzały swój
warsztat umiejętności wychowawczych o samodzielne studiowanie
fachowej literatury i kursy związane z trudnościami występującymi
w
okresie
rozwoju
dziecka:
agresją,
nieśmiałością,
nadpobudliwością. Spełnienie standardów opierało się na
opracowaniu narzędzi podnoszących kompetencje zarówno
pracowników przedszkola jak i samych rodziców. Oznaczało to
przeprowadzenie dla pracowników szkoleń z zakresu BHP,
rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci, znajomość
procedury Niebieskiej Karty, uświadomienie istnienia procedur
i regulaminów regulujących sprawy wychowanków przedszkolachroniących dzieci. Dla rodziców oznaczało to przeprowadzenie
kształcenia pedagogicznego w czasie zebrań grupowych
i konsultacji, prelekcji, a także wystaw związanych z ochroną
dzieci. Tematy, podejmowane przez nauczycielki to:
- Co zamiast klapsa;
- Pochwały mają moc;
- Jak zachęcić dziecko do współpracy?
- Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka;
- Jak powiedzieć dziecku Nie!
W wyniku wszystkich działań, potwierdzających spełnienie
podanych standardów było opracowanie Dokumentu Polityki
Ochrony Dzieci. Kolejnym krokiem było aplikowanie o przyznanie
certyfikatu placówce przez Dyrektor przedszkola, pomyślne
przejście weryfikacji placówki i przyznanie jej certyfikatu.
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Pozostałe działania nauczycieli podejmowane w związku
z realizacją działań profilaktycznych na terenie przedszkola:
- Wprowadzenie
do
zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
zwiększonej ilości działań o tematyce zdrowego odżywiania;
- Prowadzenie cyklicznych zajęć edukacyjnych dotyczących
bezpieczeństwa: w przedszkolu, w domu, na drodze, na dworze
(w ogrodzie i w czasie wakacji), tworzenie projektów
edukacyjnych;
- Wprowadzenie
metod
zapobiegających
zachowaniom
agresywnym,
kształtowanie
odpowiednich
postaw
wychowanków w sytuacjach trudnych;
- Angażowanie rodziców do wycieczek autokarowych i pieszych;
- Współtworzenie wybranych dokumentów np.: regulujących
zasady bezpieczeństwa czyli regulamin korzystania z ogrodu
przedszkolnego, procedury organizowania wycieczek;
- Opracowywanie poradnika dla rodziców prowadzonego w formie
gazetki „Dobre Rady”;
- Systematyczne
opracowywanie
informacji
dotyczących
programów ogólnopolskich z zakresu profilaktyki zdrowia, oraz
wiadomości na temat działań edukacyjnych, akcji, konkursów
w których biorą udział dzieci -umieszczanie ich na stronie
internetowej przedszkola, oraz na stronach programów:
„Bezpieczne Przedszkole”, „Dzieciaki Mleczaki”, „Bliżej
przedszkola”;
- Organizowanie przez nauczycieli konkursów dla dzieci
i rodziców - raz w miesiącu, o tematyce zdrowia
i bezpieczeństwa,
- Współpraca
z
instytucjami
wspierającymi
działania
profilaktyczne:
zajęcia
z
policjantem,
pielęgniarką,
stomatologiem, pszczelarzem, strażakiem, z terapeutą
dogoterapii, ratownikiem medycznym - zorganizowanie spotkań
dla dzieci z ekspertami;
- Koordynowanie przez nauczycieli programów ogólnopolskich
kształtujących postawę, umiejętności i nawyki wspierające
prawidłowy rozwój dziecka:

Akademia Zdrowego Przedszkolaka,

5 porcji owoców i warzyw,
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Bezpieczne przedszkole,
Zdrowo żyć, zdrowym być,
Mamo, Tato wolę wodę,
Kubusiowi Przyjaciele Natury,
Dzieciaki Mleczaki,
Akademia-aquafresh.

Działania podejmowane przez zespół nauczycieli podczas
realizacji w/w programów przyczyniły się do wykształcenia
trwałych nawyków kulturalno-higienicznych i odpowiednich
postaw wobec zdrowia zarówno u dzieci jak i ich rodziców.
Ponadto uzyskane dyplomy i certyfikaty: Zdrowe Przedszkole,
Bezpieczne Przedszkole podniosły rangę przedszkola. Jesteśmy
w trakcie weryfikacji wdrażania programu Chronimy Dzieci pod
patronatem Fundacji Dzieci Niczyje – oczekujemy na przyznanie
trzeciego Chronimy Dzieci.
Wnioski z realizacji:
Różnorodny zakres działań nauczycieli, ciekawe zajęcia dla
dzieci, spowodowały, że dzieci maja większą świadomość
zdrowego stylu życia, znają bezpieczne zasady. Duże angażowanie
rodziców w życie przedszkola, nagłaśnianie pewnej tematyki,
organizacja warsztatów, spotkań, wystaw czasowych, spowodowały
większe zainteresowanie naszym przedszkolem. Rodzice, którzy
w obecnych czasach baczną uwagę zwracają na bezpieczeństwo
i zdrowie mieli możliwość zapisania dziecka właśnie do nas.
Stworzona przez nas atmosfera przyczyniła się z pewnością do
zaufania dzieci i rodziców.
Klub Aktywnego Malucha
Autor: Adrianna Mycka-Sobieraj
Osoba rekomendująca: Teresa Szkoda – dyrektor przedszkola

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i ich dzieci, na
potrzebę kontaktu z nauczycielem w roku 2013 zorganizowałam na
terenie naszego przedszkola Klub Aktywnego Malucha.
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Opracowałam harmonogram cyklicznych spotkań z rodzicami, które
zatytułowałam „Mamo, Tato poćwicz ze mną”. Na spotkania
najpierw zapraszałam rodziców z mojej grupy, ale widząc
zainteresowanie innych, w kolejnych latach zorganizowałam zajęcia
dla rodziców z całego przedszkola. Spotkania odbywały się co dwa
miesiące po godzinach pracy przedszkola. W trakcie zajęć na które
przychodzili rodzice z dziećmi przygotowywałam zabawy
i ćwiczenia, które miały na celu stymulowanie ogólnego rozwoju
dziecka. Moim celem było również usprawnianie koordynacji
wzrokowo-ruchowej i małej motoryki. Zajęcia odbywały się
dwuetapowo. Najpierw rodzice wraz z dziećmi uczestniczyli
w zajęciach ruchowych. Następnie po przerwie odbywały się
warsztaty plastyczne. W zabawach plastycznych często używałam
materiałów recyklingowych, tworząc z rodzicami i dziećmi
niecodzienne
przedmioty
(instrumenty,
choinki,
ozdoby
bożonarodzeniowe, gry planszowe). Formy pracy z grupą były
zarówno zbiorowe jak i w parach. Stosowałam szeroki wybór
metod, które wzbogacałam własnymi pomysłami i przemyśleniami.
Były to min.:
- elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
- elementy-Pedagogika zabawy,
- metody stacji z przyborami,
- klanza z chustą animacyjną,
- zabawy z nietypowym przedmiotem.
Do
zajęć
wykorzystałam
np.:
metodę
zadaniową
z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego i przyborów,
Wspierałam rodziców w działaniach korekcyjno-wyrównawczych,
pełniłam również funkcję doradczą. W swoich działaniach
uwzględniałam potrzeby i możliwości dzieci. Przeprowadziłam
następujące zajęcia:
- ćwiczenia i zabawy wzmacniające mięśnie pleców, pośladków
z użyciem nietypowego przedmiotu –co roku organizowane we
wrześniu,
- ćwiczenia i zabawy przeciwko płaskostopiu i koślawości kolan
z użyciem nietypowego przedmiotu - co roku organizowane
w listopadzie,
- zajęcia sportowe metodą stacji - co roku w styczniu,
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- zajęcia gry i zabawy ruchowe z mamą i tatą z wykorzystaniem
chusty animacyjnej, oraz zabawy i ćwiczeń wg Weroniki
Scherborn - co roku w marcu,
- zabawy i gry korygujące postawę- dla chętnych rodziców po
wcześniejszych oględzinach dziecka (jego postawy).
Po zakończonych warsztatach zawsze rozdawałam broszurki
dotyczące wspomagania. Były to min. ćwiczenia wzmacniające
mięsnie grzbietu i brzucha dla małych dzieci, przeciw płaskostopiu,
ćwiczenia usprawniające mięśnie ręki, ćwiczenia orientacji
przestrzennej. Sukcesem dla mnie było dostrzeżenie przez rodziców
trudności i chęć zaradzenia temu. A uśmiech dzieci i zadowolenie
rodziców były dla mnie motywatorem do rozwoju i przejawem
aprobaty moich działań.
Dla moich rodziców z grupy prowadziłam też warsztaty
plastyczne, a widząc zainteresowanie moimi propozycjami na
wspólne spędzenie czasu zaproponowałam spotkania raz na kwartał:
- jesienią „Jesienne kompozycje”; „Poznajemy origami”,
„Pomysłów kilka na szalone urodzinki”, „Zabawy na jesienną
nudę”,
- zimą „W świątecznym nastroju”, „Bezpieczna zima”,
- warsztat dla rodziców i dzieci poznajemy orgiami,
- wiosną „Wielkanocne inspiracje”,
- latem „Łąka”.
Uzyskane efekty: dzieci miały możliwość wspólnego spędzenia
czasu z rodzicem. Mogły zintegrować się z innymi dziećmi z grup
przedszkolnych, pokonały lęk przed obcymi, nieśmiałość.
Wspierane przez rodziców z chęcią i angażowaniem wykonywały
ćwiczenia korygujące postawę, rękę, wzmacniały mięsnie. Zajęcia
miały na celu stymulować dzieci. Dlatego też dbając o ich
harmonijny rozwój nie tylko w progach przedszkola ale i w domu,
każdorazowo po przeprowadzonych spotkaniach dawałam
instrukcje do ćwiczeń w domu. Były one opracowywane w formie
broszurek, miały na celu aktywizowanie rodziców i przekazanie im
wskazówek do samodzielnej pracy z dzieckiem.
Wnioski
Tego typu spotkania dodatkowe pozwoliły na organizowanie
spotkań adaptacyjnych z rodzicami i dziećmi, na indywidualne
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konsultacje. Dawały też rodzicom możliwość wymiany
doświadczeń i informacji z innymi. Przyczyniły się do większej
współpracy z nauczycielem ale i przedszkolem. Aranżowane przeze
mnie spotkania warsztatowe były dla rodziców jak wynikało
z przeprowadzonej przeze mnie ankiety ewaluacyjnej zdobyciem
wiedzy, wsparciem i relaksem.
Wolontariat Europejski w przedszkolu
Autor: Adrianna Mycka-Sobieraj
Osoba rekomendująca: Teresa Szkoda – dyrektor Przedszkola

Współpracując z Fundacją Ferso zgłosiłam nasze przedszkole do
projektu „Młodzież w działaniu”. Napisałam wniosek, list
intencyjny i czekałam na przyjęcie naszej placówki do projektu.
Byliśmy wówczas pierwszym przedszkolem w województwie
Łódzkim, które rozpoczęło ten projekt z dziećmi przedszkolnymi.
Otrzymaliśmy status placówki goszczącej, a ja przyjęłam role
tutora. Opracowałam projekt współpracy. Celem wspomnianego
projektu było przygotowywanie przez wolontariuszy warsztatów
dotyczących ekologii, zajęć plastycznych i ruchowych. Moim
zadaniem była koordynacja wszystkich działań na terenie
przedszkola, a przede wszystkim, czynny udział w projektach
edukacyjnych. Stworzony przeze mnie projekt w przeciągu kilku lat
ewaluował były to tez działania wspierające promocje zdrowia
i edukację muzyczną. Razem z koordynatorem Fundacji
zatytułowałyśmy w kolejnych latach projekty: „Dzieci tańczące
z ziemią”, „Młodzi obywatele ziemi”, w kolejnych latach „Flora
i Fauna Europy” i „Kuchnie świata”.
Celem dla którego zaprosiłam Fundację do współpracy było
zapoznanie dzieci z ludźmi z innych krajów, mówiących językiem
(niemieckim, włoskim, francuskim, angielskim), pokazanie
dzieciom ich kultury. W ciągu roku szkolnego poprzez
przygotowywanie z wolontariuszami prezentacji multimedialnych
pokazywałam dzieciom kraje, wolontariusze opowiadali o kulturze
danego regionu - zwyczajach. Poprzez przygotowywanie
z wolontariuszami zajęć warsztatowych plastyczno-technicznych
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zaznajamiałam dzieci z wyrobem ozdób świątecznych
charakterystycznych
dla
ich
kraju.
Ponadto
razem
z wolontariuszami raz w miesiącu przygotowywałam tematyczne
wystawy związane z krajami U.E, oraz dzień potraw z danego kraju.
W trakcie licznych zajęć dzieci poznawały też zwierzęta i rośliny,
występujące w różnych częściach Europy. W ramach wolontariatu
dzieci brały tez udział w warsztatach organizowanych w Poleskim
Ośrodku Kultury. Raz w miesiącu każda grupa przedszkolna miała
za zadanie skorzystać z warsztatów przygotowanych przez Fundacje
dotyczących tematyki, która przygotowałam w rocznym projekcie.
Opracowując w/w projekty miałam na uwadze cel dla którego
wolontariusze goszczą u nas w Polsce i w naszym przedszkolu.
Moim założeniem dla którego chciałam ich gościć było nabycie
praktycznych umiejętności w pracy z dziećmi, poznanie obyczajów
i tradycji panujących w Polsce, zawarcie nowych przyjaźni i nauka
naszego języka. W ciągu roku szkolnego zadaniem dla
wolontariusza było poznanie pracy nauczyciela przedszkola. Moim
zadaniem było również sporządzenie harmonogramu wycieczek
i wyjazdów w trakcie roku szkolnego takich jak: teatr, kino,
warsztaty, wycieczki po województwie Łódzkim. Starałam się aby
wolontariusze uczestniczyli w przygotowaniach dzieci do
wszystkich
uroczystości
przedszkolnych
i
klasowych.
Przygotowywali i prowadzili z moją pomocą raz w miesiącu zajęcia
okolicznościowe (Święta Bożego Narodzenia, Wielkanocne) jak
i zajęcia na których prezentowali dzieciom kraj i miejscowość
z którego pochodzą. Z początkiem każdego roku szkolnego pobyt
w naszym przedszkolu rozpoczynałam od zapoznania wolontariuszy
z personelem, z dziećmi z poszczególnych grup, pokazywałam
miejsca zabaw dzieci i klasy. We wrześniu organizowałam razem
z nauczycielem języka polskiego z fundacji Ferso lekcje nauki
wymawiania
podstawowych
zwrotów.
Przygotowywałam
wyrażenia, zwroty niezbędne na początku do pracy z dziećmi
(czasowników, nazwy przyborów, zwroty grzecznościowe), które
wolontariusze mówili, a dzieci poprawiały ich wymowę. Dzieci
wspaniale radziły sobie z poprawianiem wymowy obcokrajowców
co pozwoliło im także na poszerzenie słownictwa. Mimo barier
językowych, dzieci bardzo szybko nawiązywały kontakt słowny.
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Pobyt wolontariuszy w nasze placówce przyczynił się do
poznania kultury Polskiej i pozwolił na lepsze władanie naszym
jakże trudnym językiem. Efektem moich działań dla przedszkola
było zdobycie dodatkowego pracownika, a przede wszystkim
promocja przedszkola na teranie naszego miasta. Efekt tych
działań dla dzieci to – zapoznanie ze zwyczajami i stylem życia
ludzi żyjących w krajach Unii Europejskiej, budzenie szacunku dla
innych kultur, poznanie krajów Unii Europejskiej. Dla rodziców
uświadomienie istnienia wolontariatu, rozbudzenie zainteresowania
projektem.
Wnioski z realizacji
Przez cały rok pobytu wolontariuszy dzieci bardzo zżyły się
z wolontariuszkami. Miały dodatkową opiekę w czasie zajęć
dydaktycznych, w których wolontariuszki służyły pomocą
w zajęciach plastyczno- technicznych. Były zaopiekowanie na
wycieczkach i wyjazdach. Dzieci przeżyły nowe doświadczenie,
nawiązując kontakt z osobą z innego kraju. Wolontariuszki
natomiast bardzo zaprzyjaźniły się z pracownikami przedszkola,
z dziećmi. Serdecznie witane przez rodziców były zachwycone
atmosferą przedszkola i Polakami. Wyjechały świetnie mówiąc
w naszym języku, usatysfakcjonowane pobytem w Polsce. Jako
organizacja goszcząca staraliśmy się spełnić oczekiwania
wolontariuszy, pokazać im nasze miasto, kulturę polską i nasze
obyczaje. Organizując różne działania dzieci chciałam im pokazać
świat widziany oczami dziecka. Jako wychowawca i nauczyciel
grupy przedszkolnej starałam się pokazać, co mogę zaoferować
małemu człowiekowi. Mam nadzieję, że ten wachlarz emocji
i wrażeń z pobytu w Polsce w Przedszkolu 235 pokazałam naszym
wolontariuszom.
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SZKOŁY PODSTAWOWE
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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Łodzi
Szkoła Podstawowa nr 202
Konkurs Razem zapobiegamy pożarom
Autorzy: Elżbieta Bednarek – nauczyciel bibliotekarz, Agata Frączkowska –
nauczyciel bibliotekarz
Osoby rekomendujące: Zdzisław Anglart – nauczyciel konsultant
w ŁCDNiKP; Ewa Koper – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP

W Szkole Podstawowej nr 202 zorganizowano VII Edycję
konkursu „Razem zapobiegamy pożarom”. Konkurs jest
organizowany we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną Łódź Nowosolna oraz z ŁCDNiKP Konkurs objęty został honorowym
patronatem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego. Celem konkursu jest popularyzowanie
wiedzy na temat zapobiegania pożarom, upowszechnianie wiedzy
o zastosowaniu nowoczesnych technologii w walce z pożarami,
nowoczesnego wyposażenia jednostek straży pożarnej w sprzęt
pożarniczy
i ratowniczy,
propagowanie
zasad
ochrony
przeciwpożarowej ludzi i środowiska naturalnego, popularyzowanie
zasad
postępowania
na
wypadek
powstania
pożaru,
upowszechnianie wiedzy na temat działań podejmowanych przez
straż pożarną w zakresie wypadków i klęsk żywiołowych, poznanie
historii i tradycji OSP Nowosolna i Państwowej Straży Pożarnej,
integracja środowiska szkół podstawowych.
Przedmiotem oceny konkursu są prace plastyczne i prace
komputerowe. W siódmej edycji konkursu udział wzięło wzięły
następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr 143, Szkoła Podstawowa
nr 193, Szkoła Podstawowa nr 120, Szkoła Podstawowa nr 202 oraz
Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach. Uczestnicy konkursu
otrzymują nagrody ufundowane przez sponsorów oraz OSP Łódź
Nowosolna jest fundatorem nagrody specjalnej. Nagrodzona praca
tradycyjnie zostaje przekazana Prezesowi OSP Łódź Nowosolna.
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Jest to ogromne wyróżnienie dla ucznia, ponieważ praca jest
wystawiona w ekspozycji nagród specjalnych w Strażnicy OSP.
Efekty wdrożenia to: wzrost świadomość w zakresie czynników
wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie człowieka,
kształtowanie właściwych nawyków w zakresie bezpieczeństwa.
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GIMNAZJA
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Publiczne Gimnazjum nr 3 w Łodzi
Obchody Dnia Życzliwości
Autorzy: Barbara Cierpisz, Beata Tim, Aleksandra Syrek
Osoba rekomendująca: Anna Zientalska - doradca metodyczny w ŁCDNiKP

Dzień Życzliwości jest jednym z takich dni, które w naszej
szkole uważamy za godne uwagi. Pozytywne zachowania wobec
innych to bezcenna postawa, szczególnie wśród społeczności
szkolnej. Jako pedagodzy uważamy za bardzo potrzebne
promowanie takich zachowań. Dobre efekty uzyskane podczas
obchodów Dni Bezpiecznego Internetu zainspirowały nas do
przeprowadzenia na terenie szkoły działań związanych z Dniem
Życzliwości. Naszym atutem są ciekawe konkursy. Wszystkie klasy
były poproszone o wykonanie projektu hasła, grafiki lub innej
formy przeznaczonej do nadruku na koszulkę. Przeprowadzono
także konkurs na piosenkę oraz opowiadanie związane
z życzliwością. Projekty grafiki, które zwyciężyły w konkursie
zostały wydrukowane na koszulkach i zawieszone na korytarzu
szkolnym. Przypominają naszej szkolnej społeczności o tym, że
warto na co dzień być życzliwym, przypominają o dobrych efektach
w komunikacji międzyludzkiej - magicznych słowach: dziękuję,
proszę, przepraszam.
W ramach obchodów Dnia Życzliwości wystawiliśmy skrzynkę,
do której młodzież mogła wrzucać listy z pozytywnym przekazem
do innych. Niekonwencjonalny sposób przekazu treści związanych
z życzliwością sprawia, że stają się one obecne w codziennych
zachowaniach gimnazjalistów. Młodzież uczy się przez
doświadczenie, rozwija kompetencje społeczne, obywatelskie,
kreatywność, innowacyjność, czyli tak ważne w dzisiejszej
rzeczywistości kompetencje kluczowe.
Przewidywane efekty wdrożenia to pielęgnowanie mowy
ojczystej, dbałość o kulturę osobistą, ze szczególnym
uwzględnieniem kultury słowa, kształtowanie pozytywnej postawy
wobec siebie i innych, budowanie atmosfery akceptacji,
poszanowania i tolerancji, rozwijanie kreatywności poprzez
projekty graficzne.
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Wieczór Wigilijny
Autorzy: Monika Marks, Magdalena Demus
Osoba rekomendująca: Anna Zientalska – doradca metodyczny w ŁCDNiKP

Tradycja czternastu edycji Wieczorów Wigilijnych pozwala
nauczycielom i młodzieży wspólnie prezentować swoje możliwości
wokalne, teatralne i plastyczne. Wieczór Wigilijny jest formą, która
integruje społeczność lokalną, bo do niej jest adresowana. Obejmuje
występ - przedstawienie Teatru Szkolnego „Bez 3manki”,
prezentację kolęd przez Zespół Wokalny „Abyś odszedł stąd
lepszy”, kiermasz ozdób świątecznych wykonywanych wspólnie
przez nauczycieli i uczniów; w ostatnim Wieczorze Wigilijnym
dołączył do uroczystości chór śpiewających nauczycieli
„Profesores”.
W każdym Wieczorze Wigilijnym uczestniczą rodziny uczniów
gimnazjum, absolwenci szkoły, przedstawiciele rady osiedlowej,
proboszcz parafii i inni zaproszeni goście.
Jest to przede wszystkim wspaniała okazja do promowania
osiągnięć i umiejętności młodzieży w różnych sferach ich
aktywności aktorskiej, muzycznej i plastycznej. Udział
w przedsięwzięciu uczy wyrażania siebie poprzez różne formy
ekspresji, promuje szkołę w środowisku lokalnym. Ponadto
integruje całe środowisko szkolne, uczy odpowiedzialności za
powierzone zadanie, pozwala na chwile refleksji i wymianę
doświadczeń wszystkich uczestników tej aktywności.
Przewidywane efekty wdrożenia to stymulowanie zainteresowań
i zdolności gimnazjalistów, przygotowanie do pracy w zespole,
prezentacji swoich możliwości i umiejętności na forum grupy.
Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu
Autorzy: Barbara Cierpisz, Beata Tim, Aleksandra Syrek
Osoba rekomendująca: Anna Zientalska – doradca metodyczny

Od kilku lat obchodzimy w szkole Dzień Bezpiecznego
Internetu. Jest to akcja prowadzona w Polsce na szeroką skalę nie
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tylko w szkołach. Coroczne hasła inspirują do ciekawych, naszym
zdaniem, form promocji bezpiecznych zachowań w Internecie.
W ramach kolejnych obchodów w Publicznym Gimnazjum nr 3
przeprowadzono lekcje wychowawcze z wykorzystaniem
materiałów ze strony „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Powstało
wiele prac graficznych, prezentacji multimedialnych oraz filmów
(montowanych przez młodzież) poświęconych corocznym hasłom,
takim jak: „Razem tworzymy bezpieczny Internet”, Moje dane –
moja sprawa” a także „Lepszy Internet zależy od Ciebie”.
W bieżącym roku szkolnym uczniowie wykonują zdjęcia, które
obrazują historie pokazujące zachowania zamiast „hejtu” tak
powszechnego w Internecie. Nasze akcje angażują także
wychowawców.
Przewidywane efekty wdrożenia:
- zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcie jak największej
liczby osób spośród społeczności szkolnej,
- uświadomienie uczestnikom akcji najistotniejszych aspektów
podnoszonych podczas okazjonalnych dni,
- stosowanie przez uczniów, na co dzień, poznanych zasad
i dobrych nawyków,
- wspólna praca zespołowa,
- dobra komunikacja w zespołach klasowych,
- stosowanie
nowoczesnych
technologii
w
procesie
wychowawczym, łącznie z bliskimi młodzieży urządzeniami,
które towarzyszą jej na co dzień.
Siatkarska Liga Szkół Podstawowych „Strefa Siatkówki G 3”
Autor: Łukasz Bukowski - instruktor piłki siatkowej
Osoba rekomendująca: Anna Zientalska – doradca metodyczny w ŁCDNiKP

„Strefa siatkówki G3” stanowi przede wszystkim urozmaicenie
oferty rywalizacji sportowej uczniów szkół podstawowych
w dzielnicy Łódź-Śródmieście. Zorganizowanie Ligi było możliwe
poprzez stworzenie optymalnych warunków do gry przez dyrektora
placówki- Pana Sławomira Wołczyka oraz dzięki współpracy
instruktora z nauczycielami wychowania fizycznego gimnazjum.
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W przedsięwzięciu biorą udział, zaproszone przez organizatora
reprezentacje siatkarskie szkół podstawowych, zlokalizowane
w obrębie gimnazjum.
Nadrzędnym celem Ligi jest popularyzacja piłki siatkowej wśród
dzieci i młodzieży. Nowością jest stworzenie dodatkowej
możliwości uczniom szkół podstawowych do zaprezentowania
zdobytych w czasie zajęć lekcyjnych umiejętności. Najbardziej
zdolni, utalentowani, predysponowani do osiągania wysokich
wyników w przyszłości uczniowie, będą zachęcani przez
organizatora Ligi do kontynuowania swojej kariery sportowej
w gimnazjum. Rozgrywki między drużynami sprzyjają nie tylko
konfrontacji i sprawdzeniu swoich umiejętności z reprezentacjami
innych szkół. To także okazja do wymiany doświadczeń
szkoleniowych między nauczycielami poszczególnych placówek
oraz integracji społeczności szkolnej. Przewidywane efekty
wdrożenia:
- wzrost motywacji do samorozwoju,
- doskonalenie umiejętności techniczno-taktycznych z zakresu
piłki siatkowej,
- poszerzenie wiedzy uczniów o przepisy gry w piłkę siatkową,
- poszerzenie wiedzy na temat zasad organizacji i współorganizacji
zawodów sportowych, sędziowania i kulturalnego kibicowania,
- rozwinięcie tych cech osobowych i kompetencji, które są
niezbędne w życiu społecznym tj.: umiejętność współpracy,
współdziałania
w
zespole,
komunikowania
się,
odpowiedzialności za wynik, przestrzegania ustalonych reguł
i szacunku dla innych.

DOBRE PRAKTYKI. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI
47
_________________________________________________________________

Publiczne Gimnazjum nr 5 w Łodzi
Turniej zawodoznawczy
Autor: Ewa Wilczyńska – pedagog szkolny
Osoby rekomendujące: Barbara Zielińska – dyrektor Publicznego
Gimnazjum nr 5 w Łodzi, Ewa Koper – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP

Celem turnieju zawodowego jest wzbudzanie refleksji w zakresie
planowania dalszej ścieżki kształcenia, rozwijanie kreatywności
uczniów podczas wykonywania różnorodnych zadań, dostarczanie
wiedzy
o
różnych
zawodach,
kształtowanie
postaw
przedsiębiorczych i kompetencji społecznych oraz umiejętności
zdrowej rywalizacji i dobrej, wspólnej zabawy. Konkurs jest
adresowany do uczniów klas VI szkół podstawowych. W bieżącym
roku szkolnym w turnieju udział wzięły: Szkoła Podstawowa nr 10,
Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 46, Szkoła
Podstawowa nr 70, Szkoła Podstawowa nr 160, Szkoła Podstawowa
nr 173. Zaproszone do udziału w turnieju szkoły wystawiły
4-osobowe drużyny, którym kibicowali koledzy z klasy. Dla
uczestników konkursu, w zespole zadaniowym, opracowano zestaw
zadań konkursowych, składający się z dziewięciu konkurencji
turniejowych o zróżnicowanej skali trudności. Zadania turniejowe
dotyczyły określania nazw zawodów, rozpoznawania narzędzi,
ułożenia puzzli zawodowych, podania atrybutów zawodów, czytania
i analizowania tekstu źródłowego, rozwiązywania zagadek
zawodowych, określania zasobów koniecznych do wykonywania
podanych przez drużyny profesji. Ponadto należało ułożyć
w określonym czasie domino zawodowe czy wykazać się
pomysłowością dotyczącą podania przykładów zastosowania białej
kartki formatu A4 w innym charakterze niż do pisania. Na
zakończenie turnieju zawodowego wszystkim rywalizującym
drużynom wręczono podziękowania za udział w konkursie
i zaproszono ich już na kolejną edycje.
Przewidywane efekty wdrożenia: kształtowanie umiejętności
kluczowych – współpracy w grupie, grupowego rozwiązywania
problemów, pracy pod presją czasu, współodpowiedzialności,
kreatywności, uczenie się uczenia poprzez zabawę.
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Publiczne Gimnazjum nr 7 w Łodzi
Wolontariat sposobem na nudę
Autor: Jolanta Rezler – pedagog szkolny
Osoba rekomendująca: Anna Zientalska – doradca metodyczny ŁCDNiKP

Od kilku lat w Publicznym Gimnazjum nr 7 aktywnie
funkcjonuje Szkolne Koło Wolontariatu. Szczególnym elementem
jego działalności jest współpraca, poprzez wolontariat,
z Przedszkolem Miejskim nr 48 w Łodzi.
Głównym celem tej aktywności jest rozbudzenie wrażliwości
gimnazjalistów,
rozwijanie
ich
zainteresowań,
uczenie
odpowiedzialności oraz cierpliwości. Młodzież kształtuje właściwe
postawy poprzez działanie i doświadczenie nabyte w relacji
z małymi dziećmi.
Oryginalność tego przedsięwzięcia polega na tym, że uczniowie wolontariusze systematycznie, kilka razy w tygodniu w wolnym
czasie zajmują się opieką nad przedszkolakami. Samodzielnie
przygotowują zabawy, piosenki, konkursy. Także czytają bajki.
Poza tym pomagają dzieciom w codziennych czynnościach, takich
jak zawiązywanie sznurowadeł, zapinanie guzików czy kolorowanie
obrazków albo temperowanie kredek. Przedszkolakom zajęcia
z gimnazjalistami dają wiele radości, zwłaszcza gdy ci z łatwością
wykonują te czynności, które im sprawiają trudność. Starsi koledzy
stają się dla nich autorytetami, wzbudzają w nich podziw, a także
okazują się niebywałą atrakcją w przedszkolnej codzienności. W ten
sposób buduje się więź między dużymi i małymi dziećmi.
Szkolne Koło Wolontariatu zachęca gimnazjalistów do
pozostawienia choć na chwilę gier komputerowych czy aplikacji na
smartfonach i spędzania wolnego czasu w sposób aktywny.
W kształtowaniu osobowości wolontariusza liczy się bezpośredni
kontakt z drugim człowiekiem. Został on nawiązany
z przedszkolakami. Pracują z nimi uczniowie różnych klas,
a każdego roku dołącza duża grupa pierwszoklasistów. To
absolutnie
odmienia
wizerunek
gimnazjalisty
utrwalony
w świadomości społecznej.
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Praca wolontariusza w przedszkolu wymaga od młodych ludzi
dużej pomysłowości, kreatywności, ale także odpowiedzialności.
Przewidywane efekty wdrożenia:
- wzrost motywacji młodzieży do aktywnego spędzania wolnego
czasu i bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem,
- rozwinięcie tych cech osobowych i kompetencji, które są
niezbędne w życiu społecznym,
- nawiązanie trwałych kontaktów i przyjaźni przez uczniów wolontariuszy, w wyniku działań przewidzianych w programie
Szkolnego Koła Wolontariatu.
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Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łodzi im. Tadeusza
Kościuszki
Przyjazne energie
Autor: Andrzej Rychtelski nauczyciel fizyki i zajęć technicznych
w Gimnazjum nr 8 w Łodzi
Osoba rekomendująca: Dorota Zielińska – nauczyciel doradca metodyczny
ds. edukacji ekologicznej w ŁCDNiKP

W Gimnazjum nr 8 w Łodzi wdrożono do realizacji projekt
„Przyjazne energie”. W początkowej fazie projekt był
współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt obejmuje lata
począwszy od roku 2012/2013 do chwili obecnej.
Podstawowym celem projektu jest wzrost świadomości
ekologicznej uczniów gimnazjum oraz wskazanie sposobów
ekologicznego pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, ze
szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej, energii
kinetycznej wiatru i wody. Projekt skierowany jest do uczniów klas
drugich, realizowany na lekcjach zajęć technicznych i obejmuje
dwa moduły:
1) moduł elektrotechniczny,
2) moduł „Przyjazne energie” - wykorzystanie energii Słońca,
wiatru i wody do wytworzenia energii elektrycznej.
W projekcie uczestniczą również uczniowie szkoły działający
w ramach koła fizycznego „Fizykomania”.
Planowane efekty przedsięwzięcia: pogłębienie wiedzy uczniów
w zakresie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł
w wytwarzaniu energii elektrycznej i ukształtowanie nowych
praktycznych umiejętności poprzez stwarzanie warunków do
eksperymentowania i samodzielnego dochodzenia do wiedzy.
Realizacja.
W trakcie realizacji projektu (oprócz zajęć technicznych)
w ramach koła „Fizykomania” powstał pojazd rowerowy „Solarek”
napędzany energią słoneczną oraz wiele modeli turbin wiatrowych.
Na dachu szkoły zainstalowano baterię fotowoltaiczną zrobioną
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przez uczniów, która zasila oświetlenie zewnętrzne szkoły.
W trakcie realizacji projektu członkowie koła dzielili się swoimi
osiągnięciami na corocznych festiwalach Szkolnych Kół
Fizycznych na UŁ. Organizowali również w szkole zajęcia
praktyczne z zakresu „Przyjaznych energii” dla swoich kolegów
z zaprzyjaźnionych kół fizycznych z Łodzi, Piotrkowa
Trybunalskiego, Łowicza i Rawy Mazowieckiej. Efektem wdrażania
tego projektu był udział członków koła w ubiegłym roku szkolnym
2014/2015 w ogólnopolskim konkursie - projekcie „POSTAW NA
SŁOŃCE,” w którym zajęli IV miejsce. W ramach konkursu
uczniowie projektowali mikroinstalacje fotowoltaiczne dla 5
wybranych domów jednorodzinnych, zorganizowali konferencję
środowiskową dla społeczności lokalnej w Rąbieniu, gdzie
zaprezentowali efekty swoich prac. Projekt jest nadal realizowany
na lekcjach zajęć technicznych i uczniowie mogą rozwijać swoje
zainteresowania oraz poznawać specyfikę zawodów w obszarze
odnawialnych źródeł energii.
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Publiczne Gimnazjum nr 13 w Łodzi
DEUTSCH HAT KLASSE – niemiecki ma klasę
Autorzy: Barbara Gadzinowska, Marta Justyńska
Osoba rekomendująca: Jolanta Kacprzak – doradca metodyczny w ŁCDNiKP

Udział w konkursie „Niemiecki ma klasę” był inicjatywą
nauczycielek z Publicznego Gimnazjum nr 13 w Łodzi, pani
Barbary Gadzinowskiej oraz pani Marty Justyńskiej. Celem
konkursu było zachęcenie do zmiany wyglądu klasy do nauki
niemieckiego w zgodzie z mottem „Współpracujemy,
współdecydujemy, współdziałamy”. Jest to nowa inicjatywa
wymagająca współpracy i kreatywności dużej części społeczności
szkolnej, w szczególności uczniów, jednak przeprowadzana zgodnie
z ustalonymi kryteriami i pod kontrolą organizatora – GoetheInstitutu.
Uczniowie zorganizowali zbiórkę pieniędzy na realizację
wyznaczonego
sobie
celu
–
podczas
kiermaszu
bożonarodzeniowego sprzedawali wieńce świąteczne, zysk z akcji
zasilił fundusz przeznaczony na remont pracowni. Projekt nowej
sali został przygotowany zgodnie z zasadami neurodydaktyki przy
wykorzystaniu innowacyjnych materiałów, np. farby magnetycznej
czy baneru blockout.
Uczniowie działali metodą projektu, współpracując nie tylko
w swojej grupie rówieśniczej, ale także z rodzicami
i nauczycielami. Zgłaszali swoje pomysły, przechodzili szkolenia
praktyczne pod okiem konserwatora szkoły, organizowali pracę
grup remontowych, samodzielnie malowali ściany na kolory
nawiązujące do flagi niemieckiej i montowali elementy
innowacyjnego wyposażenia klasy. Wykonywali także ciekawe
materiały dydaktyczne oraz elementy dekoracyjne.
Każdy etap prac był przez uczniów filmowany i dokumentowany
w formie sprawozdania w języku niemieckim. Materiały
prezentacyjne, które przygotowali uczniowie, pozwoliły na
efektywne przedstawienie ogromu pracy poświęconej inicjatywie –
komisja konkursowa Goethe-Institutu umieściła Gimnazjum nr 13
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w gronie zwycięzców wybranych spośród kandydatów z całej
Polski. Nagrodą był m.in. zestaw Moderationbox zawierający wiele
ciekawych materiałów dydaktycznych, służących prowadzeniu
interesujących zajęć, odpowiadających zasadom neurodydaktyki.
Przewidywane efekty wdrożenia: udoskonalenie umiejętności
językowych dzięki wzrostowi motywacji wewnętrznej do nauki
języka obcego; zwiększenie efektywności bodźców dotyczących
różnych zmysłów, stymulujących pracę mózgu podczas nauki;
rozwinięcie ducha przedsiębiorczości, umiejętności organizacji
pracy; nauka przechodzenia od planu do działania oraz sprawnej
współpracy; kształtowanie podstaw do rozwijania ducha
społeczeństwa obywatelskiego.
LEGO MATH- uczymy inaczej
Autorzy: Jacek Suliga, Anna Suliga
Osoba rekomendująca: Jolanta Kacprzak – nauczyciel doradca metodyczny
w ŁCDNiKP

Projekt LEGO MATH był przedsięwzięciem nauczyciela
wspomagającego z Publicznego Gimnazjum nr 13, mającym na celu
uczenie się matematyki i fizyki z wykorzystaniem klocków LEGO
EDUCATION oraz narzędzi TOC. Była to pierwsza na świecie
inicjatywa, która połączyła wykorzystanie klocków LEGO
EDUCATION i narzędzi TOC z edukacją rówieśniczą. Uczący się
(w tym również ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) podczas
zajęć, pracowali w zespołach metodą projektu.
Uczący się mieli do wykonania podstawowe zadania inżynierskie.
Konstruowali pojazdy, proste urządzenia, sprawdzali ich działanie,
szukali błędów lub lepszych rozwiązań a następnie udoskonalali
(aby ich maszyna/urządzenie osiągnęło optymalne parametry
w realizacji określonego zadania).
Na początku zajęć uczący się otrzymywali karty pracy
z informacjami, które mogli wykorzystać podczas fazy planowania
konstrukcji. Projektowali, interpretowali i wykorzystywali
dwuwymiarowe rysunki do budowy modeli trójwymiarowych,
nanosili poprawki na projekcie dwuwymiarowym. Wykonywali
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liczne operacje matematyczne, np. szacowanie i pomiar wielkości
fizycznych, tworzenie i analizę danych na wykresie, wyznaczanie
średniej, zamianę jednostek, układanie proporcji.
Uczący się pracowali w zespołach trzyosobowych bez pomocy
(przy konstruowaniu) nauczyciela.
Wszystkie zajęcia prowadzone były zgodnie z ogólnoświatową
filozofią Lego Education- 4C: Connect, Construct, Contemplate and
Continue. Jest to proces dzięki któremu na każdym etapie młody
człowiek uczy się rozwiązywania problemów, podejmowania
decyzji, pogłębiania wiedzy, wyciągania wniosków, osiągania
kompromisów, pracy w zespole, komunikacji oraz liczenia.
W czasie pracy nad projektem niezwykle przydatne okazały się
narzędzia TOC dla edukacji. Uczący się odpowiadali sobie na
pytania:
1. Co należy zmienić?
2. W co należy to zmienić?
3. Jak należy to zmienić?
Wykorzystywali podstawowe narzędzia TOC dla edukacji - chmurę,
logiczną gałąź i drzewko ambitnego celu.
Przewidywane efekty wdrożenia: wzrost poziomu kompetencji
matematycznych i zainteresowania naukami ścisłymi. Dostrzeżenie
użyteczności matematyki w życiu. Rozwinięcie inwencji twórczej
uczących się. Stworzenie przez nich innowacji i eksperymentów
służących do rozwiązywania problemów matematyczno-fizycznych.
Rozwój kompetencji kluczowych.
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Publiczne Gimnazjum nr 26 im. M. Reja w Łodzi
Uniwersytet Łódzki, Katedra Filologii Hiszpańskiej
Idee warte upowszechniania – TED Ed-Club
w Publicznym Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi
Autor: Agnieszka Wilczyńska

TED (Technology, Entertainment and Design - Technologia,
Rozrywka i Design) jest nazwą serii konferencji naukowych,
których głównym organizatorem jest fundacja Sapling Foundation.
Jest to amerykańską organizacją non profit, która zajmuje się
szerzeniem idei wykorzystując do tego charyzmatyczne, krótkie
wystąpienia trwające maksymalnie 18 minut. TED to skrót od
Technology, Entertainment and Design. I właśnie pod taką nazwą
odbyła się w 1984 roku pierwsza konferencja. Dzisiaj tematyka
wystąpień TED to wachlarz tematów od nauki i biznesu do
problemów społecznych. A wszystko to w ponad 100 językach na
całym świecie.
Pierwsza konferencja TED odbyła się w 1984 roku i nie cieszyła
się zbyt dużą popularnością. Na podkreślenie zasługuje fakt, że
wystąpił na niej również francuski matematyk polskiego
pochodzenia
Benoîta
Mandelbrota.
Kolejną
konferencję
zorganizowano w Monterey (Kalifornia) 6 lat później. Tradycję
corocznych konferencji kontynuuje się do dzisiaj. Początkowo
konferencja TED skupiała się na nowinkach i rozwiązaniach
technologicznych w związku z rozwijającą się nieopodal Doliną
Krzemową, jednakże dzisiaj, tematy mogą obejmować każdą
dziedzinę.
W 2000 roku Chirs Anderson postanowił kupić markę
i konferencję TED, a w 2002 roku stał się jej głównym
ambasadorem i kuratorem. W latach 2009-2014 konferencja
odbywała się w Long Beach i Palm Springs, obecnie odbywa się
w Vancouver w Kanadzie.
Wszystkie prelekcje, część z nich przetłumaczona również na
język polski przez wolontariuszy, dostępne są na platformie
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www.ted.com, oraz na kanale Youtube. Łącznie znajduje się tam
ponad 2 tysiące prelekcji, które liczą sobie już ponad miliard
odsłon. Wszystkie prelekcje udostępniane są na podstawie licencji
Creative Commons. Wśród prelegentów znaleźli się min. Bill
Clinton, Bill Gates, Stephen Hawking i wielu laureatów Nagrody
Nobla. Pierwszym Polakiem na konferencji TED był Jacek Utko
(2009).
W swojej działalności, oprócz głównej konferencji TED,
utworzono kilka dodatkowych, zajmujących się bardziej
wyspecjalizowanymi sprawami. Tak powstały min.
TED Global (2005) –zorientowana na sprawy ogólnoświatowe;
TEDx–konferencje niezależne od TED, jednak stosujące jej format
(wymagają uzyskania licencji);
TEDxYouth - programem stworzonym przez TED dla uczniów
gimnazjów i liceów;
TEDxKids - Konferencje TEDxKids są niezależnym programem
skierowanym do uczniów szkół podstawowych;
TEDxWoman – zorientowana na sprawy kobiece.
Każdego roku TED przyznaje nagrodę za najlepsze wystąpienie.
Nagroda to milion dolarów i ma za zadanie umożliwienie realizacji
projektu mającego zmienić świat. Laureatami nagrody
w poprzednich latach byli między innymi Bono, Bill Clinton i Jamie
Olivier.
Kolejną działalnością TED jest stworzenie młodzieżowych
klubów naukowych TED Ed – Club.
Właśnie w tym roku szkolnym 2015/2016, Publiczne Gimnazjum
nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi jako jedyne w Polsce otrzymało
akredytację TED Ed-Club i może zrealizować pierwszy cykl. Cykle
należy odnawiać co roku. Nauczyciel opiekun musi zadeklarować
maksymalną liczbę członków w swoim klubie oraz czas cyklu.
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W przypadku PG26 czas trwania cyklu do 9 miesięcy. Opiekunem
klubu jest p. Agnieszka Wilczyńska, wychowawczyni klasy 1e oraz
nauczycielka języka hiszpańskiego. Opiekun, który zdecyduje się na
zgłoszenie szkoły, musi wypełnić specjalny formularz opisujący
szkołę, uczniów oraz uzasadnić chęć przystąpienia do klubu. Po
akceptacji formularza lider zobowiązany jest do wzięcia udziału
w wideoszkoleniu. Językiem obowiązującym podczas całego
procesu rekrutacyjnego oraz procesu tworzenia prezentacji jest
język angielski.
Wystąpienia naukowe przygotowywane są przez uczniów na
różne tematy. Istotą klubu TED jest pozwolenie uczniom na
rozwijanie swoich własnych pasji i idei, które sami uczniowie
uważają za warte zaprezentowania i upowszechnienia.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają około
60 minut. Jest to zalecana forma pracy przez samych organizatorów.
Do zadań lidera klubu jest organizowanie pracy uczniów, rozwijanie
ich umiejętności krytycznego myślenia oraz, przede wszystkim,
rozwijanie pracy indywidualnej, pracy w grupie oraz wystąpień
publicznych. Wystąpienia TED mają konkretnie określone zasady,
których również powinni przestrzegać uczniowie. Jest to również
olbrzymie wyzwanie dla nauczyciela, który sam musi doskonalić się
w wystąpienia publicznych oraz sztuce przemawiania. Należy
podkreślić fakt, iż jest on również odpowiedzialny za poziom
merytoryczny prac uczniów.
Podczas zajęć uczniowie ćwiczą wystąpienia publiczne,
omawiają z innymi uczestnikami swoje prezentacje oraz oceniają
się wzajemnie udzielając konstruktywnej informacji zwrotnej.
Ponieważ wszyscy uczestnicy obecnego cyklu w PG26 są w wieku
13-14 lat, prezentacje początkowo przygotowywane są w języku
polskim. Uzasadnieniem takiego wyboru jest fakt, iż 21.06.2016
zostanie zorganizowana pierwsza, profesjonalna konferencja dla
młodzieży, na której uczestnicy TED Ed-Club PG26 zaprezentują
swoje prezentacje naukowe. Konferencja odbędzie się na Wydziale
Filologicznym UniwersytetuŁódzkiego. Ponieważ jest to pierwszy
raz, kiedy uczniowie podejmą tego typu działanie, język polski
będzie dla nich mniej stresujący.
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Kolejnym etapem będzie przetłumaczenie gotowych prezentacji
na język angielski oraz nagranie ich i wysłanie do siedziby TED EdClub w Nowym Jorku. Po akceptacji prezentacje zostaną
umieszczone na międzynarodowym kanale edukacyjnym TED EdClub. W tłumaczeniu prezentacji uczniom pomagają studenci
z Uniwersytetu Łódzkiego, należący do Studenckiego Koła
Naukowego Filologii Hiszpańskiej „cHISPA”. Współpraca ze
studentami pomaga uczniom rozwijać swoje zainteresowania oraz
odkrywać korzyści z zagłębiania się w zagadnienia naukowe.
Jednym z dodatkowych atrakcji przygotowanych przez
organizatorów TED Ed-Club są wideokonferencje tzw. Connect
Week. Tylko w kwietniu w wideokonferencjach wzięło udział ponad
100 szkół z ponad 30 krajów na świecie. Uczniowie PG26
29.04.2016 mieli okazję porozmawiać na temat swoich prezentacji
z uczniami z USA, Tajwany, Turcji i Brazylii. Gościem specjalnym
była Pani dr Claudia, naukowiec z Europejskiej Organizacji Badań
Jądrowych CERN z siedzibą w Genewie.
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Publiczne Gimnazjum nr 31 w Łodzi
Klasa ratowniczo-medyczna
Autor: Iwona Kramarz – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 31 w Łodzi
Osoba rekomendująca: Ewa Koper – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP

Klasa o profilu ratowniczo-medycznym powstała w oparciu
o autorski program nauczycieli wychowania fizycznego. Jest
adresowana do uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość z edukacją
na kierunkach medycznych takich jak: ratownictwo medyczne,
wydział lekarski, stomatologia, dietetyka, pielęgniarstwo, analityka
medyczna. Kształcenie z zakresu szeroko pojętej edukacji
zdrowotnej i ratownictwa medycznego realizowane jest na zajęciach
w ramach edukacji zdrowotnej, wychowania fizycznego, zajęć
technicznych (blok żywność i odżywianie-realizacja programu
edukacyjnego Winiary), edukacji dla bezpieczeństwa, biologii oraz
na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych odbywających się na
terenie szkoły, jak i poza nią np. w Wyższej Szkole Edukacji
Zdrowotnej. Inni partnerzy to: Studenckie Koło Ratownictwa
Medycznego i Medycyny Katastrof przy Uniwersytecie
Medycznym, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział
w Łodzi, Nature House. W bieżącym roku szkolnym uczniowie
brali udział w następujących zajęciach: ,,Na stres mam sposób” Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej; warsztaty z udzielania
pierwszej pomocy - Studenckie Koło Ratownictwa Medycznego;
,,Wiem, co jem” - dietetyk; ,,Nałogom mówię – nie” Polskie
Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej; „Znakowanie a strategia walki
z nadwagą i otyłością” – warsztaty w Wyższej Szkole Edukacji
Zdrowotnej; „Wygraj z HIV” – Polskie Towarzystwo Oświaty
Zdrowotnej; „Babskie sprawy” – zajęcia dla dziewcząt
przeprowadzone przez przedstawiciela firmy Johnson&Johnson;
„Resustytacja oddechowo-krążeniowa z użyciem AED” - studenci
UM. „Choroby związane ze złym odżywianiem” - studenci
Uniwersytetu Medycznego.
Efekty wdrożenia to: rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań
podstawową
wiedzą
medyczną,
kształtowanie
postaw
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prozdrowotnych i proekologicznych, kształtowanie postaw ochrony
życia i zdrowia własnego i innych osób, kształtowanie umiejętności
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
kształtowanie
umiejętności
prawidłowego
odżywiania,
uświadomienie uczniom korzyści wynikających z troski o własne
ciało - higiena osobista.
Teatr „Ate” w Publicznym Gimnazjum nr 31 w Łodzi
Autor: Iwona Kramarz – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 31 w Łodzi
Osoba rekomendująca: Ewa Koper – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP

Spotkania szkolnej grupy teatralnej odbywają się raz w tygodniu.
Do zespołu należą uczniowie, którzy wykazują zainteresowania
teatrem, posiadają talent artystyczny i rozwijają swoje zdolności.
Uczestnicy bardzo chętnie angażują się w prace koła, lubią spędzać
czas aktywnie, wykazują się dużą kreatywnością, a poprzez pracę
w zespole uczą się współodpowiedzialności, tolerancji, kształtują
więzi międzyludzkie oraz dobrze się bawią.
W trakcie spotkań uczniowie pracują nad perfekcją słowa
i ruchu, wyrażają siebie poprzez tworzenie dekoracji i strojów.
Zawsze bardzo emocjonalny jest już podział ról, równie burzliwe
pierwsze czytanie tekstu, interpretacja, próby na scenie. Występy
wychowanków na forum szkolnym i pozaszkolnym przynoszą wiele
korzyści. W oczach rówieśników przyszli adepci sztuki teatralnej
pokazują się w nowym świetle. W bieżącym roku szkolnym
członkowie grupy wspólnie przygotowali i wystawili dla uczniów
oraz dorosłych widzów następujące przedstawienia: „Co ja tutaj
robię?”, „Opowieść wigilijna w nowej odsłonie”, „Parasolka czasu,
czyli burza z puszki po ananasie”. Grupa zaprezentowała się na
wojewódzkim „Przeglądzie Teatrów Gimnazjalnych” (ŁCDNiKP)
i odniosła duży sukces - zdobyła wyróżnienie za uczniowski
scenariusz.
Przewidywane efekty wdrożenia, to doskonalenie dykcji, ruchu
scenicznego, interpretacji utworów, kształtowanie kompetencji
personalnych i społecznych, umiejętności miękkich.
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Publiczne Gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyły w Łodzi
Dzień Świętego Patryka
Autorzy: nauczyciele języków obcych
Osoby rekomendujące: Jolanta Kuśmirek – dyrektor szkoły, Ewa Koper –
nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP

„Pokaż mi jak świętujesz, a powiem ci kim jesteś”. Poznanie
kultury i tradycji danego narodu jest nieodłącznym elementem
uczenia się języka obcego. Stąd kontekst kulturowy jest stale
obecny nie tylko na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego
w Publicznym Gimnazjum nr 32, ale także na forum szkoły. Jednym
ze świąt obchodzonych przez uczniów i nauczycieli jest Dzień
Świętego Patryka, który jest organizowany przez cały zespół
nauczycieli języków obcych, co pozwala na różnorodność
i oryginalność działań.
Święty Patryk jest patronem Irlandii, a także Nigerii. Urodził się
w Brytanii w 385 r. Gdy miał 16 lat korsarze porwali go do Irlandii,
gdzie był pasterzem owiec; po sześciu latach udało mu się uciec do
Francji, gdzie kształcił się na duchownego. Po wyświęceniu Patryka
na biskupa papież wysłał go ponownie do Irlandii, aby nawrócił
pogański wówczas kraj na chrześcijaństwo. Mimo że współcześnie
wiemy dość dużo o życiu świętego Patryka, obrosło ono także
mnóstwem legend. Wiadomo, że jego misja się powiodła i pod
koniec życia doprowadził do przyjęcia chrztu przez Irlandię. Jedna
z legend głosi, że to święty Patryk wygnał z Irlandii jadowite węże,
których dotąd nie ma w tym kraju. Słynął także z cudów
dokonywanych za życia: ponoć przywracał wzrok ślepcom
i ożywiał zmarłych. Przy pomocy trójlistnej koniczyny tłumaczył
Irlandczykom dogmat o Trójcy Świętej i dlatego roślina ta jest
symbolem Irlandii, a zieleń kolorem dominującym podczas
obchodów Dnia Świętego Patryka.
Patrząc, jak Irlandczycy obchodzą święto patrona swojego kraju,
widać, że jest to naród wesoły, gościnny i życzliwy. Żaden dorosły
nie może tego dnia nie wypić kufla zielonego piwa czy whisky,
zielone parady ludzi tańczących i śpiewających przetaczają się
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ulicami miast, a popularne powiedzenie głosi, że „17 marca
wszyscy jesteśmy Irlandczykami”. Dzień ten obchodzony jest we
wszystkich krajach anglojęzycznych, a ostatnio upowszechnił się
także w innych większych miastach świata, które podświetlają na
zielono najbardziej znane budynki, jak Krzywa Wieża w Pizie,
Koloseum w Rzymie, Opera w Sydney czy Pałac Kultury i Nauki
w Warszawie.
Głównym celem obchodów Dnia Świętego Patryka jest
zainteresowanie uczniów kulturą krajów anglojęzycznych
i pośrednio zmotywowanie ich do nauki języków obcych, która
w dzisiejszych czasach nie jest już wyborem, lecz koniecznością,
jeśli chcemy kształcić gotowych do dalszych etapów edukacji
uczniów, otwartych na inne kultury, mobilnych, pełnych tolerancji
i życzliwości, odpowiednio przygotowanych do wejścia na rynek
pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą.
Tego dnia nauczyciele i uczniowie szkoły ubierają się na zielono,
organizowane są lekcje okolicznościowe we wszystkich klasach
oraz konkursy dotyczące tego święta. Każdy znajdzie coś dla siebie,
aby móc się wykazać: dopasować symbole święta do nazw po
angielsku, odpowiedzieć na pytania dotyczące święta po angielsku
lub opowiedzieć o nim po polsku. Zwycięzcy otrzymują zielone
nagrody: lizaki, cukierki, itp. Chętni uczniowie pieką zielone ciasta,
nauczyciele języków częstują wszystkich zielonymi owocami.
Szkoła ozdobiona jest zielonymi koniczynami, a na korytarzach
wiszą wystawy okolicznościowe związane z postacią świętego
Patryka, historią i symbolami tego święta.
Efekty wdrożonych działań: rozwijanie zainteresowań
przedmiotem, promowanie postaw europejskich, doskonalenie
umiejętności kluczowych porozumiewania się w języku angielskim,
wzrost świadomości w zakresie znaczenia języka żywego,
poznawanie
kultury,
zwyczajów
i
obyczajów
państw
anglojęzycznych.
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2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Koordynatorzy: Iwona Pawłowska – nauczyciel języka niemieckiego, Marek
Wilmowski – pedagog
Osoby rekomendujące: Jolanta Kuśmirek – dyrektor szkoły, Ewa Koper –
nauczyciel – konsultant ŁCDNiKP

W roku szkolnym 2015/2016 Publiczne Gimnazjum nr 32
im. Karola Wojtyły przyłączyło się do obchodów Światowego Dnia
Świadomości Autyzmu ustanowionego przez Organizację Narodów
Zjednoczonych, które jest obchodzone 2 kwietnia. Głównym
przesłaniem tego dnia jest podnoszenie świadomości społecznej na
temat autyzmu. Charakterystycznym motywem obchodów
jest kolor niebieski i podświetlanie budynków na niebiesko.
Zaakcentowanie tego dnia wśród uczniów i nauczycieli naszego
gimnazjum wiąże się z uczęszczaniem do naszej szkoły uczniów,
którzy są dotknięci autyzmem dziecięcym i zespołem Aspergera.
Bardzo ważne jest poznanie potrzeb takich osób, zrozumienie ich
zachowań i wsparcie, aby się czuli bezpiecznie i byli akceptowani
przez rówieśników.
Z tej okazji na szkolnym korytarzu została przygotowana gazetka
na temat autyzmu dziecięcego. Na zajęcia z wychowawcą został
opracowany scenariusz na temat wsparcia uczniów z autyzmem
dziecięcym. Uczniowie mieli również możliwość oglądania
prezentacji multimedialnej o sławnych osobach dotkniętych
autyzmem oraz krótkich filmów edukacyjnych. Także nauczyciele
uczestniczyli w szkoleniu na temat „Faktów i mitów o autyźmie”,
przygotowanym i prowadzonym przez szkolnego pedagoga
i wychowawcę klasy 1d, do której uczęszcza uczeń z autyzmem
dziecięcym.
Gimnazjum przyłączyło się również do ogólnopolskiej akcji
„Polska na niebiesko – Autyzm. Poznaj zanim ocenisz”
zorganizowanej przez Fundację Jaś i Małgosia.
Efekty wdrożonych działań: wzrost świadomości w zakresie
autyzmu, kształtowanie umiejętności właściwych zachowań
behawioralnych wobec dzieci dotkniętych autyzmem, kształtowanie
postaw tolerancji wobec osób dotkniętych autyzmem.
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Projekt Krokus
Koordynator szkolny: Elżbieta Rakowska –nauczyciel historii i wiedzy
o społeczeństwie
Osoby rekomendujące: Jolanta Kuśmirek – dyrektor szkoły, Ewa Koper –
nauczyciel – konsultant ŁCDNiKP

Uczniowie koła historyczno-europejskiego biorą udział
w projekcie ponadnarodowym KROKUS. Celem projektu jest
zachowanie pamięci o Holokauście. Uczestnicy projektu każdego
roku jesienią sadzą na terenie szkoły cebulki żółtych krokusów, by
uczcić pamięć półtora miliona dzieci żydowskich oraz tysięcy dzieci
innych narodowości zamordowanych w czasie II wojny światowej.
Żółte kwiaty przypominają gwiazdy Dawida, które Żydzi zmuszeni
byli nosić w wielu okupowanych przez nazistów krajach. W ramach
tego projektu są przeprowadzane zajęcia, a gdy na wiosnę kwiatki
zakwitają uczestnicy koła przeprowadzają prelekcję we wszystkich
klasach szkoły. Na korytarzu szkolnym jest przygotowana gazetka
poświęconą tej tematyce. Organizatorem projektu jest Irlandzkie
Towarzystwo Edukacji o Holokauście, a koordynatorem w Polsce
Krakowskie Galicia Jewish Muzeum.
Przewidywane efekty wdrożenia to: kształtowanie umiejętności
uczenia się uczących, przybliżanie uczniom tematyki Holokaustu,
rozbudzanie
świadomości
dotyczącej
nietolerancji
oraz
dyskryminacji.
Szkolny konkurs z wiedzy matematyczno-przyrodniczej 1 z 10-ciu
Autorzy: Joanna Górczak – nauczyciel chemii, Wioletta Sowińska –
nauczyciel fizyki, Katarzyna Depczyńska-Samiec – nauczyciel biologii,
Michał Kiersztyn – nauczyciel geografii
Osoby rekomendujące: Jolanta Kuśmirek – dyrektor szkoły, Ewa Koper –
nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP

Konkurs po raz pierwszy zorganizowany został w roku szkolnym
2012/2013. Od tego czasu odbywa się cyklicznie w tygodniu
poprzedzającym egzaminy gimnazjalne. Konkursowi towarzyszy
sportowa rywalizacja, dobra zabawa, miła atmosfera.
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Formuła konkursu oparta jest na teleturnieju telewizyjnym
„Jeden z dziesięciu” emitowanym na antenie TVP2, prowadzonym
przez Tadeusza Sznuka.
W konkursie udział bierze 10 zawodników (uczniów klas
trzecich) wytypowanych przez nauczycieli. Zajmowane przez nich
stanowiska 1–10 są rozdzielane drogą losowania. Każdy uczestnik
zaczyna grę z trzema „szansami”, które reprezentują 3 „lampki” na
stanowisku gracza. Prowadzący(uczeń/uczennica) zadaje pytania
z wiedzy zakresu przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz
pytania z „uśmiechem”. Na odpowiedź zawodnik ma 10sekund,
błędna odpowiedź lub jej brak powoduje utratę jednej „szansy”.
Konkurs składa się z trzech etapów.
Etap I: Prowadzący (uczeń/uczennica) zadaje kolejno pytania
graczom w dwóch rundach. Każdy zawodnik dostaje po dwa
pytania. Wystarczy odpowiedzieć przynajmniej na jedno, aby grać
w następnej rundzie. Błędna odpowiedź powoduje utratę jednej
„szansy”, jednak jeśli gracz nie odpowie na żadne z dwóch pytań,
odpada z gry.
Etap II: Zadawanie pytań zaczyna się od pierwszego zawodnika
(najczęściej jest to zawodnik na stanowisku numer 1, chyba że
odpadł w etapie I). Pytania zadawane są kolejnym zawodnikom.
Ten, który pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi, wyznacza
kolejnego pytanego. Jeżeli wskazany zawodnik odpowie błędnie, to
dotychczasowy wyznaczający wskazuje dalej. Jeśli odpowie
poprawnie, przejmuje prawo do wyznaczania. W ten sposób gra się
tak długo, aż pozostanie w grze trzech zawodników. Przechodzą oni
do etapu III.
Etap III (finał): W tym etapie liczba zadanych pytań jest
ograniczona do 40. Pytania wyświetlane są na rzutniku dla
wszystkich graczy. Każdy zawodnik dostaje trzy nowe szanse.
Ważną rolę odgrywają punkty, każdy zawodnik zaczyna z taką
liczbą punktów, ile szans zachował z wcześniejszych etapów. Za
każdą dobrą odpowiedź gracz dostaje 1 punkt. Do pierwszych pytań
zawodnicy mogą się zgłaszać (jeśli nikt się nie zgłosi do
odpowiedzi, to nikt nie traci szansy) do momentu, gdy jeden
z graczy udzieli dwóch poprawnych odpowiedzi i zdobędzie
3 punkty. Wyznacza on kolejnego pytanego. Wraca tu reguła
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z etapu II z tym, że jeśli gracz wskaże do pytania sam siebie
i odpowie, otrzyma 3 punkty. Jeśli odpowie źle, wtedy gracze sami
się zgłaszają do odpowiedzi i przejmują prawo wyznaczania.
W wypadku pozostania jednego gracza zasada zdobywania
3 punktów nie obowiązuje, gdyż do jego pytania nie wyznaczył
siebie samego.
Gra kończy się, gdy: zostanie zadane 40 pytań, zawodnikom za
każdą zachowaną szansę dolicza się 1 punkt, wygrywa gracz
z największą liczbą punktów, lub w grze zostanie jeden gracz, pyta
się go tak długo, aż straci szansę lub skończą się pytania. Wtedy za
każdą zachowaną szansę dolicza się 3 punkty.
Nagrodą dla uczniów, którzy dostali się do finału jest otrzymanie
oceny bardzo dobrej z przedmiotów przyrodniczych a finalista
otrzymuje ocenę celującą. Kiedy zawodnicy nie odpowiedzą
prawidłowo na pytanie lub nie znają odpowiedzi, uczniowie
kibicujący mogą uczestniczyć w części finałowej i odpowiadać na
pytania. Zdobywają dodatkowo punkty, które na koniec zamieniane
są na punkty za aktywność z przedmiotów przyrodniczych.
Przewidywane efekty wdrożenia to: integrowanie środowiska
szkolnego, dobra zabawa i zdrowa rywalizacja, utrwalanie wiedzy
z zakresu
przedmiotów
przyrodniczych
i
matematyki,
popularyzowanie wiedzy międzyprzedmiotowej w bloku
matematyczno-przyrodniczym.
Spotkanie ze znaną osobą ze świata show-biznesu
– Jankesem i radiem ESKA
Autorzy: Katarzyna Depczyńska-Samiec – nauczyciel biologii
Osoby rekomendujące: Jolanta Kuśmirek – dyrektor szkoły, Ewa Koper –
nauczyciel – konsultant ŁCDNiKP

W bieżącym roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym
Gimnazjum nr 32 w Łodzi na zaproszenie jednej z klas gościł
dziennikarz radia ESKA, prezenter telewizji Polsat, ESKATV –
„Jankes” Krzysztof Jankowski. Jankes wraz z radiem ESKA
w ramach akcji „Jankes wymiata w Łodzi” realizował zadania, które
powierzali mu Łodzianie. Tym razem miał przeprowadzić lekcję
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biologii w Publicznym Gimnazjum nr 32, której fragmenty były na
żywo emitowane w radiu. Dzięki spotkaniu ze znaną osobą ze
świata show biznesu uczniowie mogli doskonalić swój warsztat
dziennikarski. Przeprowadzając wywiad z Jankesem i ekipą radia
ESKI pozyskali informacje dotyczące życia, zainteresowań i kariery
gościa. Dowiedzieli się na czym polega praca prezentera, reportera
radiowego i telewizyjnego. Zobaczyli i wzięli udział w nagraniu
radiowym, które na żywo było emitowane na antenie radia.
Niektórzy mieli swój debiut przed słuchaczami radia ESKI.
Rozmowa z Jankesem, praca z mikrofonem były niewątpliwie
okazją by przekonać się czy wyobrażenia o pracy w radiu spełniają
oczekiwania uczniów. Przesłanie, z którym Jankes zostawił
gimnazjalistów brzmiało tak: „Pozytywne nastawienie do siebie,
świata zewnętrznego, uśmiech, pasja poparta rzetelną wiedzą
w danej dziedzinie są kluczem do sukcesu”. Warto, więc szukać
akcji proponowanych przez Łódzkie media by poszerzać horyzonty
uczniów.
Przewidywane efekty wdrożenia to: rozwijanie zainteresowań,
pasji uczniów, przełamywanie nieśmiałości, propagowanie
pozytywnych emocji, kształtowanie umiejętności kluczowych autoprezentacji, poznawanie dziennikarstwa radiowego.
Matematyka w obiektywie
Autorzy: Katarzyna Różalska, Agnieszka Malewska, Marzena Serówka –
nauczyciele matematyki
Osoby rekomendujące: Jolanta Kuśmirek – dyrektor szkoły, Ewa Koper –
nauczyciel – konsultant w ŁCDNiKP

Królowa Nauk w kalendarzu ma swoje święto, które przypada na
14 marca. Jest to „Święto Matematyki”. W Publicznym Gimnazjum
nr 32 w Łodzi po raz pierwszy został zorganizowany konkurs
matematyczno-fotograficzny adresowany do uczniów klas szóstych
łódzkich szkół podstawowych. Celem konkursu było wzbogacenie
wiedzy matematycznej, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań
naukami matematycznymi, doskonalenie umiejętności logicznego
i twórczego myślenia. Konkurs był jednoetapowy. Przedmiotem
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oceny konkursowej były zdjęcia, na których uczniowie uchwycili
poprzez fotografię matematykę w otaczającym nas na co dzień
świecie. Każdy Uczestnik miał prawo zgłosić maksymalnie 5 zdjęć
wraz z opisami. W konkursie wzięło udział 11 szkół czyli 35
uczestników (SP 12, SP 54, SP 164, SP 202, SP 170, SP 41, SP 56,
SP 48, SP 113, SP 111, SP 120). Nadesłane prace zachwyciły jury
konkursowe. Dzieci potrafiły dostrzec pojęcia związane
z matematyką praktycznie wszędzie. W kuchni: foremki do
ciasteczek były wielokątami foremnymi, z podzielonego jabłka
utworzono ułamki zwykłe, torebki herbaty ekspresowej jako
wielokąty; na ulicy: znaki drogowe jako wielokąty, mosty
budowane symetrycznie, słupy z ogrodzenia jako odcinki
równoległe; w sklepie: obniżki procentowe; w górach: linie kolejki
górskiej jako proste równoległe itp.. Wręczenie nagród i dyplomów
odbyło się w dniu 14 marca, w którym obchodzimy „Święto Liczby
Pi”. Zaproszeni laureaci konkursu wraz z opiekunami mogli
zobaczyć, jak obchodzimy to święto w Publicznym Gimnazjum
nr 32 w Łodzi i pomóc w wybraniu zwycięzców konkursów na
ciasto, plakat, rzeźbę czy wiersz o liczbie Pi.
Przewidywane efekty wdrożenia to: kształtowanie umiejętności
kluczowych, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,
aktywizowanie uczniów, rozwijanie zainteresowań, udział uczniów
w konkursie to dobra zabawa i sportowa rywalizacja.
Wewnątrzszkolne Targi Edukacyjne – Dzień Absolwenta –
X Edycja
Autor: Marek Wilmowski – pedagog szkolny, Maciej Adamczewski –
wicedyrektor szkoły
Osoby rekomendujące: Jolanta Kuśmirek – dyrektor szkoły, Ewa Koper –
nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP

W Publicznym Gimnazjum nr 32 w Łodzi odbyły się
X Wewnątrzszkolne Targi Edukacyjne. Była to edycja jubileuszowa.
Celem przedsięwzięcia jest poznanie oferty edukacyjnej łódzkich
szkół ponadgimnazjalnych, promowanie zawodów, w których
kształcą łódzkie szkoły, świadome planowanie kariery edukacyjno-
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zawodowej przez gimnazjalistów. W bieżącym roku szkolnym
udział wzięło 20 szkół: Zespół Szkół Ekonomiczno-TurystycznoHotelarskich im. Władysława Grabskiego, Zespół Szkół Ekonomii
i
Usług
im.
Natalii
Gąsiorowskiej,
Zespół
Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
im. Króla Bolesława Chrobrego, Zespół Szkół Przemysłu
Spożywczego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, Zespół
Szkół Przemysłu Mody, Zespół Szkół Geodezyjno Technicznych
im. Sybiraków, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana
Nowaka Jeziorańskiego, Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja
Reja w Łodzi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola
Wojtyły, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego, Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego,
Zespół szkół Ponadgimnazjalnych nr 22, II Liceum
Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza, XXIII Liceum
Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera, XXIX Liceum
Ogólnokształcące im. Jana Bytnara "Rudego", Liceum Mundurowe,
Łódzka Szkoła Mody Kosmetologii i Fryzjerstwa, Liceum GKJ,
Akademia Zdrowia. Można zaobserwować, że z roku na rok wzrasta
zainteresowanie szkół publicznych, jak i niepublicznych wzięciem
udziału w tej inicjatywie. Trzecioklasiści mogli przeprowadzić
wywiad dotyczący oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych,
potrzeb rynku pracy, możliwości rozwoju kariery edukacyjnozawodowej. Ponadto można było poznać sztukę pisania liter
japońskich, obejrzeć pokaz sztuk walki oraz pokaz mody
w wykonaniu uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przewidywane
efekty wdrożenia to: kształtowanie umiejętności świadomego
podejmowania decyzji, trafne wybory dalszej ścieżki kształcenia,
rozpoznanie zakresu zadań zawodowych w zawodach, w których
kształcą łódzkie szkoły.
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Publiczne Gimnazjum nr 33 w Łodzi
„Ruch, muzyka, zdrowie”
Autor: Małgorzata Słodzińska – nauczyciel wychowania fizycznego
Osoba rekomendująca: Ewa Koper – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP

W Publicznym Gimnazjum nr 33 w Łodzi jest realizowany
autorski program zajęć wychowania fizycznego „Ruch, muzyka,
zdrowie”. Program zawiera rozbudowane zagadnienia edukacji
zdrowotnej i szeroką propozycję zajęć Fitness, ponieważ autor
programu posiada dodatkowe kwalifikacje. Jest Instruktorem
Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Aerobik oraz ukończyła wiele
szkoleń i kursów z zakresu tańca dyskotekowego, współczesnego
oraz akrobatyki. Udział w w/w zajęciach uczniów jest dla nich
możliwością poznania różnych form aktywności ruchowych
i umożliwienie im wyboru najbardziej odpowiedniej dla siebie.
Mają również na celu wykształcenie potrzeby czynnego
wypoczynku, zrozumienia przez młodego człowieka powodów
i sensu jego starań o ciało, zdrowie, sprawność i urodę. Poza tym
zajęcia prowadzone przy muzyce, mają dobroczynny wpływ na
psychikę ucznia oraz na atmosferę w grupie.
Efekty wdrożenia: wzrost świadomość w zakresie czynników
wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie człowieka,
kształtowanie właściwych nawyków spędzania czasu wolnego
poprzez udział w zajęciach fitnesowo-tanecznych, rozwijanie pasji
i talentów oraz właściwego planowania aktywnego trybu życia.
Z chemią za pan brat
Autor: Małgorzata Morawska – nauczyciel chemii
Osoba rekomendująca: Ewa Koper – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP

Nauczyciel chemii opracowała autorski program koła
chemicznego adresowanego do uczniów pt. Z chemią za pan brat.
Celem tych zajęć jest poznawanie przez uczniów tajników wiedzy
chemicznej, pracy w laboratorium technologii chemicznej,
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rozwijanie zainteresowań przedmiotem, wrażliwości chemicznej,
oraz przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego.
Nauczyciel czerpie radość z prowadzenia tych zajęć i ma
satysfakcję z dobrze spożytkowanego i spędzonego czasu wolnego pozalekcyjnego swoich uczniów. Potwierdzeniem powyższej tezy
są słowa wypowiedziane przez nauczyciela, że „czas spędzony
z młodzieżą to niesamowite przeżycie i świetna zabawa”.
Efekty wdrożonych działań: rozwijanie zainteresowań
przedmiotem wykraczającym poza program, wytwarzanie przez
uczniów sytuacji problemowych i ich rozwiązywania samodzielnie
lub we współpracy z kolegami i nauczycielem, promowanie postaw
ekologicznych, kształtowanie umiejętności uczenia się poprzez
prowadzenie zajęć dla młodszych kolegów z sąsiednich szkół
podstawowych podczas promocji szkoły.
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Publiczne Gimnazjum nr 36 w Łodzi
Światowy Dzień Książki
Koordynator: Joanna Cisłak – nauczyciel bibliotekarz
Osoby rekomendujące: Ewa Miłkowska – dyrektor Publicznego Gimnazjum
nr 36 w Łodzi, Ewa Koper – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP

Biblioteka Publicznego Gimnazjum nr 36 w Łodzi, po raz
pierwszy zorganizowała obchody Światowego Dnia Książki 23
kwietnia 2016 r. Celem przedsięwzięcia jest promowanie
czytelnictwa, kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki
oraz budowanie relacji między biblioteką a czytelnikami. W ramach
obchodów na tablicach informacyjnych szkoły umieszczono plakaty
informujące o tym wydarzeniu, jego genezie w Polsce i na świecie.
Dla niewtajemniczonych Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich jest obchodzony od 1995 roku, który ustanowiło
UNESCO na wniosek rządu Hiszpanii i Międzynarodowej Unii
Wydawców.
23 kwietnia to szczególna data w kalendarzu historii literatury
światowej - rocznica urodzin Wiliam Szekspira i Wladimira
Nabokova oraz rocznica śmierci Cervantesa. 23 kwietnia przypada
święto narodowe w Katalonii – jest to dzień świętego Jerzego, który
jest patronem tego regionu. Tego dnia kobiety obdarowywano,
w nawiązaniu do tradycji, czerwonymi różami, które symbolizowały
krew smoka, pokonanego przez św. Jerzego. Natomiast mężczyźni
otrzymywali od pań książki. W 1926 roku wydawca, Vicente Clavel
Andres zaproponował ustanowienie Dnia Książki, który
w Hiszpanii jest obchodzony już od 1930 roku, od 1964 roku
w innych krajach hiszpańskojęzycznych, a od 2007 roku – także
w Polsce. W ramach tych obchodów gimnazjaliści Publicznego
Gimnazjum nr 36 w Łodzi mają możliwość wypożyczania książek
udostępnionych przez zaprzyjaźnione biblioteki miejskie.
10 pierwszych osób, które zgłosiły się po wypożyczenie książek do
biblioteki szkolnej w Światowym Dniu Książki otrzymuje czerwoną
różę, która jest symbolem tego dnia. Ponadto, aby uczcić Święto
Książki chętni uczniowie mogą wziąć udział w książkowych
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kalamburach (odgadywanie tytułów książek za pomocą gestów lub
rysunków) oraz rozwiązać krzyżówkę literacką przygotowaną przez
nauczyciela bibliotekarza. Uczestnicy gier dydaktycznych
otrzymują zakładki do książek. Interesujące inicjatywy realizowane
przez bibliotekę szkolną wpływają na motywację uczniów do
sięgania po książki, nie tylko wtedy, kiedy trzeba przygotować
pracę domową, bo wiedzą, że poprzez czytanie stają się mądrzejsi,
mają większy zasób słów, są bardziej kreatywni.
Efekty wdrożenia to promowanie czytelnictwa, edytorstwa oraz
wiedzy o prawie autorskim, czerpanie radości z obcowania
z książką.
Czy znasz to słowo?
Koordynator: Joanna Cisłak – nauczyciel bibliotekarz
Osoby rekomendujące: Ewa Miłkowska – dyrektor Publicznego Gimnazjum
nr 36 w Łodzi, Ewa Koper – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP

Biblioteka Publicznego Gimnazjum nr 36 w Łodzi dba o to, aby
uczniowie poznawali znaczenie słów i pojęć z różnorodnych
dziedzin, które pojawiają się w literaturze naukowej obcojęzycznej
oraz w quizach, krzyżówkach czy łamigłówkach językowych.
W tym celu w bibliotece szkolnej znajduje się tablica informacyjna,
na której cyklicznie umieszczane są ciekawe pojęcia z danego
obszaru tematycznego. Uczniowie poznali już język teatru, mody,
filmu, pojęcia komputerowe, słownictwo staropolskie. Oprócz
wyżej wymienionych terminów uczniowie mogli jeszcze
wzbogacić swoją wiedzę z takich obszarów, jak: frazeologizmy
biblijne, architektura starożytnej Grecji, historia sztuki, leksykon
młodego czytelnika czy pojęcia ze słownika wyrazów obcych.
Zapewne czytanie i rozumienie pojęć, które są już używane
sporadycznie wzbogaca język gimnazjalistów. Na gazetce
tematycznej pojawiały się takie terminy jak: rampa, montażysta,
klatka, kadr, espadryle, ramoneska, krynolina, wojłok, dzieża,
salomonowy wyrok, hiobowa wieść, trąba jerychońska, oddać coś
za miskę soczewicy, neofita, demagogia, insynuacja, koneser,
perystyl, odeon, gimnazjon, palestra, tolos, bedeker, degrengolada,
establishment, bon mot, vice versa, tondo, werniks, plafon, weduta,
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intarsja, interpolacja, aplet, justowanie, Intranet, adwersarz,
buzdygan, gościniec, kajet, inkaust, rusznica, tynf, kabza. Po każdej
gazetce tematycznej jest organizowany szkolny konkurs ze
znajomości danego słownictwa. Uczniowie w parach mają do
rozwiązania łamigłówki, krzyżówki, rebusy czy quizy. Ponadto
układają rozsypanki wyrazowe, czy uzupełniają przysłowia,
wiersze. Wygrywa para, która uzyskuje największą ilość punktów.
Efekty wdrożenia: uczniowie rozwijają zainteresowań
językoznawstwem, poszerzają zasób słownictwa, kształtują
wrażliwość na słowo, trenują pamięć.
Trzy kolory mojego świata
Koordynator: Izabela Bucka – nauczyciel języka angielskiego
Osoby rekomendujące: Ewa Miłkowska – dyrektor Publicznego Gimnazjum
nr 36 w Łodzi, Ewa Koper – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP

Publiczne Gimnazjum nr 36 w Łodzi jest organizatorem
ogólnopolskiego konkursu artystycznego adresowanego dla
uczniów gimnazjum. Współorganizatorami konkursu są Muzeum
Kinematografii w Łodzi oraz Pałac Młodzieży w Łodzi - Centralny
Gabinet Edukacji Filmowej. Celem konkursu jest zachęcanie
młodzieży do poznawania twórczości Krzysztofa Kieślowskiego,
inspirowanie
uczniów
do
aktywności
twórczej,
także
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz rozwijanie
wrażliwości artystycznej. Konkurs jest prowadzony w trzech
kategoriach: etiuda filmowa, album fotograficzny, scenariusz
filmowy. Innowacyjność tego konkursu polega na rozwijaniu
kreatywności uczniów w połączeniu z poznawaniem warsztatu
reżysera Krzysztofa Kieślowskiego. Poznanie jego twórczości
stanowi punkt wyjścia do przygotowania etiud filmowych.
Uczniowie przygotowali etiudy filmowe pt. „ Z miasta Łodzi” oraz
„Z miasta Warszawy”, podczas których poznają sposoby
kadrowania, montażu, łączenia obrazu z muzyką i słowem.
W kategorii album fotograficzny nagrodzono albumy zatytułowane
„Człowiek w mieście”, „Miasto w ciągu dnia”, „Pory dnia
w mieście”. Natomiast w kategorii scenariusz filmowy wyróżniono
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prace zatytułowane „Przygoda kryminalna” i „Spacerkiem po mieście”.
Efekty wdrożenia: inspirowanie uczniów do działań twórczych,
poznawanie warsztatu pracy filmowca, doskonalenie umiejętności
w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych,
prezentowanie walorów artystycznych swojego miasta.
„Łódź - dawniej i dziś” – projekt gimnazjalny
Koordynator: Wioletta Jankowska - nauczyciel historii
Osoby rekomendujące: Ewa Miłkowska – dyrektor Publicznego Gimnazjum
nr 36 w Łodzi, Ewa Koper – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP

Publiczne Gimnazjum nr 36 w Łodzi z sukcesem realizuje
i wdraża do praktyki edukacyjnej projekt uczniowski realizowany
z zastosowaniem metody projektów. Jest on adresowany do
uczniów klas II. Każdy nauczyciel jest opiekunem grupy
projektowej – 5 osobowej. Harmonogram działań jest podawany
przez koordynatora. Każdego roku szkolnego do końca października
należy wybrać temat pracy projektowej. Opiekun jest zobligowany
do koordynacji zadań w swojej grupie. Termin realizacji pracy
projektowych przypada od 1 grudnia do 31 maja. Pod koniec
miesiąca odbywa się prezentacja prac – jest to tak zwany „Dzień
Projektów”.
Ważnym
kryterium
jest
zaprezentowanie
wielomiesięcznej pracy w jak najciekawszy, oryginalny,
nietuzinkowy sposób. Dzień Projektu to wyjątkowe wydarzenie,
ponieważ korytarze, sale lekcyjne przypominają swoim wystrojem
klimat, jak z Ziemi Obiecanej. Spacerując zaułkami korytarza
odnosi się wrażenie, że jest się z wizytą w Pałacu Poznańskiego czy
Scheiblera. Grupy projektowe w sposób bardzo interesujący
wykonują prezentacje swoich prac. Tematyka dotycząca Łodzi jest
bardzo różnorodna np. Łódź – Centra Handlowe, Najwyższe
budynki w Łodzi; Łódzkie ZOO – wczoraj i dziś; Dwie pory roku –
w najstarszych łódzkich parkach; Łódź miast włókiennicze –
odzież termiczna; Spędzanie czasu wolnego; Rzeki i rzeczki
naszego miasta; Przemysł włókienniczy w Łodzi – Alpaka
i kaszmir; Rozwój siatkówki w Łodzi; Legendy o powstaniu Łodzi;
Od niteczki do bluzeczki; Jak spędzali czas wolny w XIX wieku
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Łodzianie; Teorie łódzkich fizyków; czy Instytucje użyteczności
publicznej. Warto podkreślić, że podczas wywiadów z grupami
projektowymi można pozyskać informację, który budynek
w mieście jest najwyższy?, ile zwierząt znajduje się obecnie
w łódzkim ZOO?, ile rzek przepływa przez Łódź?, gdzie znajdują
się beczki grohmanowskie?, jakie centra handlowe najbardziej lubią
łodzianie? , kiedy powołano pierwszą drużynę piłki siatkowej
w Łodzi?, jak spędzali czas wolny fabrykanci, a jak robotnicy?, co
jadano w Łodzi wielokulturowej? Można podziwiać wykonane
prezentacje, albumy, filmy, makiety, stroje z epoki, obejrzeć filmy
o powstaniu Łodzi, czy najsławniejszych fizykach, plakaty
wykonane różnorodnymi technikami plastycznymi, zdjęcia, raporty
z przeprowadzonych badań ankietowych, posłuchać wywiadów,
rozwiązać quizy tematyczne, obejrzeć strony internetowe
wybranych projektów, przeczytać wydaną i zredagowaną gazetę.
Osoby oglądające projekty na zakończenie wypełniają ankietę,
w której podają nazwę projektu, który najbardziej się podobał,
uzasadniają wybór i podają 5 informacji, które pozyskali podczas
oglądania danej prezentacji. Ankietę wrzucają do kuferka
Reymonta. Następnie są obliczane wyniki. Projekt, który uzyskał
największa liczbę głosów, wygrywa. Pomysłowość, oryginalność,
duże zaangażowanie w prace projektowe wpływają na wysoką
jakość zaprezentowanych tematów.
Efekty wdrożenia to: kształtowanie kompetencji kluczowych,
opracowanie narzędzi badawczych i raportu z badań, kształtowanie
umiejętności współpracy w grupie, prezentacja efektów prac na
forum, pozyskanie informacji o współczesnej Łodzi, jak i tej
dawnej, doskonalenie umiejętności korzystania z różnorodnych
źródeł informacji, nawiązywanie relacji interpersonalnych,
kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego,
poznanie ciekawych miejsc w mieście Łodzi oraz niezapomniane
wrażenia w czasie „Dnia Projektów”.
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SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
ZAWODOWE
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi
Projekt „Zajęcia lekcyjne korelujące treści kształcenia języka
angielskiego i wychowania fizycznego
Realizatorzy projektu: Milena Jankowska-Kubiak – nauczyciel języka
angielskiego, Tomasz Kazimierczak – nauczyciel wychowania fizycznego
Osoba rekomendująca: Małgorzata Joniuk-Piątkowska – dyrektor szkoły
Język angielski na boisku w kontekście gry zespołowej

Kierując się przeświadczeniem, iż każda droga prowadząca do
zdobycia umiejętności posługiwania się językiem obcym jest dobra,
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 została zorganizowana
koleżeńska lekcja otwarta wychowania fizycznego i języka
angielskiego. Uczniowie klasy 2ea mieli okazję doskonalić
elementy gry w piłkę siatkową w połączeniu z praktycznym
zastosowaniem angielskiego słownictwa sportowego. Nauczyciele
zastosowali głównie metody aktywizujące, takie jak stacje
zadaniowe i mapy myśli, a same zajęcia miały charakter mini
turnieju pomiędzy zespołami. Efektem końcowym dla wszystkich
drużyn były wspólnie wykonane plansze edukacyjne pokazujące
nazwy sprzętu sportowego, części boiska i opisy zagrywek
typowych dla piłki siatkowej, które będą stałymi pomocami
edukacyjnymi na sali gimnastycznej.
Zajęcia rozpoczęły się od czynności porządkowych, ale zamiast
tradycyjnej komendy Stań w szeregu! uczniowie usłyszeli Get into
a line! i zostali poproszeni o wykonywanie poleceń w języku
angielskim. Początkowa nieśmiałość językowa znikła wraz
z przejściem do rozgrzewki – uczestnicy losowali opisy ćwiczeń
w języku angielskim i stojąc w kole wykonywali ćwiczenia zgodnie
z instrukcjami. Następnie klasa została podzielona na cztery
drużyny, każda oznaczona innym kolorem szarfy. Pierwsze zadanie
polegało na wyszukaniu prawidłowych nazw sprzętu sportowego
z rozsypanki
wyrazów. Te
same
czynności
dotyczyły
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rozszyfrowania nazw elementów gry, i dobrania do nich opisów
sporządzonych w języku angielskim, jak też uzupełnienia nazw
poszczególnych części boiska. Drużyna, która odnalazła
prawidłowe zwroty jako pierwsza i umieściła je na planszy,
otrzymywała najwięcej punktów w tabeli zbiorczej. Zadania
wymagały nie tylko wiedzy, umiejętności czytania ze zrozumieniem
i współpracy, ale także szybkości i zręczności, ponieważ
poszczególne stacje były rozmieszczone w różnych miejscach.
Podczas drugiej części lekcji uczniowie mogli zastosować poznane
zwroty w praktyce, wykonując ćwiczenia w parach przy siatce
i wskazując w języku angielskim poszczególne elementy gry do
zaprezentowania. Zajęcia zakończyły się turniejem gry w siatkówkę
i sędziowaniem, oczywiście w języku angielskim.
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9
im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi
XX Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów
Szkół Zawodowych
Koordynator: Monika Stępniak-Jankowska
Członkowie: Dorota Białkowska, Jadwiga Jezierna i Agnieszka Kłosińska
Opieka merytoryczno-organizacyjna nad całością: dyrektor Henryka
Michalska i wicedyrektor Dorota Serwik-Porowska
Osoba rekomendująca: Henryka Michalska – dyrektor szkoły, Grażyna
Adamiec – konsultant w ŁCDNiKP, opiekun szkoły

Już po raz 20. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi
we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego oraz Wojewódzkim Ośrodkiem
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi zorganizował Przegląd
Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych. Patronatu
honorowego Przeglądowi udzielił: Wojewoda Łódzki –
Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego – Witolda
Stępień, Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska, Łódzki
Kurator Oświaty – Grzegorz Wierzchowski, Łódzkie
Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Patronat medialny sprawowały:
TVP3 Łódź, Radio Łódź, „Dobre Praktyki. Innowacje
w edukacji”, „Przegląd Edukacyjny”. W tym roku szkolnym
gościem honorowym był Pan Bronisław Wrocławski.
Podsumowanie projektu odbyło się 18 kwietnia 2016 roku
w Muzeum Miasta Łodzi (Łódź, ul. Ogrodowa 15). W ramach
tegorocznej edycji zostały przeprowadzone trzy konkursy:
fotograficzny, literacki i plastyczny. W zmaganiach konkursowych
wzięło udział 196 uczniów z 42 szkół zawodowych z naszego
miasta i województwa łódzkiego. Komisje konkursowe poddały
ocenie 87 prac fotograficznych, 73 prace literackie i 110 prac
plastycznych. W projekt zaangażowanych było 74 nauczycieli,
artystycznych opiekunów młodzieży.
Szkoły biorące udział w tegorocznej edycji projektu: Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych
w Łodzi, Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Opocznie,
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Łodzi, Zespół
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie, Zespół Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie, Zespół
Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku, Zespół
Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi, Zespół
Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi, Zespół Szkół Elektronicznych
w Zduńskiej Woli, Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
w Radomsku, Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi, Zespół
Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi, Zespół Szkół nr 1
w Wieluniu, Zespół Szkół nr 1 w Zgierzu, Zespół Szkół nr 2
w Pabianicach, Zespół Szkół nr 2 w Wieluniu, Zespół Szkół nr 3
w Kutnie, Zespół Szkół nr 3 w Skierniewicach, Zespół Szkół nr 3
w Wieluniu, Zespół Szkół nr 4 w Skierniewicach, Zespół Szkół
Poligraficznych w Łodzi, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie
Trybunalskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Radomsku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Łowiczu,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie
Mazowieckim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr
15 w Łodzi, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
w
Poddębicach,
Zespół
Szkół
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, Zespół Szkół
Przemysłu Mody w Łodzi, Zespół Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu, Zespół Szkół Rzemiosła
w Łodzi, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi,
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach, Zespół Szkół
Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli, Zespół Szkół Zawodowych
nr 2 w Kutnie, Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie
Łódzkim, Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu.
Podsumowaniu
Przeglądu
towarzyszyła
wystawa
prac
fotograficznych i plastycznych nagrodzonych i wyróżnionych
w konkursach. Podczas pokazu multimedialnego zaprezentowane
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zostały
również
wszystkie
prace
finalistów
konkursu
fotograficznego.
Uczestnicy
obejrzeli
film
dotyczący
dwudziestoletniej historii projektu. Z nagrodzonymi pracami
literackimi uczestnicy gali mogli zapoznać się podczas programu
artystycznego, który przygotowali uczniowie klasy III TD Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi pod kierunkiem
dr Małgorzaty Gajak-Toczek. Przy realizacji spektaklu
współpracowali członkowie Koła Sympatyków Dydaktyki
Polonistycznej Uniwersytetu Łódzkiego, kierowanego przez
dr Małgorzatę Gajak-Toczek. W spektaklu wystąpiła studentka
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego – Ewelina
Assendrich z zespołem tanecznym pod kierunkiem Jędrzeja Kauca
ze Szkoły Tańca Urban Dance Zone. Muzyką uroczystość uświetnił
absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi.
Uroczystą galę prowadzili uczniowie klasy IV TD, a dokumentację
fotograficzną i filmową uroczystości zapewnili nauczyciele oraz
uczniowie.
(Opracowanie powstało w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej
szkoły - http://zsp9.pl/?page_id=3904)

Wycieczki edukacyjne
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi
Autorzy: Stanisław Dębiec i Ryszard Mirys
Wsparcie merytoryczne: Andrzej Boroń ze Stowarzyszenia Elektryków
Polskich.
Osoba rekomendująca: Henryka Michalska – dyrektor szkoły, Grażyna
Adamiec – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP, opiekun szkoły

Tradycyjnie, uczniowie klasy I uczestniczyli w maju b.r.
w wycieczce zawodowej do Bełchatowa. Przyszli technicy energetycy
mieli możliwość zwiedzenia Elektrowni Bełchatów – największej
w Europie konwencjonalnej elektrowni opalanej węglem brunatnym.
Wsparcia w zakresie organizacji wycieczki zawodowej młodzieży
udzielił Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Opiekę nad uczniami sprawowali Stanisław Dębiec i Ryszard Mirys.
(Opracowanie powstało w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej
szkoły - http://zsp9.pl/?p=6045)
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9
członkiem Ligi Szkół Jana Karskiego
Koordynator: Dorota Serwik-Porowska – wicedyrektor szkoły
Osoba rekomendująca: Henryka Michalska – dyrektor szkoły, Grażyna
Adamiec – konsultant w ŁCDNiKP, opiekun szkoły

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9
w Łodzi znalazł się w gronie placówek
edukacyjnych rekomendowanych przez
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana do
udziału w programie „Karski my Hero”
i otrzymał
certyfikat
potwierdzający
przynależność do Ligi Szkół Jana
Karskiego w roku szkolnym 2016/2017.
24 kwietnia minęła 102. rocznica
urodzin
jednego
z najsłynniejszych
emisariuszy
i bohaterów
II
wojny
światowej, łodzianina – Jana Karskiego.
Tego dnia Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego we współpracy
z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi zainaugurowała
program edukacyjny „Karski my Hero”, którego celem jest
utworzenie Ligi Szkół Jana Karskiego.
Uroczystość odbyła się w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
na ulicy Wojska Polskiego 83 w Łodzi. Blisko trzydzieści szkół
ponadgimnazjalnych z Łodzi i województwa łódzkiego zostało
zaproszonych na projekcję najnowszego filmu dokumentalnego
o Janie Karskim „Jan Karski i władcy ludzkości” w reżyserii
Sławomira Grünberga. Następnie przedstawiciele szkół odebrali rąk
prezesa Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego – pani Ewy JunczykZiomeckiej oraz dyrektora Centrum Dialogu im. Marka Edelmana –
pani Joanny Podolskiej certyfikaty potwierdzające przynależność do
Ligi Szkół Jana Karskiego w roku szkolnym 2016/2017 oraz
materiały edukacyjne dotyczące działalności Kuriera z Warszawy.
(Opracowanie powstało w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej
szkoły - http://zsp9.pl/?p=5816)
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BHP w elektryce
Autor: Witold Jaroszewski – nauczyciele
Koordynator: Urszula Rutkowska, Grzegorz Łakomski – nauczyciele
przedmiotów zawodowych
Osoba rekomendująca: Henryka Michalska – dyrektor szkoły, Grażyna
Adamiec – konsultant w ŁCDNiKP, opiekun szkoły

W ramach obchodów Światowego Dnia Elektryki w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi zorganizowano po raz
drugi konkurs BHP w elektryce. Został on objęty patronatem
honorowym Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków
Polskich i Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi. Konkursowi
towarzyszy prezentacja filmów na tematy bhp, w tym roku był to
między innymi film z zakresu ppoż. na temat gaśnic. Jest to konkurs
wojewódzki, wzięły w nim udział 2. osobowe zespoły uczniów
reprezentujące: Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zgierzu
(opiekun
Lucyna
Drygalska),
Zespół
Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pabianicach, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej, Zespół Szkół
Samochodowych w Łodzi (II miejsce, opiekun Marek KucykUrbański), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi
(opiekun Urszula Rutkowska), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 10 w Łodzi (I miejsce, Ryszard Zankowski), Zespół Szkół
Techniczno-Informacyjnych w Łodzi (opiekun Małgorzata
Zielińska), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi (III miejsce,
opiekun Eleonora Muszyńska). Koncepcja konkursu wiąże się
z połączeniem nauki z zabawą. Uczniowie odpowiadają na pytania
(testowe, otwarte, scenki) i od razu mają możliwość
skonfrontowania swoich odpowiedzi z prawidłowym rozwiązaniem
zaprezentowanym na ekranie. Dodatkowo, uczniowie otrzymują
„dodatkowe życie”, które muszą oddać przy nieprawidłowej
odpowiedzi. Ponadto, sami wskazują zespół, który będzie
odpowiadał na pytania, i tutaj emocje naprawdę dają o sobie znać,
bowiem rywalizacja o punkty wiąże się z umiejętnością
zaprezentowania posiadanej wiedzy. Wyświetlane filmy
wzbogacają wiedzę uczestników, mogą ją wykorzystać w trakcie
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zawodów. Odpowiedzi zawodników ocenia Komisja konkursowa.
Pracują w niej przedstawiciele PIP w Łodzi, OŁ SEP oraz szkoły.
Konkurs obserwowała Pani Barbara Suchara z Wydziału Edukacji
UMŁ.
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi
Konkursy zawodowe
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi
Autorzy: Tomasz Kąkolewski
Osoba rekomendująca: Ryszard Zankowski – nauczyciel konsultant
w ŁCDNiKP

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi
z klas elektronicznych i mechatronicznych w roku szkolnym
2015/2016 brali udział w konkursach zawodowych „Szkolna Liga
Mechatroniki” oraz „Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna
w szkołach elektrycznych i elektronicznych” organizowanych przez
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego. Część finalistów biorących udział w obydwu
konkursach, uczestniczyła wcześniej w zajęciach Akademii
Młodych Twórców – sekcja mechatroniczna, co zaowocowało
bardzo dobrymi wynikami w obydwu konkursach zawodowych.
W ramach tych zajęć uczniowie montowali, programowali
i uruchamiali układy elektropnumatyczne w postaci stanowisk
dydaktycznych firmy FESTO, które musiały być odpowiednio
skonfigurowane na potrzeby danego zadania sterowniczego. Tego
typu zadania były ta naprawdę miniprojektami, które poszerzyły
wiedzę uczniów i udoskonaliły ich umiejętności zawodowe na tyle,
aby osiągnąć bardzo dobre miejsca we wcześniej wymienionych
konkursach.
Podstawowy efektem wdrożenia tego typu dobrych praktyk są
następujące wyniki konkursowe w odniesieniu do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi.
W dniu 15 marca 2016 roku odbył się w Łódzkim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego II etap
konkursu zawodowego o zasięgu ogólnołódzkim NAJLEPSZA
PRACA MODELOWO-KONSTRUKCYJNA W SZKOŁACH
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH w roku szkolnym
2015/2016.
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Wyniki konkursu są następujące:
kategoria Profesjonaliści
I miejsce
 nie przyznano
II miejsce (ex-aequo)
 praca Open source’owy projekt drukarki 3D zrealizowana
przez Karola Wołosiewicza ucznia klasy IVTm Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi (opiekun: inż. Janusz
Hajdukiewicz),
 praca Wyświetlacz widmo zrealizowana przez Pawła Janeczka
ucznia klasy IVTe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10
w Łodzi (opiekun: mgr inż. Tomasz Kąkolewski);

Open source’owy projekt drukarki 3D - Karola Wołosiewicza
III miejsce (ex-aequo):
– praca Quadrocopter węglowy praca zrealizowana przez Jakuba
Kaźmierczaka
ucznia
klasy
IIITe
Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi (opiekun: mgr inż. Tomasz
Kąkolewski).
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Quadrocopter węglowy - Jakuba Kaźmierczaka
Wyróżnienie (ex-aequo)
 praca Wzmacniacz lampowy stereo. Kolumny głośnikowe
„Archer” zrealizowana przez Konrada Ośmiałowskiego ucznia
klasy IIITe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi
(opiekun: mgr inż. Tomasz Kąkolewski).
W dniu 31 marca 2016 roku odbył się w Łódzkim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego VI etap
konkursu zawodowego o zasięgu ogólnołódzkim SZKOLNA LIGA
MECHATRONIKI w roku szkolnym 2015/2016.
Wyniki konkursu są następujące:
I miejsce uzyskali ex aequo  Jakub Niźnikowski i Bartłomiej
Olczyk (ZSP nr 10 w Łodzi, opiekun: Janusz Hajdukiewicz)
II miejsce uzyskali ex aequo  Michał Pieprzowski i Łukasz
Urbański (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi,
opiekun: Bogumił Motylewski)
III miejsce uzyskali ex aequo  Łukasz Bednarek i Marcin
Kania (ZSP nr 9 w Łodzi, opiekun: Grzegorz Łakomski)
IV miejsce uzyskali ex aequo  Piotr Krakowiak i Maciej
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Woszczyk (Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi, opiekun:
Marek Kucyk-Urbański)
Przewidujemy, że wyniki wszystkich finalistów konkursów
zawodowych i uczestników zajęć Akademii Młodych Twórców –
sekcja mechatroniczna będą równie dobre jak osiągnięcia uzyskane
w konkursach zawodowych.
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Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi

Dzień Włókiennika
Autorzy: Halina Włodarczyk – dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Mody
Osoba rekomendująca: Maria Michalak – nauczyciel konsultant w Łódzkim
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Łódź i województwo łódzkie ma wieloletnie tradycje w produkcji
wyrobów włókienniczych i odzieżowych, obecnie również
pracodawcy tej branży zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników
między innymi w zawodach: technik technologii odzieży a obecnie
technik przemysłu mody, krawiec. Przed zmianami strukturalnymi
przemysłu, pracownicy tej branży w kwietniu świętowali Dzień
Włókniarza, Na kilka lat święto zostało zapomniane, dopiero
Muzeum Fabryki wróciło do tradycji świętowania już pod nazwą
Dzień Włókiennika. Tym razem nasza szkoła zorganizowała Dzień
Włókiennika, jako jedną z imprez w ramach Tygodnia Mody
w Łodzi.
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Wydarzenie Dzień Włókiennika miało miejsce 15 kwietnia 2016
roku. Z tej okazji szkołę odwiedziło wielu znakomitych gości
reprezentujących władze oświatowe, pracodawców i instytucje
zaprzyjaźnione ze szkołą a także emerytowani nauczyciele ZSPM.
Wśród gości nie mogło zabraknąć: Elwiry Zaręby, prezesa
Stowarzyszenia Włókienników Polskich, Aleksandry Krysiak,
prezesa PIOT Fundacji Przemysłu i Mody oraz Wojciecha Słabego,
prezesa Związku Pracodawców Przemysłu Mody. Szkoła kształci
w wielu zawodach, które są związane z przemysłem mody,
tj. technik technologii odzieży/technik przemysłu mody, technik
cyfrowych procesów graficznych oraz fototechnik. Przygotowane
przez uczniów kolekcje i pokazy są doskonałą okazją by uczniowie
pozostałych
kierunków
zawodowych
mogli
kształtować
umiejętności praktyczne. Fotografowanie sesji, tworzenie
prezentacji multimedialnych i filmów to tylko przykłady
możliwości jakie daje taka kompilacja zawodów.
Właśnie to był przyczynek by jednym z punktów programu
uroczystości było ogłoszenie wyników dwóch konkursów
fotograficznych zorganizowanych w szkole: „Nowy zawód oczami
uczniów – technik przemysłu mody” i „Moda uczniowska
w obiektywie i na wybiegu”. Zwycięzcy w obu konkursach
otrzymali nagrody i wyróżnienia, a sponsorem nagród w konkursie
„Moda uczniowska w obiektywie i na wybiegu” była: Fundacja
Przemysłu i Mody PIOT.
Każda szkolna uroczystość ma część oficjalną i artystyczną, do
tej drugiej uczniowie przygotowywali się ze szczególnym
pietyzmem, dbając by nawiązywała ona do charakteru święta.
Szkolny chór przygotował piosenki o Łodzi, a zespół artystyczny
prezentację o dziejach łódzkich królów bawełny: Ludwika Geyera,
Karola Scheiblera i Izraela Poznańskiego. Dla wielu uczestników
było to wzruszające przypomnienie minionych dziejów a dla
uczniów lekcja historii Łodzi włókienniczej.
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W szkole realizowane są liczne projekty i była to dobra okazja by
o jednym z nich Promoting our Regions in Modenr
Entrepreneurship z programu Erasmus+ opowiedzieć zebranym.
W Szkole Mody nie mogło zabraknąć pokazu mody, na który
wszyscy niecierpliwie czekali. Pokaz przygotowany przez uczniów
szkoły pod czujnym okiem pani Anny Batory i nauczycieli
kształcenia zawodowego, spotkał się z owacyjnym przyjęciem.
Obecni wśród gości pracodawcy mieli okazję obserwować, jakie
umiejętności prezentują uczniowie szkoły i upatrywać
potencjalnych przyszłych kandydatów do pracy w swoich firmach.
Impreza, w którą zaangażowała się cała społeczność szkolna,
była projektem zakończonym z sukcesem podczas publicznej
prezentacji. Taki projekt daje możliwości kształtowania
umiejętności zawodowych a także kompetencji społecznych.
Poniżej migawki z Dnia Włókiennika w Zespole Szkół
Przemysłu Mody.

Wystawa prac uczniów
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Przygotowania do pokazu

Prezentacja kolekcji
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Koło fotograficzne
Autor: Bogusław Maksajda – nauczyciel w Zespole Szkół Przemysłu
Mody
Osoba rekomendująca: Maria Michalak – nauczyciel konsultant w Łódzkim
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi kształci młodzież
w czterech zawodach: technik przemysłu mody, technik cyfrowych
procesów graficznych, fototechnik oraz krawiec. Szkoła oprócz
zajęć ujętych w programie nauczania stara się być otwarta dla
ucznia i zapewnia możliwość wszechstronnego rozwoju. Jedną
z takich inicjatyw jest działalność szkolnego koła fotograficznoplastycznego, gdzie uczniowie mogą po zajęciach, rozwijać swoje
pasje i zainteresowania. Uczniowie w trakcie zajęć koła
przygotowują między innymi prace do różnych konkursów
fotograficznych. Od wielu lat uczniowie uczestniczą w Przeglądzie
Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych. W tym roku
w kategorii twórczość fotograficzna udział wzięło pięcioro uczniów.
Wyróżnienie otrzymała Dominika Chrzanowska, z klasy 2f za pracę
pt. „Aleja przyjaźni”.
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Poniżej prezentujemy prace pozostałych uczestników:

Dominika Pankros – „Przyjaciele”

Martyna Dzimitrowicz – „ilumination”

W ramach zajęć koła fotograficznego również staramy się
również zainteresować uczniów regionem, w którym żyją oraz
pokazywać jego piękno. Przykładem takiego działania jest
przygotowanie wraz z uczniami prac do konkursu „Piękno Łodzi
i regionu łódzkiego – Łódź się zmienia”. Uroczyste
podsumowanie konkursu odbyło się w siedzibie Centrum
Informacji Turystycznej w przestrzeni wystawienniczej Galerii 87,
Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 87, wszystkim
uczestnikom wręczono nagrody Gościem honorowym był Senator
RP
Ryszard
Bonisławski.
W
kategorii
szkół
ponadgimnazjalnych, I miejsce zajęła Paulina Bajer, za prace
pt. „Zderzenie z przyszłością” i „Spojrzenie w przeszłość”. Do
wystawy pokonkursowej zostały zakwalifikowane również dwie
prace: Martyny Dzimitrowicz pt. „Potęga Łodzi” i Pauliny Bajer
pt. „Łódzki make-up”.
Koło fotograficzne to nie tylko przygotowania do konkursów.
Uczniowie
fotografują
wszystko co ich otacza,
zarówno ważne wydarzenia
szkolne,
lokalne,
jak
i międzynarodowe. Uczniowie
klasy
II F
odwiedzili
schronisko dla zwierząt przy
ul. Marmurowej w Łodzi
i obdarowali podopiecznych
„małym co nieco”.
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14 października 2015 r. Dzień Edukacji Narodowej w ZSPM
– ślubowanie klas pierwszych

III Edycja Międzynarodowych Targów Mody Fast Fashion
oraz Fashion Week Poland

III Edycja Międzynarodowych Targów Mody Fast Fashion
oraz Fashion Week Poland – stoisko ZSPM
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Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi
Rozwój zainteresowań uczniów poprzez działania pozaformalne
Uczniowie w konkursach
Osoba rekomendująca: Józef Kolat – dyrektor szkoły, Grażyna Adamiec –
opiekun szkoły

1. 14 kwietnia 2016 r. w Muzeum Tradycji Niepodległościowych
przy ul. Gdańskiej 13, odbył się Konkurs wiedzy o Litzmannstadt
Getto. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi
reprezentowały uczennice z klasy 1tia. Obydwie uczestniczki
wykazały się ogromną wiedzą na temat Łódzkiego Getta. Do
ścisłego finału dostała się Dagmara Oszmiańczuk, która
w odpowiedziach ustnych pokonała konkurentów, zdobywając
I miejsce!
28 kwietnia 2016 r. w Muzeum Tradycji Niepodległościowych,
odbyło się podsumowanie konkursu oraz rozdano dyplomy
i nagrody. Na uroczystości obecne były uczestniczki wraz
z opiekunem Barbarą Bandurką-Majchrzak.
2. Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych biorą
udział w konkursie „O szkodliwości korupcji”. Celem konkursu jest
ukazanie i wyjaśnienie negatywnego wpływu korupcji na ludzkie
postawy, sferę publiczną i gospodarkę. Konkurs organizuje
ŁCDNiKP. Kolejny raz uczennica szkoły znalazła się w ścisłym
gronie laureatów - Dagmara Oszmiańczuk z klasy 1tia zdobyła
II miejsce, pokonując wielu konkurentów.
(G. Adamiec opracowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej
szkoły http://zst-i.pl/)

Uczniowie na wycieczkach
Osoba rekomendująca: Józef Kolat – dyrektor szkoły, Grażyna Adamiec –
opiekun szkoły

Rozwój zainteresowań technicznych odbywa się w nie tylko
w ramach zajęć formalnych. W kwietniu klasa 2tma odwiedziła
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Politechnikę Łódzką i uczestniczyła w wykładach w ramach XVI
Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. Uczniowie dowiedzieli
się o programach wykorzystywanych w mechanice i mechatronice,
na których w przyszłości będą pracować oraz ich możliwościach.
Wysłuchali również wykładu „W świecie liczb” poszerzając swoja
wiedzę o innym podziale i grupowaniu liczb, o sposobach ich
uzyskiwania oraz ich odkrywania.
(G. Adamiec - opracowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie
internetowej szkoły http://zst-i.pl/)

Kształcenie formalne - kształcenie zawodowe
„Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw
sztucznych”
Osoba rekomendująca: Józef Kolat – dyrektor szkoły, opiekun szkoły

W Zasadniczej Szkole Zawodowej Zespołu Szkół TechnicznoInformatycznych w Łodzi zaproponowano kształcenie w NOWYM
ZAWODZIE !!!!!!!!!!! „Operator maszyn i urządzeń do
przetwórstwa tworzyw sztucznych”.
To co wyróżniać będzie w szkole kształcenie w tym zawodzie to nowatorskie kształcenie w systemie dualnym tzn. część zajęć
odbywa się w szkole, a część w zakładzie pracy na nowoczesnych
maszynach sterowanych numerycznie. W Łodzi i regionie jest wiele
firm produkujących wyroby z tworzyw sztucznych, które poszukują
wykwalifikowanej kadry do obsługi wtryskarek, zgrzewarek, termo
formierek i innych urządzeń. Już w trakcie nauki uczniowie poznają
swoje przyszłe stanowisko pracy. Uczniowie objęci zostali
patronatem przez zakład BILPLAST – lidera w branży
przetwórstwa tworzyw sztucznych, gwarantujący wraz ze szkołą
najwyższą jakość kształcenia.
(G. Adamiec opracowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej
szkoły http://zst-i.pl/)
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SZKOŁY SPECJALNE
I SPECJALNE OŚRODKI
SZKOLNO-WYCHOWAWCZE
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Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi

Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie
Autor: Iwona Kowalska – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
Specjalnych nr 2 w Łodzi
Osoba rekomendująca: Maria Michalak – konsultant w Łódzkim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Co roku 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Wiedzy
o Autyzmie. Tego dnia włączyliśmy się w ogólnopolską akcję
uświadamiania społeczeństwu czym jest autyzm.
Autyzm jest nam szczególnie bliski, ponieważ w naszej placówce
kształcimy młodzież z autyzmem i z zespołem Aspergera. Nasi
uczniowie uczą się dobrego funkcjonowania, współdziałania
w grupie. Uczą się zawodu, by w przyszłości mieć pracę i się
usamodzielnić.
Promując ideę Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie na budynku
naszej szkoły – Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 przy
al. Pierwszej Dywizji 16/18 zawiesiliśmy baner z hasłem
dotyczącym tego dnia.
Aby uwrażliwić ludzi na ten problem przygotowaliśmy ulotki
informacyjne dotyczące sposobu funkcjonowania osób dotkniętych

104
DOBRE PRAKTYKI. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI
_________________________________________________________________

autyzmem oraz ich nietypowych reakcji na bodźce środowiskowe.
Spacerując
ulicami
z niebieskimi
balonami
i rozdając ulotki spotkaliśmy
się
ze
znacznym
zainteresowaniem i z ogromną
sympatią mieszkańców Bałut.
To z kolei uświadomiło nam
potrzebę organizowania takich
działań
w
przestrzeni
publicznej, ponieważ świadomość społeczna nt. autyzmu jest nadal
niewielka a wrogość wobec niestandardowych zachowań wynika
z niewiedzy.
Z grupą naszych uczniów odwiedziliśmy także sąsiednią szkołę –
Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Rozmawialiśmy z młodzieżą na temat
autyzmu i doszliśmy do wspólnych wniosków, że problem autyzmu
jest bardzo ważny społecznie. Być może wiedza, którą zdobyli
pomoże poprawić sytuację tolerancji osób z autyzmem.
Nasze działania wsparła
Miejska
Biblioteka
Publiczna Łódź – Bałuty,
Filia nr 6, która przez cały
dzień zachęcała swoich
czytelników do zapoznania
się z wiedzą na temat
autyzmu poprzez rozdawanie
ulotek i proponując pozycje
książkowe pogłębiające to
zagadnienie.
Aby uczniowie naszej szkoły poznali specyfikę zaburzenia, jakim
jest autyzm, przeprowadziliśmy zajęcia na ten temat. Młodzież
poznała charakterystyczne cechy dotyczące osób z autyzmem
a także problemy w zakresie relacji społecznych i komunikowania
się. W tym dniu każdy uczeń i nauczyciel miał niebieski akcent
w swoim ubraniu. W ten sposób wyraziliśmy naszą solidarność
z osobami ze spektrum autyzmu. Kolor niebieski symbolizuje
autyzm.
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Giełda pracy
Autorki: Maria Michalak – konsultant w ŁCDNiKP, Małgorzata Sienna –
kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego zaproponowało w swojej ofercie na rok szkolny
2015/2016 kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół/placówek
oświatowych, której celem jest wspólne zaplanowanie i realizacja
działań, służących zaspokojeniu zdiagnozowanych potrzeb,
specyficznych dla każdej szkoły/placówki.
Jedną ze szkół, która skorzystała z oferty jest Zespół Szkół
Zawodowych Specjalnych nr 2.
Jest to placówką specyficzna, ponieważ przygotowuje młodych
ludzi z określonymi deficytami (niepełnosprawnościami) do zawodu
i życia w społeczeństwie, do pełnienia ról zawodowych
i społecznych.
Priorytetowym działaniem w zakresie dobrego przygotowania
młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do wejścia na
rynek pracy jest prowadzenie kształcenia praktycznego
w powiązaniu z pracodawcami, dlatego oprócz zajęć prowadzonych
w pracowniach i laboratoriach szkolnych, szkoła zapewnia kontakt
ze środowiskiem pracy. W ramach zawieranych umów i porozumień
o współpracy z pracodawcami szkoła zapewnia prawidłową
realizację zajęć praktycznych. Poprzez zajęcia praktyczne
realizowane w tych zakładach, uczniowie kształtują umiejętności
zawodowe, zdobywają doświadczenie potrzebne do funkcjonowania
w przedsiębiorstwie, mają bezpośredni kontakt ze rzeczywistymi
warunkami pracy już na etapie nauki, co daje się im możliwość
udanego wejścia na rynek pracy. Nim jednak zostaną zatrudnieni,
muszą się zmierzyć z „procesem rekrutacji”. Konieczne jest
napisanie CV, często listu motywacyjnego i przystąpienie do
rozmowy kwalifikacyjnej.
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Cel
jaki
przyświecał
jednej
z
zaprojektowanych
i zorganizowanych form w ramach kompleksowego wspomagania

pt. „Giełda pracy”, było przygotowanie uczniów do wejścia na
rynek pracy. Zorganizowane warsztaty skierowane były do uczniów
klas III zasadniczej szkoły zawodowej.
Doradcy zawodowi z Ośrodka Doradztwa Zawodowego pełnili
rolę konsultantów w zakresie pisania CV i listu motywacyjnego
oraz w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczniowie
mogli też zbadać swoje predyspozycje zawodowe.
Z zaproszonymi pracodawcami współpracującymi ze szkołą
odbywali symulowaną rozmowę kwalifikacyjną. Jak podkreślali
uczniowie, którzy za kilka miesięcy ukończą szkołę i będą mogli
wkroczyć na rynek pracy było to ważne dla nich doświadczenie.
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Piknik na ratunek

Autor: Dorota Retkowska – nauczycielka kształcenia zawodowego w Zespole
Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi
Osoba rekomendująca: Maria Michalak - konsultant ŁCDNiKP

Targi Logistyki Służb Mundurowych to cykliczna impreza
targowa odbywająca się w Łodzi, która gromadzi przedstawicieli
niemal wszystkich służb mundurowych w Polsce. W hali ExpoŁódź, prezentują się przedstawiciele wielu branż, m.in. tekstylnoodzieżowej, specjalnych wyrobów włókienniczych, spożywczej, IT,
zabezpieczeniowej, motoryzacyjnej, budowlanej, medycznej,
chemicznej, BHP i p.poż, infrastrukturalnej, radioelektronicznej
i optoelektronicznej oraz produkcyjnej. Tegoroczna edycja targów
odbywała się w dniach 10-11 maja 2016 r., w drugim dniu Targów,
Łódzki MOSIR zorganizował przed halą Expo Piknik Na Ratunek.

Jak wskazywała nazwa Pikniku prezentowane pokazy były
związane z akcjami ratunkowymi prowadzonymi przez Ochotniczą
Straż Pożarową, z problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa,
a także zasadami poruszania się na drogach oraz pokazywały w jaki
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sposób służby ratunkowe i straż prowadzą akcje ratunkowe
w trakcie trwania wypadków. Pokazywano jak w bezpieczny sposób
uwalnia się rannych z aut po wypadku, które wymagają użycia
specjalnych nożyc hydraulicznych do cięcia karoserii. Wśród
odwiedzający Piknik dużą grupę stanowili uczniowie łódzkich szkół
a każdy chętny mógł zasiąść za sterami wozu strażackiego.

Miłośnicy wschodnich sztuk walki, mogli oglądać pokazy
prezentowane przez Fundację Surei No Mon: aikido – japońską
sztukę walki skodyfikowanej przez Morihei Ueshibę, jujitsu –
tradycyjną japońską sztukę walki wręcz, bez broni, kendo – sztukę
walki wywodzącą się z szermierki japońskich samurajów oraz
sambo. Uroku całej imprezie dodawały występy Orkiestry Dętej
OSP z Kwiatkowic, które odbywały się co godzinę. Orkiestra
Strażacka zagrzewała uczestników i dbała o dobry nastrój grając nie
tylko utwory o charakterze wojskowym, ale wiele współczesnych
przebojów.
Na pikniku zawsze
musi się pojawić dobre
jedzenie i właśnie do
tego by zapewnić coś
„dla ciała” zgłosiła się
nasza szkoła – Zespół
Szkół
Zawodowych
Specjalnych nr 2.
Każdy zgłodniały mógł
się posilić prawdziwą
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i niepowtarzalną żołnierską grochówką ugotowaną na kuchni
polowej opalanej drewnem. Zespół przygotowujący poczęstunek
w formie wojskowej grochówki, stanowili uczniowie klasy
pierwszej kierunku kucharz: Wojtek Petryniak, Anna Kosma,
Mateusz Pintera, Paweł Krajewski, Łukasz Kłosiński, Aleksandra
Fryt, Damian Górecki, Jakub Jońca i nauczycielki: Anna
Stankiewicz oraz Dorota Retkowska.
Ugotowaliśmy 400
litrów
pysznej
grochówki,
która
wszystkim ogromnie
smakowała i rozeszła
się
wśród
gości
w zawrotnym tempie.

Nie obyło się bez deseru, przygotowaliśmy również słodkie
wypieki, w postaci kilku ciast z owocami sezonowymi, którymi
częstowaliśmy przybyłych gości. Impreza rozpoczęła się o godzinie
10 rano i trwała do godziny 14 – tej. Wszystkie pokazy były
ciekawe i pouczające, dlatego oprócz pomocy w poczęstunku gości,
uczniowie naszej szkoły mogli doskonalić umiejętności społeczne
poprzez rozmowy promujące naszą placówkę oraz przełamywali
barierę nieśmiałości częstując swoich młodszych i starszych
kolegów i mieszkańców miasta Łodzi, przygotowanymi przez siebie
potrawami. A w wolnym czasie mogli się dowiedzieć jak wyglądają
akcje ratunkowe z użyciem nowoczesnego sprzętu ratunkowego,
mogli poznać też Japońskie style walki oraz poczęstować się lodami
z waty cukrowej lub własnoręcznie sporządzoną grochówką.
Sponsorami grochówki byli: Łódzki Rynek Hurtowy
„ZJAZDOWA” SA, Zakłady Mięsne PAMSO SA oraz Ochotniczą
Straż Pożarną.
Do zobaczenia za rok na pikniku.
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Kolekcja „BŁYSK”
Pomysł – Dobra współpraca – Super efekty!
Autorki: Maria Michalak – konsultant w ŁCDNiKP, Paulina Młynarska
Fabryka Nici Ariadna

Zadaniem
nowoczesnej
szkoły
zawodowej
jest
przygotowanie absolwenta
do
funkcjonowania
na
zmieniającym
się
dynamicznie rynku pracy.
Sprostanie tym wyzwaniom
wymaga
wielu
kompleksowych
działań
zapewniających uczniom i nauczycielom dostęp do nowoczesnych
technologii, stosowania metod kształcenia wdrażających ucznia
w pracę zespołową, podejmowanie i rozwiązywanie problemów.
Uczniowie rozwijają w trakcie nauki wiedzę, umiejętności
i kompetencje społeczne, które powinny być doskonalone w trakcie
praktycznej nauki zawodu u pracodawcy. Współpraca szkoły
z pracodawcami jest warunkiem koniecznym by zapewnić wysoką
jakość kształcenia zawodowego. Przyjmuje ona różne formy,
najczęściej pracodawca umożliwia uczniom odbywanie praktyk
zawodowych, często obejmuje patronatem klasę lub funduje
stypendia dla najlepszych uczniów. Chcemy pokazać inną formę
współpracy, wspólnego projektu zakończonego wytworzeniem
finalnego produktu.
Projekt Zabłyśnij, bo o tym
projekcie mową to kolejna
inicjatywa realizowana przez
Fabrykę Nici ARIADNA S.A.
w Łodzi wraz z Łódzkim
Centrum
Doskonalenia
Nauczycieli
i
Kształcenia
Praktycznego. Dotychczasowe
wspólne działania związane
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były z technikami rękodzieła, a ich celem jest kształtowanie
i rozwijanie umiejętności manualnych, rozwój kreatywności oraz
poczucia estetyki uczniów gimnazjów. Inspiracją do pomysłu były
niezwykłe nici w odblaskowych kolorach, które stały się głównym
elementem dekoracyjnym zaprojektowanej i uszytej kolekcji
odzieży dla młodzieży. Do współpracy w realizacji projektu
dołączyli uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych
Specjalnych nr 2, przy al. I Dywizji 16/18 w Łodzi.
W przedsięwzięcie zaangażowali się uczniowie klasy: krawiec
i operator maszyn włókienniczych oraz nauczyciele kształcenia
zawodowego.
Projekt rozpoczął się w listopadzie 2015 r., a premierowy pokaz
kolekcji „Błysk!”, odbył się 11 marca w ramach Drzwi otwartych
w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi.
Prezentacja zebrała zasłużone gromkie brawa, a uczniowie
i nauczyciele którzy brali udział w tworzeniu i prezentowaniu
kolekcji, otrzymali z rąk wiceprezes Zarządu i Dyrektor
Generalnej ARIADNY S.A. Ewy Edyty Pluty symboliczne
upominki.
Prezes Pluta podziękowała także za profesjonalne podejście do
zorganizowania pokazu, chwaliła entuzjazm uczniów i życzyła im
samych sukcesów na przyszłej drodze kariery zawodowej.
Ten projekt pokazał wielowymiarowość współpracy z pracodawcą.
Udział uczniów w takich przedsięwzięciach daje ogromną
motywację do pracy, do podejmowania kolejnych wyzwań i ich
realizacji.
Ale to nie koniec, kolekcja została zgłoszona przez Zespół
Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi do konkursu
Ogólnopolskim Seminarium Studenckim TEXTIL 2016 r.
zorganizowanym przez Wydział Technologii Materiałowych
i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. W dniu 21.04.2016 r.
Kolekcja pod nazwą „Błysk” przygotowana i prezentowana
przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi zajęła
I miejsce w kategorii Ekspozycja modeli prezentowana na
modelach.
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Faza projektowania i szycia kolekcji

Pokaz premierowy kolekcji
V Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczny
Autor: Anna Stankiewicz – nauczycielka kształcenia zawodowego
w ZSZS nr 2
Osoby rekomendujące: Iwona Kowalska – dyrektor ZSZS nr 2, Maria
Michalak – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego
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W kalendarzu imprez szkolnych swoje stałe miejsce zajmuje
Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczny dla Gimnazjalistów,
każdy kolejny z cyklu ma inny temat przewodni. Tegoroczna
V edycja odbyła się 26 kwietnia 2016 r. pod hasłem: „Szalone
babeczki”. Cel, jaki przyświecał organizatorkom: Elżbiecie
Kłosińskiej – Nowak, Annie Stankiewicz, Dorocie Retkowskiej
i Annie Stawiarskiej oraz wszystkim którzy wspomagali to
przedsięwzięcie, to rozwijanie zainteresowań zawodowych wśród
uczniów gimnazjum, pokazanie im jak ciekawa jest praca
w zawodach: kucharz, cukiernik, jakie daje możliwości
w podejmowaniu zatrudnienia. W organizację konkursu włączają
się uczniowie szkoły, rozwijają swoje kompetencje społeczne, pracy
w zespole, odpowiedzialności za powierzone zadania
i kreatywności. Niejako przy okazji następuje większa integracja
integracja młodzieży i utożsamianie się ze szkołą. To
zaangażowanie zespołu nauczycieli kierunków spożywczych
i uczniów, sprawia, że co roku zaskakują pomysłowościom
i oryginalnością proponowanych do wykonania zadań.
W tegorocznym konkursie wzięło udział 9 zespołów
dwuosobowych ze szkół gimnazjalnych z Łodzi oraz
woj. łódzkiego.

Pokaz kolekcji

114
DOBRE PRAKTYKI. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI
_________________________________________________________________

Wspólne pieczenie ciastek

Prezentacje dekoracji stołów

W pracowni krawieckiej
Tekst został opracowany na podstawie własnej relacji oraz strony
internetowej http://zss3.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,73
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Każdy z zespołów miał za zadanie odwzorowanie potrawy
zaprezentowanej przez ucznia naszej szkoły oraz stworzenie
autorskiej babeczki deserowej. Dodatkowym zadaniem było
wymyślenie nazwy dla własnej babeczki i dowolnej formy
zachęcenia do jej konsumpcji, np.: piosenki, wierszyka, reklamy,
inscenizacji.

Komisja konkursowa oceniała
dokładność odtworzenia serwowanej
potrawy, atrakcyjność wykonania
autorskiej
babeczki
oraz
innowacyjność
w
prezentacji
reklamowej. Prace uczestników oceniane były pod kątem
organizacji pracy, właściwego procesu technologicznego, jakości
i estetyki wykonywanych potraw, przestrzegania przepisów bhp.
O miejscu w konkursie decydowała liczba punktów zdobytych ze
wszystkich części wykonywanego zadania konkursowego.
Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom, w trakcie trwania
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konkursu popisali się inwencją twórczą i zaskoczyli jury.
Zwycięzcami w konkursie zostali:
I miejsce – Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach
II miejsce – Zespół Szkół Specjalnych nr 6 z Łodzi
III miejsce – Zespół Szkół Specjalnych nr 7 z Łodzi
Organizacja konkursu dostarcza nauczycielom i uczniom dużo
satysfakcji. Uczestnicy konkursu, oprócz nagród i dyplomów, które
otrzymują, poprzez zmagania konkursowe dowiadują się wiele
o zawodach branży gastronomicznej, mają możliwość sprawdzenia
się w działaniu w grupie a działania pod presją czasu. Jest to
doskonała forma sprawdzenia się i odpowiedzenia sobie na pytanie:
Czy ten zawód jest dla mnie?
,,Wdrażanie Ucznia Niepełnosprawnego do Aktywności
Zawodowej i Rekreacyjnej w Kontekście Europejskim”
Autorki: Magdalena Piasny – nauczycielka języka angielskiego w ZSZS
nr 2, Sławomira Kopycka – nauczycielka języka polskiego w ZSZS nr 2
Osoby rekomendujące: Iwona Kowalska – dyrektor ZSZS nr 2, Maria
Michalak – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego

Projekt
Erasmus+
zatytułowany
,,Wdrażanie
Ucznia
Niepełnosprawnego do Aktywności Zawodowej i Rekreacyjnej
w Kontekście Europejskim” ma na celu: rozwijanie samodzielności
i umiejętności społecznych uczniów, wzmacnianie zdolności do
pokonywania trudności, nagłaśnianie problemu zamknięcia rynku
pracy na osoby niepełnosprawne i zwiększanie świadomości
społecznej w tym temacie, wymianę doświadczeń i opracowanie
strategii, mającej na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do
dorosłego życia, zaistnienia na rynku pracy i aktywnego udziału
w życiu społecznym. Dla uczniów z niepełnosprawnościami udział
w projekcie jest szansą na, rozwijanie swoich możliwości,
pokonywanie ograniczeń, nabywanie doświadczenia, które pomoże
im podejmować prace po ukończeniu edukacji. Uczestnikiem tego
projektu jest Zespół Szkół Specjalnych nr 3 im. Jacka Kuronia
w Łodzi, do którego, szkoła została zaproszona a partnerami
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w projekcie są szkoły z Wielkiej Brytanii, Łotwy, Niemiec, Francji
i Portugalii.
W maju bieżącego roku odbyła się wizyta studyjna ze szkół
partnerskich w Łodzi, w ramach tygodniowego pobytu w Polsce,
przedstawiciele szkół z Portugalii, Anglii, Niemiec, Łotwy, Turcji
i Francji odwiedzili Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2
w Łodzi, aby zapoznać się z systemem nauczania zawodowego
w Polsce, poznać życie szkoły poprzez wspólne zabawy, zwiedzanie
pracowni szkolnych i wspólne posiłki. O szkole i jej zadaniach
opowiedziała dyrektor szkoły pani Iwona Kowalska oraz kierownik
laboratorium zawodowego pani Ewa Błasiak. Goście dowiedzieli
się w jakich zawodach szkoła prowadzi kształcenie, a jest nie mało:
cukiernik, kucharz, piekarz, krawiec, operator maszyn w przemyśle
włókienniczym, monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
sprzedawca, blacharz samochodowy w jaki sposób prowadzone jest
kształcenie zawodowe i w jakie mają możliwości rozwijania swoich
zainteresowań i pasji.
Jednym z punktów programu spotkania był pokaz kolekcji
uszytej przez naszych uczniów na kierunku krawiec,
zaprojektowanej przez zespół nauczycieli kierunku krawiec
i operator maszyn w przemyśle włókienniczym, który zakończył się
gromkimi brawami. Kolekcja jest efektem Projektu Zabłyśnij,
realizowanego we współpracy z Fabryka Nici ARIADNA S.A.
w Łodzi i Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego, kolekcja otrzymała pierwsze miejsce
w konkursie ,,Textil 2016" organizowanym przez Wydział
Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów na
Politechnice Łódzkiej. W konkursie tym brały udział wszystkie
szkoły zawodowe, nie tylko specjalne związane z przemysłem
tekstylno-odzieżowym z Polski.
Goście zwiedzali szkołę, oprowadzani przez uczniów
i nauczycieli, brali aktywny udział w różnych rodzajach zajęć,
m.in. zajęciach praktycznych na kierunku: krawiec, cukiernik,
operator maszyn w przemyśle włókienniczym, jak i teoretycznych
na kierunku – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.
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Na zakończenie wizyty był wspólny obiad, przygotowany przez
uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w ramach
zajęć praktycznych.
Dzięki wizycie, nawiązane zostały kontakty, nastąpiła wymiana
cennych spostrzeżeń i doświadczeń. Wydarzenia związane
z realizacją projektu, odzwierciedlone są w fotorelacji, znajdującej
się poniżej.
Dla naszych uczniów było to bardzo ważne wydarzenie
i cenne doświadczenie.
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Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy
im. Juliana Tuwima w Stemplewie
Działania profilaktyczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa
w Ośrodku
Autor: Sylwia Łagodzińska-Włodarczyk – psycholog
Osoba rekomendująca: Andrzej Zielonka – dyrektor Ośrodka

W naszej placówce uczą się i mieszkają dzieci z różnym
stopniem niepełnosprawności intelektualnej, w różnym wieku od
przedszkolaków do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
z różnym bagażem doświadczeń. Wielu wychowanków pochodzi
z domów dziecka, z rodzin patologicznych, o niskim statusie
materialnym, nieposiadających prawidłowych wzorców rodzinnych,
moralnych i etycznych. Naszym zadaniem jest wesprzeć ich rozwój
psychofizyczny, pomóc w nauce, a przede wszystkim ułatwić
prawidłowe funkcjonowanie społeczne, zgodnie z obowiązującymi
normami i wzorcami życia. Dlatego podejmujemy wiele działań
profilaktycznych, promujących zdrowy styl życia, wskazujących jak
unikać niebezpieczeństw związanych z patologią (alkoholem,
narkomanią, dopalaczami i innymi używkami), jak żyć zgodnie
z prawem. Co roku w naszym Ośrodku opracowujemy plan działań
profilaktycznych „Przyjazna Szkoła”, którego założenia są spójne
z programami rządowymi oraz wewnętrznymi potrzebami
Placówki. W opracowanym programie każdy miesiąc ma swoją
myśl przewodnią. To do niej nauczyciele i wychowawcy
opracowują i realizują własne plany działań profilaktycznozdrowotnych, które dostosowane są do możliwości podopiecznych.
Tematy
profilaktyczne
realizowane
są
na
godzinach
wychowawczych, zajęciach internackich, imprezach i zajęciach
dodatkowych, spotkaniach z pedagogiem i psychologiem.
Cyklicznie prowadzona jest gazetka profilaktyczna dla uczniów
i rodziców oraz kącik informacyjny programu „Chronimy dzieci”.
Zapraszani są specjaliści z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
do prowadzenia warsztatów, przedstawiciele Policji z pogadankami
tematycznymi oraz Teatry ze spektaklami.
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Dwa razy do roku organizowane są „Dni bez Przemocy”,
podczas których odbywają się projekcje filmów edukacyjnych lub
pokazów multimedialnych, opracowanych stosownie do omawianej
tematyki. Uczniowie porządkują swoją wiedzę, zdobytą na
dotychczasowych zajęciach wychowawczych, poprzez mini-quizy,
konkursy, wspólnie rozwiązywanie krzyżówek bądź umieszczanie
na tablicy opracowanych zasad zachowania. Wówczas również
badane jest poczucie bezpieczeństwa w Placówce. W tym roku
szkolnym, oprócz wielu konkursów plastycznych, ogłoszony został
także konkurs na piosenkę profilaktyczną, który zostanie
rozstrzygnięty podczas odbywającego się w czerwcu „Dnia
Życzliwości”.
W ramach działań profilaktycznych odbywają się również
wycieczki tematyczne, między innymi do Zakładu Karnego
w Garbalinie, podczas której omawiane były zagadnienia
odpowiedzialności karnej za popełniane czyny przestępcze.
Informacje oraz doświadczenia ze spotkań pomagają zrealizować
zamierzenia, a dla młodzieży stanowią przestrogę i bardzo
obrazową lekcję pokory, zgodnie z hasłem LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ
NIŻ LECZYĆ
Ponadto działania profilaktyczne skupiają się również na
eliminowaniu niebezpieczeństw związanych z cyberprzemocą oraz
zagrożeniami płynącymi z internetu. Dlatego raz w roku
organizowany jest „Dzień Bezpiecznego Internetu”. W ramach
tego dnia młodzież uczestniczy w pogadankach oraz prelekcjach
z zaproszonymi gośćmi, opracowuje kodeks bezpiecznego
poruszania się w sieci, uczy się jak spędzać czas bez komputera,
rozwija swoje zainteresowania. Rodzicom rozdawane są tematyczne
materiały edukacyjne.
Ważnym aspektem działań profilaktycznych jest również
szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla
uczniów. Jest to impreza międzyszkolna pod hasłem „Nie panikuj
ratuj” Młodzież chętnie bierze udział w warsztatach, symulacjach
sytuacji, scenkach dramowych.
W przypadku dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną konieczne jest bogactwo form, aby przybliżyć im
zrozumienie problemu.
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Nasz Ośrodek od kilku lat uczestniczy w ogólnopolskich
programach i kampaniach profilaktycznych takich jak „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”, „Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń”
„Szkoła Promująca Zdrowie”, „Bezpieczne wakacje”, „Klub
Bezpiecznego Puchatka”, „Akademia bezpiecznego internetu”,
„Pierwszy Mail. Bezpieczeństwo w Internecie”, „Chronimy
Dzieci”.
Działania profilaktyczne, które mają na celu zapobieganie
zachowaniom ryzykownym są obok zajęć wychowawczych
i pogadanek wspaniałą okazją, by cała społeczność utrwaliła sobie
zasady zdrowego stylu życia oraz bezpiecznego zachowania się
w Ośrodku i poza nim.
W ciągu całego roku szkolnego w ramach poprawy poziomu
bezpieczeństwa podczas przerw uczniowie pełnią dyżury,
wspierając pracę dyżurujących na korytarzach nauczycieli.
Dyżurujący uczniowie posiadają specjalne identyfikatory, pouczają
uczniów, którzy niewłaściwie zachowują się na trenie, wszelkie
nieprawidłowości zgłaszają dyżurującym nauczycielom.
Instytucje współpracujące: Komisje Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”, Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczycy, Komenda Powiatowa
Policji w Łęczycy.
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego nr 6
w Łodzi

Projekt kulturowo-językowy na Malcie
Autorzy: Alicja Studzińska-Kozłowska, Katarzyna Tręda-Pisera
Osoba rekomendująca: Anna Tomaszewska – dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 6

Czy współczesna szkoła powinna otwierać się na współpracę
międzynarodową? Refleksje nauczycieli SOSW nr 6 po udziale
w projekcie kulturowo-językowym na Malcie w lipcu 2015 r.
Rok szkolny 2014/2015 w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym nr 6 przebiegał między innymi pod znakiem
realizacji unijnych projektów edukacyjnych współfinansowany ze
środków UE w ramach EFS.
Wraz z zagranicznymi partnerami realizowaliśmy projekty:
„Wzrost kwalifikacji zawodowych poprzez realizację mobilności
zagranicznych” i „Dobry start” - wyrównywanie szans uczniów
z niepełnosprawnością wzrokową poprzez zintegrowane
działania edukacyjne. W ramach tych projektów uczniowie
i nauczyciele brali udział w wizytach studyjnych w Norwegii
i Portugali.
Dla uczniów technikum w ramach projektu ,,Zawodowa
Szansa” prowadziliśmy zajęcia dodatkowe z przedmiotów
zawodowych oraz praktyki zawodowe w atrakcyjnych
miejscowościach.
Celem tych projektów było wyrównywanie szans uczniów
z niepełnosprawnością wzrokową poprzez zintegrowane działania
edukacyjne oraz wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi.
Tutaj jednak chcielibyśmy się podzielić naszymi refleksjami

DOBRE PRAKTYKI. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI
123
_________________________________________________________________

z realizacji projektu „Mobilność kadry drogą do integracji
europejskiej.” skierowanego do nauczycieli, chcących podnieść
swoje kwalifikacje zawodowe i doskonalić umiejętności
komunikowania się w języku angielskim. Jednym z komponentów
projektu był kurs językowy na Malcie.
Do uczestnictwa w nim zakwalifikowało się dziesięcioro
pracowników naszego Ośrodka. Byli wśród nas nauczyciele: języka
polskiego, języka rosyjskiego, religii, prawa i przedmiotów
administracyjnych,
wychowawcy
internatu,
nauczycielka
przedszkola, nauczyciel religii, psycholog i pedagog. Grupa dość
zróżnicowana zarówno ze względu na zainteresowania zawodowe,
jak i wiekowo.
Wszyscy jednak zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że
współczesna szkoła powinna coraz bardziej otwierać się na świat
i nie może w tym przeszkadzać bariera językowa.
Zadajemy sobie, więc pytanie, czy współczesna szkoła powinna
otwierać się na projekty ponadnarodowe?
Trochę wiadomości o naszym Ośrodku, czy odpowiada
współczesnym standardom?

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, kształci dzieci
i młodzież niepełnosprawną z dysfunkcją wzroku, a od 2009 r.
również młodzież niepełnosprawną ruchowo.
80 lat istnienia tej placówki owocuje wysokim standardem
kształcenia i rehabilitacji uczniów.
W skład Ośrodka wchodzą:
 Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
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 Przedszkole,
 Szkoła Podstawowa,
 Publiczne Gimnazjum,
 Liceum Ogólnokształcące,
 Technikum Masażu,
 Technikum Prac Biurowych,
 Policealna Szkoła Administracji,
 Policealna Szkoła Tyfloinformatyki.
Główne cele działalności placówki to:
 osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów przy
pomocy odpowiednich metod oraz form edukacji
i rehabilitacji,
 osiągnięcie przez uczniów, na miarę ich możliwości,
samodzielności życiowej oraz przygotowanie do udziału
w życiu społecznym i zawodowym,
 wzbogacanie warsztatu pracy, dzielnie się twórczymi
rozwiązaniami.
Działania rehabilitacyjne:
 w ośrodku prowadzone są zajęcia z zakresu: rehabilitacji
wzroku, orientacji przestrzennej, rehabilitacji podstawowej
i nauki pisma punktowego,
 uczniowie pod okiem specjalistów uczą się jak korzystać
z dobranych specjalnie dla nich pomocy optycznych i nie
optycznych, które efektywnie wykorzystują w procesie
edukacji,
 ponadto
w
ośrodku
prowadzone
są
zajęcia
z logopedii,
integracji
sensorycznej, muzykoterapii
oraz komunikacji alternatywnej
i wspomagającej,
 w placówce działa codziennie gabinet medyczny, w którym do
dyspozycji podopiecznych pozostaje lekarz okulista
i pielęgniarka,
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 dodatkowo konsultacji udziela lekarz pediatra.
Naszą ofertę edukacyjną rozszerza propozycja licznych zajęć
pozalekcyjnych, takich jak: ognisko muzyczne, zespół teatralnomuzyczny, koła przedmiotowe, koło ekologiczne, koło sportowe,
Klub Europejski oraz hipoterapia.
Uczniowie mogą zamieszkać w internacie, w którym do ich
dyspozycji są nowocześnie umeblowane pokoje, specjalistyczny
sprzęt tyflodydaktyczny oraz szkolny autokar wykorzystywany
podczas wyjazdów letnich i zimowych organizowanych przez
Ośrodek.
Maltańska przygoda
Kurs realizowany był
w dniach 19 – 31 lipca 2015 r.
Poprzedzono go szkoleniem
językowo-kulturowym.
Projekt okazał się niezwykle
owocny,
wynieśliśmy
z niego maksimum korzyści.
Po pierwsze - edukacja i język
Zajęcia prowadzone były w ETI School w miejscowości
St Julian na Malcie. Odbywały się w dziesięcioosobowych,
międzynarodowych grupach - codziennie z wyjątkiem weekendów
w godzinach od 8.30 do 14.30. Szkolenie miało formę praktycznych
warsztatów, a praca odbywała się głównie w grupach i parach,
z wykorzystaniem
prezentacji
multimedialnych,
tablicy
interaktywnej i innych materiałów audiowizualnych. Zajęcia,
prowadzone przez naszą lektorkę obejmowały wiele obszarów
językowych: gramatykę, bogacenie słownictwa, słuchanie,
rozumienie tekstów oraz spontanicznych reakcji językowych.
Dodatkowym atutem było to, że z językiem angielskim
spotykaliśmy się nie tylko na zajęciach, ale i poza nimi
komunikując się na bieżąco (w sklepach, restauracjach, podczas
wycieczek,
słuchając
angielskojęzycznego
przewodnika).
Poruszaliśmy problemy współczesnego świata, rozmawialiśmy
o stereotypach kulturowych, podróżach, kulinariach, systemach
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edukacyjnych w Europie, postawach i problemach współczesnej
młodzieży. Nasze dyskusje z dnia na dzień stawały się ciekawsze
i swobodniejsze. Powoli pokonywaliśmy barierę językową.
Korzyści z uczestnictwa w zajęciach to nie tylko doskonalenie
języka, ale również doskonalenie naszego warsztatu pracy
i umiejętności w zakresie metodyki nauczania. Obserwowaliśmy
lekcje prowadzone przez native speakera. Naszą uwagę zwróciły
stosowane przez lektorkę metody aktywizujące i integracyjne,
wykorzystywanie programów informacyjnych oraz
Internetu,
korzystanie ze środków dydaktycznych online, a także pełne
wykorzystywanie możliwości, jakie daje tablica interaktywna.
Przedstawiliśmy również ofertę naszej szkoły, opowiedzieliśmy
o specyfice nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych
z niepełnosprawnością wzrokową oraz ruchową, omówiliśmy
system kształcenia młodzieży niepełnosprawnej w Polsce. Nasi
koledzy z Niemiec i Włoch podzielili się swoimi doświadczeniami
edukacyjnymi.
Po drugie - kultura
Popołudnia spędzaliśmy bardzo aktywnie, starając się jak
najlepiej poznać tę niezwykle uroczą wyspę i jej bogatą historię.
Okazało się, że dzieje tego maleńkiego wyspiarskiego państwa, to
niemal historia Europy w pigułce. Byli tu i Arabowie,
i Normanowie, i Turcy, Włosi, Francuzi, Anglicy. Ogromne piętno
wywarła na strategicznie położoną wyspę II wojna światowa.
Z zainteresowaniem odnajdywaliśmy polskie ślady Jana Pawła II,
wspomnienia o polskich okrętach podwodnych walczących
u wybrzeży Malty w czasie II wojny światowej a także o Mariuszu
Pudzianowskim, którego wyprawę przez Blue Grotto wspominał
jeden z przewoźników. Szczególnie urzekające były wąskie, kręte
uliczki i stare, zabytkowe kamieniczki z charakterystycznymi
balkonikami dawnej stolicy państwa Mdiny, barokowe, przepięknie
oświetlone wieczorami kościoły, białe, kamienne, podobne do
rzymskich, wille na wyspie Gozo. Zwiedziliśmy neolityczne
świątynie, starsze niż piramidy w Gizie, czy Stonehenge w Wielkiej
Brytanii. Ci z nas, którzy zdecydowali się pojechać na wycieczkę na
Sycylię mieli również możliwość zwiedzić antyczny amfiteatr
w Taorminie oraz podziwiać wulkan Etna.
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Po trzecie - niezapomniane widoki
Malta to kraj przepięknych, stworzonych przez naturę,
krajobrazów.
Na pewno nie zapomnimy przeprawy łodziami przez Błękitną
Grotę, gdzie zgodnie z nazwą, głębiny są intensywnie niebieskie,
wzbogacone grą świateł na ścianach jaskiń i pomarańczową barwą
alg. Na Gozo mogliśmy wyjrzeć przez Lazurowe Okno - około
stumetrowy łuk skalny, wyglądający jak rama okienna z pejzażem,
przedstawiającym Morze Śródziemne.
Po czwarte, nie mniej ważne - kontakty społeczne i rozwój
osobisty
Uczestnicząc w projekcie, zdobyliśmy nowe doświadczenia
i wiedzę, nauczyliśmy się skutecznie ze sobą współpracować,
udzielaliśmy sobie wzajemnie wsparcia i pomocy. Nawiązaliśmy
kontakty z nauczycielami z innych państw europejskich między
innymi z Niemiec, Włoch, Węgier, Słowenii. Mogliśmy wymieniać
swoje doświadczenia, co mamy nadzieję, umożliwi nam
skuteczniejsze kształtowanie europejskiej przynależności oraz
wzmacnianie u uczniów postawy tolerancji i otwartości na świat.
Mieliśmy okazję doskonalić praktyczną znajomość języka
angielskiego, nie tylko podczas zajęć ale również podczas
popołudniowych spotkań integracyjnych. Nowe międzynarodowe
znajomości zaowocują być może ciekawymi projektami
edukacyjnymi nie tylko dla nauczycieli, ale i dla naszych uczniów.
Czy naprawdę było warto?
Realizacja projektu wpłynęła znacząco na uczestników,
zwiększyły się nasze kompetencje językowe i zawodowe.
Swobodniej komunikujemy się w języku angielskim. Zyskaliśmy
bardziej refleksyjne podejście do nauczania.
Wdrożyliśmy do swojej pracy wiele technik dydaktycznych,
częściej wykorzystujemy tablice multimedialne, platformy
edukacyjne oraz więcej zajęć prowadzimy z użyciem komputera.
W zakresie przedmiotów zawodowych zwracamy uczniom
uwagę na nomenklaturę anglojęzyczną, weryfikujemy poprawność
dokumentów bez każdorazowej pomocy nauczyciela języka
angielskiego.
Zdecydowanie, łatwiej niż w latach poprzednich, było nam
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opracować
korelacje
międzyprzedmiotowe:
przedmiotów
zawodowych z językiem angielskim zawodowym.
Wracając do początku artykułu i postawionego w nim pytania,
czy współczesna szkoła powinna otwierać się na projekty
ponadnarodowe?
Nasza odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak, to był nasz kolejny
projekt z komponentem ponadnarodowym. Wcześniej mieliśmy już
możliwość skonfrontowania naszej wiedzy z nauczycielami
z Portugalii i Norwegii. Wymienialiśmy doświadczenia z zakresu
edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Wspólnie staraliśmy się znaleźć rozwiązania, jak przygotować
młodzież dotkniętą problemem defaworyzacji na rynku pracy do

pełnego i świadomego uczestnictwa w życiu rodzinnym,
społecznym i zawodowym.
Na wzór portugalski urządziliśmy salę edukacyjnorehabilitacyjną dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
Nasi uczniowie dzięki temu mają ciekawsze i bardziej
urozmaicone zajęcia, uczą czynności życia codziennego.
W Norwegii uczniowie i nauczyciele zobaczyli, że norwescy
uczniowie mają bardzo dużo swobody. Zaczęliśmy zastanawiać się
czy nasza nadopiekuńczość, która wynika z troski o ucznia, na
pewno sprzyja ich samodzielności w dorosłym życiu?
Mieliśmy okazję wszystkie rozwiązania przedyskutować podczas
międzynarodowej konferencji, którą nasz ośrodek zorganizował
w czerwcu 2015 r. Nasi zagraniczni partnerzy byli pod wrażeniem
ośrodka, docenili nasze kompetencje zawodowe i zaangażowanie
w inicjowaniu
współpracy
międzynarodowej
w
zakresie
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opracowywania europejskich standardów edukacji i rehabilitacji
osób niepełnosprawnych.
Rezultaty „projektu maltańskiego” zostały upowszechnione
podczas zebrań Rady Pedagogicznej, spotkań z organizacjami
samorządowym (Stowarzyszenie Spojrzenie, Fundacja TUS, Polski
Związek Niewidomych) oraz w publikacjach pedagogicznych
i Internecie.
Życzylibyśmy sobie i innym szkołom wielu takich projektów,
które nie tylko wzbogacają warsztat pracy nauczyciela, ale poprzez
dzielenie się wiedzą sprzyjają rozwojowi naszej polskiej edukacji.
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REKOMENDACJE
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Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP
Jaki pracownik, jaki zawód? Analiza internetowych ofert pracy
z punktu widzenia wybranych portali - oczekiwania pracodawców
odnośnie kwalifikacji przyszłych pracowników
Autor: Anna Gębarowska-Matusiak
Osoba rekomendująca: Elżbieta Ciepucha – kierownik Obserwatorium
Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP

Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji Łódzkiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
przeprowadził projekt analityczno – badawczy Jaki pracownik, jaki
zawód? Analiza internetowych ofert pracy z punktu widzenia
wybranych portali – oczekiwania pracodawców odnośnie
kwalifikacji przyszłych pracowników. Badanie miało na celu
określenie, jak kształtował się rynek pracy regionu łódzkiego
w pierwszej połowie 2015 roku.
Szczegółowym celem badania było uzyskanie odpowiedzi na
następujące pytania:
1. Jakie sektory gospodarki województwa łódzkiego generują
najwięcej wolnych miejsc pracy?
2. Ile jest wolnych miejsc pracy i w jakich zawodach (analiza
jakościowa zapotrzebowania na przyszłe kadry)?
3. Jakich kwalifikacji oczekują pracodawcy od kandydatów do
pracy?
4. Jakich kwalifikacji oczekują pracodawcy w zakresie
znajomości języków obcych?
5. Na jakich stanowiskach i w jakich firmach zatrudniani są
praktykanci i stażyści?
Badanie to jest realizowane przez Obserwatorium Rynku Pracy
dla Edukacji cyklicznie od 2010 roku. W 2015 r. było więc
przeprowadzone po raz szósty. Projekt obejmuje dwa etapy działań.
Pierwszym z nich jest pogłębiona analiza internetowych ofert pracy.
Wyniki publikowane są w formie raportu, który przekazywany jest
instytucjom związanym z oświatą oraz gimnazjom i szkołom
ponadgimnazjalnym. Wszystkie zainteresowane osoby mogą go
także nabyć w wydawnictwie ŁCDNiKP. Dodatkowo
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opracowywana jest prezentacja zawierająca najważniejsze wyniki
badania, która wykorzystywana jest podczas zajęć dotyczących
rynku pracy prowadzonych w szkołach przez pracownika ORPdE.
Ponadto na bazie zebranych danych opracowywana jest co kwartał
Aktualna informacja o rynku pracy ukazująca zmiany zachodzące
w gospodarce regionu łódzkiego w poszczególnych kwartałach
roku. Informacje są zamieszczane na stronach internetowych
Obserwatorium
oraz
Centrum
(www.orpde.wckp.lodz.pl,
www.wckp.lodz.pl), istnieje zatem możliwość ich wydrukowania.
Dane do ostatniej edycji badania zostały zebrane w okresie
styczeń – czerwiec 2015 roku. Monitoringiem objęto dwie witryny
internetowe zawierające oferty pracy. Pierwszą z nich, tak samo jak
w poprzednich edycjach projektu, był portal pracuj.pl. Drugą był
portal gratka.pl. Oba wymienione źródła danych adresowane są do
różnych grup odbiorców. Za pośrednictwem pracuj.pl mogą szukać
pracy przede wszystkim osoby z wykształceniem średnim lub
wyższym. Oferty publikowane w portalu gratka.pl w znacznej
części skierowane są do kandydatów legitymujących się niższymi
kwalifikacjami. Rozszerzenie zakresu zbierania danych jest zmianą
o istotnym znaczeniu. Pozwoliła ona na dokonanie pełniejszej
analizy zapotrzebowania na pracowników w regionie łódzkim.
Realizacja projektu podzielona była na następujące etapy:
1. Powstała baza danych zawierająca informacje o wolnych
miejscach pracy w województwie łódzkim. W okresie od
stycznia do czerwca 2015 roku co miesiąc zbierane były oferty
pochodzące z portali pracuj.pl oraz gratka.pl.
2. Dokonano analizy ilościowej zgromadzonych ofert pracy.
Pozwoliło to na określenie ich liczby w poszczególnych
branżach.
3. Dokonano analizy jakościowej zgromadzonych danych.
W tym celu wybrano losowo po sto ofert z każdej branży,
w której ich liczba przekroczyła przyjętą wartość. Z sekcji,
w których dostępnych było mniej niż sto ogłoszeń wybrano
50 ofert.
Przyjęta
metoda
postępowania
zapewniła
reprezentatywność wyników w odniesieniu do wszystkich
zebranych ogłoszeń. Opracowanie wytypowanych danych
pozwoliło na określenie oczekiwań pracodawców wobec
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kandydatów
stanowiska.
4. Utworzono
(stanowisk),
prowadzony
portali.

na oferowane w poszczególnych branżach
katalog przykładowych nazw zawodów
na które w pierwszym półroczu 2015 roku
był nabór za pośrednictwem analizowanych

Oprócz analizy zebranego materiału osiągnięto także cele
pośrednie. Najważniejsze z nich to:
1. Utworzenie elektronicznej bazy ofert pracy zawierającej
ponad tysiąc ogłoszeń. Istnieje zatem możliwość
prowadzenia szczegółowych analiz oczekiwań pracodawców
w stosunku do pracowników reprezentujących wybrane
grupy zawodów;
2. Utworzenie elektronicznej bazy danych statystycznych
umożliwiającej określenie wielkości zapotrzebowania
na
pracowników
o
określonych
kwalifikacjach
i umiejętnościach;
3. Utworzenie elektronicznej bazy danych statystycznych
ukazującej oczekiwania pracodawców w stosunku do
kandydatów do pracy we wszystkich branżach portalu
pracuj.pl;
4. Utworzenie elektronicznej bazy danych statystycznych
umożliwiającej określenie rodzaju stanowisk, na których
zatrudniani są praktykanci i stażyści;
5. Opracowanie informacji dotyczących zapotrzebowania na
zawody i kwalifikacje w poszczególnych sekcjach
gospodarki.
Zrealizowany w ORPdE projekt może być istotnym wsparciem
dla wszystkich, którzy związani są z procesem edukacyjnowychowawczym, począwszy od instytucji nadzorujących, poprzez
szkoły, rodziców oraz młodzież uczącą się i planującą karierę
zawodową.
Ilościowa analiza ofert pracy pozwoliła na określenie,
w których sekcjach wybranych portali pracodawcy zamieszczali
najwięcej ogłoszeń.
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1. W portalu pracuj.pl najwięcej ofert pracy dostępnych było
w branży „sprzedaż”. Średnio w miesiącu pracodawcy
poszukiwali 631 pracowników.
2. W portalu pracuj.pl średnia liczba ofert w miesiącu
przekraczała sto w następujących branżach: „sprzedaż” (630,2
ofert), „obsługa klienta” (314,7 ofert), „finanse, ekonomia”
(218,2 ofert), IT – rozwój oprogramowania” (201,7 ofert),
„inżynieria” (190,7 ofert), „produkcja” (122,5 ofert), „IT –
administracja” (103,8 ofert). Łącznie stanowiły one 63,3%
wszystkich dostępnych miejsc pracy.
3. Analizy portalu pracuj.pl prowadzone na potrzeby wszystkich
dotychczasowych edycji projektu pokazują, że w regionie
łódzkim od sześciu lat najwięcej wolnych miejsc pracy
oferowanych jest w obszarach związanych ze sprzedażą
i obsługą klienta, finansami i ekonomią, informatyką oraz
inżynierią.
4. Branże portalu gratka.pl, w których liczba ofert przekraczała
sto to: „produkcja, praca fizyczna” (524,7 ofert), „logistyka,
zakupy, transport” (318 ofert), „sprzedaż, handel, franczyza”
(249,8 ofert), „budownictwo, geodezja” (217,7 ofert),
„motoryzacja” (166,7 ofert), „turystyka, hotelarstwo,
gastronomia” (148,3 ofert), „pracownik ochrony” (117,3
ofert), „obsługa klienta, call center” (108 ofert). Łącznie
stanowiły one 82,8% wszystkich dostępnych miejsc pracy.
Jakościowa analiza ofert pracy pozwoliła na określenie
oczekiwań pracodawców wobec kandydatów do pracy
w odniesieniu do wszystkich sekcji portalu pracuj.pl.
Wyodrębniony został ponadto zestaw oczekiwań pojawiających się
najczęściej w co najmniej pięćdziesięciu ofertach na sto. Można do
nich zaliczyć:
1. doświadczenie zawodowe (29 branż na ogółem 31);
2. znajomość języków obcych (21 branż);
3. wykształcenie wyższe (18 branż);
4. wiedza kierunkowa (17 branż);
5. umiejętności interpersonalne (16 branż);
6. zaangażowanie w wykonywaną pracę (11 branż);
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7. posiadanie specjalistycznych uprawnień
(10 branż);
8. umiejętność obsługi komputera (8 branż);
9. posiadanie prawa jazdy (6 branż).

i

umiejętności
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Danuta Węgrowska
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego
Matematyczne Wędrówki po Łodzi

Od wielu lat na edukacyjnej mapie Łodzi pojawia się
interdyscyplinarny konkurs „Matematyczne Wędrówki po Łodzi”
organizowany przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego w Łodzi oraz Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi. Konkurs ten adresowany jest do
uczniów klas II gimnazjum.
W tym roku odbyła się XIV jego edycja, podczas której
konkursowicze zmagali się z tematem Łódź Filmowa.
W trakcie trwania konkursu uczniowie najpierw rozwiązują
zadania matematyczne poświęcone tematowi edycji. Zadania te
przygotowuje Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora
ŁCDNiKP – Pana Janusza Moosa, a kierowana przez doradcę
metodycznego – Panią Danutę Węgrowską
Uczestnicy konkursu realizują również projekt związany
z zaproponowanym tematem, którego finalnym produktem jest
prezentacja multimedialna oraz wystąpienie przed Komisją.
Przypomnijmy krótko historię tego konkursu.
W pierwszej edycji, realizowanej pod hasłem: Łódź w liczbach.
Oferta wycieczki po Łodzi, uczniowie musieli nie tylko zaplanować
wycieczkę po najciekawszych zabytkach miasta, ale i opracować
związany z nią folder.
W edycji drugiej – Ciekawe obiekty architektury Łodzi –
młodzież tworzyła przepiękne makiety wybranych obiektów.
Edycja trzecia była poświęcona Bryłom geometrycznym
w architekturze Łodzi. Podczas jej trwania gimnazjaliści
odszukiwali bryły w zabytkach naszego miasta i pokazywali je na
zdjęciach tych obiektów.
Również czwarta edycja – Symetrie w zabytkowej architekturze
Łodzi – była ukłonem w stronę geometrii. Od tej edycji uczniowie
przygotowują prezentacje multimedialne, plakaty i albumy
związane z tematem.
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Kolejne edycje to: Parki mojej dzielnicy (V); Wymarzony obiekt
sportowo-rekreacyjny dla mojej szkoły, osiedla, dzielnicy lub
miasta. Jak jest, a jak może być? (VI); Magiczne miejsca Łodzi
(VII); Łódzkie dworce i stacje kolejowe dawniej i dziś (VIII);
Fabryki Łodzi (IX); Sławni Łodzianie (X); Wielokąty, koła i okręgi
w architekturze Łodzi (XI); Pałace i wille fabrykanckie Łodzi (XII);
Religie i Obiekty sakralne w Łodzi (XIII).
Podczas realizacji tegorocznego projektu uczniowie musieli
przygotować prezentację multimedialną (np. w programie Power
Point; Windows Movie Maker lub Open Office Impress), która
zawierała krótką charakterystykę jednego twórcy filmowego
(reżysera, aktora, scenarzysty, operatora filmowego, itp.)
związanego z Łodzią – jego krótki rys biograficzny, dokonania,
zdjęcia archiwalne i współczesne, opis jednego miejsca lub obiektu
Łodzi, który „zagrał” w filmie – położenie na mapie, krótki rys
historyczny, zdjęcia archiwalne i współczesne, krótką informację
o filmie, opis jednego filmu, który powstał w łódzkiej wytwórni –
tematykę filmu, główną obsadę (w przypadku filmu animowanego –
informacje o dubbingu), informacje o twórcach, uzasadnienie
każdego wyboru w języku polskim i w języku obcym nowożytnym,
3 zadania matematyczne zgodne z tematyką pracy (w tym jedna
krzyżówka) oraz plakat który jest reklamą „Łodzi Filmowej”
(zachętą do odwiedzenia Łodzi jako miasta związanego z filmem).
Konkurs „Matematyczne Wędrówki po Łodzi” nie jest tylko
konkursem matematycznym. Celem konkursu jest przybliżenie
młodzieży problemów związanych z regionem łódzkim;
zainspirowanie uczniów do zdobycia i poszerzania wiedzy o Łodzi
oraz umożliwienie uczniom prezentowania umiejętności:
podejmowania i wykonywania zadań we współpracy z innymi,
przedstawiania efektów prac projektowych, opisywania w języku
matematycznym otaczającej rzeczywistości, wyciągania wniosków,
ukazywania związków między matematyką a innymi dziedzinami
wiedzy i ich wpływu na humanistyczne postrzeganie
rzeczywistości. Ogromną zaletą konkursu jest też to, że uczniowie
uczą się sztuki argumentowania uzasadniając swój wybór nie tylko
w języku polskim, ale i w wybranym języku obcym nowożytnym.
Dodatkowo uczniowie układają 3 zadania matematyczne zgodne
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z tematyką pracy, a w tym roku zostali również autorami krzyżówki.
Muszą również wykazać się umiejętnościami artystycznymi, gdyż
integralną częścią konkursu jest tworzenie plakatów związanych
z główną jego myślą.
Dzięki udziałowi w tym konkursie uczniowie łączą różne
dziedziny nauki i sztuki; myślą ponadprzedmiotowo; mają okazję
pokazać swoje talenty. Są przygotowywani do sprawnego
i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie.
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Janusz Moos
Elżbieta Gonciarz
Donata Andrzejczak
Ewa Koper
Barbara Kapruziak
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego
Rekomendacja IV Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół
Zawodowych i Centrów Kształcenia Praktycznego „Przemiany
w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy”

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego zorganizowało we współpracy z Wydawnictwem
„Edu-Fakty-Uczę Nowocześnie” IV Ogólnopolską Konferencję
Dyrektorów
Szkół
Zawodowych
i Centrów
Kształcenia
Praktycznego „Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście
relacji szkoła – rynek pracy” (14 i 15 IV 2016).
Patronat honorowy nad Konferencją objęło Ministerstwo
Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Prezydent Miasta Łodzi
Hanna Zdanowska, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek
Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Łódzki Kurator Oświaty,
Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Patronat medialny sprawowały: TVP Łódź, Telewizja TOYA,
Radio Łódź, Dobre praktyki. Innowacje w edukacji, EduFakty-Uczę
Nowocześnie.
Partnerzy merytoryczni Konferencji to: Krajowy Ośrodek
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Stowarzyszenie
Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego.
Partnerzy technologiczni: Agraf SYSTEMY INTERAKTYWNE,
Abplanalp, FESTO, SIMLOGIC Centrum Rozwiązań Automatyki,
Merazet, MECHATRONIK Artur Grochowski, SYSCO, PYRAMID
3D STUDIO, FUTURE EXPO, LENOVO, ACTINA, DELL,
EPSON, EGIDA, Mentor SYSTEMY AUDIOWIZUALNE,
Microsoft, Sad, aTUM, INTEGRATED SOLUTIONS, ORANGE,
TP LINK, PRO DATA.
W konferencji wzięło udział ok. 200 osób, wśród których obecni
byli dyrektorzy szkół zawodowych i centrów kształcenia
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praktycznego, przedstawiciele nauki, instytucji i placówek
edukacyjnych, instytucji rynku pracy oraz pracodawcy. Na
Konferencji głos zabrali między innymi: Wiceminister Edukacji –
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pani Teresa
Wargocka, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego MEN Pani Jadwiga Parada, dyrektor Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej Pan dr Marcin Smolik i wicedyrektor CKE
Pani Ewa Rudomino, Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi Pan
Tomasz Trela. Obecni byli także: Pan Piotr Olszówka– poseł na
Sejm RP, dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego Pan Mirosław
Suski, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi Pani dr hab.
Małgorzata Niewiadomska-Cudak, przewodniczący Komisji
Edukacji
Rady
Miejskiej
Pan
Sylwester
Pawłowski
i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Marcin Zalewski,
dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ Pan Krzysztof Jurek,
inspektorzy: Panie Jadwiga Tomaszewska, Anna Kuś-Kasprzak,
Barbara Suchara oraz 24 partnerów technologicznych.
Konferencję prowadzili: dyrektor Janusz Moos i Andrzej Melson
(ŁCDNiKP). Uczestnicy otrzymali tablety z zawartością ośmiu
materiałów konferencyjnych (ok. 2 000 s.). Podczas konferencji
wygłoszono 17 referatów, w tym:
1. „Nasze dyskusje na temat edukacji zawodowej” – Janusz Moos;
dyrektor ŁCDNiKP;
2. „Czy TIK faktycznie modyfikuje pracę uczniów i nauczycieli
w szkole” – prof. dr hab. Stanisław Dylak;
3. „O wymiarze praktycznym edukacji konstruktywistycznej” –
prof. dr hab. Bogusław Śliwerski;
4. „Uczeń zdolny w szkole zawodowej” – Teresa Kazimierska,
wicedyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej;
5. „Edukacja
przedzawodowa,
badania
predyspozycji
zawodowych, doradztwo zawodowe elementami systemu
edukacji” – Małgorzata Sienna, Dorota Świt, Ośrodek
Doradztwa Zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego;
6. „Osiąganie kwalifikacji w trybie formalnym i pozaformalnym
na bazie wyników badań rynku pracy” – Barbara Kapruziak,
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Ośrodek
Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego
(ŁCDNiKP);
7. „Metoda projektów i uczenie się w systemie modułowym” –
Donata Andrzejczak, Małgorzata Sienna (ŁCDNiKP);
8. „Grupowe rozwiązywanie problemów i prezentowanie ich
wyników” – Anna Koludo, Dominik Goss, Ośrodek
Nowoczesnych Technologii Informacyjnych (ŁCDNiKP);
9. „Dyrektor w świecie medialnym” – Maciej Kułak, Bartosz
Krzyżaniak (EduFakty).
Osiem referatów, dotyczących nowych technologii w procesach
osiągania kwalifikacji, pozyskiwania środków „unijnych” dla
doskonalenia procesów kształcenia zawodowego, organizacji
szkolnych pracowni edukacji zawodowej, rozwoju kompetencji
zawodowych przy użyciu narzędzi w „chmurze”, wygłosili
pracodawcy – przedsiębiorcy.
W pierwszym i drugim dniu zorganizowano 16 warsztatów
cieszących się dużym zainteresowaniem uczestników Konferencji,
wśród nich między innymi:
1. „Dyrektor – kreatywny menedżer” (Krzysztof Jaszczuk, firma
Sysco). Podczas warsztatów zaprezentowano możliwości
pozyskania dotacji unijnych dla szkół, a także pokazano, jak
przygotować
wstępną
koncepcję
projektu
unijnego
uwzględniającą przeprowadzenie diagnozy potrzeb, stworzenie
matrycy projektu, konstrukcję budżetu. Dzięki warsztatowi
uczestnicy będą potrafili przejść niezbędne pierwsze kroki
w kierunku pozyskania dotacji unijnej w wymiarze
koncepcyjnym.
2. „Jak motywować niezmotywowanych” (Anna Gnatkowska,
Andrzej Melson, ŁCDNiKP). Celem warsztatów była
prezentacja kilku praktycznych rozwiązań wzbudzających
wśród uczniów chęć do uczenia się. Jednym z takich sposobów
jest praktyczne wykorzystanie smartfonów na dowolnej lekcji.
3. „Komplementarność edukacji formalnej i pozaformalnej – jej
wpływ na poprawę jakości kształcenia” (Donata Andrzejczak,
ŁCDNiKP). Podczas warsztatu pokazano jak poprzez edukację
pozaformalną można rozwijać zainteresowania, pasje,

144
DOBRE PRAKTYKI. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI
_________________________________________________________________

kreatywność, realizować własne pomysły, wprowadzać w świat
przemysłu poprzez badanie nowych, nie zrealizowanych
w szkole obszarów, dawać perspektywy zaistnienia na rynku
pracy poprzez kreowanie nowych specjalizacji (branżowe sieci
współpracy), umożliwić osiągnięcie nowych kwalifikacji przez
uczących się (kwalifikacyjne kursy zawodowe).
4. „Nowe narzędzia w kształceniu – lepsze efekty” (Barbara
Stasiak, Agraf). Uczestnicy warsztatów poznali nowe
urządzenia, które umiejętnie wykorzystane wpłyną na lepsze
efekty kształcenia. Pokazano, jak połączyć najnowsze
rozwiązania IT z treściami edukacyjnymi, jak angażować
uczniów do pracy na zajęciach.
5. „Wdrażanie nowych technologii edukacyjnych opartych na
rozwiązaniach stosowanych w przemyśle” (dr inż. Mariusz
Jabłoński, SIMLOGIC). Warsztaty poświęcone były
praktycznym rozwiązaniom, które pozwalają integrować
edukację i rynek pracy oraz rozwijać edukację zawodową.
6. „Pomysły na projekty z funduszy UE dotyczące branży
mechatronicznej i CNC” (Artur Grochowski, FESTO,
MECHATRONIK). W ramach warsztatów omówiono
propozycje projektów unijnych na szkolenia wraz z zakupami
niezbędnego wyposażenia i oprogramowania z branży
mechatronicznej i CNC.
Ważnymi elementami Konferencji były dwie dyskusje panelowe
moderowane przez dyrektora Janusza Moosa i Andrzeja Melsona,
kierownika Pracowni Pomiaru Dydaktycznego w ŁCDNiKP.
Pierwszego dnia odbyła się dyskusja, której tematem przewodnim
było pytanie: „Czy konieczne są zmiany w systemie egzaminów
zawodowych?”.
W panelu udział wzięli: Wiceminister Edukacji Narodowej
Teresa Wargocka, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego MEN Jadwiga Parada, dyrektor i wicedyrektor
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: dr Marcin Smolik i Ewa
Rudomino, dyrektorzy centrów kształcenia praktycznego: Józef
Surowaniec (Tarnobrzeg), Romuald Mackojć (Elbląg), dyrektor
Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi Iwona
Kowalska, dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego Joanna
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Kośka i kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi Marek Szymański.
Paneliści odpowiadali na pytania:
1. „W jakim stopniu prowadzone egzaminy zawodowe badają
kwalifikacje istotne dla rynku pracy?”
2. „Czy ewentualne zmiany w systemie egzaminów zawodowych
powinny dotyczyć treści kwalifikacji i ich liczby, czy też
organizacji egzaminów?”
3. „Jak może wyglądać system egzaminów zawodowych
kompatybilny z Polską Ramą Kwalifikacji?”
4. „Gdzie powinny być organizowane ośrodki egzaminacyjne
nadające kwalifikacje osiągnięte w trybie formalnym,
pozaformalnym i nieformalnym?”
W drugim dniu Konferencji odbyła się dyskusja panelowa na
temat: „Oczekiwania pracodawców wobec pracowników –
absolwentów szkół zawodowych i kwalifikacyjnych kursów
zawodowych” z udziałem Joanny Siwińskiej (Łódzka Specjalna
Strefa Ekonomiczna); Krzysztofa Barańskiego, wicedyrektora
Powiatowego
Urzędu
Pracy;
Władysława
Skwarki,
przewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy; dr Elżbiety
Ciepuchy (ŁCDNiKP); dr Ewy Sadowskiej-Kowalskiej, Prezesa
Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości; dr. inż. Mariusza
Jabłońskiego (SIMLOGIC); Krzysztofa Jaszczuka (Sysco); Pawła
Matejaka (Abplanalp Consulting); dr. hab. inż. Jacka
Leśnikowskiego (Instytut Architektury Tekstyliów Politechniki
Łódzkiej.
Paneliści odpowiadali na pytania:
1. „Jakie muszą być spełnione warunki umożliwiające
utworzenie sprzężenia zwrotnego w układzie edukacja –
pracodawcy?”
2. „Jakie kompetencje społeczne powinien prezentować
absolwent szkoły zawodowej, aby spełnić oczekiwania
pracodawcy?”,
3. „Co może oferować edukacji zawodowej kreatywny
pracodawca?”
4. „Jakie kwalifikacje, które nie są osiągane przez uczących
się, mają znacznie dla rozwoju szkół zawodowych
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w odniesieniu do potrzeb rynku pracy? – co należy uczynić
aby te kwalifikacje włączyć do procesu kształcenia
zawodowego?”
Wnioski i rekomendacje po Konferencji:
1. Istnieje potrzeba budowania współpracy edukacji i rynku pracy
w relacji sprzężeń zwrotnych szkoła-pracodawcy. Współpraca
taka przyniesie obu stronom długofalowe i wymierne korzyści,
wśród których najważniejsze to, że:
a) absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy
zgodnie z oczekiwaniami pracodawców, będą gotowi
doskonalić się i rozwijać przez całe życie;
b) szkoły
organizując
kształcenie
zawodowe
na
stanowiskach odwzorowujących rzeczywiste stanowiska
pracy, znając realne oczekiwania pracodawców
przygotowują absolwentów, którzy sprawnie funkcjonują
w nowoczesnej gospodarce;
c) pracodawcy, którzy organizują klasy patronackie,
praktyki i staże zawodowe mają możliwość wpływania
na treści i sposób kształcenia, mogą obserwować
uczących się i zatrudniać przygotowanych fachowców
znających etos i kulturę pracy w firmie;
d) oferta edukacyjna w zakresie kierunków i treści
kształcenia będzie odpowiedzią na rzeczywiste
zapotrzebowanie na kompetencje zawodowe.
2. Należy prowadzić badania rynku pracy w zakresie zgłaszanego
zapotrzebowania na kwalifikacje, struktury i wielkości podaży
pracy oraz losów absolwentów, aby kształcenie w szkołach
zawodowych było odpowiedzią na realne oczekiwania.
3. Szkoły powinny tworzyć warunki do osiągania i potwierdzania
kompetencji specjalistycznych (np. kursy spawacza, kursy
mechanika taboru tramwajowego)oraz kompetencji personalnospołecznych, które są niezbędne do funkcjonowania
w środowisku pracy i wysoko cenione przez pracodawców.
4. Absolwenci szkół powinni mieć ukształtowane umiejętności
pozyskiwania i przetwarzania informacji niezbędnych przy
wykonywaniu zadań zawodowych.

DOBRE PRAKTYKI. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI
147
_________________________________________________________________

5. Dzięki współpracy z pracodawcami uczący się mogą mieć
dostęp do nowoczesnych technologii, kształtować umiejętności
specjalistyczne odpowiadające potrzebom współczesnej
gospodarki.
6. Dominującymi metodami pracy w szkole zawodowej powinny
być metody polegające na organizowaniu procesu aktywnego
uczenia się, stymulujące aktywność uczniowską, grupowego
rozwiązywania problemów, uczenia się poprzez wykonywanie
projektów i zadań zawodowych.
7. Należy rozwijać doradztwo zawodowe dla uczniów gimnazjów
i szkół podstawowych oraz ich rodziców i nauczycieli w celu
ograniczenia
przypadkowości
w
wyborze
szkół
ponadgimnazjalnych, promocji kształcenia zawodowego
i możliwości rozwijania kariery zgodnej z predyspozycjami
i zainteresowaniami uczących się.
8. Doradztwo zawodowe powinno być prowadzone na każdym
etapie życia i pracy człowieka.
9. Konieczne jest prowadzenie działań mających na celu
pokazanie nowego obrazu pracy w zawodach, które do
niedawna uważano za „brudne”, szczególnie ważne jest
promowanie branży włókienniczej w tym tekstroniki.
10. Szkoły, pracodawcy i instytucje rynku pracy powinny podjąć
wspólne wysiłki, tworząc sieci współpracy w celu
kształtowania gotowości młodego człowieka do zmienienia,
doskonalenia
i rozwijania
kompetencji
zawodowych
i społecznych w ciągu całego życia
11. Świadomi i aktywni pracodawcy mogą współtworzyć szkolne
programy kształcenia, warunki, w których organizowany będzie
proces kształcenia zawodowego oraz systemy motywujące
uczących się do podejmowania kształcenia w określonych
kierunkach.
12. Należy stworzyć system zachęt dla pracodawców, aby chętniej
angażowali się we współpracę ze szkołami w celu
współorganizowania procesu kształcenia zawodowego.
13. Powinno być rozwijane kształcenie pozaformalne, jako ważny
element systemu edukacji zawodowej, otwierający nowe
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możliwości związane z kształceniem i z rozwojem zawodowym
zarówno młodzieży jak i dorosłych.
14. Zachodzi konieczność uzupełniania edukacji formalnej
edukacją pozaformalną, pozwalającą osiągać nie uwzględnione
w podstawie programowej a oczekiwane przez rynek pracy
nowe kwalifikacje i kompetencje, gwarantujące dobry start
zawodowy absolwentów szkół.
15. Nowoczesne kształcenie zawodowe wymusza konieczność:
• komplementarności edukacji formalnej i pozaformalnej,
• współpracy edukacji z rynkiem pracy,
• stałego podnoszenia kwalifikacji.
16. Należy prowadzić działania informacyjne w wyniku których
zarówno pracodawcy jak i osoby poszukujące szans rozwoju
i doskonalenia zawodowego poznają możliwości jakie daje
kształcenie pozaformalne.
17. Centra
Kształcenia
Praktycznego
powinny
ściślej
współpracować ze szkołami i pracodawcami w zakresie
organizowania kształcenia zawodowego.
18. Należy wprowadzić zmiany w podstawie programowej
kształcenia
zawodowego
zgodnie
z
oczekiwaniami
pracodawców oraz uwagami nauczycieli zawodu; konieczne są
zmiany treści, niezbędnego wyposażenia jak i godzin
przeznaczonych na osiągnie efektów kształcenia.
19. Należy wprowadzić nowe kwalifikacje zgodnie ze zgłaszanym
zapotrzebowaniem, szczególnie dotyczy to zawodów,
w których dynamika zmian w zakresie oczekiwanych
kompetencji w związku ze zmianami technicznymi
i technologicznymi jest duża (np. programowanie obrabiarek
sterowanych numerycznie, mechatronika, informatyka) oraz
kwalifikacje cząstkowe, które pozwolą w dowolnym momencie
życia, w krótkim czasie uzupełniać, doskonalić lub zmieniać
kompetencje zawodowe.
20. Należy rozwijać nowoczesne systemy kształcenia – kształcenie
modułowe/zadaniowe, które pozwala integrować teorię
z praktyką, lepiej przygotowuje do potwierdzania kompetencji
zawodowych na egzaminach oraz przygotowuje do
wykonywania zadań zawodowych (cały proces kształcenia
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odwzorowuje układ czynności i zadań jakie uczący się będzie
wykonywał w przyszłej pracy).
21. Egzamin
zawodowy
powinien
zostać
zachowany
w dotychczasowej formie (część pisemna i praktyczna), jednak
należy dokonać zmian dotyczących sesji egzaminacyjnych
w taki sposób, aby nie dezorganizowały pracy szkoły.
22. Egzamin praktyczny powinien odbywać się w miejscu,
w którym zdający kształtował umiejętności praktyczne.
23. Czas trwania sesji egzaminacyjnych należy zoptymalizować.
Harmonogram przeprowadzania części praktycznej dla każdej
kwalifikacji może być ustalany indywidualnie w każdym
ośrodku egzaminacyjnym.
24. Należy zapewnić zróżnicowanie zadań egzaminacyjnych –
w każdej sesji inne zadanie – aby stworzyć jednakowe szanse
wszystkim zdającym.
25. Konieczne jest zwiększenie liczby stanowisk egzaminacyjnych,
co przełoży się na krótszą sesję egzaminacyjną w placówce.
26. Należy zwiększyć udział centrów kształcenia praktycznego
w organizacji części praktycznej egzaminu zwłaszcza w tych
kwalifikacjach, w których niezbędne jest specjalistyczne
wyposażenie.
27. Wskazane są dalsze zmiany w przepisach prawa dotyczące
ułatwienia organizacji pracy ośrodków egzaminacyjnych,
polegające na zmianie warunków powoływania egzaminatorów.
Egzaminator powinien móc egzaminować w swojej szkole pod
warunkiem, że nie uczy zdających. Zmiana ta może dotyczyć
wybranych kwalifikacji, w których dostępność egzaminatorów
jest niewielka.
28. Niezbędne jest podjęcie prac nad doskonaleniem podstaw
programowych, a w szczególności nad unifikacją liczby
kwalifikacji w grupach zawodów, co pozwoli na optymalną
organizację egzaminów w szkołach i placówkach.
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Barbara Świetlik
Olimpiada Wiedzy Technicznej – trochę historii

Jest początek lat 70-tych ubiegłego wieku, grupa pracowników
naukowych Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego martwi się
i dyskutuje o niskim poziomie wiedzy w zakresie nauk ścisłych
studentów podejmujących naukę na tym wydziale. Jeden
z pracowników naukowych – druh, doktor nauk technicznych
Zygmunt Kalisz wpada na pomysł, aby prze-prowadzić zawody
ze znajomości techniki w szkołach średnich. Inicjatywa bardzo się
podoba władzom oświatowym województwa. Po raz pierwszy są
one przeprowadzone w 1973 roku, ich organizatorem jest Związek
Harcerstwa Polskiego. O zawodach robi się głośno. ZHP
postanawia, by zawody były przeprowadzane na terenie całego
kraju. O pomoc merytoryczną zwraca się do Naczelnej Organizacji
Technicznej. Władze NOT na czele z ówczesnym Prezesem prof.
Januszem Tymowskim inicjatywę podejmują natychmiast, jako że
krzewienie kultury technicznej jest wpisane w misję tej organizacji.
Profesor podejmuje się przewodniczenia Komitetowi Głównemu
Olimpiady Wiedzy Technicznej. Zapał do pracy jest tak duży, że
w bardzo krótkim czasie ukazuje się stosowne Rozporządzenie
Ministra Oświaty i Wychowania. Mamy rok szkolny 1974/75 –
na jesieni po raz pierwszy rozgrywana jest Olimpiada Wiedzy
Technicznej. Od tamtej chwili mijają 42 lata.
Cele, jakie postawiono przed Olimpiadą, pozostają niezmienne
do dziś. Są nimi:
1) budzenie
i
rozwijanie
wśród
uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką,
2) rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i kultury
technicznej wśród uczniów,
3) lepsze przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia
w szkołach wyższych oraz do wykonywania zawodu,
4) rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych
i samodzielnego zdobywania wiedzy,
5) wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży
uzdolnionej, a szczególnie młodzieży uzdolnionej technicznie,
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6) rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich
z renomowanych uczelni technicznych z nauczycielami szkół
ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania
młodzieży uzdolnionej,
7) stwarzanie
młodzieży
możliwości
szlachetnego
współzawodnictwa
w rozwijaniu
swoich
uzdolnień,
a nauczycielom – warunków twórczej pracy z tą młodzieżą,
8) podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie form
i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.
W pierwszych latach olimpiady była ona rozgrywana w trzech
grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej, elektrycznoelektronicznej i materiałowo-chemicznej. Z biegiem lat grupę
materiałowo-chemiczną
przekształcono
w grupę
inżynierii
materiałowej. Niestety, wobec znikomego zainteresowania tą grupą
następuje jej zawieszenie, a potem likwidacja. W chwili obecnej
olimpiada jest rozgrywana tylko w dwóch pierwszych grupach.
Jedynym jej organizatorem jest Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT. Olimpiada
rozgrywana jest na terenie całego kraju. Organizacją Olimpiady
zajmują się Komitety Okręgowe OWT z siedzibami w miastach
wojewódzkich i 3 delegaturach.
Zawody I stopnia (szkolne) są organizowane na terenie szkół,
które wcześniej zgodnie z regulaminem OWT zgłoszą
w Komitetach Okręgowych swój udział w Olimpiadzie. Zawody
II stopnia (okręgowe) są rozgrywane w miejscach wyznaczonych
przez Komitety Okręgowe OWT. Natomiast zawody III stopnia
(centralne) są rozgrywane w mieście, będącym stolicą okręgu,
któremu przypadł zaszczyt organizowania danej edycji olimpiady.
Tegoroczne Zawody Centralne XLII Olimpiady odbędą się w Łodzi.
Uczeń pragnący brać udział w Olimpiadzie, interesujący się
szczególnie określoną dziedziną techniki, musi posiadać
wiadomości wykraczające poza program szkolny.
W chwili obecnej Olimpiada rozgrywana jest na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 29 stycznia 2002 roku
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad, w grupie olimpiad tematycznych. OWT
zalicza się do 5 największych olimpiad w kraju pod względem ilości
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uczestników biorących udział w zawodach I stopnia. Przez kilka
ostatnich lat ich liczba przekracza 10 tysięcy zawodników.
Do zawodów II stopnia kwalifikuje się około 1000 zawodników
z blisko 200 szkół, natomiast w zawodach III stopnia bierze udział
około 70 finalistów, z czego kilkunastu zostaje laureatami OWT.
Laureaci i finaliści Olimpiady mają prawo do zwolnienia z etapu
pisemnego egzaminu zawodowego. Wykaz zawodów, w których te
uprawnienia obowiązują, jest co roku publikowany przez Centralną
Komisję Egzaminacyjną.
W pierwszych edycjach startowało po 35 tysięcy zawodników.
Teraz jest ich ponad trzy razy mniej. O czym to świadczy? Niestety,
o niezbyt dużym zainteresowaniu młodzieży studiami technicznymi,
które są uważane za trudniejsze niż humanistyczne. Fatalna decyzja,
podjęta swego czasu, o likwidacji matematyki na maturze zbiera
swoje żniwo do dzisiaj, mimo iż matura z tego jakże ważnego
przedmiotu została przywrócona. Nauczyciele akademiccy uczelni
technicznych biją na alarm, że poziom maturzystów jest tak niski,
że dla rocznika zerowego trzeba organizować specjalne kursy przed
rozpoczęciem studiów. Błędne decyzje o likwidacji wielu szkół
technicznych i szkolnictwa zawodowego, podobnie jak likwidacja
warsztatów szkolnych, niegdyś na bardzo wysokim poziomie,
jeszcze przez wiele lat będą dawały o sobie znać. Już dzisiaj
pracodawcy bardzo często nie mogą znaleźć pracowników
należycie przygotowanych do zawodu. Polska jako szósty co
do liczby mieszkańców kraj w Unii Europejskiej nie może
zapominać o tym, że aby nadganiać wieloletnie opóźnienia
w stosunku do bogatych krajów zachodnich musi również myśleć
o przemyśle, zwłaszcza w dobie kiedy tyle mówi się o innowacyjnej
gospodarce. W okresie powojennym, gdy nasza gospodarka była
doszczętnie zniszczona, potrafiliśmy przekształcać się z kraju
rolniczego w kraj przemysłowy, postarajmy się również teraz.
Nasza młodzież jest bardzo zdolna, czego dowody znajdujemy
niejednokrotnie, kiedy zdobywa międzynarodowe nagrody
w licznych konkursach. Olimpiada jest również tego przykładem
i wierzę, że w niedalekiej przyszłości będzie gromadzić ponownie
taką liczbę uczestników jak w pierwszych latach.
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Ryszard Zankowski
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego
Pracownia Edukacji Zawodowej
Zajęcia w ramach Akademii Młodych Twórców sekcja
mechatroniczna oraz konsultacje indywidualne z uczniami
rozwiązującymi problemy techniczne w swoich pracach
modelowo-konstrukcyjnych

W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego prowadzone są zajęcia w ramach Akademii Młodych
Twórców sekcja mechatroniczna oraz konsultacje indywidualne
z uczniami rozwiązującymi problemy techniczne w swoich pracach
modelowo-konstrukcyjnych. Efektem tych dobrych praktyk są
wysokie osiągnięcia w konkursach zawodowych typy Szkolna Liga
Mechatroniki, która przypomina zaawansowane zadanie praktyczne
na zewnętrznym egzaminie praktycznym dotyczącym tego zawodu.
Również rozwiazywanie niektórych problemów technicznych
skutkuje przygotowanie bardzo wysoko ocenianych konkursowych
prac modelowo-konstrukcyjnych. Należy również wspomnieć, że
nauczyciele-opiekunowie finalistów tych konkursów spotykają się
w ramach konsultacji indywidualnych, grupowych czy seminariów
konkursowych w naszym Centrum wymieniając się uwagami
w zakresie
przygotowania
uczniów
oraz
konstruowania
konkursowych prac modelowych. Na podsumowaniu konkursów
zaprezentowano wyniki z bieżącego roku.
W dniu 26 kwietnia 2016 roku odbyło się w Łódzkim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego uroczyste
podsumowanie konkursów zawodowych o zasięgu ogólnołódzkim
KONKURS TWÓRCZOŚCI TECNICZNEJ – MISTRZ
TECHNIKI TO JA, SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI, SZKOLNA
LIGA MECHATRONIKI, NAJLEPSZA PRACA MODELOWOKONSTRUKCYJNA W SZKOŁACH ELEKTRYCZNYCH
I ELEKTRONICZNYCH w roku szkolnym 2015/2016.
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VI konkurs zawodowy SZKOLNA LIGA MECHATRONIKI
Celem konkursu była inspiracja zawodowa, współzawodnictwo
przy twórczym podejściu do wyznaczonych zadań zawodowych,
uzyskanie satysfakcji z podejmowanych działań i szeroko
rozumiana promocja kształcenia zawodowego.
Wyniki konkursu są następujące:
I miejsce uzyskali ex aequo  Jakub Niźnikowski i Bartłomiej
Olczyk (ZSP nr 10 w Łodzi, opiekun: Janusz Hajdukiewicz)
II miejsce uzyskali ex aequo  Michał Pieprzowski i Łukasz
Urbański (Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi,
opiekun: Bogumił Motylewski)
III miejsce uzyskali ex aequo  Łukasz Bednarek i Marcin Kania
(ZSP nr 9 w Łodzi, opiekun: Grzegorz Łakomski)
IV miejsce uzyskali ex aequo  Piotr Krakowiak i Maciej
Woszczyk (Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi, opiekun:
Marek Kucyk-Urbański)
W konkursie brały udział jeszcze następujące szkoły: Zespół Szkół
nr 1 z Pabianic, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 z Łodzi.
Uczestnicy w pierwszej części konkursu rozwiązywali test
pisemny wielokrotnego wyboru. Do części praktycznej
przechodziły 4 szkoły, których uczniowie (8 laureatów po dwóch
z każdej szkoły) uzyskali najlepsze wyniki w części pisemnej.
W części praktycznej zadaniem uczestników było wykonanie
zadania elektropneumatycznego: Narysuj ideowy schemat
sterowania, zbuduj, uruchom i zademonstruj działanie układu
sterowania elektropneumatycznego siłownikiem jednostronnego
działania 1A i lampką kontrolną H1. Układ powinien działać
zgodnie z przedstawionym poniżej diagramem droga-krok. Po
naciśnięciu przycisku START, którym może być jeden z dwóch
przycisków S1 lub S2 (przyciski monostabilne NO ze sprężyną
powrotną, chwilowe) układ siłownik i lampka zaczynają pracować
w cyklicznie, a po naciśnięciu obydwu przycisków jednocześnie
i ich przytrzymaniu włącza się funkcja STOP tzn. praca cykliczna
jest zatrzymana i A1 zostaje cofnięte, a H1 wygaszona. Jeżeli
przyciskiem START był S1 to włącza się 1 cykl tzn. jako pierwszy
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włącza się siłownik A1 na,3 sekundy, a następnie lampka H1 na
5 sekund. Gdy przyciskiem START był S2 to włącza się 2 cykl tzn.
jako pierwsza włącza się lampka H1 na 3 sekundy, a następnie
siłownik A1 na 5 sekund. Jeżeli w czasie trwania cyklu powtórzymy
naciśnięcie przycisku START to nic się nie zmieni, a gdy
naciśniemy przycisk przeciwny to natychmiast przechodzimy na
przeciwny cykl.
Do budowy elektrycznego układu sterowania należy wykorzystać
oraz 2 przyciski, 4 przekaźniki w tym 2 zwykłe i 2 czasowe oraz
siłownik A1, zawór 3/2 ze sprężyną i lampka H1. Elementy
zgromadzone są na stanowisku konkursowym. Czas 60 minut.
XXIII konkurs zawodowy NAJLEPSZA PRACA MODELOWOKONSTRUKCYJNA W SZKOŁACH ELEKTRYCZNYCH
I ELEKTRONICZNYCH 2015/2016
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego zorganizowało po raz dwudziesty trzeci konkurs
zawodowy pt. Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna. Celem
konkursu było:
- Inspirowanie uczniów do realizacji swoich pomysłów
technicznych i doskonalenia umiejętności zawodowych poprzez
wykonywanie prac modelowo-konstrukcyjnych lub projektu
technicznego urządzenia elektrycznego, elektronicznego lub
mechatronicznego, a także prezentacji multimedialnych
związanych z projektowaniem, uruchamianiem i działaniem tych
urządzeń;
- Stworzenie możliwości zaprezentowania i porównania prac
modelowo-konstrukcyjnych wykonanych przez uczniów;
- Wyłanianie i promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych
w zakresie projektowania, wykonywania i uruchamiania
urządzeń elektrycznych.
kategoria Pierwsze kroki
Wyniki konkursu są następujące:
I miejsce
 praca Generator udarów napięciowych zrealizowana przez

156
DOBRE PRAKTYKI. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI
_________________________________________________________________

Arkadiusza Kopczyńskiego, Bartosza Słowińskiego, Kamila
Wojciechowskiego i Zdzisława Kubalaka uczniów klasy IIToe
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi (opiekun:
mgr inż. Damian Mikołajczyk): praca silnie zaawansowana
technologicznie

Generator udarów napięciowych to impulsowy, kaskadowy
powielacz wysokiego napięcia stałego służący do wytwarzania
krótkich impulsów napięcia o czasie trwania poniżej
50mikrosekund i wartości chwilowej rzędu setek tysięcy woltów.
Model laboratoryjny generatora zbudowany jest z dwóch kaskad,
z których każda zawiera 4 stopnie kondensatorowe odpowiednio
ze sobą łączone i ładowane napięciem stałym. Model generatora
może być wykorzystany do badania wytrzymałości elektrycznej
piorunów oraz analizy zjawisk zachodzących podczas uderzeń
piorunów, a także być ciekawym stanowiskiem dydaktycznym
podczas prowadzenia zajęć z fizyki i elektrotechniki.
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II miejsce
 praca Drukarka 3D zrealizowana przez Tymoteusza Knabe
ucznia klasy ITc Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi
(opiekun: mgr inż. Grzegorz Łakomski): praca średnio
zaawansowana technologicznie
Klasyczna drukarka 3D zbudowana w oparciu o gotowe elementy
konstrukcyjne wykonane z tworzywa sztucznego, silniki krokowe
stp-43d1034, płytę grzejną MK2B Heatbed oraz układy
sterowania
wykorzystujące
moduł
z
mikrokontrolerem
AVRATmega2560. W pracy wykorzystano również sterownik
silników krokowych Ramps 1.4RepRap oraz panel kontrolny
z wyświetlaczem LCD gniazdem karty SD dla drukarek 3D.
Podstawowy wkład pracy ucznia dotyczył napisania programów
na mikrokontroler AVRATmega2560.
III miejsce (ex-aequo)
 praca Bezużyteczne pudełko zrealizowana przez Mateusza
Zborowskiego
ucznia
klasy
ITc
Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi (opiekun: mgr inż. Grzegorz
Łakomski): praca mało zaawansowana technologicznie
Pracą modelowo-konstrukcyjną jest drewniana komoda, której
wieko jest otwierane za pomocą silników prądu stałego i silników
krokowych.
Silniki
te
są
sterowane
odpowiednio
zaprogramowanym mikrokontrolerem ATmega32u4, który poprzez
gotowe serwomechanizmy SG-90 i MG996 realizuje różne
sposoby otwierania pudełka. Wybór trybu otwierania zależy od
kombinacji położenia przycisków umieszczonych na wieku
pudełka. Podstawowy wkład pracy ucznia dotyczył napisania
programów dla układu sterowniczego oraz wykonanie pudełka
i podłączenie do wieka urządzeń wykonawczych.
 praca Symulator samochodowy zrealizowana przez Mateusza
Forysia i Kacpra Klepacza uczniów klasy IITc Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi (opiekun: mgr inż. Grzegorz
Łakomski): praca średnio zaawansowana technologicznie
Symulator jest urządzeniem współpracującym z gotową aplikacją
z Internetu. Urządzenie było zbudowane z gotowej kierownicy
Logitech G25 (900 stopni obrotu), 6-biegowej skrzyni biegów,
siłowników symulujących sprzężenie zwrotne z napędem
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dwusilnikowym oraz zestawu pedałów (gaz, hamulec i sprzęgło).
Dzięki siłowemu sprzężeniu z silnikami symulator pozwala poczuć
każdy wybój i dziurę na drodze, a nawet otarcie o krawężnik.
Korzystanie z symulator daje duże poczucie realizmu, oferując
precyzyjną kontrolę nad przyśpieszeniem, hamowaniem
i zmienianiem biegów, a także nad ruchami kierownicą (dwa i pół
obrotu jak w prawdziwym samochodzie). Uczniowie
skoncentrowali swoje wysiłki na podłączeniu układów
sensorycznych i wykonawczych poprzez interfejs do wykorzystanej
aplikacji oraz na zaprogramowaniu symulatora.
W tej kategorii brały udział jeszcze następujące prace
 praca Przetwornik cyfrowo-analogowy audio zrealizowana
przez Adriana Dańszczaka i Roberta Sakturę uczniów klasy
IITe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pabianicach
(opiekun: mgr inż. Adam Janicz), (wyróżnienie)
 praca Wzmacniacz elektroakustyczny 20 W zrealizowana przez
Alberta Dołęgowskiego ucznia klasy IITe Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pabianicach (opiekun: mgr inż.
Adam Janicz), (wyróżnienie)
 praca Generator Van de Graaffa zrealizowana przez Jakuba
Olejnika ucznia klasy IITe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Pabianicach (opiekun: mgr inż. Adam Janicz)
 praca Piła termiczna do cięcia styropianu zrealizowana przez
Norberta Rzepę ucznia klasy IITm Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi (opiekun: mgr inż. Janusz
Hajdukiewicz)
kategoria Profesjonaliści
I miejsce
 nie przyznano
II miejsce (ex-aequo)
 praca Open source’owy projekt drukarki 3D zrealizowana
przez Karola Wołosiewicza ucznia klasy IVTm Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi (opiekun: inż. Janusz
Hajdukiewicz): praca silnie zaawansowana technologicznie
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Drukarka 3D (3-osiowa )zbudowana w oparciu o elementy
konstrukcyjne zaprojektowane i wykonane (na innej drukarce 3D)
przez samego ucznia. Zastosowano 5 silników krokowych (200
kroków na obrót), płytę grzejną MK2B Heatbed oraz układy
sterowania
wykorzystujące
moduł
z
mikrokontrolerem
AVRATmega2560 oraz panel kontrolny z wyświetlaczem LCD
gniazdem karty SD dla drukarek 3D. Ważną cechą tego projektu
jest jego otwartość tzn. możliwość prostych zmian
konstrukcyjnych i programowych polepszających parametry
drukarki. W projekcie zastosowano autorskie rozwiązanie
precyzyjnego sterowania temperaturą dyszy i płyty grzejnej co
znacznie polepszało jakość wydruku dla określonej liczby warstw.
Drukarka może wykonać skomplikowane obiekty wykorzystując
tworzywo sztuczne PLA (średnica extrudera 1,75 mm) przy
temperaturze dyszy 215 ºC. Podstawowy wkład pracy ucznia
dotyczył zaprojektowania i wykonania elementów konstrukcyjnych
oraz napisania programów na mikrokontroler AVRATmega2560
w środowisku ARDUINO. Program dotyczący stabilizacji
temperatury działał w oparciu o precyzyjny układ regulacji PID.
 praca Wyświetlacz widmo zrealizowana przez Pawła Janeczka
ucznia klasy IVTe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10
w Łodzi (opiekun: mgr inż. Tomasz Kąkolewski): praca silnie
zaawansowana technologicznie
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Wyświetlacz widmo to urządzenie elektroniczne pozwalające na
wyświetlanie znaków „zawieszonych” w powietrzu. Zasada
działania bazuje na efekcie stroboskopowym, a elementami
odpowiedzialnymi za wyświetlanie znaków są 32, umieszczone
pionowo superjasne diody LED. Urządzenie składa się z elementu
ruchomego tzw. śmigła na którym umieszczone są diody LED oraz
silnika prąd stałego napędzającego to śmigło. Prędkość silnika
jest stabilizowana za pomocą regulatora współpracującego
z mikroprocesorem
AT90S8535P
i
synchronizowana
z częstotliwością przełączania diod w taki sposób, aby
w powietrzu pojawił się „kolisty” stabilny napis. Nowatorskim
rozwiązaniem było doprowadzenie zasilania do diod
umieszczonych na części wirującej. W tym przypadku
zastosowano
transformator
powietrzny
co
umożliwiło
zastosowanie bardziej precyzyjnych silników bezszczotkowych.
Komunikację niezbędną dla dobrej synchronizacji sygnałów
zapewnia dioda IR i fotodioda umieszczona na śmigle.
Podstawowy wkład pracy ucznia dotyczył zaprojektowania
i wykonania elementów konstrukcyjnych z zmontowania płytek
elektronicznych oraz napisania programów na mikrokontroler
AT90S8535P .
III miejsce (ex-aequo):
– praca Ramię robota praca zrealizowana przez Mateusza
Bechta ucznia klasy IIITc Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 9 w Łodzi (opiekun: mgr inż. Grzegorz Łakomski): praca
średnio zaawansowana technologicznie
Model manipulatora robotycznego 3-osiowego. Jednostkami
napędowymi każdego z przegubów obrotowych są silniki krokowe,
unipolarne, 6-przewodowe o rozdzielczości 200 kroków na obrót.
Silniki przegubów zasilane są napięciem 3,6 V i pobierają prąd
(na jedną fazę) rzędu 1,2 A co daje moment obrotowy rzędu 0,3
Nm. Silnik sterowany jest za pomocą sterownika opartego na
układzie A4988 zasilanego z napięcia 8-35 V. Podstawowy wkład
pracy ucznia dotyczył zaprogramowania układu sterowniczego
oraz wykonania konstrukcji mechanicznej manipulatora oraz
wykonania części elektronicznej na bazie gotowych płytek
i podzespołów elektronicznych.
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– praca Quadrocopter węglowy praca zrealizowana przez Jakuba
Kaźmierczaka
ucznia
klasy
IIITe
Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi (opiekun: mgr inż. Tomasz
Kąkolewski): praca silnie zaawansowana technologicznie

Quadrocopter to model czterowirnikowego, zdalnie sterowanego
helikoptera. Specyficzna konstrukcja pozwala na uzyskiwanie
olbrzymich możliwości pod względem wykonywanych manewrów
w locie, wymaga jednak precyzyjnego sterowania oraz
znajdujących się na pokładzie układów korygujących tor lotu.
W skład tych układów wchodzą takie podzespoły jak żyroskopy
i akcelerometry. Sterowanie maszyną jest realizowane drogą
radiową poprzez panel
zdalnego sterowania, komputer
z połączeniem sieciowym lub nawet tablet z wbudowanym
modułem bluetooth). Konstrukcja maszyny została wykonana
z włókna węglowego ze względu na dużą wytrzymałość
mechaniczną i lekkość materiału konstrukcyjnego. Podstawowe
parametry quadrocoptera to: moc max. 250 W, waga 160 g,
rozstaw osi silników 870 mm, zasilanie 14.5 V przy max. prądzie
pracy rzędu 30 A. Podstawowy wkład pracy ucznia dotyczył
zaprogramowania kontrolera lotu DJI NAZA M V.2 nawiązanie
łączności poprzez GPS oraz zaprojektowania i wykonania
konstrukcji mechanicznej quadrocoptera, a także połączenia
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gotowych podzespołów części elektronicznej układu sterowania.
W tej kategorii brały udział jeszcze następujące prace
 praca SlideCam zrealizowana przez Łukasza Młodzińskiego
i Mateusza Pięknego uczniów klasy IIITc Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi (opiekun: mgr inż. Grzegorz
Łakomski),
 praca Wzmacniacz lampowy stereo. Kolumny głośnikowe
„Archer” zrealizowana przez Konrada Ośmiałowskiego ucznia
klasy IIITe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi
(opiekun: mgr inż. Tomasz Kąkolewski).
 praca Urządzenie źródłowo-pomiarowe zrealizowana przez
Tomasz Smaża ucznia klasy IIITe Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi (opiekun: mgr inż. Jarosław
Świtalski)
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Maria Stompel
Anna Gnatkowska
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego
Pracownia Edukacji Zawodowej

VII Konkurs z podstaw elektrotechniki
Szkolna Liga Elektryki 2015/2016

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego zorganizowało po raz siódmy konkurs zawodowy
Szkolna Liga Elektryki, pod patronatem honorowym Oddziału
Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Celem konkursu jest promowanie postaw twórczych w dziedzinie
elektryki i elektrotechniki, zainspirowanie uczniów do
kształtowania umiejętności zawodowych osiąganych na drodze
formalnej
i
pozaformalnej,
umożliwienie
uczniom
zaprezentowania pasji zawodowych z zakresu elektrotechniki,
współzawodnictwo indywidualne uczniów z różnych szkół oraz
grupowe w ramach ligi szkół.
VII konkurs przebiegał w 2 etapach. I etap przeprowadzony był
w szkołach, II etap – finał odbył się w Łódzkim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, który
składał się z części teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna
polegała na zaprojektowaniu układu sterowania przekaźnikowego,
dobranie
niezbędnych
elementów,
wykonaniu
montażu
mechanicznego
i
sprawdzenie
poprawności
działania
(uruchomienie).
Wyniki klasyfikacji indywidualnej: I miejsce zajął Piotr
Anuszewski z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi,
miejsce II zdobył Piotr Krakowiak z Zespołu Szkół
Samochodowych w Łodzi, miejsce III zajął Jakub Palmowski
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi.
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Laureatami, w łącznej klasyfikacji zespołowej został Zespół
Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, który zajął pierwsze miejsce,
Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi, który zajął drugie miejsce,
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi, który zajął
miejsce trzecie.
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Donata Andrzejczak
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego
Pracownia Edukacji Zawodowej
II Wojewódzki Konkurs Twórczości Technicznej
– Mistrz Techniki To Ja

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego zorganizowało II Wojewódzki Konkurs Twórczości
Technicznej – Mistrz Techniki To Ja. Konkurs objęty został
patronatem: Prezydenta Miasta Łodzi, Łódzkiego Kuratora
Oświaty i Politechniki Łódzkiej umożliwił zaprezentowanie
efektów procesów kształtowania postaw twórczych uczniów
różnych typów szkół.

Podczas Gali Podsumowującej Konkurs zorganizowano:
a. Wystawę i prezentację prac konkursowych,
b. Sesję Hot Work,
c. Prezentację prac sesji Hot Work,
d. Ocenę pracy twórczej uczniów,
e. Wręczenie nagród.
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Sesja Hot Work - to nowoczesne rozwiązanie zainicjowane
w czasie finału Konkursu polegające na tym, że zespoły uczniów
pracują nad koncepcją nowego zastosowania połączonych prac
przez nich skonstruowanych. Uczniowie losują przydział do grup.
Losowo dobrane grupy pracują nad nowym zastosowaniem swoich
wspólnych prac. Po ok. 20 minutach grupy prezentują opracowane
rezultaty.

Wyniki Konkursu w kategorii: szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce
Adam Adamiak, Grzegorz Kubis „ Czytnik pamięci EEPROM”
Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi
II miejsce
Kamila Zalewska „Opracowanie projektu graficznego, procesu
technologicznego oraz wykonanie makiety spersonalizowanej kartki
z życzeniami” Zespół Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja
w Łodzi
III miejsce
Piotr Adamczyk „Napęd grupy prądnic” Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie
IV miejsce
Łukasz Niewiadomski, Marcin Mendak „Elektroniczne jajko”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie
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W kategorii: szkoły podstawowe
I miejsce
Mateusz Staniewski, Krzysztof Tomalak, Patryk Jerzmanowski
„Wieloczynnościowy pojazd gospodarczy” Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Górze Świętej Małgorzaty

II miejsce
Jan Korbel „Automat z napojami” Zespół Szkół w Osiedlu
Niewiadów, Ujazd
III miejsce
Julia Jędrzejczyk, Julia Matysiak „Przeszłość Bukowca” Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Bukowcu.
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Nagroda publiczności po podsumowaniu oddanych głosów
przyznana została Adamowi Adamiakowi, Grzegorzowi Kubisow
z Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi za pracę pt. „Czytnik
pamięci EEPROM”.

Nagrody w Sesji Hot Work zdobyli następujący uczniowie:
1. Julia Jędrzejczyk, Adam Adamiak, Mateusz Staniewski
„Jeżdżący teatrzyk cieni”.
2. Natalia Kucharek, Anna Lemańska, Karolina Witkowska
„Zakochani”.
3. Julia Matysiak, Patryk Jerzmanowski „Miasto przyszłości”.
4. Kamila Zalewska, Jan Korbel, Marcin Mendak „Kartkomat”.
5. Amelia Jaworska, Krzysztof Tomalak, Piotr Adamczyk
„Jeżdżąca kawiarenka”.
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Finaliści, laureaci oraz organizatorzy i sponsorzy
II Konkursu Twórczości Technicznej – Mistrz Techniki to ja
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phm. Anna Kaźmierczak
Kierownik Referatu NS CHŁ ZHP
drużynowa 2 ŁDH NS im. J. Brzechwy
Zajęcia otwarte w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
nr 3 im. Henryka Jordana "Jordanówka" w Łodzi
zorganizowanych przez Ośrodek Zarządzania w Edukacji
ŁCDNiKP w ramach cyklu zajęć prezentujących model pracy
z uczniem niepełnosprawnym
Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym i znacznym metodą harcerską
„Starajcie się zostawić ten świat troszkę lepszym niż go zastaliście
Robert Baden-Powell

Dnia 11 maja 2016 miałam przyjemność prowadzić zajęcia
otwarte z harcerzami 2 ŁDH Nieprzetartego Szlaku im. Jana
Brzechwy, która działa przy Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym nr 3 im. Henryka Jordana „Jordanówka” przy
ul. Tkackiej w Łodzi. Celem przeprowadzonych zajęć było
przybliżenie psychologom, pedagogom oraz nauczycielom specyfiki
pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, prezentacja
różnorodnych metod, w tym założeń metody harcerskiej. Temat
zbiórki brzmiał: „Harcerz umie, harcerz wie”, a jego głównym
celem było pokazanie współpracy w zastępie. Korzystając z terenu
zielonego wokół szkoły i pięknej pogody harcerze wzięli udział
w mini grze terenowej podczas której poprzez realizację zadań na
poszczególnych punktach mogli wykazać się swoją wiedzą
i umiejętnościami. Do wykonania zadań wykorzystali umiejętności
i wiedzę harcerską np.: rozszyfrowywali hasło z użyciem szyfru
o wdzięcznej nazwie „czekolada”, układali z przygotowanych gałęzi
określone rodzaje ognisk oraz musieli prawidłowo spakować plecak
na jednodniową wycieczkę. W zadaniach o charakterze
sprawnościowym doskonalili swoje umiejętności ogólnorozwojowe,
a wśród nich koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość,
zwinność oraz celność. W nagrodę za poprawne rozwiązanie zadań
zastęp otrzymywał koperty z hasłami, które posłużyły do

DOBRE PRAKTYKI. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI
171
_________________________________________________________________

rozwiązania przez całą drużynę krzyżówki zawierającej temat
zabawy. Kończąc zbiórkę harcerze zawiązali pożegnalny krąg
zapraszając do niego wszystkich obecnych. W drugiej części
spotkania goście zostali zaproszeni do harcówki, w której zostały
omówione wcześniej pokazane zajęcia oraz mogli zapoznać się
z dorobkiem Nieprzetartego Szlaku oraz związanej z nim
działalnością mojej drużyny.
Związek Harcerstwa Polskiego istnieje już ponad 100 lat,
a zapoczątkowany przez hm. Marię Łyczko ruch noszący nazwę
„Nieprzetarty Szlak” to ponad 50 lat pracy z dziećmi, młodzieżą
oraz dorosłymi o specjalnych potrzebach, wśród których największą
grupę stanowią harcerze z niepełnosprawnością intelektualną.
Druhna Maria całe swoje życie i energię spożytkowała, aby
realizować
założenia
wspomagające
rozwój
naszych
podopiecznych, a z biegiem lat przyczyniła się do przekazania
swojej wiedzy i doświadczenia swoim naśladowcom. Również
Maria Grzegorzewska, założycielka Państwowego Instytutu
Pedagogiki była jedną z osób które wspierały ten ruch od samego
początku, a jaj stwierdzenie, że w mundurze harcerskim nie ma
kaleki - jest harcerz pięknie pokazuje sens naszych działań. Wśród
instruktorów NS wielu to nauczyciele-wychowawcy, którzy łączą
prace rehabilitacyjną z działalnością społeczną prowadząc drużyny
harcerskie w szkołach, ośrodkach szkolno-wychowawczych,
ośrodkach rehabilitacyjnych itp. placówkach, których działalność
związana jest z omawianą grupą beneficjentów. Podstawowe
umiejętności i wiedzę potrzebną do prowadzenia drużyny
Nieprzetartego Szlaku można zdobyć na specjalnych kursach
organizowanych i prowadzonych przez instruktorów Wydziału
Nieprzetartego Szlaku GK ZHP. Aby zostać uczestnikiem takiego
kursu nie trzeba być członkiem ZHP, tam pod okiem fachowej
kadry (często z wieloletnim doświadczeniem), można dowiedzieć
się krok po kroku jakie działania należy wykonać, aby założyć
drużynę, jak zaplanować pracę z dziećmi by pracując metodą
harcerską osiągnąć zaplanowane cele i wreszcie jak zadbać
o własny rozwój instruktorski. Opierając się na własnym
przykładzie mogę zarekomendować taką formę szkolenia, która
pomogła mi podjąć decyzję o reaktywowaniu drużyny w mojej
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placówce. Początki były trudne: zgłoszenie drużyny w hufcu,
zebranie grupy młodzieży, znalezienie osób pomagających
w prowadzeniu drużyny czyli przybocznych, wyremontowanie
pomieszczenia na harcówkę, zamknięcie próby przewodnikowskiej
i złożenie zobowiązania instruktorskiego. Dziś mogę powiedzieć, że
nie żałuję podjętych wtedy decyzji. Na sukces tego przedsięwzięcia
złożyło się kilka czynników: wsparcie ze strony dyrekcji placówki
na które mogę liczyć do chwili obecnej, pomoc grupy osób która
w różnych formach wspiera wszelkie działania związane z pracą
z drużyną, dążenie do ciągłego rozwoju i doskonalenia. Obecnie
pełnię funkcję Kierownika Referatu NS CHŁ ZHP dzięki czemu
mogę animować przedsięwzięcia nie tylko na poziomie drużyny
i hufca, ale również o zasięgu chorągwianym i ogólnopolskim, a oto
kilka przykładów:
- Spotkanie z Mikołajem - grudniowe spotkanie drużyn NS oraz
dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych z województwa
łódzkiego na którym dzięki wsparciu CHŁ ZHP możemy
w przedświątecznej atmosferze harcować, a gdy przyjdzie
właściwa chwila zaprosić Mikołaja z workiem pełnym
prezentów.
- Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Piosenka na
słońce i deszcz” - odbyło się już 11 spotkań na których
uczestnicy rywalizowali w kategorii piosenka indywidualna
i drużynowa.
- Betlejemskie Światło Pokoju - również harcerze NS są
orędownikami tej pięknej akcji, nasza drużyna przekazuje ogień
do SOSW nr 3 oraz do Parafii Św. Piotra i Pawła.
- Akcja „Przekaż 1 % ZHP”- poprzez media społecznościowe oraz
roznoszenie ulotek i inne akcje promocyjne zbieramy fundusze,
które w głównej mierze przeznaczamy na wycieczki i rajdy.
- Ogólnopolski Zlot Drużyn NS - w tym roku już po raz XXIX
SOSW w Stemplewie oraz Stowarzyszenie „Mamy Wielkie
Serca” zaprasza harcerzy z całej Polski na czterodniowe
harcowanie.
- Projekty Wydziału NS GK ZHP - jest to oferta skierowana
głównie do drużyn NS, harcerze uczestniczą w kilkudniowych
warsztatach przebywając w bazach harcerskich na terenie całej
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Polski. W ubiegłym roku braliśmy udział w projektach: „Wierzę
w siebie” i „ Gotowi na start”.
- Biwaki, rajdy, zloty – w miarę możliwości bierzemy udział
w imprezach tematycznych przygotowanych przez drużyny i hufce
z innych chorągwi.
- Spotkania Kadry NS, konferencje- wraz z innymi instruktorami
naszej chorągwi bierzemy udział w spotkania i konferencjach,
które pozwalają nam na bieżąco śledzić tematy związane
z działalnością drużyn NS, wymienić się doświadczeniami,
włączać się w tworzenie nowych zapisów w myśl zasady: nic
o nas bez nas.
W kilku słowach nie sposób przedstawić i zaprezentować
dorobku i korzyści płynących z działalności drużyny Nieprzetartego
Szlaku. Skorzystają przede wszystkim nasi podopieczni, bo
harcerski system wychowawczy to kompletne kompendium
wartości, które w sprawnych rękach instruktora z pasją pozwoli na
odkrywanie nowych horyzontów, pokonywanie barier i podnoszenie
własnej samooceny. Mam nadzieję spotkać się z Państwem na
harcerskim szlaku.
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!
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Agnieszka Sylwia Pisula
Wioletta Jadczak
Sylwia Oset matka dziecka z autyzmem
„Autentyczni artyści” – krótka historia o tym, jak osoby ze
spektrum autyzmu polubiły występy na scenie
O tym, co takiego jest w osobach z autyzmem, że chce się z nimi
tworzyć teatr

Agnieszka Sylwia Pisula
Usłyszałam pewnego razu pytanie - Co takiego mają w sobie
dzieci z autyzmem, że chce Pani z nimi pracować, robić
przedstawienia - czym Panią urzekli? Pytanie zapadło mi w głowę.
Dość długo zastanawiałam się nad odpowiedzią. Nie była
oczywista. Praca z dziećmi z autyzmem była „przypadkowa”, choć
ponoć nic nie dzieje się przypadkiem. To, że powstała grupa
teatralna złożona z osób ze spektrum autyzmu – taka była potrzeba
chwili. Dla mnie i mojej koleżanki było oczywistym, że to właśnie
dzieci i młodzież dotknięta autyzmem powinna przygotować
spektakl na obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
W końcu to oni wiedzą najwięcej o autyzmie i to oni te wiadomości
powinni przekazywać. My tylko „tłumaczymy ten przekaz, aby był
bardziej zrozumiały dla wszystkich osób. Ale co takiego jest
w osobach z autyzmem – dla mnie tym czymś jest ich
autentyczność. Nie da się ich
wcisnąć w ramki, w które nie
pasują, nałożyć masek, które nie
chcą nosić. Aby pracować
z dziećmi autystycznymi trzeba
dostroić
się
do
ich
funkcjonowania. Do tego trzeba
talentu, a ja taki talent posiadam.
Dotarcie do dziecka, odkrycie
metody, która pozwoli mu się
rozwijać sprawia, że czuję przypływ pozytywnej energii. To takie
wewnętrze wow… mam to. Tym bardziej, że nim to „wow” zostanie
wypowiedziane mija wiele czasu.
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Wioletta Jadczak
Im dłużej z nimi pracuję tym bardziej odkrywają przede mną
„swój świat”, swoje spostrzeganie i odczuwanie. Ale to nie jest tak
oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Czasami wiem, że mam już
klucz, który pasuje do danej osoby, a po chwili okazuje się, że
zamek został zmieniony i jestem na początku drogi. Jednym
słowem, osoby ze spektrum autyzmu są nieprzewidywalne i może
właśnie jest to coś co mnie skłoniło, aby podjąć to wyzwanie
i stworzyć grupę teatralną, która prawdopodobnie jest unikatem.
Trud w dochodzeniu do celu (w naszym przypadku jest to spektakl),
ale jednocześnie nieporównywalna radość gdy się go osiągnie.
„Aktorstwo to doświadczenie, z czymś
słodkim w tle.” - Humphrey Bogart
O początkach.
Agnieszka Sylwia Pisula
Jak to zwykle bywa początki były
trudne. Uczyłyśmy się na błędach.
Teraz już wiemy, że są podstawowe
zasady, które uławiają proces terapeutyczny terapii poprzez teatr.
Zanim rozpoczną się próby należy ustalić jak najwięcej stałych
(rola, rekwizyt, motyw muzyczny, ustawienie sceniczne…)
i ograniczyć wprowadzanie zmian do minimum lub jeśli są one
koniecznie to należy je dokonywać z dużą ostrożnością. Rola
powinna być zaakceptowana przez dziecko. Aktorzy uwielbiają
sensoryczne elementy sceniczne (bańki, piórka, migające
światła…). Próby do przedstawienia trzeba rozpoczynać
stosunkowo wcześnie. Nie jest to łatwy proces, więc sporo należy
powtarzać, ćwiczyć. Należy dać też dziecku czas na oswojenie się
ze sceną, na której będzie występować i stopniowo przyzwyczajać
do publiczności. Należy wprowadzać na próby obserwatorów. Na
generalnej próbie niech będzie zaproszona szkolna publiczność,
rodzice, dziadkowie. I najważniejsza zasada – trzeba być
przygotowanym na wszystko, aby w porę odpowiednio zareagować.
Ale przede wszystkim należy cieszyć się radością dziecka.
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Wioletta Jadczak
Oczywiście, że podpisuję
się pod wszystkim co
napisała moja koleżanka.
Oprócz tego mogę tylko
dodać własne odczucia.
Pierwsza myśl po powstaniu
pomysłu o grupie teatralnej
to: czy damy radę, przecież
nikt tego jeszcze nie próbował. Czy to nie będzie zbyt duże
obciążenie psychiczne dla uczniów i czy w dniu premiery to
obciążenie nie sprawi, że wszystko się zawali. Oczywiście własne
obawy skrywałam głęboko w sercu, a każdą próbę zaczynałam
szerokim uśmiechem i pewną miną. Rozganiałyśmy lęki młodych
artystów pokrzepiającym słowem. Pomimo moich obaw wszystko
się udało, a aktorzy stanęli na wysokości zadania. Byłam
wzruszona.
Sylwia Oset
Antoine de Saint - Exupery powiedział, że „Istnieje tylko jeden
luksus prawdziwy - luksus związków ludzkichˮ. Cała nasza grupa
pedagogów, opiekunów, rodziców i naszych autentycznych
artystów taki luksus posiada. Nasz „związekˮ trwa od 2013 roku,
kiedy to dzięki inicjatywie nauczycieli powstał pomysł tworzenia
sztuk teatralnych. Muszę przyznać, że początki były bardzo trudne,
często pełne łez i strachu, pełne pracy i wielokrotnych,
wyczerpujących prób. Cała masa problemów (od drobnych
technicznych po te wielkie emocjonalne), które po drodze
napotykaliśmy przestawała mieć znaczenie w dniach występów,
kiedy
przedstawienie
„żyłoˮ
własnym
życiem,
kiedy
widownia zrywała się z oklaskami, uśmiechami, kiedy nam,
rodzicom i pedagogom płynęły łzy szczęścia i dumy.
O szczególnie trudnych
momentach.
Agnieszka Sylwia Pisula
Zapamiętałam parę takich
trudnych momentów. Pierwsze
zajęcia i histeryczna odpowiedź
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dziewczynki na zaproponowaną jej rolę - mama dość długo ją
uspokajała i przygotowywała do następnych zajęć. Ponadto próby
przedstawienia czasami miały dość nieoczekiwany przebieg – jeden
z naszych aktorów po zamianie rekwizytu na inny zaniemówił
i dość długo nie można było nawiązać z nim kontaktu; jedna
aktorka tak bardzo nie identyfikowała się ze swoją rolą, że nawet na
premierze oświadczyła widowni, że chciała zagrać inną postać;
kłótnia dziewcząt o to, która zatańczy z pewnym chłopcem; decyzja
jednego z aktorów o tym, że już nie zagra w żadnym
przedstawieniu.
Wioletta Jadczak
Dla mnie trudnym momentem oprócz tych wymienionych przez
koleżankę była chwila kiedy w czasie premiery zawiesił się system
nagłaśniający i była to naprawdę dla mnie najdłuższa chwila - może
dla publiczności tylko mała chwilka.
O szczególnie pięknych i wzruszających momentach.
Agnieszka Sylwia Pisula
Momentów szczególnie pięknych i wzruszających było i jest
zdecydowanie więcej – każdy krok w przód każdego aktora, radość
i oczekiwanie aktorów na próby związane z wyjściem na zewnątrz
i stanięciem na scenie, wzruszenie Dawida Ogrodnika, po
obejrzeniu przedstawienia w wykonaniu naszych aktorów, pomocne
dłonie i wielkie serca współpracujących z nami osób,
zaangażowanie rodziców, pierwszy samodzielny występ na scenie.
Wioletta Jadczak
Najbardziej zapamiętałam sytuację podczas jednego z finałów,
kiedy jeden z uczniów, który jest bardzo nieśmiały, niewylewny
w okazywaniu uczuć i unikający kontaktu fizycznego z innymi
ludźmi, rzucił mi się na szyję w euforii radości krzycząc „Udało się,
proszę pani udało się!”. Ten gest chłopca był dla mnie najcenniejszy
ze wszystkich miłych słów i gratulacji tego dnia, gdyż
uświadomiłam sobie, jaką walkę wewnętrzną przeszedł ten młody
aktor, ile pokonał własnych słabości. Oczywiście wzruszają mnie
także łzy radości rodziców naszych aktorów, którzy są świadkami
sukcesu swoich dzieci i są z nich dumni jak nigdy dotąd. Dla takich
chwil warto pokonywać trud- wszelkie niedogodności tracą wtedy
swój wymiar.
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Sylwia Oset
Za każdym razem wzruszenie odbierało mowę, tą radością
chcieliśmy się dzielić z całym światem!
O zrealizowanych projektach.
Agnieszka Sylwia Pisula
Grupa teatralna powstała w 2013 roku.
Nazywaliśmy
się
wtedy
autentyczni.artyści@zss4
W roku 2014 został wystawiony
pierwszy spektakl pod tytułem „Mały
Książę czyli wielka opowieść o poznawaniu”. Przesłaniem
przedstawienia były słowa – „wśród ludzi jest się także samotnym,
najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Naszym gościem
honorowym był wówczas Dawid Ogrodnik, który zagrał główną
rolę w filmie zatytułowanym „Chce się żyć”.
Drugi spektakl zatytułowany był „Tydzień w kolorze blue”. Był
niezwykły, gdyż po raz pierwszy na scenie obok uczniów wystąpili
ich rodzice. Przedstawienie składało się z siedmiu scenek, które
ilustrowały podstawowe cechy charakterystyczne dla osób ze
spektrum autyzmu. Dało to możliwość przybliżenia widzowi
odmienności w odczuwaniu i percepcji świata przez osoby dotknięte
autyzmem. Podczas pracy nad przedstawieniem nawiązaliśmy
kontakt z polskim raperem Krzysztofem Gorzkiewiczem, autorem
„Anielskich bajek”, inicjatorem projektu charytatywnego
„Pomaganie jest trendy” oraz działaczem fundacji „Nowa
Nadzieja”.
Wioletta Jadczak
Pierwsze przedstawienie pt.: „Mały książę...” oprócz przekazania
walorów pięknej i mądrej opowieści miało za zadanie uwypuklić
pewne treści, które można przemycić ze „świata autyzmu”.
Przesłanie – „wśród ludzi jest się także samotnym, najważniejsze
jest niewidoczne dla oczu” – odpowiada sposobowi, w jaki ludzi ze
spektrum autyzmu odbiera społeczeństwo, które wciąż mało wie
o autyzmie. Wzruszenie profesjonalnego aktora Dawida Ogrodnika,
który wcielił się w postać chłopca niepełnosprawnego,
niezrozumiałego przez otoczenie w filmie pt.: „Chcę się żyć” było
dla nas bardzo cenne.
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Drugie przedstawienie było wyjątkowe ze względu na udział
w nim rodziców. Ponadto w spektaklu tym zagrało wielu artystów,
co miało wpływ na logistyczną sferę tego przedsięwzięcia. Spektakl
miał sceny zarówno komiczne jak i dramatyczne, a przesłanie
oprócz wymiaru edukacyjnego (czym się charakteryzują osoby
z autyzmem) miało także wymiar społeczny- każdy z nas jest inny,
każdy ma w sobie coś specyficznego, odmiennego od reszty
społeczeństwa, każdy ma swój wewnętrzny świat i każdy odczuwa
czasami potrzebę izolacji.
Sylwia Oset
Nasze spektakle potrafią się bronić, pomaga im w tym ich
ponadczasowość, uniwersalizm. W tych projektach nie ma żadnej
kosmetyki, iluzji, deformacji. Obecność naszych dzieci na scenie
jest PRAWDZIWA. Takim dziełom łatwiej przetrwać, bo są pełne
intensywnych uczuć, a takie zapamiętuje się na całe życie. Dzięki
teatrowi dzieci otwierają się na innych, wierzą w swoje możliwości,
lepiej kontrolują swoje zachowanie, pozwalają sobie na szczerą,
autentyczną grę. Nawet, jeśli coś nie idzie zgodnie z planem - to
tak ma właśnie być, bo jest autentyczne! A co najważniejsze,
sprawia im to ogromną przyjemność. Sami widzą, jak są
entuzjastycznie, fantastycznie odbierani przez zróżnicowaną
publiczność. To daje im ogromny zastrzyk wiary w siebie, nabierają
pewności i odwagi życiowej.
„Spektrum autyzmu jest długie i szerokie i wszyscy się na nim
znajdujemy. Kiedy się w to uwierzy, łatwo zobaczyć, ile mamy ze
sobą współnego”. - Lisa Kenova „Kochając syna”
O roli rodziców i opiekunów w przygotowaniach.
Agnieszka Sylwia Pisula
Rola rodziców i opiekunów jest
nieoceniona.
Każde
dziecko
pragnie nie tylko akceptacji ze
strony nauczycyciela, terapeuty,
ale również ze strony rodzica. To
daje większą motywację do pracy.
Rodzice
naszych
aktorów
dodatkowo wspierają nas w działaniach organizacyjnych –
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poszukują rekwizytów i strojów, wykonują makijaże, sprawują
opiekę nad wszystkimi dziećmi.
Wioletta Jadczak
Rodzice są najczęściej największymi ekspertami jeśli chodzi
o radzenie sobie z własnymi dziećmi. Znają je najlepiej, a zwłaszcza
w sytuacjach kryzysowych wiedzą, jak skutecznie zapobiec
katastrofie. Przypominam sobie moment czekania na ważnych gości
za kulisami, wydłużający się, moment bardzo trudny, pełen
napięcia. To właśnie rodzice byli nieocenionym wsparciem w tej
sytuacji, ja z koleżanką nie byłyśmy w stanie być z każdym
dzieckiem. To dzięki nim udało się wyjść na scenę i pokonać tremę.
Oczywiście doceniamy również wykonane rekwizyty, kostiumy, czy
makijaż- każda pomoc jest dla nas cenna. Pragnę wyraźnie
zaznaczyć, że dzieci grają przede wszystkim dla naszych gości
honorowych - rodziców.
Sylwia Oset
Miałam zaszczyt wystąpić w jednym przedstawieniu, u boku
naszych aktorów. Towarzyszyło mi ogromne zdenerwowanie
i trema. Doceniłam wtedy, jak wielki wysiłek nasze dzieci wkładają
w to, aby wyjść śmiało zza kulis na scenę i zagrać swoją rolę.
Z niecierpliwością czekamy na kolejny spektakl, na pewno
będziemy towarzyszyć pedagogom i dzieciom w przygotowaniach
i próbach. Wspólnymi siłami pokażemy znów publiczności, że
jesteśmy zdolni przekraczać granice, jakimi autyzm oddzielił nasze
dzieci od szeroko pojętej normalności".
O tegorocznym spektaklu.
Agnieszka Sylwia Pisula
„Mamy talenty, czyli… Piękna i mądra bajka o troskach zająca
Grajka” to inscenizacja bajki terapeutycznej autorstwa Ewy Kozyry
– Pawlak i Pawła Pawlaka.
Będąc realizatorkami projektu chciałyśmy się skupić na świecie
zmysłów. Dlaczego? Osoby ze spektrum autyzmu są często
niezrozumiane, ponieważ inaczej odbierają świat. Zostaje u nich
zaburzone łączenie różnych elementów w jedną, spójną całość. Taka
osoba ma problem z odbiorem zmysłami konkretnego obiektu jako
całości - to postrzeganie utrudnia lub wręcz uniemożliwia odbiór
i zrozumienie przekazu emocjonalnego i społecznego. Co więcej –
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osoby z autyzmem dzielą się na tych, którzy nieustanie poszukują
bodźców sensorycznych bądż na takich co przesadnie lub
niewystarczająco reagują na bodźce sensoryczne.
Podczas naszego przedstawienia oddziaływałyśmy na wszystkie
zmysły widzów - węch, słuch, wzrok, dotyk, smak, dając im
możliwość sprawdzenia, którym zmysłem odbierają najwięcej
wrażeń. Tym samym
starałyśmy się pokazać,
że nawet my - jako osoby
niedotknięte autyzmem także preferujemy jakiś
jeden zmysł. Niektórzy
są
typowymi
słuchowcami,
inni
wzrokowcami- każdy jest
inny.
Dlatego
też
zarówno u nas jak
i u osób z autyzmem nasze prywatne postrzeganie świata może stać
się naszym unikalnym talentem.
Zatem „Mamy talenty, czyli … „poprzez oddziaływanie na świat
naszych zmysłów niesie ze sobą ważne przesłanie – każdy człowiek
jest niepowtarzalny i jest obdarzony wyjątkowym talentem,
a wspólne działania w atmosferze przyjaźni pomagają rozwijać te
talenty i sprzyjają osiąganiu celów.
Wioletta Jadczak
W tym roku wystawiliśmy bajkę pt. „Mamy talenty, czyli…
Piękna i mądra bajka o troskach zająca Grajka”. Aby dopełnić
wypowiedź koleżanki chcę zwrócić uwagę na nowe doświadczenie
autentycznych artystów, było to zarejestrowanie głosów dzieci
w profesjonalnym studio nagrań, które okazało się bardzo
ekscytujące i wzbogacające. Niektórzy musieli pokonać własne lęki,
bo było to dla nich coś nowego. Dla innych była to wyprawa
w świat dźwięku, ale widziana od strony technicznej czyli centrum
dowodzenia dźwiękowca. Wszyscy wyszliśmy usatysfakcjonowani.
Zastosowanie nagranych głosów i dźwięków okazało się dobrym
pomysłem, gdyż pozbyliśmy się nieprzewidzianych problemów
technicznych związanych z mikrofonem, a aktorzy mogli się skupić
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tylko na pantomimie, co zwiększyło komfort pracy dla
występujących. Miałyśmy też wiele pozytywnych reakcji ze strony
publiczności. Spektakl był bardziej słyszalny czyli bardziej
wyostrzał zmysł słuchu i tu mam na myśli nie tylko nagrany tekst
ale efekty dźwiękowe takie jak spadająca kropla wody czy odgłosy
pracy fizycznej.
Sylwia Oset
Nagrane płyty z występami są dla nas, rodziców, cennym
skarbem, który przypomina, że nasze dzieci tak naprawdę nie różnią
się od innych, one po prostu troszkę inaczej odbierają ten świat. Ich
komunikacja językowa i społeczna jest zaburzona, co powoduje
zamknięcie się w sobie i izolację od otoczenia. W naszej teatralnej
wędrówce ważni są wszyscy, wspólnie pracujemy i dajemy coś od
siebie.
O korzyściach jakie daje terapia
poprzez teatr.
Agnieszka Sylwia Pisula
Terapia poprzez teatr otwiera
społecznie
naszych
artystów.
Zmniejsza
lęki
w
kontaktach
społecznych, zmniejsza wrażliwość na
różnego rodzaju bodźce, daje siłę do
pokonywania
własnych
słabości
i oporów, poprawia komunikowanie się, zwiększa pewność we
własne możliwości, dodaje odwagi.
Wioletta Jadczak
Teatr jest zarówno dla aktorów jak i dla opiekunów bardzo
dużym wyzwaniem, ale daje wielką satysfakcję. Można
zaobserwować jak artyści stają się coraz bardziej otwarci, pokonują
własne słabości i lęki, integrują się z innym, a na końcu osiągają
swój wielki sukces. Z każdym rokiem obserwuję, jak duży postęp
zrobiły dzieci. Dzięki teatrowi są one bardziej zżyte z sobą,
odważniejsze. Po zakończeniu jednego spektaklu pytają o plany
grupy na następny rok, lubią to i czekają mimo stresu i wysiłku.
„Teatr jest w dużej mierze po prostu terapią grupową z udziałem
publiczności”. – Jonathan Carroll
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O widowni.
Agnieszka Sylwia Pisula
Widownia jest konieczna. To dzięki niej nasza praca ma sens.
W niej przeglądają się nasi aktorzy. W niej widzą, jak dużo pracy
w siebie włożyli. Nasza widownia się stale poszerza. Najpierw byli
to najbliżsi aktorów oraz ich koledzy i koleżanki ze szkoły,
następnie dołączyli zaproszeni gości i wreszcie pojawiła się szersza
publiczność – dzieci z przedszkoli i szkół masowych a wkrótce
dołączy młodzież i dorośli.
Wioletta Jadczak
Widownia jest cudowna, reaguje emocjonalnie. Często nasi
aktorzy podejmują dialog z publicznością, wciągają ją do wspólnej
zabawy (przypominam, że występujący są nieprzewidywalni
a często w tej spontaniczności cudowni, naturalni i autentyczni).
Artyści nigdy nie zawiedli się na widowni, zawsze przyjmowani są
gorąco, o czym świadczą wpisy do kroniki oraz brawa na stojąco.
Nasze dzieciaki mają coś takiego w sobie, że nawet przedstawiciele
poważnych instytucji mają w oczach iskry ze wzruszenia i świetnie
się bawią.
O planach.
Agnieszka Sylwia Pisula
Naszym, a na pewno moim, największym marzeniem jest
przygotowanie z naszymi aktorami sztuki i wystąpienie
w prawdziwym teatrze … oraz realizacja tzw. czarnego teatru.
Wioletta Jadczak
Oczywiście moim marzeniem jest również zagranie naszej grupy
w teatrze oraz napisanie świetnego scenariusza, który ujawni cały
potencjał naszych uczniów.
Sylwia Oset
Mam ogromną nadzieję, że kolejny spektakl obejrzymy na
deskach prawdziwego teatru - to nasze marzenie. Może się spełni,
wierzę w to i śpiewam: "nie warto siedzieć i nad losem swym
płakać, choć nie masz skrzydeł to jak ptak możesz latać!!!!"
„Zabawa w teatr jest zarówno dla aktorów jak i dla opiekunów
bardzo ciężką pracą, ale daje wielką satysfakcję. Można
zaobserwować jak artyści stają się coraz bardziej otwarci, pokonują
własne słabości i lęki, integrują się z innym, a na końcu osiągają
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swój wielki sukces.” W. Jadczak
„Musimy mieć świadomość tego, że zarówno w teatrze jak i w życiu
może wydarzyć się coś, co nas zadziwi” A.S. Pisula
Notka o autorkach
Wioletta Jadczak – wieloletni pracownik Zespołu Szkół Specjalnych nr 4
w Łodzi, obecnie wychowawczyni specjalnego oddziału przedszkolnego,
współzałożycielka grupy teatralnej autentyczni artyści złożonej z uczniów ze
spektrum autyzmu.
Agnieszka Sylwia Pisula – nauczycielka w Zespole Szkół Specjalnych nr
4 w Łodzi, obecnie wychowawczyni klas I – III dla dzieci z autyzmem,
współzałożycielka grupy teatralnej autentyczni artyści złożonej z uczniów ze
spektrum autyzmu.
Sylwia Oset – mama aktorki zespołu autentyczni artyści – Pauli Oset.
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Publiczne Gimnazjum nr 18 w Łodzi
„Złote pióro programu”
dla Publicznego Gimnazjum nr 18 w Łodzi
Autor, koordynator projektu: Anna Janik
Osoba rekomendująca: Małgorzata Redlicka

W tym roku szkolnym ruszyła VI edycji Ogólnopolskiego
Programu Edukacyjnego „Twoje dane – twoja sprawa”.
Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna
skierowana do uczniów i nauczycieli.
Jej celem było podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych
osobowych i prawa do prywatności - zarówno wśród nauczycieli,
jak i uczniów. Szkoła po raz drugi przystąpiła do programu, tym
razem z wielkim sukcesem.Program realizowany był pod
honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika
Praw Dziecka przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych od roku 2009 w celu upowszechnienia wiedzy
o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród
uczniów i nauczycieli.
Założenia programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja
sprawa” zgodne są z podstawą programową kształcenia
przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Dokument ten szczegółowo precyzuje, że jednym z celów
kształcenia ogólnego jest kształtowanie u uczniów postaw
warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we
współczesnym świecie. Ponadto program wpisuje się w idee
kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie),
które zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia
się przez cale życie.
Program realizowany jest cyklicznie i trwa od października do
czerwca. Koordynatorką programu w gimnazjum jest Anna Janik,
natomiast w realizację programuzaangażowani byli wszyscy
nauczyciele szkoły.
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Podstawowym celem programu było poszerzenie oferty
edukacyjnej szkół o treści związane z ochroną danych osobowych
i prawem do prywatności. Cel ten realizowany był poprzez
następujące cele szczegółowe:
wzrost wiedzy nauczycieli o stanie prawnym ochrony danych
osobowych;
 podniesienie
kompetencji
nauczycieli
w obszarze
kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności
związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego
człowieka do jego prywatności;
 poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli;
 poszerzenie wiedzy uczniów, w tym szczególnie prawa do
prywatności i ochrony danych osobowych;
 umożliwienie
nauczycielom
wymiany
doświadczeń
związanych z realizacją podmiotowych treści;
 kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej
postawy obywatelskiej związanej z poszanowaniem praw
człowieka.
W ramach VI edycji Generalny Inspektor Danych Osobowych
ogłosił konkurs na najciekawszą inicjatywę edukacyjną. Celem
konkursu było promowanie najciekawszych inicjatyw mających na
celu upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych
i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli.
Podjęliśmy wspólnie wyzwanie i staraliśmy się odpowiedzieć na
kluczowe pytania. W jaki sposób upowszechniać wiedzę o ochronie
danych osobowych oraz respektować prawo do prywatności? W jaki
sposób skutecznie chronić dane? Znaleźliśmy odpowiedź.
Nasz pomysł to „ Gra planszowa – edukacyjna Twoje dane –
Twoja sprawa”. W dobie komputerów – powrót do tradycji.









Dlaczego gra? Ponieważ:
integruje ludzi;
jest dobrą forma rozrywki w różnym wieku;
uczy operowania zdobytymi informacjami;
uczy odpowiednich reakcji i zachowań;
jest sposobem na poznanie nowych ludzi;
umożliwia naukę;
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rozwija zainteresowania;
rozwija wyobraźnię i pobudza do działania;
motywuje do działania poprzez zdrową rywalizację;
wpływa na spostrzegawczość, obserwację i pamięć;
koncentruje uwagę na wybranym zagadnieniu;
pozwala poznać mocne i słabe strony uczestnika;
uczy przestrzegania reguł i zasad w różnych sytuacjach.

Inicjatorem i pomysłodawcą gry był koordynator projektu
p. Anna Janik. Na Radzie Pedagogicznej w październiku
przedstawiła pomysł w ramach konkursu na najciekawszą
inicjatywę edukacyjną, w której braliby udział wszyscy nauczyciele
szkoły wraz z uczniami. Pomysł zyskał akceptację oraz zdobył
poparcie nie tylko grona pedagogicznego, ale jak się później
okazało również uczniów. Inicjatywa wzbudzała zainteresowanie
i dużą ciekawość. Powstał pomysł planszy, której wykonaniem
zajęło się 16 uczniów wraz z nauczycielem.
Plansza o wymiarach 1,80 cm na 1,80 cm powoli powstawała.
Uczniowie z bardzo dużym zaangażowaniem wycinali poszczególne
elementy do planszy, która zawierała tekst z hasłem:
VI edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje
dane – twoja sprawa”.
Zaangażowanie uczniów w pracę przerosło oczekiwania
nauczyciela, ponieważ wykazywali się ogromną kreatywnością
w działaniu, starannością w wykonywaniu pracy, ale przede
wszystkim grupa bardzo się zintegrowała.
Celem naszego działania było popularyzowanie wiedzy
i świadomości młodzieży na temat ochrony danych i ochrony do
prywatności poprzez zabawę i zdrową rywalizację oraz
zaangażowanie środowiska lokalnego w nasze działania. W grze
wzięło udział 17 klas, odbyło się 7 rund przez okres 7 miesięcy.
W każdej rundzie brał udział przedstawiciel klasy, który rzucał
kostką i przesuwał pionek klasy na planszy. Każda runda kończyła
się wybieraniem punktowanego zadania do wykonania w postaci
karty niebieskiej, zielonej lub czerwonej za 2, 4 lub 6 punktów.
Zadań do wykonania było ponad 200.Przedstawiciel przekazywał
wylosowane zadanie wychowawcy i klasie. A ci przystępowali do
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realizacji. Zadania młodzież realizowała przez okres 3 tygodni.
Rzut kostką i przesunięcie pionka na planszy gry umożliwiał:
 GIODO – wymagało sprawdzenia wiedzy na temat
ochrony danych osobowych w postaci wylosowanego
pytania za 2 punkty dodatnie lub ujemne w przypadku
błędnej odpowiedzi np. Czy prowadzenie przez szkołę
elektronicznych dzienników lekcyjnych nie narusza prawa
do ochrony danych osobowych uczniów?
 ? –pytanie na spostrzegawczość. W szkole na korytarzach
i w pracowniach powieszone były materiały edukacyjne na
temat ochrony danych oraz z realizacji poszczególnych zadań.
Nie można było obok nich przechodzić obojętnie. Trzeba było
się z nimi zapoznać. Czyli być spostrzegawczym, co przybyło
w szkole i na jaki temat. Dawało to możliwość zdobycia dla
klasy dodatkowych punktów np. Wymień przynajmniej trzy
miejsca w szkole, gdzie znajdują się plakaty z tytułem
GIODO.
 X – przymusowy postój. Ratowała żółta karta – bonus.
 Pole żółte – czyli zadanie niespodzianka, wymagało
zrealizowania przez uczestnika dodatkowego punktowanego
zadania np. Ułożenie z rozsypanki zdań na czas.
 Pole niebieskie – dodatkowe punkty za zadanie szkolne,
które dotyczyło wiedzy z własnego szkolnego podwórka
np. Kto w szkole pełni funkcję ADO?
 Pole zielone – dodatkowy rzut kostką lub cofnięcie pionka
o 4 pola (jedna z modyfikacji zastosowana w trzeciej rundzie
podczas wyjątkowego szczęścia ucznia, któremu udało się 4
razy pod rząd rzucać kostką i znalazł się już na środku
planszy.
 Samogłoska umożliwiała rzut kostką jeszcze raz.
 Spółgłoska kończyła rundę i umożliwiała losowanie karty
z zadaniem dla klasy.
Każda klasa rozliczała się z realizacji w postaci dokumentacji
fotograficznej, filmów, nagrań. Natomiast inne materiały były
prezentowane w szkole przez okres 3 tygodni. Wśród różnorodnych
materiałów były: plakaty, ulotki, wystawy, krzyżówki, scenki,
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wywiady, ankiety, sondaże, kartki okolicznościowe, inscenizacje,
projekty,
piosenki,
wiersze,
happeningi,
prezentacje
multimedialne, konkursy, pokazy, drzewka wiedzy. Podczas
każdej rundy gry młodzież wspierała dyrektor szkoły Ilona Bulska,
która uczestniczyła w każdym etapie gry i chętnie była zapraszana
na realizacje poszczególnych zadań. Mogła przydzielać dodatkowe
punkty za wykonanie zadania ponadprogramowo.
Każda runda przeprowadzona była pod hasłem miesiąca:
 Pierwsza WIEM WSZYSTKO – w tej kategorii uczniowie
zdobywali ukierunkowaną wiedzę.
 W drugiej PLAKATUJĘ – INTEGRUJĘ – w tej kategorii
adepci poprzez materiały graficzno-tekstowe wyrażali swoje
stanowisko wobec konkretnych zagadnień.
 W trzeciej ZAPREZENTUJ SIEBIE – ta kategoria polegała
na zaprezentowaniu artystycznego podejścia do zagadnienia
zaprezentowanego w dowolny sposób.
 W
czwartej
rundzie
GADŻET
REKLAMOWY
PRZYWRÓCI CIĘ O ZAWRÓT GŁOWY – czyli
wykonanie
różnorodnych
gadżetów
reklamowych
z przekazem krótkim, ale skutecznym.
 W piątej rundzie KONKURSOWE ABC – ta runda polegała
na sprawdzeniu siebie i innych.
 W szóstej rundzie DOBRE PRAKTYKI – to runda refleksji
i zastanowienia się nad skutecznością przeprowadzonych
działań. Wypracowanie wniosków i co z tym robić dalej?
 W siódmej rundzie OD STARTU DO FINAŁU – to runda
podsumowywała nasze działania i wskazywała zwycięzców.
Zadania realizowane były nie tylko w szkole ale również poza
nią. W nasze działania były zaangażowane:
 Przedszkole, gdzie wśród wspólnej zabawy miały miejsce
również elementy nauki.
 Rada osiedla, która na bieżąco monitorowała etapy gry
i ufundowała dla najaktywniejszych uczniów nagrody
rzeczowe.
 Zaproszeni goście z zewnątrz – nauczyciele, uczniowie ze
szkół podstawowych, rodzice, którzy oglądali różnego rodzaju
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scenki, inscenizacje dotyczące ochrony danych i prawa do
prywatności.
 Sponsorzy nagród w tym przypadku rodzice i ich
pracodawcy
ufundowali
nagrody
również
dla
najaktywniejszych uczniów.
 Respondenci, którzy udzielali licznych wywiadów na temat
ochrony danych. Wywiady przeprowadzane były w wielu
miejscach poza szkołą w zależności od zadania.
 ŁCDNiKP- promocja dobrych praktyk
W dniu 30 maja 2016 r. na stronie http://www.giodo.gov.pl
pojawiła się oficjalna informacja o rozstrzygnięciu konkursu na
najciekawszą ofertę edukacyjną w roku szkolnym 2015/2016.
Z wielką przyjemnością przeczytaliśmy informacje o zajęciu
I miejsca w tym konkursie przez naszą placówkę i uhonorowaniu
laureata konkursu przez Generalnego Inspektora Danych
Osobowych „Złotym Piórem Programu” za pracę placówki na
rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych
i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli.
W dniu 07 czerwca 2016 r. odbędzie się w Warszawie
seminarium podsumowujące VI edycję Ogólnopolskiego Programu
Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa” na którym p. Anna
Janik zaprezentuje wraz z młodzieżą zrealizowany w naszej
placówce projekt.
Refleksja:
Warto pracować nad coraz to nowszymi, innymi, a przy tym
lepszymi metodami, formami i sposobami rozwiązań edukacyjnych,
które nie będą nudne, szablonowe i ograniczające potencjał
uczniów. Ważne, żeby umożliwiały samodzielną chęć uczenia,
przekazywania wiedzy i dalej rozwijały własny potencjał. Tematyka
ochrony danych wymaga kontynuacji i podejmowanie nowych
wyzwań i inicjatyw na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Gra
planszowa edukacyjna jest tego dobrym przykładem.

