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Wstęp 

XXXII Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 

 

Łódzkie Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji jest unikatowym 

w skali kraju przedsięwzięciem, które umożliwia zaprezentowanie 

i uhonorowanie osób i instytucji twórczych, wdrażających do praktyki 

wartościowe, nowatorskie modele edukacji. Przyznając tytuły i certyfikaty 

szukamy ludzi, dla których talent jest napędem ustawicznego rozwoju, 

u których doświadczenie nie przekształca się w rutynę i którym zdolności 

przywódcze pomagają krzewić konstruktywne idee. A także szukamy 

organizacji, w których tacy właśnie ludzie wyznaczają kierunki działania. 

Nagradzamy uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli, 

naukowców, artystów, dziennikarzy, prawników, społeczników, policjantów, 

przedsiębiorców, szkoły, przedszkola, uczelnie, firmy, instytucje, 

stowarzyszenia, fundacje. Za talent, twórczość i wyobraźnię, za kreowanie, 

wdrażanie i wspieranie innowacji, za mistrzostwo w pedagogicznej profesji, 

za wspieranie edukacji i promowanie jej rozwoju. 

XXXII Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji to 179 tytułów 

i certyfikatów, w tym 37 złotych certyfikatów dla wielokrotnych zdobywców. 

Przyznano je w 24 kategoriach. Jest wśród nich kategoria Mój Mistrz, 

w której nagradzani są najlepsi nauczyciele – wybrani przez uczniów. Złotym 

Certyfikatem Kreatora Innowacji uhonorowano m.in. Krzysztofa Cwynara, 

który prowadząc Stowarzyszenie Studio Integracji czyni od lat tyle dobrego 

dla osób niepełnosprawnych, firmę Microsoft Polska i gościnne dla nas 

Muzeum Miasta Łodzi. Złoty Certyfikat Akademii Twórczego Dyrektora 

Szkoły Podstawowej otrzymali: Bogumiła Cichacz, dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 70 w Łodzi, Bożena Będzińska-Wosik, dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 81 w Łodzi, Wiesława Sobczyk, dyrektor Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 2 w Łodzi, Elżbieta Jurek, dyrektor Szkoły Podstawowej 

nr 29 w Łodzi, Krzysztof Durnaś, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 

w Łodzi i Paweł Miszczak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi. 

W gronie Afirmatorów Ruchu Innowacyjnego znalazła się firma BSH Sprzęt 

Gospodarstwa Domowego - Oddział w Łodzi, a w gronie Organizacji 

Innowacyjnych – Centrum Nauki i Techniki EC1 oraz Szkoła Podstawowa 

nr 162 w Łodzi. Nagrodą specjalną za szczególne osiągnięcia w działalności 

innowacyjnej dla edukacji jest statuetka „Skrzydła Wyobraźni”. Zostali nią 

uhonorowani: prof. Józef Górniewicz z Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie, Jarosław Pytlak - dyrektor Zespołu Szkół 

Społecznego Towarzystwa Oświatowego na Bemowie w Warszawie, Marek 

Michalak - Rzecznik Praw Dziecka, prof. Wacław Strykowski z Uniwersytetu 



6 Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 2017/2018 

 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, No Bell Szkoła Podstawowa 

w Konstancinie-Jeziornej, sędzia Anna Maria Wesołowska - Społeczny 

Doradca Rzecznika Praw Dziecka i Henryk Adamus, właściciel firmy 

Adamus S.A. 

XXXII Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji objęli patronatem 

honorowym: Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Łódzki, Marszałek 

Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Łodzi, Łódzki Kurator Oświaty, 

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz 

Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Centrów Kształcenia 

Praktycznego. Patronat medialny sprawowali: Radio Łódź, Radio Parada, 

TVP Łódź, TV Toya, Gazeta Wyborcza Łódź i Głos Nauczycielski. 

Więcej informacji na temat Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 

podajemy na stronie internetowej (pri.wckp.lodz.pl).  

Z Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 

2017/2018, wzorem roku poprzedniego, przeprowadzono bezpośrednią 

transmisję z uroczystości na Facebooku (https://www.facebook.com/lcdnikp/). 

 
Janusz Moos 

Dyrektor 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

 i Kształcenia Praktycznego  

 

  

http://pri.wckp.lodz.pl/
https://www.facebook.com/lcdnikp/
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TALENT UCZNIOWSKI 

 

Kozanecki Tymon 

Społeczne Gimnazjum nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Łodzi 

 

Talent Uczniowski – tytuł i złoty certyfikat przyznano Tymonowi 

Kozaneckiemu, uczniowi klasy III, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Osiągnięcia: 

1. Uczestnik zajęć z programowania w Pythonie prowadzonym przez 

Krzysztofa Haładyna, absolwenta AMT. 

2. Prowadzący zajęcia dydaktyczne z programowania w C++ w Twórczej 

Szkole Komputerowej. 

3. Dwukrotny Laureat/Finalista Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego z Informatyki. 

4. Podczas V Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie wygłosił 

referat na temat: „Bitcoin – jak zarabiać pieniądze nie ruszając się 

z domu”. 

5. Twórca kursów online dostępnych na ogólnoświatowej platformie 

„Itunes U”. 

 

Osoba rekomendująca: Sławomir Szaruga, nauczyciel konsultant 

w ŁCDNiKP, opiekun AMT 
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TALENT UCZNIOWSKI 

 

Sobański Karol 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego  

 

Talent Uczniowski – tytuł i złoty certyfikat przyznano Karolowi 

Sobańskiemu, uczniowi Publicznego Liceum Ogólnokształcącego UŁ, 

w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego 

w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Osiągnięcia: 

1. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w Akademii Młodych Twórców 

nt. „Tworzenie gier na urządzenia mobilne”. 

2. Podczas kutnowskiej edycji „Weekendu z technologia informacyjną” 

przeprowadził warsztaty dla nauczycieli na temat tworzenia gier 

komputerowych na urządzenia mobilne. 

3. Przeprowadził podczas „Weekendu z technologia informacyjną” 

warsztaty na temat: „Programowanie aplikacji okienkowych w C#”, 

„Strona internetowa w godzinę z wykorzystaniem systemu zarządzania 

treścią”. 

4. Podczas V Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie wygłosił 

referat. Wziął udział w panelu dyskusyjnym na temat: „Jak być 

twórczym na podstawie własnych doświadczeń”. 

 

Osoba rekomendująca: Sławomir Szaruga, nauczyciel konsultant 

w ŁCDNiKP, opiekun AMT 
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TALENT UCZNIOWSKI 

 

Augustyniak Igor 

Szkoła Podstawowa nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Łodzi  

 

Talent Uczniowski – tytuł i certyfikat przyznano Igorowi Augustyniakowi, 

uczniowi klasy IV, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Osiągnięcia: Uczestniczy kolejny rok w spotkaniach Akademii Młodych 

Twórców w sekcji Badaczy i Odkrywców. Obecnie uczestnik spotkań 

w sekcji Kreatywnych Pasjonatów. 

 

Osoba rekomendująca: Sławomir Szaruga, nauczyciel konsultant 

w ŁCDNiKP, opiekun AMT 
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TALENT UCZNIOWSKI 

 

Augustyniak Filip 

Szkoła Podstawowa nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Łodzi  

 

Talent Uczniowski – tytuł i certyfikat przyznano Filipowi Augustyniakowi, 

uczniowi klasy III, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Osiągnięcia: Uczestniczy kolejny rok w spotkaniach Akademii Młodych 

Twórców w sekcji Badaczy i Odkrywców. 

 

Osoba rekomendująca: Sławomir Szaruga, nauczyciel konsultant 

w ŁCDNiKP, opiekun AMT 
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TALENT UCZNIOWSKI 

 

Brodecki Jarosław 

Społeczne Gimnazjum nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Łodzi 

 

Talent Uczniowski – tytuł i certyfikat przyznano Jarosławowi Brodeckiemu, 

uczniowi klasy III, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Osiągnięcia: 

1. Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii w roku 

szkolnym 2016/2017. 

2. Podczas V Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie wygłosił 

referat „Wykorzystanie robotyki w biomonitoringu”. 

3. Bierze udział w programie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

„Zdolny uczeń – świetny student” realizowanym przez UŁ. 

4. Członek drużyny Wicemistrzów Świata w międzynarodowym konkursie 

kreatywności ODYSEJA UMYSŁU. 

5. Uczestniczył w „Instytucie kreatywnej biologii” na UŁ w obozach 

naukowych Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, którego był 

stypendystą. 

6. II miejsce w Przeglądzie innowacji i Twórczości w Edukacji 

organizowanym przez AH-E w Łodzi za projekt „Monitorowanie 

populacji płazów wzdłuż autostrady A1 w okolicach Mileszek” Łódź 

2017. 

 

Osoba rekomendująca: Sławomir Szaruga, nauczyciel konsultant 

w ŁCDNiKP, opiekun AMT 
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TALENT UCZNIOWSKI 

 

Fałek Dominik 

Publiczne Gimnazjum nr 29 w Łodzi  

 

Talent Uczniowski – tytuł i certyfikat przyznano Dominikowi Fałkowi, 

uczniowi klasy IIIc, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Osiągnięcia: 

1. Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii w roku 

szkolnym 2016/2017. 

2. I miejsce w diecezjalnym konkursie - „Słychać Pana” w roku szkolnym 

2016/2017. 

3. Finalista Olimpiady „Wiedza o Regionie Łódzkim w roku szkolnym 

2016/2017. 

4. Grał główne role w spektaklach m.in. „Misterium Wielkanocne”, 

„Objawienie Fatimskie”. 

5. Aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych. 

6. W roku szkolnym 2017/2018 zakwalifikował się do etapu rejonowego 

Wojewódzkiego  Konkursu Przedmiotowego z Historii i Geografii. 

7. Osiąga sukcesy w nauce, a jego średnia ocen jest powyżej 5. 

 

Osoba rekomendująca: Ewa Koper, nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP oraz 

Janusz Brzozowski, dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 29 w Łodzi 
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TALENT UCZNIOWSKI 

 

Gorący Helena 

Publiczne Gimnazjum nr 34 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi 

 

Talent Uczniowski – tytuł i certyfikat przyznano Helenie Gorący, uczennicy 

klasy II, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego 

w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań 

1. Helena Gorący jest uczennicą zajmującą się animacjami plastycznymi 

i sztuką wizualną w Gimnazjum nr 34 w Łodzi.  

2. Jest autorką portretów wielu uczniów i nauczycieli. 

3. Osiągnięcia: 

 portrecistka, 

 malarka, 

 rysowniczka, 

 festiwal Komiksu i Gier – I miejsce, 

 autorka wielu przestrzennych animacji komputerowych, 

 założycielka autorskich stron internetowych. 

 

Osoba rekomendująca: Aldona Danielewicz-Malinowska, doradca 

metodyczny przedmiotów artystycznych w ŁCDNiKP 
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TALENT UCZNIOWSKI 

 

Kardas Witold 

Społeczne Gimnazjum nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Łodzi 

 

Talent Uczniowski – tytuł i certyfikat przyznano Witoldowi Kardasowi, 

uczniowi Społecznego Gimnazjum, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Osiągnięcia: 

1. Uczestnik zajęć z programowania w Pythonie prowadzonym przez 

Krzysztofa Haładyna, absolwenta Akademii Młodych Twórców. 

2. Prowadzący w języku angielskim zajęcia z programowania w C++. 

3. Laureat/Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 

z Informatyki. 

4. Laureat Światowego Finału ODYSEI UMYSŁU (2 miejsce). 

5. Twórca kursów online dostępnych na ogólnoświatowej platformie 

„Itunes U”. 

 

Osoba rekomendująca: Sławomir Szaruga, nauczyciel konsultant 

w ŁCDNiKP, opiekun AMT 
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TALENT UCZNIOWSKI 

 

Oleksiewicz Maciej 

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Zenona Wasilewskiego w Łodzi  

 

Talent Uczniowski – tytuł i certyfikat przyznano Maciejowi Oleksiewiczowi, 

uczniowi klasy VII, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Osiągnięcia: 

1. Uczeń niezwykle zdolny i utalentowany informatycznie.  

2. Interesuje się informatyką, elektroniką, matematyką i fizyką.  

3. W wieku 9 lat rozpoczął swoją przygodę programowaniem. Na 

początku był to program Scratch, w którym do tej pory tworzy 

skomplikowane programy.  

4. Od pięciu lat jest uczestnikiem szkolnych zajęć w projekcie Mistrzowie 

Kodowania, a od czterech lat jest czynnym uczestnikiem w zajęciach 

AMT w ŁCDNiKP.  

5. W roku szkolnym 2017/18 uczęszczał na zajęcia programowania 

w języku C++. Ponadto fascynuje go programowanie w Unity. 

 

Osoba rekomendująca: Sławomir Szaruga, nauczyciel konsultant 

w ŁCDNiKP, opiekun AMT 
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TALENT UCZNIOWSKI 

 

Stokowska Lena 

Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Łodzi  

 

Talent Uczniowski – tytuł i certyfikat przyznano Lenie Stokowskiej, 

uczennicy klasy I, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Osiągnięcia: Uczestniczy kolejny rok w spotkaniach Akademii Młodych 

Twórców w sekcji Badaczy i Odkrywców. 

 

Osoba rekomendująca: Sławomir Szaruga, nauczyciel konsultant 

w ŁCDNiKP, opiekun AMT 
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TALENT UCZNIOWSKI 

 

Wąsiewicz Zuzanna 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Henryka Wieniawskiego 

w Łodzi 

 

Talent Uczniowski – tytuł i certyfikat przyznano Zuzannie Wąsiewicz, 

uczennicy klasy V w klasie harfy, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Osiągnięcia pani Zuzanny Wąsiewicz. 

1. Najważniejszym osiągnięciem jest letnia trasa koncertowa 2017 - 

„TAMBURI DI PACE 2.1 Vie d'Europa, Appia e le altre” po 

przesłuchaniach do European Spirit of Youth Orchestra. Jako pierwsza 

w szkole zakwalifikowała się do tej orkiestry. 

2. Orkiestra młodzieżowa w Płocku pod kierunkiem Janusza 

Przybylskiego. 

3. IV Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Muzycznej Krasiczyn 2010- 

II miejsce. 

4. 57 Sesja Musica Moderna – koncert. 

5. I Ogólnopolski Konkurs „Miniatura na Harfę Celtycką”. Łódź – miejsce. 

6. IV Regionalny Przegląd Chórów Szkół Muzycznych I i II st. Regionu 

Łódzkiego w Skierniewicach – chór mieszany III miejsce. 

7. IV Regionalny Przegląd Chórów Szkół Muzycznych I i II st. Regionu 

Łódzkiego w Skierniewicach – chór żeński II miejsce. 

8. Niedziela u Geyera. Festyn w ramach „XII Festiwalu Nauki, Techniki 

i Sztuki” - koncert. 

9. Centrum Edukacji Artystycznej. Ogólnopolskie Przesłuchania – 

II miejsce. 

10. X Makroregionalny Konkurs Duetów Dziecięcych DUETTINO – 

III miejsce. 

11. Dyplom uczestnictwa w VI Międzynarodowym Mistrzowskim Kursie 

Interpretacji Muzyki Harfowej w Warszawie. 
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12. Udział w „Koncercie dzieci” w ramach Międzynarodowego Festiwalu 

Harfowego „Barokowe Dni Harfy” - występ wraz z grupą młodych 

harfistów z Niemiec, Szwajcarii, Włoch i Katowic. 

13. VI Festiwal Muzyki Dawnej w Leżajsku – wyróżnienie. 

14. Lanckorona. Certyfikat czynnego uczestnictwa w Warsztatach Harfy 

Historycznej podczas VV Międzynarodowych warsztatów gitarowych.  

15. Liczne koncerty dla łódzkich przedszkoli, szkół podstawowych 

i instytucji publicznych. 

 

Osoba rekomendująca: Aldona Danielewicz-Malinowska, doradca 

metodyczny przedmiotów artystycznych w ŁCDNiKP 
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TALENT UCZNIOWSKI 

 

Woźniak Weronika 

XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi 

 

Talent Uczniowski – tytuł i certyfikat przyznano Weronice Woźniak, 

uczennicy klasy III, klasy dwujęzycznej (język hiszpański), w roku 2018 

podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 

organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego. 

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań 

1. Weronika Woźniak jest animatorką życia muzycznego oraz 

językowego. Odpowiedzialna za oprawę instrumentalną 

uroczystości szkolnych oraz akompaniament wielu występów 

solowych.  

2. Pracowała pod kierunkiem Andrzeja Wierzbowskiego doskonaląc 

umiejętności wokalne. Zdobywczyni nagród i wyróżnień na 

konkursach i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym 

i łódzkim. Wielokrotna uczestniczka Konkursu Piosenki o Łodzi. 

3. Brała udział w projekcie fundacji Równać Szansę, pt. „Teatr 

Telewizji” w roku szkolnym 2014/2015. 

4. Gran Prix w VII Konkursie Pieśni Stanu Wojennego w roku 

szkolnym 2016/2017. 

5. I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Teatrów Szkolnych 

w języku hiszpańskim w roku szkolnym 2016/2017. 

6. III miejsce w konkursie Łódź Miastem Talentów w roku szkolnym 

2016/2017. 

7. Inicjatorka działań chóralnych na rzecz chorych uczniów oraz 

organizatorka koncertów charytatywnych. 

8. Współorganizatorka uroczystości oraz programów 

w XXXII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi. 

9. Jest początkującą aranżerką oraz animatorką kultury polskiej 

i hiszpańskiej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

w Łodzi i poza nim. 
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10. Od kwietnia 2017 roku prowadzi zajęcia gry na gitarze w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Rokicinach Kolonii. 

 

Osoba rekomendująca: Aldona Danielewicz-Malinowska, doradca 

metodyczny przedmiotów artystycznych w ŁCDNiKP 
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AFIRMATOR RUCHU INNOWACYJNEGO 

 

Mayer-Gawron Bożena 

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie 

 

Afirmator Ruchu Innowacyjnego – tytuł i certyfikat przyznano Pani 

Bożenie Mayer-Gawron, wicedyrektorowi Ośrodka Rozwoju Edukacji, 

wieloletniemu dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie 

(2009-2016), w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Przykłady innowacyjnej działalności Pani Bożena Barbara Mayer-Gawron: 

1. Jako dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta 

w Krakowie otrzymała wyróżnienie za imponujące kompetencje 

menedżerskie prowadzące do zbudowania systemu darmowych 

branżowych i certyfikowanych szkoleń zawodowych oraz praktyk 

i płatnych staży zawodowych w kraju i zagranicą dla wszystkich uczniów 

szkoły. 

2. Brała udział w partnerstwach z placówkami i firmami, w tym 

partnerstwach międzynarodowych i budowała współpracę z pracodawcami. 

3. Otrzymała tytuł Super Dyrektora Szkoły oraz nominację do tytułu EDU 

Inspiratora w kategorii Edukacja Zawodowa w ramach programu Leonardo 

da Vinci, programów edukacyjnych dotyczących kształcenia zawodowego. 

4. Uczniowie szkoły kierowanej przez Panią B. B. Mayer-Gawron znaleźli się 

wśród 16 finalistów X jubileuszowej edycji ogólnopolskiego konkursu 

„Elektryzująca pasja”. W edycji w 2016 roku uczniowie ZSM nr 1 

w Krakowie zajęli III miejsce w konkursie. Konkurs organizowany jest 

przez firmę ELEKTROTIM we Wrocławiu przy honorowym patronacie 

Urzędu Patentowego RP. W 2017 roku dwa projekty zgłoszone przez ZSM 

nr 1 znalazły się wśród 16 najlepszych prac z całej Polski. 

5. Pani Dyrektor podczas pracy w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 

w Krakowie stworzyła wraz ze swoim zespołem oryginalną koncepcję 

pracy zawodowej, które stało się miejscem aktywnego zdobywania 

różnorodnych doświadczeń i budowania kapitału społecznego wokół 

edukacji młodzieży. W szkole kierowanej przez Bożenę Mayer-Gawron 
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powstała przestrzeń edukacyjna nawiązująca w swoich założeniach do idei 

konstruktywizmu, sprzyjająca rozwijaniu aktywności i samodzielności, 

odpowiedzialności uczących się. 

 

Osoba rekomendująca: Małgorzata Sienna, nauczyciel konsultant 

w ŁCDNiKP 
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AFIRMATOR RUCHU INNOWACYJNEGO 

 

Joniuk-Piątkowska Małgorzata  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego 

w Łodzi 

 

Afirmator Ruchu Innowacyjnego – tytuł i certyfikat przyznano Pani 

Małgorzacie Joniuk-Piątkowskiej, dyrektorowi szkoły, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

1. O kandydacie 

Małgorzata Joniuk-Piątkowska od 10 lat jest dyrektorem i nauczycielem 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego 

w Łodzi. Od 2007 roku, kiedy objęła stanowisko dyrektora podejmuje 

działania, dzięki którym szkoła rozwija się jako placówka edukacyjna 

o charakterze innowacyjnym. Dzięki inicjatywie Pani Dyrektor szkoła 

każdego roku realizuje wiele przedsięwzięć na rzecz uczniów oraz na rzecz 

doskonalenia nauczycieli. 

 

2. Przedsięwzięcia na rzecz szkoły 

Pani Dyrektor podjęła działania związane z uruchomieniem nowych 

kierunków kształcenia (np. kształcenie w zawodach kolejowych, magazynier-

logistyk), na które pojawiło się zapotrzebowanie na rynku pracy.  

Zorganizowanie kształcenia w zawodach kolejowych wiązało się z ogromnym 

wyzwaniem jakim był z jednej strony brak bazy dydaktycznej, a z drugiej 

brak wyspecjalizowanej w tym kierunku kadry nauczycielskiej. Niemniej, 

ogromne starania Pani Dyrektor Małgorzaty Joniuk-Piątkowskiej związane 

z nawiązaniem i utrzymaniem współpracy z PKP PLK S.A. zakończyły się 

sukcesem. Szkoła uzyskała specjalistyczne wyposażanie, a PKP PLK S.A. 

delegowało pracowników, którzy mogą organizować kształcenie w zawodach 

kolejowych, ponadto zobowiązało się organizować praktyki dla uczniów 

szkoły. 

Po rozpoznaniu rynku pracy i rynku usług edukacyjnych w bieżącym roku 

szkolnym dzięki jej staraniom uruchomiono nowe kierunki kształcenia 

w zawodach: magazynier logistyk oraz monter nawierzchni kolejowej. 
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Kształcenie w obu zawodach odbywa się w nowej strukturze, jaką jest szkoła 

branżowa I stopnia. 

 

3. Współpraca z pracodawcami 

Aby kształcić w zawodzie monter nawierzchni kolejowej Pani Dyrektor 

nawiązała współpracę z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, 

w którym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne, a po zakończeniu nauki 

mają możliwość zatrudnienia. Uruchomienie tych dwóch nowych kierunków 

sprawia, że szkoła rozwija się i zmienia wraz z potrzebami rynku pracy.  

Dzięki działaniom podjętym przez Panią Dyrektor podpisane zostały umowy 

z pracodawcami, między innymi z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład 

Linii Kolejowych w Łodzi, PKP Intercity S.A., MPK Łódź Sp. z o.o., Leroy 

Merlin Polska Sp. z o.o. sklep w C.H. Manufaktura. Pracodawcy 

ci współpracują ze szkołą w zakresie organizacji kształcenia zawodowego 

oraz nagród i stypendiów dla najlepszych uczniów. 

W obecnym roku szkolnym Pani Dyrektor nawiązała współpracę z firmą Grot 

sp. z o.o. – wiodącym przedsiębiorcą branży spożywczej, który posiadając 

sieć sklepów firmowych w ramach kształcenia dualnego organizuje 

kształcenie praktyczne uczniów branżowej szkoły pierwszego stopnia 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w zawodzie sprzedawca. Spółka 

Grot organizuje ponadto dodatkowe szkolenia dla uczniów szkoły oraz 

certyfikuje uzyskane przez młodzież kompetencje. 

 

4. Działania na rzecz nauczycieli 

Pani Dyrektor Małgorzata Joniuk-Piątkowska jest przede wszystkim 

przewodnikiem, inspiratorem, mentorem dla nauczycieli. Swoimi działaniami 

i postawą pokazuje, że wiele można osiągnąć dzięki zaangażowaniu 

w działania, których się podejmuje. Wspiera nauczycieli w innowacyjnych 

przedsięwzięciach, a niejednokrotnie jest inicjatorem takich przedsięwzięć. 

Nawiązuje współpracę z otoczeniem szkoły, w tym z różnymi instytucjami, 

organizacjami i pracodawcami, którzy realizują działania na rzecz szkoły lub 

wspólnie ze szkołą, w tym przede wszystkim na rzecz uczniów, których 

efektem jest między innymi rozwój kompetencji zawodowych uczniów 

i nauczycieli, a także rozwój organizacyjny szkoły. Wśród takich 

przedsięwzięć należy wymienić: 

 organizację praktyk zawodowych w łódzkich urzędach skarbowych 

– nawiązanie współpracy z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, Izbą 

Administracji Skarbowej i Urzędami Skarbowymi w Łodzi, 
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 cykl spotkań w instytucjach państwowych (ZUS, US), w ramach 

których uczniowie poznają praktyczne aspekty związane 

z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej 

 rajdy historyczne, konkursy, odczyty, wystawy, konferencje 

z udziałem uczniów we współpracy z IPN, 

 doskonalenie nauczycieli, udział w Forum Dyrektorów Szkół 

Zawodowych, projekty POKL, doradztwo zawodowe dla uczniów, 

konkursy i warsztaty dla uczniów, publikacje dobrych praktyk, 

promocja oferty edukacyjnej szkoły, typowanie nauczycieli do 

certyfikowania ich działalności we współpracy z Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 

 cykl spotkań z ciekawymi ludźmi oraz ze studentami łódzkich 

uczelni np. warsztaty dla uczniów na temat bieżących spraw 

ekonomiczno-gospodarczych w Europie prowadzone w języku 

angielskim, 

 i wiele innych, których efektem było np. doposażenie pracowni 

w podręczniki i materiały dydaktyczne. 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 to szkoła ucząca się i nieustannie 

doskonaląca zarówno sposób organizacji pracy nauczycieli jak i uczniów. 

Nauczyciele wspierani przez Panią Dyrektor doskonalą kompetencje 

zawodowe, szczególnie w zakresie organizowania kształcenia uczniów, 

w zakresie eliminowania zagrożeń, jakie niesie współczesny świat 

np. zagrożeń terrorystycznych w placówkach szkolnych oraz zagrożeń, jakie 

niesie za sobą rozwój techniki i technologii np. uzależnienia młodzieży do 

mediów społecznościowych oraz gier on-line. 

Pani Dyrektor Małgorzata Joniuk-Piątkowska promuje działania szkoły, 

uczniów, nauczycieli oraz współpracujących pracodawców między innymi 

przygotowując aplikacje dla wyróżniających się nauczycieli i pracodawców 

do konkursów organizowanych przez np. Prezydenta Miasta Łodzi (Konkurs 

Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację), Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (Podsumowanie Ruchu 

Innowacyjnego). 

 

5. Dzielnie się wiedzą i doświadczeniem w organizowaniu pracy szkoły 

Pani Małgorzata Joniuk-Piątkowska dzieli się wiedzą i doświadczeniem 

dotyczącym organizowania kształcenia zawodowego.  

Należy zaznaczyć, że całe kształcenie zawodowe w szkole organizowane jest 

modułowo. Pani Małgorzata Joniuk-Piątkowska wdrożyła ten model 

kształcenia w szkole i jest jego orędownikiem. Wielokrotnie na spotkaniach 
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z dyrektorami i nauczycielami innych szkół (podczas spotkań 

konferencyjnych, seminaryjnych, itp.) rekomendowała ten model jako 

efektywny sposób organizowania kształcenia zawodowego, dzięki któremu 

uczący się osiągają lepsze wyniki w nauce, a nauczyciele osiągają lepsze 

wyniki wychowawcze (np. poprawa frekwencji). Dzięki systematycznym 

działaniom Pani Dyrektor nauczyciele przygotowani zostali do organizowania 

kształcenia modułowego i bezproblemowego przejścia z kształcenia 

przedmiotowego do zadaniowego. 

 

6. Realizacja projektów na rzecz i dla uczniów 

W roku szkolnym 2016/2017 jako koordynator, wraz z zespołem nauczycieli 

i specjalistów opracowała i wdrożyła do realizacji projekt Kompetentni 

zawodowcy ZSP5 w Łodzi. W ramach tego projektu organizowała zajęcia 

teoretyczne oraz staże/praktyki dla uczestników projektu, w czasie których 

osiągali oni kompetencje zawodowe, wykraczające poza treści wynikające 

z podstawy programowej kształcenia w zawodach. Dodatkowe kompetencje 

to ważny atut na rynku pracy dla absolwentów szkoły ponadgimnazjalnej. 

Projekt Kompetentni zawodowcy ZSP nr 5 w Łodzi miał jeszcze aspekt 

wychowawczy, ponieważ uczący się poznawali kulturę i etykę pracy. 

Dodatkową wartością tego działania była możliwość osiągnięcia przez 

uczniów pierwszego wynagrodzenia za pracę.  

W bieżącym roku szkolnym (2017/2018) Pani Małgorzata Joniuk-Piątkowska 

została ponownie koordynatorem drugiej edycji tego projektu i kontynuuje 

działania, które poza stażami/praktykami są uzupełniane dodatkowymi 

zajęciami dla uczniów, przygotowującymi ich do pracy zawodowej. 

 

7. Kompleksowość działań 

Pani Dyrektor Małgorzata Joniuk-Piątkowska dba o kompleksowy rozwój 

uczniów zarówno w sferze zawodowej jak i w sferze kształcenia ogólnego. 

Rada Pedagogiczna ZSP nr 5 zgodnie z zaleceniami Pani Dyrektor dokonała 

ewaluacji procesu kształcenia efektem tego był wzrost wskaźników 

Edukacyjnej Wartości Dodanej.  

W październiku 2017 r. Technikum nr 5 w ZSP nr 5 znalazło się na 4 miejscu 

wśród łódzkich techników. Na podstawie opisu wartości wskaźników, 

kształcąc w przedmiotach humanistycznych szkoła jest szkołą sukcesu, 

natomiast w przedmiotach matematyczno przyrodniczych, jest szkołą 

wspierającą.  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi rozwija się i dostosowuje do 

wymagań rynku pracy oraz szeroko pojętego współczesnego świata. Dzieje 
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się tak dlatego, że szkołą kieruje dyrektor z wyobraźnią, który jest kreatorem 

zmian. Dzieje się tak za sprawą Pani Dyrektor, która jest zainteresowana 

rozwojem uczniów, nauczycieli i szkoły. Dzięki działaniom Pani Dyrektor 

Małgorzaty Joniuk-Piątkowskiej szkoła jest nowoczesną placówką 

edukacyjną dotrzymującą kroku wymaganiom współczesnej rzeczywistości 

rynkowej i społecznej. 

 

Osoba rekomendująca: Donata Andrzejczak, nauczyciel konsultant 

w ŁCDNiKP, opiekun szkoły z ramienia ŁCDNiKP 
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AFIRMATOR RUCHU INNOWACYJNEGO 

 

Kośka Joanna 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi 

 

Afirmator Ruchu Innowacyjnego – tytuł i certyfikat przyznano Pani 

Joannie Kośce, dyrektorowi szkoły, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Charakterystyka działań dyrektora 

Joanna Kośka kieruje szkołą od 2007 r. W obszarze zarządzania szkołą, 

organizuje proces kształcenia realizując zadania w obszarze kształcenia 

i wychowania stawiane przed szkołą zawodową, m.in. aktualizacja 

programów nauczania i dostosowanie ich do warunków szkolnych, 

odpowiedni dobór metod pracy z uczniem w obszarze kształcenia ogólnego 

i zawodowego wpływający na wyniki kształcenia i osiągane umiejętności 

uczniów. Jednocześnie, jako dyrektor, przygotowuje warunki do wdrażania 

procesów innowacyjnych. Jest współorganizatorem wprowadzenia nowego 

zawodu szkolnego, zapotrzebowanego przez pracodawców, do klasyfikacji 

szkolnictwa branżowego – TECHNIK KOMPUTEROWEGO 

STEROWANIA PROCESAMI PRODUKCJI ŻYWNOŚCI. Dyrektor szkoły 

Joanna Kośka kładzie duży nacisk na poszukiwanie i rozwijanie talentów 

uczniowskich szczególnie w obszarze kształcenia zawodowego spożywczego. 

Szkoła bierze udział w konkursach zawodowych o szerokim zasięgu 

w których uczniowie szkoły pod kierunkiem nauczycieli kształcenia 

zawodowego zajmują wysokie miejsca. Inicjuje również działania, które 

podnoszą charakter innowacyjny szkoły, poprzez udział szkoły w projektach 

finansowanych ze środków UE czy współpracę z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzięki takim działaniom 

szkoła została wyposażona w profesjonalne, specjalistyczne pracownie 

zawodowe, w których kształci m.in. cukierników i piekarzy. Szkoła bierze 

także udział w działaniach, które w innowacyjny, praktyczny sposób 

wpływają na promocję zawodów w branży spożywczej oraz rozwijają 

umiejętności uczniów np. warsztaty dla gimnazjalistów w pracowniach 

szkolnych a także warsztaty dla seniorów. 

Dyrektor Joanna Kośka współtworzy warunki, które sprzyjają rozwojowi 

szkoły, współpracując z ŁCDNiKP, ORE, PŁ oraz pracodawcami. Jako 
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dyrektor szkoły pozyskuje partnerów współpracujących ze szkołą w ramach 

kształcenia zawodowego, zakładami cukierniczymi zrzeszonymi w Cechu 

Cukierników w Łodzi, zakładami piekarskimi zrzeszonymi w Cechu Piekarzy 

i Przedsiębiorców, Izbą Rzemieślniczą w Łodzi oraz pracodawcami, którzy 

wzbogacają proces kształcenia zawodowego w zakresie nowoczesnych 

technologii branży spożywczej, wspierają proces kształcenia uczniów oraz 

zapewniają wsparcie merytoryczne nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego otrzymał Honorową Odznakę 

Rzemiosła a dyrektor szkoły Joanna Kośka srebrny medal im. Jana 

Kilińskiego. Odznaka i medal zostały przyznane przez Związek Rzemiosła 

Polskiego w 2011 r. 

Współpracuje z ŁCDNiKP m.in. w ramach Forum Dyrektorów Szkół 

Zawodowych i Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej. Łódzkie 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przyznało 

dotychczas dyrektor Joannie Kośce następujące tytuły i certyfikaty: 

Projektowania Kształcenia Modułowego 2006, 2008, Nauczyciel Innowator 

2010, Kreator Innowacji 2013, Kreator Kompetencji Zawodowych 2014, 

Lider w Edukacji 2012 oraz tytuł i złoty certyfikat Twórczego Dyrektora 

Szkoły Zawodowej 2017. 

Natomiast szkoła pod kierunkiem dyrektor Joanny Kośki uzyskała tytuły:  

Organizacja Innowacyjna (2010), Organizator Procesów Innowacyjnych 

(2011), Lider Szkolnego Doradztwa Zawodowego (2013), Lider Organizacji 

Uczącej się (2015), Multiinnowator (2016). 

 

Osoba rekomendująca: Danuta Urbaniak, nauczyciel konsultant, 

opiekun szkoły z ramienia ŁCDNiKP  



30 Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 2017/2018 

 

AFIRMATOR RUCHU INNOWACYJNEGO 

 

Żelasko Andrzej 

Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi 

 

Afirmator Ruchu Innowacyjnego – tytuł i certyfikat przyznano Panu 

Andrzejowi Żelasko, dyrektorowi szkoły, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Charakterystyka działań dyrektora 

Andrzej Żelasko kieruje szkołą od 2014 r. W obszarze zarządzania szkołą, 

organizuje proces kształcenia realizując zadania w obszarze kształcenia 

i wychowania stawiane przed szkołą zawodową, m.in. aktualizacja 

programów nauczania i dostosowanie ich do warunków szkolnych, 

odpowiedni dobór metod pracy z uczniem w obszarze kształcenia ogólnego 

i zawodowego wpływający na wyniki kształcenia i osiągane umiejętności 

uczniów.  

Andrzej Żelasko wcześniej, przez wiele lat pełnił w szkole funkcję 

kierownika warsztatów szkolnych i odpowiadał za procesy kształcenia 

zawodowego/praktycznego uczniów. 

Obecnie jest to najlepsza szkoła samochodowa roku 2018 w kraju (wcześniej 

w 2009 r.). Jest to najstarsza samochodówka w regionie łódzkim, istniejąca od 

1953 r. Uczniowie szkoły zdobywają i rozwijają praktyczne umiejętności 

w specjalistycznych pracowniach, warsztatach szkolnych, a w czasie praktyk 

zawodowych, w renomowanych firmach branży samochodowej na terenie 

całego województwa. Andrzej Żelasko inicjuje działania, które podnoszą 

charakter innowacyjny szkoły. W ramach eksperymentu pedagogicznego 

realizowane jest kształcenie w dwóch zawodach: 

 Technika mechatronika pojazdów samochodowych – od 1 września 2015 

roku do 31 sierpnia 2019 roku na mocy decyzji MEN 

 Technika naprawy pojazdów samochodowych − od 1 września 2016 roku 

do 31 sierpnia 2020 roku na mocy decyzji MEN. 

Zawody te nie występują w obowiązującej klasyfikacji zawodów 

i specjalności na potrzeby rynku pracy i nie są ujęte w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego MEN. Eksperyment ten, jest odpowiedzią na 

zapotrzebowanie samochodowego rynku pracy. 
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Ponadto dzięki inicjatywie dyrektora szkoły w Zespole Szkół 

Samochodowych, ruszył nowy kierunek kształcenia. To wynik porozumienia 

szkoły z firmami z branży lakierniczej − PHU Auto-Color S. J. i PPG 

Industries Polska. Zajęcia praktyczne są realizowane w warsztatach 

szkolnych, w ścisłej współpracy z firmami branży lakierniczej 

Dyrektor szkoły dba o osiąganie wysokich kwalifikacji zawodowych uczniów 

zapewniając nowoczesne wyposażenie pracowni specjalistycznych, zabiega 

o rozwój infrastruktury zawodowej szkoły – warsztatów szkolnych, 

współpracując z zakładami branży samochodowej. Realizuje projekty 

finansowane ze środków UE, które pozwalają na kształcenie uczniów 

z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii branży motoryzacyjnej. 

Należą do nich następujące projekty: Więcej umiejętności-więcej możliwości, 

Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie 

zawodowym w sektorze motoryzacyjnym, Dodatkowe kompetencje 

i kwalifikacje szansą na pewną pracę, Rozwój zawodowy uczniów ZSP7 

w Łodzi, Kształcenie zawodowe szansą na pewną pracę, AUTO UNIA, Nowa 

bieżnia i boisko, Akademia kierowcy dla ZSP 7 w Łodzi. 

Współpracuje z ŁCDNiKP m.in. w ramach Forum Dyrektorów Szkół 

Zawodowych i Akademii Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej. Łódzkie 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przyznało 

dyrektorowi Andrzejowi Żelasko dotychczas następujące tytuły i certyfikaty: 

Nauczyciel Innowator 2004, Projektowania Kształcenia Modułowego 2006, 

Lider Szkolnego Doradztwa Zawodowego 2007, Lider w Edukacji 2014, oraz 

tytuł i złoty certyfikat Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej 2017. 

Zespół Szkół Samochodowych za swoją innowacyjną i nowatorską 

działalność, został uhonorowany tytułem Multiinnowator (2016), i Kreator 

Kompetencji Zawodowych w kategorii grupowej (2015) oraz tytułem 

Organizator Procesów Innowacyjnych w kategorii grupowej (2011). 

 

Osoba rekomendująca: Jadwiga Morawiec, nauczyciel konsultant,  

opiekun szkoły z ramienia ŁCDNiKP 

https://zss-lodz.pl/pl/z-zycia-szkoly/projekty/unijne/44-auto-unia
https://zss-lodz.pl/pl/z-zycia-szkoly/projekty/unijne/103-nowa-bieznia-i-boisko
https://zss-lodz.pl/pl/z-zycia-szkoly/projekty/unijne/103-nowa-bieznia-i-boisko
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AFIRMATOR RUCHU INNOWACYJNEGO 

 

Michalska Henryka  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Łodzi 

 

Afirmator Ruchu Innowacyjnego – tytuł i certyfikat przyznano Pani 

Henryce Michalskiej, dyrektorowi szkoły, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Charakterystyka działań innowacyjnych Dyrektora Szkoły 

Pani Henryka Michalska jest dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 9 w Łodzi od 1 września 2002 roku. Dba o wysoką jakość kształcenia 

ogólnego i zawodowego szkoły, o czym mogą świadczyć wyniki egzaminów 

zewnętrznych, i to że od kilku lat szkoła plasuje się w pierwszej setce 

techników w tzw. rankingu maturalnym.  

Wspólnie z nauczycielami przygotowuje projekty unijne, dzięki którym 

modernizowana jest baza dydaktyczna szkoły. W latach 2011–2015 szkoła 

wzięła udział w 3 projektach w ramach POKL, o wartości ponad 2 500 000 zł. 

W bieżącym roku szkolnym szkoła rozpoczyna realizację 2 kolejnych 

projektów unijnych w ramach RPO (jeden o wartości 600 000 zł, drugi ponad 

1 000 000 zł) dzięki czemu zostanie zakupiony sprzęt, urządzenia i pomoce 

dydaktyczne dla potrzeb kształcenia zawodowego. Kolejny projekt, 

o wartości ponad 1 500 000 zł, uzyskał akceptację w konkursie ogłoszonym 

przez Urząd Marszałkowski i jego realizacja rozpocznie się 1 września 

2017roku.  

W trosce o wszechstronny rozwój uczniów inicjuje wiele działań, także 

o charakterze ponadregionalnym. Od 10 lat organizuje wymianę młodzieży ze 

szkołą niemiecką z Wetzlar, pozyskując środki w ramach programu Comenius 

(dwukrotnie w latach 2010–2012 i 2012–2014) oraz z Polsko-Niemieckiej 

Współpracy Młodzieży. 

Wspiera organizację konkursów, m.in. Przeglądu Twórczości Artystycznej 

Uczniów Szkół Zawodowych o zasięgu wojewódzkim ( aktualnie odbędzie 

się XXI edycja Przeglądu), konkursu Avatarek dla (gimnazjalistów 

z województwa łódzkiego).  

Bardzo ważne miejsce zajmuje w szkole edukacja patriotyczna. Dzięki 
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współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Łódź 

uczniowie mają możliwość uczyć się historii od prawdziwych uczestników 

wydarzeń II wojny światowej. Za swoją działalność na rzecz środowiska 

kombatantów otrzymała Medal Pro Memoria i Medal Pro Patria oraz Srebrny 

Krzyż Zasługi.  

Dba o promocję szkoły w środowisku lokalnym i perspektywiczny rozwój 

powierzonej placówki. Współpracuje z kilkudziesięcioma firmami z terenu 

miasta Łodzi i województwa. Od 2008 roku kształcenie techników 

mechatroników odbywa się pod patronatem firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa 

Domowego Sp. z o.o. Od 2009 roku klasy kształcące techników energetyków 

i techników elektryków objęte są patronatem firmy Veolia Łódź S.A., 

kształcenie techników elektroników objęte jest patronatem firmy P&G. 

Dzięki patronatom pozyskuje od zakładów pracy doposażenie do pracowni 

w niezbędny sprzęt dydaktyczny wykorzystywany do nowoczesnego 

kształcenia zawodowego. 

Stale poszukuje firm, które wspierając kształcenie zawodowe, umożliwiałby 

zarówno uczniom, jak i nauczycielom dostęp do nowych rozwiązań 

technologicznych. W 2015 r. nawiązała współpracę z kolejnymi firmami: 

np. JTI, Printor. Patronat naukowy nad szkołą objęły dwa wydziały 

Politechniki Łódzkiej: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki 

i Automatyki oraz Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki 

Stosowanej. W maju 2015 r. do patronów szkoły dołączyło Stowarzyszenie 

Elektryków Polskich Oddział Łódź, a Pani Michalska za zasługi dla 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich otrzymała grudniu 2015 r. Medal 

im. prof. Eugeniusza Jezierskiego. 

Systematycznie poszukuje firm, które wspierając kształcenie zawodowe, 

umożliwiałby zarówno uczniom, jak i nauczycielom dostęp do nowych 

rozwiązań technologicznych. Nawiązała współpracę z firmami z terenu 

miasta Łodzi i województwa (kilkadziesiąt) i podpisała wiele porozumień. 

Ich liczba ciągle wzrasta. Współpraca z firmami przekłada się na patronaty 

dla klas. Od 2008r. kształcenie techników mechatroników odbywa się pod 

patronatem firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Od 2009 r. 

klasy kształcące techników energetyków i techników elektryków objęte są 

patronatem firmy Veolia Łódź S.A., kształcenie techników elektroników 

objęte jest patronatem firmy P & G. Dzięki patronatom pozyskuje od 

zakładów pracy doposażenie do pracowni w niezbędny sprzęt dydaktyczny 

wykorzystywany do nowoczesnego kształcenia zawodowego. 

Nie bez znaczenia dla jakości kształcenia jest również współpraca z Łódzkim 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Pani 

Michalska docenia rolę ŁCDNiKP, jest zaangażowanym i aktywnym 
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członkiem Rady Programowej Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego, która 

powstała przy ŁCDNiKP. Promuje model kształcenia modułowego podczas 

konferencji, forów, debat dzieląc się doświadczeniem szkoły i własnym.  

W jej koncepcji pracy szkoły znaczące miejsce zajmują patronaty naukowe. 

Patronatem naukowym szkołę objęły dwa wydziały Politechniki Łódzkiej: 

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Wydział 

Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. W maju 2015 r. do 

patronów szkoły dołączyło Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział 

Łódź.  

Za zasługi dla SEP otrzymała w grudniu 2015 r. Medal im. prof. Eugeniusza 

Jezierskiego. 

 

Posiada tytuł i certyfikat: Nauczyciel Innowator (2007), Kreator Kompetencji 

Społecznych (2012), Kreator Innowacji (2013), Lider w Edukacji (2014), 

Kreator Kompetencji Zawodowych (2015). W roku 2017 otrzymała tytuł 

i złoty certyfikat Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej. 

 

Osoba rekomendująca: Grażyna Adamiec, nauczyciel konsultant, 

opiekun szkoły z ramienia ŁCDNiKP 
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AFIRMATOR RUCHU INNOWACYJNEGO 

 

Józef Kolat 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

w Łodzi 

 

Afirmator Ruchu Innowacyjnego – tytuł i certyfikat przyznano Panu 

Józefowi Kolatowi, dyrektorowi szkoły, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Charakterystyka działań innowacyjnych Dyrektora Szkoły (za okres do 

31.01.2018 roku) 

Pan Józef Kolat był dyrektorem Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych 

im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (do 1.09.2018 roku) i nauczycielem 

przedmiotów zawodowych, o którego proinnowacyjności świadczą działania: 

1. Nawiązanie partnerstw z pracodawcami i Politechniką Łódzką w zakresie 

merytorycznej współpracy w obszarze zawodów mechanicznych, 

mechatronicznych, informatycznych. Szkoła z inicjatywy dyrektora 

podejmuje działania na rzecz podniesienia jakości kształcenia zawodowego 

dopasowując ofertę edukacyjną szkoły do aktualnych potrzeb rynku pracy 

w woj. łódzkim. W szkole wzorowo zaplanowano i wdrażano współpracę 

z firmami. Aktualnie są to działania związane z przygotowaniem kadry dla 

potrzeb MPK - Łódź Spółka z o.o.. Poszerzono współpracę w zakresie 

kształcenia kadr dla firm BSH Bosch, vfPoland, Sochor. Rozwijany jest 

kontakt z firmami Gillette Poland, ENGOREM spółka z.o.o..  

Efekty. W ramach współpracy uzyskano wsparcie w zakresie: rozwoju 

kompetencji zawodowych/specjalistycznych nauczycieli, organizacji 

wycieczek edukacyjnych i zawodoznawczych, organizacji sesji naukowej, 

realizacji praktyk zawodowych, organizacji zajęć specjalizujących, 

doposażenia szkoły w urządzenia wspomagające zajęcia w klasach 

technikum, organizacji zajęć w pracowniach specjalistycznych, organizacji 

spotkań z przedstawicielami firm i prowadzenia doradztwa edukacyjno-

zawodowego, kształcenia kadr dla firm, promocji szkoły, propozycji pracy 

dla absolwentów szkoły, a także prace służące określeniu korelacji między 

kształceniem w zawodzie a umiejętnościami zawodowymi koniecznymi do 

wykonywania zadań zawodowych na stanowisku pracy w zakładzie.  
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2. Współpraca z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego, posiadającym doskonale wyposażone pracownie 

specjalistyczne, w których uczniowie odbywają lekcje z przedmiotów 

zawodowych m.in.: mechatroniki i automatyki. 

3. Zadaniowy sposób zarządzana personelem pedagogicznym, 

administracyjnym i obsługi. Sprawia on, że w szkole chętnie 

i z zaangażowaniem rada pedagogiczna wraz z jej przewodniczącym 

(dyrektorem) wdraża programy własne i zewnętrzne dofinansowane ze 

środków unijnych.  

Efekty:  

a) Wzmocnienie bazy techniczno-dydaktycznej szkoły w ramach 

patronatów firm oraz projektów edukacyjnych finansowanych 

z funduszy UE (Program Modernizacji Oferty Edukacyjnej 

w ramach Phare 2002–2005) - wykorzystywana jest ona w pracowni 

mechatronicznej do projektowania procesów sterowania oraz 

programowania sterowników. 2. Program „Kształcę się – pracuję” 

Modernizacja oferty edukacyjnej w ramach Phare 2003 - w ramach 

projektu wyposażono szkołę w nowoczesny sprzęt IT.  

b) Program MOE „Projektuję z komputerem – Pracuję” - zbudowano 

i kompletnie wyposażono pracownię w sprzęt IT i oprogramowanie 

do komputerowego wspomagania projektowania AutoCAD 2007, 

Inventor, AutoCAD Mechanical. 

c) „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” 

w ramach PO KL – 2008–2011 Projekt „Zawodowiec XXI wieku” - 

zadresowano go do uczniów ZST-I, dodatkowo wzięli w nim udział 

ZSS i ZSP9.  

d) Life Skills - Trening Umiejętności Społecznych). Zwiększono 

innowacyjną aktywność własną i nauczycieli. 

Efekty: duża liczba projektów, zaprojektowanych i uruchomionych pracowni, 

sukcesy edukacyjne uczniów wyrażone wynikami uzyskanymi na egzaminie 

maturalnym i egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe - srebrna 

tarcza w rankingu Perspektyw). 

4. Wprowadzenie szkoły (jako jeden z pierwszych dyrektorów w Polsce) do 

grupy szkół zawodowych realizujących nowoczesne programy modułowe 

(decyzja MEN – 01.09.1994 r.). Do udziału w tym eksperymencie 

w drodze konkursu wybrano te szkoły, które wykazały aktywność 

i otwartość na działania innowacyjne.  

Efekty: doposażenie szkoły w najnowocześniejszy sprzęt audiowizualny 

i pomoce dydaktyczne w tym: zestawy do ćwiczeń z automatyki, elektroniki, 

jak i dwie 14-stanowiskowe pracownie komputerowe. Był to wyjątkowo 
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nowoczesny sprzęt, ułatwiający i uatrakcyjniający proces kształcenia. To 

wielomilionowej wartości wyposażenie ze środków UE służyło wszystkim 

uczniom, nie  tylko klasom eksperymentalnym. 

 

Pan Józef Kolat - Dyrektor ZST-I był autorem artykułów, scenariuszy zajęć, 

referatów i publikacji internetowych. Dzięki jego przedsiębiorczości szkoła: 

1. współpracuje z Wojewódzkim Klubem Techniki i Wynalazczości w Łodzi. 

„Dla nieprzeciętnych umysłów miejsce wymarzone”. W szkole aktywnie 

działa szkolny Klub Techniki Racjonalizacji, a dyrektor posiada Dyplom 

Opiekuna – konsultanta pracy dyplomowej nagrodzonej w eliminacjach 

województwa łódzkiego „Turniej Młodych Mistrzów Techniki” w kategorii 

„B” Branży Mechanicznej, 

2. należy do: 

 Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego (Pan dyrektor znajduje się 

w gronie założycieli Regionalnego Ośrodka Kształcenia Modułowego),  

 Sieci Szkół Wdrażających Model Edukacji Normalizacyjnej,  

 Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie oraz 

Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (szkoła kierowana 

przez dyrektora J. Kolata otrzymała, jako jedyna wśród szkół 

ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim, kolejny certyfikat 

uczestnictwa w Sieci Wojewódzkiej Szkół Promujących Zdrowie na lata 

2016-2019),  

3. posiada Szkolny Klub Wolontariatu 15 (Dyrektor zachęca i popiera 

działania Szkolnego Klubu Wolontariat 15, którego działalność opisana jest 

na stronie internetowej szkoły). 

 

Ponadto klimat szkoły jest przyjazny dla uczniów, organizuje się dużą ilość 

zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych, zgodnie ze zbadanymi potrzebami 

uczniów, podejmowane są liczne inicjatywy edukacyjne. 

Pod jego kierownictwem Szkoła uzyskała szereg certyfikatów i wyróżnień 

potwierdzających wysoką jakość kształcenia i  nowatorskie rozwiązania 

procesów kształcenia m.in.: 

1. Certyfikat „Lidera organizacji uczącej się”; 

2. Certyfikat „Lidera w tworzeniu przyjaznej kultury organizacji uczenia 

się”; 
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3. Certyfikat za efektywne zarządzanie procesem kształcenia zawodowego 

w zakresie optymalizacji działań ukierunkowanych na osiąganie przez 

uczniów kwalifikacji zawodowych”; 

4. Certyfikat „Organizatora wprowadzającego zmiany innowacyjne 

w szkolnym systemie edukacji”; 

5. Certyfikat „Organizacji innowacyjnej”; 

6. Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”; 

7. Certyfikat „Szkoła bez przemocy” i szereg innych. 

 

Wysoko sobie ceni współpracę z instytucjami wspierającymi Szkołę 

w  procesie kształcenia i wychowania, głównie: Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną dla Młodzież oraz pracodawcami.  

To co wyróżnia kierowaną przez niego szkołę to dobre wyniki kształcenia, 

nowoczesne wyposażenie pracowni i laboratoriów oraz przyjazny dla ucznia 

klimat w szkole. 

 

Pan Dyrektor Józef Kolat posiada tytuł i certyfikat: Nauczyciel Innowator 

(2011), Kreator Kompetencji Społecznych (2013), Lider w Edukacji (2015). 

W roku 2017 otrzymał tytuł i złoty certyfikat Twórczego Dyrektora Szkoły 

Zawodowej. 

 

Osoba rekomendująca: Grażyna Adamiec, nauczyciel konsultant,  

opiekun szkoły z ramienia ŁCDNiKP 



Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 2017/2018 39 

 

AFIRMATOR RUCHU INNOWACYJNEGO 

 

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów  

Politechniki Łódzkiej 

 

Afirmator Ruchu Innowacyjnego  – tytuł i certyfikat przyznano Wydziałowi 

TMiWTPŁ, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań 

Włókiennictwo jest samodzielną nauką badającą naturę i właściwości 

substancji włóknistych oraz przemiany zachodzące w tych materiałach pod 

wpływem sił zewnętrznych. Jest interdyscyplinarną dziedziną, łączącą wiedzę 

z zakresu technologii, chemii, materiałoznawstwa, mechaniki i fizyki, 

wykorzystującą m. in. matematyczne i statystyczne metody badawcze. 

Tekstylia stanowią jedynie podgrupę włókiennictwa, dotyczącą przędz oraz 

wyrobów otrzymywanych z przędzy.  

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów prowadzi 

innowacyjną działalność naukową edukacyjną.  

Dziekan Wydziału dr hab. inż. Katarzyna Grabowska, jest redaktorem 

naczelnym „Autex Research Journalˮ międzynarodowego czasopisma 

naukowego poświęconego tematyce włókienniczej, wydawanego pod 

auspicjami stowarzyszenia AUTEX i znajdującego się na tzw. filadelfijskiej 

liście czasopism.  

Dr hab. inż. Katarzyna Grabowska jest też prezydentem tej organizacji na lata 

2016 – 2019. Stowarzyszenie AUTEX, założone w 1994 r. z siedzibą w Ghent 

(Belgia), skupia obecnie 34członków z28 krajów świata, uczelnie o uznanej 

międzynarodowej pozycji, prowadzące badania w dziedzinie włókiennictwa.  

Wydział samodzielnie prowadzi i uczestniczy jako partner w wielu projektach 

naukowowo badawczych, między innymi aktualnie jest partnerem 

w międzynarodowym projekcie  

„Skills4Smart TCLF 2030ˮ w ramach Sector Skills Alliances 2017 Blueprint 

Projects. Projekt będzie trwał 48 miesięcy. Budżet dla Politechniki Łódzkiej 

wynosi 66.216,00 Euro. 

Koordynatorem projektu jest prof. Katarzyna Grabowska. Projekt 

Skills4Smart TCLF 2030 stanowi pierwszy krok w kierunku nowej 

http://gazetapraca.pl/szukaj/m-belgia
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dynamicznej, zrównoważonej społeczności różnych podmiotów zarówno 

prywatnych jak i publicznych zaangażowanych w wspieranie rozwoju 

umiejętności i możliwości zatrudnienia w UE w sektorze włókienniczym, 

odzieżowym, skórzanym, obuwniczym i skórzanym. Konsorcjum zbuduje 

„Strategię umiejętności TCLFˮ a w czasie trwania projektu partnerzy będą 

pracować nad określeniem konkretnych priorytetowych działań i narzędzi, 

które poprawią sytuację sektora tekstylnego w Europie. W ramach projektu 

stworzonych zostanie 8 międzynarodowych profili kształcenia i szkolenia 

zawodowego oraz odpowiednie programy nauczania i szkoleń ukierunkowane 

na  digitalizację i zrównoważony rozwój. 

Inne projekty realizowane przez Wydział w latach poprzednich, to między 

innymi: 

Projekt SMARTBLIND ukierunkowanego na opracowanie i rozwój 

energooszczędnych „inteligentnych okienˮ stanowiących komponentową 

konstrukcję warstwy filmu elektrochromicznego i fotowoltaicznego. Warstwy 

te mają być nadrukowane na tym samym elastycznym podłożu. Okna te mogą 

zastąpić tradycyjne rozwiązania z roletami mechanicznymi lub zasłonami. 

Formę zasłony (rolety) spełnia warstwa elektrochromiczna, która zmienia 

przepuszczalność światła pod wpływem przyłożonego do niej napięcia. 

Dodatkowo w strukturze okna zostanie zaimplementowana warstwa 

fotowoltaiczna, warstwa ta zapewnia zasilanie dla warstwy 

elektrochromicznej i układu sterowania. W ten sposób okno wraz 

z dodatkowym układem sterowania staje się w pełni autonomicznym 

urządzeniem, niezależnym od sieci energetycznej. 

6th Framework Integrated Project ProeTEX Protective and monitoring 

textiles for the human body. 

Projekt badawczy dotyczy wytworzenia odzieży przeznaczonej dla służb 

ratowniczych (interweniujących podczas różnorodnych katastrof, 

stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka), przetestowania jej 

oraz wprowadzenia na rynek europejski. Wyroby te maja za zadanie 

zwiększenie bezpieczeństwa, ułatwienia koordynacji działań i podniesienie 

skuteczności akcji ratowniczych. Do wytworzenia inteligentnych systemów 

włókienniczych, które są systemami zintegrowanymi (tkaniny, części 

garderoby), musi zostać użyta nano- i mikrotechnologia. Systemy te są zdolne 

do łączenia się z różnorodnymi produktami, dlatego obejmują szeroki zasięg 

wykorzystania: od sportów ekstremalnych, przez ochronne zdrowia, 

a kończąc na sektorze transportu i budownictwa. Systemy tekstyliów łączące 

w swojej strukturze sensory będą niezwykle pomocne w ocenie stanu 

fizycznego i psychicznego ratownika oraz osoby poszkodowanej. 
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Działalność edukacyjna ukierunkowana na młodzież. Za działania w tym 

zakresie Wydział otrzymał dyplom za zaangażowanie w przedsiębiorczą 

edukację młodych ludzi w ramach programu Otwarta Firma - Światowy 

Tydzień Przedsiębiorczości 2017. 

W ramach współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego na Wydziale Technologii Materiałowych 

i Wzornictwa Tekstyliów organizowane są spotkania edukacyjne w formie 

warsztatowej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. 

Tematyka zajęć obejmuje tematykę włókiennictwa, innowacyjne 

włókiennictwo i inne, np.: 

 Od włókna do … ; 

 Mikroskopia włókien; 

 Świat pod mikroskopem; 

 Komputerowe projektowanie odzieży; 

 Projekt i wykonanie wyrobu włókninowego z uwzględnieniem 

aspektów wzorniczych; 

 Dotknij chemii – Naturalny opatrunek hydrożelowy. 

Zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału, cieszą się 

ogromną popularnością wśród uczniów. Samodzielne wykonywanie ćwiczeń 

pod kierunkiem pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej jest dla 

uczniów ekscytujące a poznanie Politechniki od „kuchni„ być stać inspiracją 

przy dokonywaniu wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. 

 

Osoba rekomendująca: Maria Michalak, nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 
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MULTIINNOWATOR 

 

Wujcik Alina 

Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej 

Sekcja Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych 

 

Multiinnowator – tytuł i certyfikat przyznano Pani Annie Wójcik w roku 

2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 

organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego. 

 

Krótka charakterystyka działań innowacyjnych: 

1. Ambasador eTwinning i trener warsztatów komputerowych eTwinning 

w województwie łódzkim – 2017. 

2. Certyfikat Instytutu Kreatywności przy Akademii Humanistyczno-

Ekonomicznej w Łodzi dla nauczyciela wspierającego kreatywność 

i przedsiębiorczość wśród uczniów i nauczycieli wręczony podczas 

IV Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji – 2017. 

3. I i II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Nasz projekt eTwinning” 

w latach 2015 i 2017 organizowanym przez FRSE w Warszawie pod 

patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej za realizację 

międzynarodowych projektów edukacyjnych w kategorii 

„przedsiębiorczość w eTwinningu”. 

4. Zdobywca 6 Europejskich Odznak Jakości EQL i 9 Krajowych Odznak 

Jakości NQL za realizację projektów edukacyjnych eTwinning uznanych 

w Polsce i Europie – upowszechnienie w publikacjach w prasie 

i w Internecie. 

5. Udział na zaproszenie w Jubileuszowej Konferencji eTwinning 

w Brukseli oraz na Malcie dla wyróżniających się w ponadprzeciętnej 

aktywności projektowej nauczycieli – 2016, 2017. 

6. Prelegent na Konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Nowoczesnych 

Technologii Informacyjnych ŁCDNiKP podczas Łódzkich Targów 

Edukacji pt. „Technologie Informacyjne Wspierające Kreatywność 

Uczniów i Nauczycieli” - 2016 i 2017. 

7. Prelegent na międzynarodowym seminarium kontaktowym eTwinning 

krajów słowiańskich w Dubrowniku - „Dobre praktyki eTwinning 

w edukacji” - 2015. 
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8. Koordynator lokalnej inicjatywy EuroCodeWeek 2017 w środowisku 

szkolnym, wspieranie szkół w realizacji wydarzeń w ramach 

Europejskiego Tygodnia Kodowania 2017 – promowanie idei 

programowania we współpracy lokalnej z partnerskimi szkołami 

podstawowymi z województwa łódzkiego. 

9. Autorka i koordynator cyklicznych warsztatów z podstaw programowania 

z eTwinning dla najmłodszych wraz z elementami robotyki pt. „STEM 

klub” w Przedszkolu Miejskim nr 97 w Łodzi. 

10. Liczne publikacje dotyczące eTwinningu.  

 

Współpraca z: 

1. ONTI ŁCDNiKP ramach inicjatywy „Weekend z Technologią 

Informacyjno-Komunikacyjną – 2016, 2017, 

2. Klubem Kodujących Nauczycieli – wspieranie łódzkich nauczycieli 

w międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany doświadczeń 

w nauczaniu programowania i podstaw robotyki. 

 

Osoba rekomendująca: Anna Koludo, nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 
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MULTIINNOWATOR 

 

Szwebs Wioletta 

Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi 

 

Multiinnowator – tytuł i certyfikat przyznano Pani Wioletcie Szwebs, 

nauczycielce matematyki, zajęć komputerowych i informatyki, w roku 2018 

podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 

organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego. 

 

Innowacyjna działalność na terenie szkoły: 

1. W ramach światowej akcji „Godzina kodowania” cyklicznie organizuje 

wydarzenia – jej działania zostały nagrodzone przez organizatorów 

w USA zestawami do nauki programowania kart Micro:bit. 

2. Podczas konferencji podsumowującej „Code Week” prezentowała dobre 

praktyki będące wynikiem ostatniej akcji przeprowadzonej w ramach 

„Europejskiego tygodnia kodowania”. 

3. Projekt w ramach platformy eTwinning zainicjował międzynarodową 

akcję związaną z kodowaniem – tworzenie oprogramowania przez 

uczniów w ramach międzynarodowego zespołu. 

4. Organizatorka akcji Scratch Day czy Światowy Dzień Tabliczki 

Mnożenia. 

5. W ramach Dni bezpiecznego Internetu szkoła uzyskała I miejsce 

w konkursie na najciekawsze działania związane z bezpieczeństwem 

w sieci. 

6. Uczniowie Pani Wioletty Szwebs odnoszą sukcesy w wojewódzkich 

konkursach informatycznych II miejsce - „Dziś uczeń – jutro 

programista”, wyróżnienie - „Film poklatkowy”, III miejsce 

w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym Scratch International 

Programming Trial SCRIPT. 

 

Innowacyjna działalność poza szkołą: 

1. Trenerka programu Mistrzowie Kodowania – w językach Scratch, 

Scratch Junior, App Inventor. 

2. Organizatorka wielu szkoleń dla nauczycieli z zakresu programowania: 



Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 2017/2018 45 

 

Pierwsze kroki w programowaniu, Oswajamy programowanie, 

Kodowanie a matematyczne działanie, Internet dla edukacji, TIK 

w edukacji matematycznej. 

3. Inicjatorka i realizatorka modelowych zajęć edukacyjnych 

z elementami oceniania kształtującego. 

4. Inicjatorka i realizatorka modelowych zajęć edukacyjnych dla 

nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

nt. „Programowanie z prądem i bez prądu – przegląd rozwiązań 

programistycznych dla najmłodszych”. 

5. Stworzyła Klub Kodujących Nauczycieli, w którym zrzeszonych jest 

wielu nauczycieli z Łodzi i okolic. Klub stał się miejscem wymiany 

doświadczeń związanych z nauczaniem technologii informatycznych. 

6. Pani Wioletty Szwebs publikuje własne artykuły w branżowym 

periodyku TIK w Edukacji oraz na blogu 

oswajamyprogramowanie.edu.pl  

Pani Wioletta Szwebs jest nauczycielem świadomym, nastawionym na 

rozwój, uczącym się, nowoczesnym. Przyjazna i życzliwa, cieszy się 

sympatią i autorytetem wśród całej społeczności szkolnej. Inspiruje uczniów, 

nauczycieli, rodziców. To nauczyciel na miarę XXI wieku. 

 

Osoba rekomendująca: Bożena Będzińska-Wosik, dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 81 w Łodzi 
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KREATOR INNOWACJI 

 

Rogalska-Marasińska Aneta 

Uniwersytet Łódzki 

 

Kreator Innowacji – tytuł i certyfikat przyznano Pani dr Anecie Rogalskiej 

Marasińskiej, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Dr hab. Aneta Rogalska-Marasińska – adiunkt na Wydziale Nauk 

o Wychowaniu – specjalistka w zakresie edukacji międzykulturowej 

i zrównoważonego rozwoju, prowadzi warsztaty z zakresu kształtowania 

kompetencji międzykulturowej uczniów wobec wyzwań zrównoważonego 

rozwoju; Realizator dwóch europejskich projektów 1) (ESSE Early School-

leaving and Second-chance Education – Przedwczesne porzucanie szkoły 

i edukacja drugiej szansy). Partnerami w tym projekcie byli: Irlandia, Polska 

(UŁ), Portugalia, Hiszpania, Malta, Rumunia, Litwa. 2) Projekt ESSE – Early 

School-leaving and Second-chance Education, grant LLP-Transversal 

Program Key Activity 4; autorka rozprawy pt. „Edukacja międzykulturowa na 

rzecz zrównoważonego rozwoju Edukacja, teorie kształcenia i wychowania” 

wydanej w 2017 r.  Rozprawy naukowe publikuje po angielsku w kraju i poza 

granicami. Z racji także wykształcenia muzycznego – autorka podręcznika 

„Magiczny świat Flamenco”, a zarazem ceniona jako instruktorka tańca 

Flamenco.  

 

Osoba rekomendująca: Bogusław Śliwerski, prof. dr hab. 
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KREATOR INNOWACJI 

 

Haładyn Krzysztof Marek 

Politechnika Warszawska  

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 

 

Kreator Innowacji – tytuł i certyfikat przyznano Panu Krzysztofowi 

Markowi Haładynowi, studentowi PW, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań ucznia: 

 Uczestnik V Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie. 

 Udział w panelu dyskusyjnym „Jak być twórczym na podstawie 

własnych doświadczeń”. 

 Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Twórczej Szkole Komputerowej 

na temat programowania w Pytonie. 

 Przeprowadził zajęcia dydaktyczne z podstaw programowania 

w językach wysokiego poziomu dla uczniów I Liceum 

Ogólnokształcącego w Kutnie. 

 Zdobywca II miejsca w konkursie firmy Samsung 

https://rozkodujswojpotencjal.pl. 

 Prowadzenie zajęć dla studentów Politechniki Warszawskiej na temat 

pisania aplikacji na gogle VR. 

 Realizuje i rozwija projekt Colobot https://colobot.info. 

 

Osoba rekomendująca: Sławomir Szaruga, nauczyciel konsultant 

w ŁCDNiKP, opiekun AMT 

 

 

https://rozkodujswojpotencjal.pl/
https://colobot.info/


48 Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 2017/2018 

 

KREATOR INNOWACJI 

 

Lewy Mariusz 

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi 

 

Kreator Innowacji – tytuł i certyfikat przyznano Panu Mariuszowi Lewemu, 

nauczycielowi muzyki, wiedzy o kulturze, chórmistrzowi, w roku 2018 

podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 

organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego. 

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań: 

1. Założyciel w 2012 roku męskiego zespołu wokalnego The Singing 

Heads. Zespół tworzą studenci i absolwenci łódzkich uczelni. 

W repertuarze grupy znajdują się  liczne utwory łódzkich 

kompozytorów. Działalność zespołu zaowocowała wieloma koncertami 

w Polsce oraz nagrodami zdobytymi na festiwalach, konkursach 

i przeglądach w Łodzi, Bydgoszczy oraz Gnieźnie. Zespół współpracuje 

również z łódzkimi chórami żeńskimi, wraz z którymi wykonuje 

repertuar dla zespołów wokalnych mieszanych. 

2. Chór dla (nie)opornych w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina – 

pracuje od 2013 roku pod kierunkiem Mariusza Lewego. 

Na  XV Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych 

im.  prof. S. Kulczyńskiego w Poznaniu w kwietniu 2014 roku zdobył 

pierwszą nagrodę stając się pierwszym łódzkim laureatem konkursu.  

W próbach Chóru uczestniczy ok.100 osób. Zespół wielokrotnie prezentował 

się podczas Wędrownego Festiwalu Filharmonii. 

3. Chór mieszany I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika 

w Łodzi – chór amatorski składający się z uczniów. 

4. Chór Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia w Zgierzu (54 osoby) – 

uczestniczy w amatorskim ruchu śpiewaczym w kraju i zagranicą oraz 

w uroczystościach miejskich i państwowych organizowanych na terenie 

miasta. Chór odnosi wiele sukcesów w konkursach ogólnopolskich. 

5. Orkiestra Symfoniczna Zespołu Szkół Muzycznych II stopnia 

im. Stanisława Moniuszki w Łodzi – asystent. 

6. Chór ogólnouczelniany Akademii Muzycznej  im. Grażyny i Kiejstuta 

Bacewiczów (80 członków)  – asystent.  
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7. Publikacje – każdy program koncertu jest publikacją w formie 

wykonawczej. 

8. Wspomaganie działalności doradcy metodycznego w zakresie 

konsultacji dotyczących metodyki prowadzenia zespołów wokalnych 

oraz doskonalenia warsztatu dyrygenta. 

 

Formy organizowania partnerstwa dla szkolnej edukacji: 

1. Promowanie wokalistyki  łódzkiej w środowisku szkolnym, lokalnym, 

regionalnym, ogólnopolskim i europejskim. 

2. Rozwijanie talentów uczniowskich poprzez organizację zajęć dla 

profesjonalistów i amatorów w różnych ośrodkach kultury na terenie 

miasta Łodzi. 

3. Prezentacja autorskich programów wykonawczych w środowisku 

łódzkim, ogólnopolskim i europejskim poprzez udział w żywym 

koncercie oraz nagrań umieszczanych w Internecie. 

 

Osoba rekomendująca: Aldona Danielewicz-Malinowska, doradca 

metodyczny przedmiotów artystycznych w ŁCDNiKP 

 

  



50 Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 2017/2018 

 

KREATOR INNOWACJI 

 

Nadarzyńska Beata 

Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 2 w Łodzi 

 

Kreator Innowacji – tytuł i certyfikat przyznano Pani Beacie Nadarzyńskiej, 

nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej, surdopedagogowi, nauczycielowi 

wspierającemu w klasach integracyjnych, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Charakterystyka działań innowacyjnych oraz efektów procesów 

wdrożeniowych 

1. Rok szkolny: 2015/2016, 2016/2017 

• Elementy innowacji „Inny nie znaczy gorszy” - nauka podstaw 

języka migowego W klasie lb - od początku roku szkolnego jako 

element programu własnego - „Gimnastyki oka i języka”. 

Uczniowie poznają podstawy języka migowego podczas programowych zajęć 

w szkole-okazjonalnie przy wprowadzaniu liter, liczb, słownictwa bliskiego 

dziecku związanego ze szkołą, z rodziną. Stają się ekspertami dla swoich 

kolegów z innych klas. Dążą do tego, by w przyszłości łamać bariery wobec 

osób niesłyszących, być im pomocnymi i móc się z nimi porozumiewać. Ze 

względu na specyfikę wychowawczą klasy, innowacja na tym etapie została 

ujęta jedynie jako elementy innowacji i skupiona jest na jednej klasie. 

Zaplanowano rozszerzenie działań i realizację pełnej innowacji w klasie 

trzeciej, gdy uczniowie będą dojrzalsi emocjonalnie, bardziej zadaniowi 

i będą mogli w pełni współuczestniczyć w lekcjach języka migowego dla 

wszystkich klas 

To rozwiązanie wzbogaca ofertę edukacyjną klasy. Uczniowie zdobywają 

umiejętności ponadprogramowe. Uczą się języka osób niesłyszących 

w sytuacjach codziennych i lekcyjnych. Tematyka i treści zajęć wykraczają 

poza podstawę programową klas I-III. 

Autorytetem i osobą, która zainspirowała mnie do tych działań był profesor, 

który uczył mnie języka migowego prof. Bogdan Szczepankowski. Innowację 

tę wdrażam w różnych szkołach na przestrzeni kilkunastu lat. W całości 

dedykowałam ją profesorowi Szczepankowskiemu. Innowacja był 
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kilkakrotnie nagradzana na przeglądach Innowacyjnych w Łodzi. Była 

również prezentowana w Centrum Doskonalenia i publikowana jako dobra 

praktyka edukacyjna. Z rozmów z uczniami i ich opiekunami wiem, iż 

uczniowie zdobytą wiedzę w tym zakresie wdrażają w życie w -codziennych 

sytuacjach (podczas robienia zakupów w sklepie, będąc w innym mieście, na 

wczasach, koloniach czy wycieczkach rodzinnych). Dzieci są uważnymi 

obserwatorami. Wychwytują inność różnych osób -w tym szczególnie 

związaną z różnymi dysfunkcjami. W sytuacji, gdy napotykają na bliskie 

towarzystwo osoby niesłyszącej zaczynają porozumiewać się z nią w języku 

migowym(w stopniu, w jakim pamiętają), są pomocne, otwarte i bardzo 

cieszą się z posiadanych umiejętności. Każdorazowo po kontakcie 

z niesłyszącym dzielą się swoim doświadczeniem z innymi. Podjęte działania 

odpowiadają na potrzebę przynależności grupowej i akceptacji, potrzebę 

własnego działania, potrzebę nowych przeżyć. Dzieci są wrażliwsze i bardziej 

otwarte na odmienność (dysfunkcje rozwojowe innych osób). Chętniej dzielą 

się zdobytą wiedzą. Chętnie uczestniczą w  proponowanych przez nauczyciela 

formach aktywności związanych z  językiem migowym. Ten rodzaj działań 

jest niewątpliwie oparty o  współpracę z rodzicami uczniów, 

surdopedagogami ze szkoły dla niesłyszących - ul. Krzywickiego w Łodzi 

oraz nauczycielami- wychowawcami uczniów klas trzecich. 

2. Rok szkolny: 2016/2017 

• Program własny „Ćwiczenia korekcyjne z nauką pływania 

i rekreacją w wodzie dla klas 1-111”. 

Ćwiczenia korekcyjne z nauką pływania i rekreacją w wodzie dla klas I-III 

szkoły podstawowej prowadzone są wielopłaszczyznowo. 

Na pływalni w Brzezinach jako nauka pływania i rekreacja w wodzie 

w poniedziałki w wymiarze 45 minut- zajęcia prowadzone przez instruktorów 

pływania. Na różnych akwenach wodnych przy okazji wycieczek i zielonych 

szkół. W szkole jako diagnoza (badania przesiewowe) prowadzona przez 

lekarza i rehabilitantów z Poradni Rehabilitacyjnej w Łodzi przy 

ul. Raszyńskiej. 

Elementy zajęć z gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez wychowawcę 

w szkole na przerwach śródlekcyjnych oraz zajęciach WF-u. 

Wprowadzania elementów integracji sensorycznej do różnych działań 

ruchowych. Powtarzanie poznanych ćwiczeń w domach rodzinnych uczniów 

z rodzicami i dziadkami. 

Prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej przez rehabilitanta z PR przy 

ul. Raszyńskiej w Łodzi. 

To rozwiązanie realizowane jest w kilku miejscach (Basen w Brzezinach, 
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dom rodzinny dziecka, szkoła) i z udziałem dodatkowo zaangażowanych osób 

(rodzina, instruktorzy na pływalni w Brzezinach, rehabilitanci, lekarz, 

nauczyciel, dyrektor szkoły). Zajęcia mają charakter dodatkowy jednak 

uczestniczy w nich cała klasa. Realizacja zajęć basenowych odbywa się przed 

lekcjami w szkole. 

Tematyka i treści zajęć wykraczają poza podstawę programową klas I–III. 

Podstawą do podjęcia opisanych działań były teorie prozdrowotne a nade 

wszystko promowanie zdrowego stylu życia. W wyniku podjętych działań 

wzrosła świadomość uczniów dotycząca działań korygujących oraz 

profilaktycznych w odniesieniu do własnej sylwetki ciała i stanu zdrowia. 

Wykształciły się u uczniów postawy i cechy charakteru sprzyjające 

zachowaniom prozdrowotnym. Widoczne to jest w zachowaniu i nawykach 

uczniów Przejawia się to również w ich zainteresowaniach i organizacji czasu 

wolnego. 

Podjęte działania odpowiadają na potrzebę własnego działania, 

pozytywnych wzorców, nowych przeżyć, radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach, posiadania rzetelnych informacji na temat własnej postawy ciała, 

autonomii i samodzielności. Uczniowie posiedli umiejętność nauki pływania. 

Oswoili się z wodą i pokonali swoje lęki i słabości. Chętniej uczestniczą 

w aktywnej formie spędzania wolnego czasu na wszelkich akwenach 

wodnych. Propagują tę formę aktywności wśród rówieśników i członków 

rodziny. Są świadomi kształtowania prawidłowych krzywizn postawy 

i konieczności korygowania wad postawy. Doskonalą takie cechy charakteru 

jak: wytrwałość, odwagę, systematyczność, świadomość i odpowiedzialność 

za swoje działanie. Te działania prowadzone są w oparciu o współpracę: 

rodziców, nauczyciela, instruktorów na basenie, rehabilitanta, lekarza 

ortopedę oraz dyrektora szkoły. 

3. Rok szkolny: 2015/2016, 2016/2017 

Program własny „Gimnastyka oka i języka” 

Gimnastyka oka i języka prowadzona jest wielopłaszczyznowo: 

- Wyrównuje szanse uczniów z deficytami i ma charakter zajęć 

wyrównawczych realizowanych co dwa tygodnie dla wybranych uczniów. 

- Rozwija zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności uczniów 

uzdolnionych, realizowana co dwa tygodnie dla chętnych uczniów. Zajęcia te 

mają taki charakter jaki zaproponują dzieci. Od dłuższego czasu jest to forma 

przygotowywania i prezentowania prezentacji multimedialnych, w tym 

również z wykorzystaniem tabletów. 
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- Nauka podstaw języka migowego podczas realizacji treści 

programowych „Tropiciele” — na bieżąco w trakcie codziennych lekcji. 

Zabawy logopedyczne usprawniające aparat artykulacyjny dziecka — 

realizowane w kącikach „gimnastyka oka ijęzyka” — Tropiciele klasa II - na 

bieżąco w trakcie codziennych lekcji. 

- Poznanie i stosowanie technik szybkiego czytania, zapamiętywania 

i uczenia się podczas realizacji programy Tropiciele klasa II - na bieżąco 

w trakcie codziennych lekcji. 

Przygotowania do konkursów matematycznych: Alfik, Kangur matematyczny, 

Mistrzostwa w szybkim czytaniu. 

Realizacja tych zajęć odbywa się zarówno podczas zajęć lekcyjnych, podczas 

których poszerzona jest oferta edukacyjna (o Ćwiczenia logopedyczne, 

trening szybkiego czytania, naukę języka migowego) jak i poza lekcjami na 

zajęciach dodatkowych (zajęcia usprawniające- co dwa tygodnie i zajęcia 

rozwijające — co dwa tygodnie, przygotowania do konkursów - przed 

konkursami).  

„Mały czyta młodszemu” - uczniowie klasy Il b czytają bajki młodszym 

kolegom. 

Realizacja etapu „Mały czyta młodszemu” - od marca 2017 r. Uczniowie będą 

czytali bajki i prowadzili konkursy w przedszkolu. Tematyka i treści zajęć 

wykraczają poza podstawę programową klas I–III. Podstawą do podjęcia 

opisanych działań była troska o zapewnienie uczniom sukcesu zarówno na 

starcie jak i przez wszechstronny rozwój. W myśl zasady, że nie ma czytania 

bez słuchania oraz, że do szkoły przychodzą dzieci ciekawe Świata i żądne 

zdobywania wiedzy, postanowiłam tak zorganizować im czas dodatkowy 

w szkole, by każde z nich mogło rozwijać się i poznawać świat na miarę 

swoich możliwości. Ponadto ważne jest, by uczniowie zdobytą wiedzą 

i umiejętnościami zachęcali i zarażali innych. W wyniku podjętych działań 

dzieci poszerzyły swoje zainteresowania, zmniejszyła się ilość uczniów 

z grona dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji. Dzieci wyrobiły sobie gust 

i wrażliwość literacką. Zmniejszyła się ilość dzieci z wadą wymowy. 

Wyrównały się szanse uczniów z deficytami. Zwiększyła się ilość laureatów 

konkursów szkolnych, międzyszkolnych i wojewódzkich. Zwiększyło się 

tempo czytania i stopień zrozumienia czytanego tekstu. Zwiększyła się 

ciekawość i wrażliwość uczniów na dysfunkcje rozwojowe innych osób 

(w tym w szczególności osób niesłyszących). Stosowane działania 

odpowiadają przede wszystkim na potrzebę akceptacji, autonomii 

i  samodzielności, bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości, nowych 

przeżyć, kontaktów społecznych. W efekcie podjętych działań uczniowie 
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wyrównali swoje deficyty, rozwijali swoje uzdolnienia i zainteresowania. 

Mogli indywidualnie (w sposób dostosowany do swoich możliwości) bawić 

się językiem, tworzyć eksperymenty językowe, dostrzec przyrost tempa 

czytania i jakość zapamiętywania czytanego tekstu. Mogli sami poczuć się 

w roli autorytetu (jak mały nauczyciel) wobec kolegów z przedszkola. 

Ponadto udział w zaproponowanych przeze mnie działaniach wpłynął na 

kreatywność uczniów i w efekcie inicjowanie przez nich wielu działań. 

Podczas podjętych przeze mnie działań współpracowałam z nauczycielami 

przedszkola oraz rodzicami moich uczniów i nauczycielami szkoły dla 

niesłyszących przy ul. Krzywickiego w Łodzi. 

4. Rok szkolny: 2015/2016 

• Inicjatywa pedagogiczna „Babcine poczytajki” — czytanie uczniom 

bajek przez babcie. 

Zajęcia organizowane były w klasie pierwszej dla uczniów 6–7 letnich, którzy 

dopiero rozpoczęli naukę w szkole. Babcie uczniów w miłej, rodzinnej 

atmosferze, w babcinym fotelu i przy filiżance herbaty czytały dzieciom 

bajki. Zajęcia miały charakter cykliczny, Babcie przychodziły na spotkania 

często z własnymi wypiekami. Cała inicjatywa miała zachęcić dzieci do 

czytania, samodzielnego sięgania po książki, rozbudzenia w nich ciekawości 

literackiej oraz oswojenia się ze środowiskiem szkoły. Ważne było również 

zaangażowanie domów rodzinnych w cały proces. 

Rozwiązanie angażowało domy rodzinne uczniów. W rozwiązaniu 

uczestniczyły babcie i dziadkowie dzieci. Zajęcia były dodatkową ofertą 

edukacyjną dla uczniów i wykraczały poza ramy programowe. 

Tematyka i treści zajęć wykraczają poza podstawę programową klas I–III. 

Podstawą do podjęcia działań była chęć zaszczepienia w uczniach 

czytelnictwa oraz udział w projekcie „Cała Polska czyta dzieciom”. Zajmując 

się prawie trzydzieści lat nauką czytania u moich podopiecznych wiem, że nie 

ma czytania bez słuchania. Dużo szybciej i w efekcie dużo lepiej czytają te 

dzieci, którym rodzice, dziadkowie czytali już od pierwszych dni po 

urodzeniu. Aby wyrównać wszystkim szanse i uwrażliwić rodziny na 

edukację czytelniczą podjęłam opisane działania. Dzieci coraz częściej 

i chętniej korzystają z biblioteki szkolnej Podczas przerw oraz w wolnych od 

nauki chwilach chętnie sięgają po książki z biblioteczki klasowej. Mają swoje 

ulubione gatunki książek. Lubią otrzymywać w prezencie oraz same 

wpływają na to, iż książka jest chętnie wybieranym prezentem dla 

rówieśników. Namawiają członków rodziny, by w wolnych chwilach słuchali 

lub czytali im wybrane książki. Przynoszą do szkoły ulubione książki, 

opowiadają o nich i proszą, by nauczyciel czytał im je podczas lekcji. Podjęte 

działania odpowiadają na potrzebę bliskości, bezpieczeństwa, akceptacji, 
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własnego działania, przynależności do grupy, kontaktów społecznych. Dzieci 

w wyniku podjętych działań wyrobiły sobie nawyki czytelnicze, wyrobiły 

sobie gusty literackie, zwiększyły koncentrację uwagi, nauczyły się słuchać 

nie tylko czytanego tekstu ale również współrozmówców. W działania 

zaangażowane były (poza nauczycielem wychowawcą) babcie i dziadkowie 

uczniów. 

5. Rok szkolny: 2015/2016, 2016/2017 

• Mały Mistrz. 

Zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone w warunkach szkolnych przez 

nauczyciela WF-u oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Podczas zajęć 

uczniowie doskonalą umiejętności sportowe. Uczestniczą w grach, zabawach. 

Zajęcia prowadzone są na szkolnych obiektach sportowych z wykorzystaniem 

dostępnego sprzętu sportowego. 

W realizację rozwiązania włącza się drugi (dodatkowy) nauczyciel. Zajęcia 

prowadzone są według zaproponowanych scenariuszy. Rozszerzają treści 

z zakresu edukacji fizycznej. Podstawą podjętych działań były teorie 

prozdrowotne i profilaktyka prozdrowotna oraz umożliwienie wszystkim 

uczniom (bez względu na predyspozycje fizyczne) osiągnięcia sukcesu 

podczas współzawodnictwa w grupie i w działaniach indywidualnych. 

Uczniowie każdorazowo chętnie uczestniczą w zajęciach sportowych. 

Przestrzegają ustalonych w grupie zasad i norm. Stosują się do zasad fair-

play, pomagają osobom słabszym, zachęcają innych do podejmowania 

wyzwań i różnych działań. 

Podjęte działania odpowiadają na potrzebę własnego działania, akceptacji, 

przynależności do grupy, pozytywnych wzorców, nowych przeżyć, radzenia 

sobie w trudnych sytuacjach. W wyniku podjętych działań uczniowie 

podnieśli swoją kondycję fizyczną, stali się bardziej zdyscyplinowani, 

chętniej podejmują trud i wyzwania fizyczne, są wrażliwsi na pomoc innym. 

Mają poczucie odpowiedzialności za siebie i grupę podczas rywalizacji 

indywidualnej i grupowej. W realizację działań włącza się nauczyciel 

specjalista WF-u oraz nauczyciel wychowawca klas I–III. 

6. Rok szkolny: 2016/2017 

• E-tornister „Tableciaki” 

Inicjatywa pedagogiczna, która wykorzystuje i przybliża nowoczesne 

technologie informacyjne. Wszyscy uczniowie w klasie II korzystają na 

niektórych lekcjach z tabletów. W tabletach wgrane są wszystkie podręczniki: 

Tropiciele do klasy II, podręczniki do nauki języka angielskiego, 

hiszpańskiego i zajęć komputerowych. Uczniowie nie zabierają ze szkoły do 

domu podręczników. Na lekcjach doskonalą umiejętności matematyczne 
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i ortograficzne grając w gry edukacyjne. Skanując QR kody z linkami do 

specjalnych zadań. Korzystają z bezpiecznego Internetu (monitoring Safe 

Kiddo) i wgranych aplikacji przygotowując się do lekcji. Przesyłają 

nauczycielowi wytwory swoich prac w formie zdjęć, maili i nagrań 

głosowych. Dokumentują codzienne działania, tworzą reportaże 

i przygotowują się do prezentacji. 

W realizację rozwiązania włączają się domy rodzinne ucznia, instytucje 

wspierające i obsługujące oprogramowanie w tabletach (Plus, Safe kiddo, 

wydawnictwa). 

Uczniowie nabywają umiejętności korzystając z własnych tabletów 

i dostępnego w nich Internetu. Wiadomości i umiejętności zdobywane na 

zajęciach wykraczają poza ramy programowe klas I-III. Podstawą działania 

był powstały nurt w edukacji promujący i przybliżający nowoczesne techniki 

informacyjno-komunikacyjne TIK Uczniowie biegle obsługują swoje tablety. 

Chętnie wykorzystują możliwości nowoczesnych technologii w poszerzaniu 

swoich zainteresowań. Przestrzegają (z małymi wyjątkami) wszystkich, 

wspólnie ustalonych zasad tabletowych zarówno w szkole jak i w domu. 

Potrzebę zaspokajania ciekawości, rozwijania zainteresowań, przynależności 

do grupy i akceptacji (przestrzegając ustalonych przez tą grupę norm i zasad). 

Uczniowie biegle obsługują posiadane urządzenia. Szanują, troszczą się 

i właściwie używają powierzony im sprzęt. Coraz lepiej przestrzegają 

ustalonych i zapisanych w kontrakcie „Tabletowych zasad” Coraz chętniej 

z własnej inicjatywy przygotowują na lekcje ciekawe prace. Większość 

uczniów wyrobiła sobie nawyk korzystania z Internetu jako źródła różnych 

informacji (w tym również wiedzy). Uczniowie wiedzą, że Internet niesie ze 

sobą różne zagrożenia i uzależnienia. Coraz częściej nie traktują 

nowoczesnych technologii jako źródła wyłącznie gier komputerowych. 

Korzystają w domu z E-tornistra zostawiając podręczniki w szkole. 

W podjętych działaniach oprócz uczniów uczestniczą nauczyciele 

(wychowawca, nauczyciel informatyki, matematyki, języka angielskiego), 

rodzice i dyrektor szkoły. Wszyscy dzielą się zdobytą wiedzą, 

doświadczeniem i spostrzeżeniami. Rozwiązują wspólnie problemy związane 

z tą inicjatywą. 

7. Rok szkolny: 2016/2017 

• Inicjatywa pedagogiczna „Makarolandia” - wzmacnianie procesu 

wychowawczego. 

Ponieważ uczniowie tej klasy mieli bardzo duże problemy z koncentracją 

uwagi podczas lekcji z przestrzeganiem zasad i ustalonych norm- 

zaproponowałam wsparcie w postaci Makarolandii. 
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Uczniowie zdobywają codziennie podczas lekcji makarony. Makarony są 

rozdawane na początku każdego dnia w ilości takiej ile jest lekcji danego dnia 

Jest to forma kredytu zaufania dla wszystkich. W przypadku łamania 

ustalonych w klasie zasad, makarony są odbierane. Pod koniec każdego 

miesiąca -nauczyciel zlicza makarony i nagradza najwytrwalszych we 

wzorowym zachowaniu. Nagrody są różne. Pomagają w nagradzaniu uczniów 

rodzice, którzy są głównymi sponsorami nagród. Zachowanie w klasie 

podczas lekcji bardzo się poprawiło. Czasami makarony zastępują inne 

motywy: buzie, naklejki i słodkie nagrody. Dodatkowo w klasie funkcjonują 

inne wspierające dzieci pomoce: pudełko tajemnic, nić cierpliwości i worek 

złości. Dzięki nim dzieci lepiej radzą sobie z własna i cudzą złością. 

Rozwiązania wykraczają poza podstawę programową. System nagradzania 

uczniów i forma udziału w nagrodach często odbywa się po lekcjach w dni 

wolne od nauki. Podjęte działania są Ściśle związane i oparte na teorii 

wychowania oraz sposobach wzmacniania systemu nagradzania uczniów. 

Bardzo istotne jest w całej inicjatywie bazowanie na mocnych stronach 

ucznia. Uczniowie w swoim zachowaniu sami dostrzegają pozytywne zmiany. 

Wzajemnie wspierają się i upominają do przestrzegania ustalonych zasad. 

Często podczas lekcji cytują punkty kontraktu i odwołują się do nich jako 

autorytetu w zachowaniu. Dążą do zdobywania makaronów a tym samym 

nagród. Zespół klasowy (poza małymi wyjątkami) bardzo się wyciszył 

i zdyscyplinował. Dzieci nie dają przyzwolenia na zachowanie odbiegające od 

ustalonych zasad. Niewłaściwie zachowujące się dziecko nie ma poparcia 

wśród rówieśników. Chenie stosowane przez dzieci są wszystkie formy 

wzmacniające (pudełko tajemnic, worek złości i nić cierpliwości), które 

pomagają skutecznie dzieciom w radzeniu sobie z własną i cudzą złością. 

Podjęte działania odpowiadają u dzieci na potrzeby: bliskiego związku, 

przynależności do grupy, poczucia bezpieczeństwa, kontaktów społecznych, 

przestrzegania ustalonych norm i zasad, pozytywnych wzorców, radzenia 

sobie w trudnych sytuacjach. W wyniku podjętych działań uczniowie 

zdyscyplinowali się, przestrzegają w większości ustalonych zasad i norm 

współpracy w grupie i z grupą. Zwiększyła się koncentracja uwagi 

(szczególnie u dzieci, które miały z tym ogromne problemy). U uczniów 

widoczna jest duża determinacja i samodyscyplina w dążeniu do celu. 

Uczniowie nauczyli się również wyrażać swoje emocje (w tym, przede 

wszystkim, panować nad własną i  tolerować cudzą złość). Nauczyli 

wypowiadać się w swoim imieniu i nie oceniać innych w negatywnym tego 

słowa znaczeniu. Osobami czynnie wspierającymi działanie są wychowawca 

klasy , nauczyciele uczący w tej klasie i rodzice uczniów. 
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8. Rok szkolny: 2016/2017 

• Projekt edukacyjny „Od grosika do złotówki” 

Projekt przybliża szeroko rozumiane pojęcie przedsiębiorczości. Realizowany 

jest od grudnia 2016 r. Kontynuowany będzie przez 10 miesięcy. W oparciu 

o pomoce dydaktyczne (książeczki-karty pracy, filmy, piosenki, i inne 

pomoce dydaktyczne), scenariusze zajęć nauczyciel przybliża uczniom 

problemy związane z bezpieczeństwem, oszczędzaniem, gromadzeniem 

i przechowywaniem pieniędzy. Uczniowie poszerzają zasób słownictwa 

o słowa związane z tą tematyka. Rozwiązują zadania, grają w gry 

dydaktyczne, bawią się. Projekt oparty jest na ścisłej współpracy z domem 

rodzinnym. Uczniowie zbierają nagrody, osiągają pewne umiejętności i stają 

się ekspertami w dziedzinie oszczędzania. 

Treści i umiejętności jakie osiągają uczniowie podczas realizacji tego projektu 

wykraczają poza ramy programowe. Projekt jest realizowany raz, dwa razy 

w miesiącu na dodatkowych zajęciach lekcyjnych. Podstawą do działania była 

chęć udziału w projekcie zewnętrznym, którego najważniejszym hasłem było 

szerzenie idei przedsiębiorczości i wdrażanie do oszczędzania przez małe 

dzieci. Dzieci w rozmowach z rówieśnikami zaczęły poruszać problemy 

oszczędzania (nie tylko pieniędzy). Projekt na tyle rozbudził w uczniach 

ciekawość dotyczącą zdobywania pieniędzy, przechowywania ich, 

oszczędzania, że uczniowie z własnej inicjatywy tworzyli gry, inicjowali 

scenki, bawili się w bank, mennicę, sklep. W czynnym słownictwie uczniów 

zagościły słowa poznawane na zajęciach: nominał, kapitał, awers, rewers, 

konto bankowe, karta płatnicza itp. Rodzice uczniów potwierdzali, iż 

uczniowie stali się strażnikami (w wielu przypadkach) rodzinnych 

oszczędnych i mądrych zakupów. Wielokrotnie w domach rodzinnych 

uczniowie zwracali uwagę na oszczędzanie światła, wody a nawet pieniędzy 

Podjęte działania odpowiadały na potrzeby uczniów. potrzebę rzetelnych 

informacji na dany temat, autonomii i samodzielności, radzenia sobie 

w trudnych sytuacjach, pozytywnych wzorców, własnego działania, nowych 

przeżyć. Uczniowie dzięki udziałowi w projekcie stali się oszczędni, 

świadomi zagrożeń związanych z posiadaniem i wydawaniem pieniędzy. 

Poszerzyli zakres czynnego słownictwa o zwroty związane z bankowością 

i przedsiębiorczością. Wdrażali zdobytą na zajęciach wiedzę w swoich 

domach rodzinnych i różnych sytuacjach życiowych. Usprawnili umiejętność 

przeliczania pieniędzy oraz wykonywania wszystkich działań związanych 

z pieniędzmi. W projekt zaangażowany jest nauczyciel wychowawca, rodzice 

uczniów oraz doradca metodyczny - koordynator projektu p. Bogusława 

Rajska. 
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Wykaz najważniejszych publikacji 

1. Tropiciele - edukacja wczesnoszkolna, podręczniki i zeszyty ćwiczeń 

klasa I (cz.: 1, 2, 3 ,4, 5), klasa II (cz.: 1, 2, 3, 4, 5), klasa III (cz.: 1, 2, 3, 4, 5) 

– 15 podręczników i 15 zeszytów ćwiczeń 

2. Wyprawka do klasy II i III (rok 2013) - cykl nagrodzony złotym 

medalem na Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie za najlepszy 

cykl edukacyjny w Europie, cykl nagrodzony na Targach Edukacyjnych 

w Kielcach nagrodą Kalimacha oraz cykl, któremu przyznano Znak Jakości 

KidZone sygnowany przez Rzecznika Praw Dziecka. 

3. Nowi Tropiciele edukacja wczesnoszkolna z dostosowaniem do NPP, 

podręczniki i zeszyty ćwiczeń klasa I (cz.: 1 klasa II (cz.: 1, 2, 3, 4, 5) 

w przygotowaniu redakcyjnym klasa III (cz. - 15 podręczników i 15 zeszytów 

ćwiczeń. 

4. Wycinanka do klasy I, II i III (rok 2016). 

Udział w pracach Nauczycielskiego Zespołu Postępu Pedagogicznego oraz 

w pracach zespołów metodycznych funkcjonujących w strukturze Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

1. Praca w zespole zadaniowym dotyczącym „Promocji zdrowia” pod 

opieką metodyczną p. Aleksandry Proc. 

2. Prace w zespole zadaniowym dotyczącym prac nad pakietem 

edukacyjnym „Tropiciele” pod opieką metodyczną pani Aldony 

Danielewicz-Malinowskiej. 

Sposoby organizowania partnerstwa dla szkolnej edukacji 

1. Organizacja i prowadzenie zajęć modelowych i lekcji otwartych dla 

nauczyciel z dzielnicy Łódź- Bałuty — opieka metodyczna Aleksandra Proc 

„Promocja zdrowia — propedeutyka wychowania seksualnego w klasie I; 

„Nauka czytania z wykorzystaniem technik szybkiego czytania, 

zapamiętywania i uczenia się” 

2. Organizacja i prowadzenie warsztatów metodycznych dla nauczycieli 

z dzielnicy Łódź Bałuty — opieka metodyczna Aleksandra Proc 

„Promocja zdrowia — propedeutyka wychowania seksualnego w klasie I, 

„Nauka czytania z wykorzystaniem technik szybkiego czytania, 

zapamiętywania i uczenia się” 

3. Prowadzenie konferencji metodycznych dla nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej pod patronatem WSiP: 

• „Wspierająca rola nauczyciela wychowawcy”, 
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• „Jak na starcie zapewnić uczniowi sukces?”, 

• „Tworzyć a nie odtwarzać, rozwijanie umiejętności 

interpersonalnych”, 

• „Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu”, 

• „Wspieranie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, 

• „Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej”, 

• „Nowa podstawa programowa. Dostosowanie warunków do potrzeb 

i wymogów NPP”. 

Konferencje organizowane były w: Gdańsku, Poznaniu, Rzeszowie, 

Wrocławiu, Białym Stoku, Skierniewicach, Opolu, Kaliszu, Stalowej Woli, 

Zduńskiej Woli, Piotrkowie Trybunalskim, Ciechanowie, Lesku. 

4. Udział w Przeglądzie Innowacji organizowanym przez ŁSPS 

i ŁCDNiKP oraz otrzymanie wyróżnienia za utworzenie i wdrażanie 

innowacji „INNY — nie znaczy gorszy” 

5. Udział w Przeglądzie Innowacji i organizowaniu warsztatów 

metodycznych dla nauczycieli - organizowanym przez WODN w Łodzi - 

dzielenie się doświadczeniem i osiągnięciami z nauczycielami 

w województwie łódzkim wystąpienie dotyczące Propedeutyki wychowania 

seksualnego w klasach I-III. 

6. Udział w projekcie Dobrych praktyk. 

 

Osoba rekomendująca: Anna Koludo, nauczyciel konsultant,  

wicedyrektor ŁCDNiKP 
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KREATOR INNOWACJI 

 

Piechota Irena 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi 

 

Kreator Innowacji – tytuł i certyfikat przyznano Pani Irenie Piechocie, 

w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego 

w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań: 

Wieloletni nauczyciel, wychowawca, wieloletni wicedyrektor (do 2016) oraz 

dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi (2009), 

przepracowała w szkole 45 lat.  

Zawsze niezwykle zaangażowana w proces dydaktyczny i wychowawczy. 

Z jej inicjatywy powstało w szkole profesjonalne laboratorium chemiczne 

w którym uczniowie poprzez doświadczenia uczyli się chemii. Praca 

z młodzieżą i praca społeczna na rzecz szkoły to jej pasja. Jej zaangażowanie 

udzielało się osobom z nią współpracujących. Podejmowała wiele działań na 

rzecz rozwoju szkoły. Z jej inicjatywy podejmowana była współpraca 

otoczeniem społeczno-gospodarczym, szczególnie z przedsiębiorcami, branży 

włókienniczej.  się do rozwijania kompetencji zawodowych uczniów. 

Inspirowała nauczycieli do innowacyjnych działań w zakresie dydaktyki. Pani 

Irena Piechota była dyrektorem otwartym współpracującym z każdy, cieszyła 

i cieszy się nadal dużym szacunkiem uczniów, rady pedagogicznej, rodziców, 

organów nadzoru pedagogicznego i prowadzącego szkołę. Podczas pełnienia 

funkcji wicedyrektora w szkole nastąpił wzrost zainteresowania pracodawców 

absolwentami szkoły, co przełożyło się na podpisywanie umów partnerskich, 

wzrost udziału pracodawców w kształceniu zawodowym. Absolwenci 

znajdowali zatrudnienie, tym samym nastąpił wzrost zainteresowania 

szkolnictwem zawodowym. 

Szczególnie dbała o doskonalenie nauczycieli, w tym zakresie 

współpracowała z ŁCDNiKP, promowała szkołę, unowocześniała bazę 

dydaktyczną, dbała o wyposażanie absolwentów w dodatkowe umiejętności 

zwiększające ich szanse na rynku pracy. Dotychczas jest cenionym mentorem 

dla nauczycieli i uczniów. 
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Jej zaangażowanie i wielka pasja udziela się i udziela wszystkim osobom, 

które z nią pracują. 

 

Osoba rekomendująca: Maria Michalak, nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 
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KREATOR KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

 

Bandurka-Majchrzak Barbara 

Zespół Szkól Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

w Łodzi 

 

Kreator Kompetencji Społecznych – tytuł i certyfikat przyznano Pani 

Barbarze Bandurce-Majchrzak, nauczycielowi historii i wos, w roku 2018 

podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 

organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego. 

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań: 

Pani Barbara Bandurka – Majchrzak jest: 

- inspiratorką działań na rzecz wychowania patriotycznego: 

 konkursy o tematyce historycznej, wiedzy o Unii Europejskiej, 

 imprezy o wyjątkowym wydźwięku patriotycznym z okazji rocznic 

(3 Maja, 11 listopada), 

 od 2011 roku organizowany jest szkolny konkurs „Droga do 

niepodległości”, zachęcający uczniów do pogłębiania wiedzy 

historycznej dotyczącej ludzi i wydarzeń, związanych z odzyskaniem 

przez Polskę niepodległości. Czterej uczniowie szkoły uczestniczyli 

w „Konkursie wiedzy o Litzmannstadt Getto” organizowanym przez 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi (w 2016 - pierwsze 

miejsce, w 2017 r. - drugie miejsce), 

 wyróżniający udział w przygotowaniu i realizacji szkolnych 

i międzyszkolnych przedsięwzięć w Regionalnej Edukacji 

Historycznej i Wychowaniu Patriotyczno-Obronnym Młodzieży 

Szkolnej opartej na Łódzkich Tradycjach Walk o Niepodległość 

Polski – 2016 r., 

- inicjatorem systematycznego udziału uczniów w Przeglądach Twórczości 

Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych, uczniowie przygotowywani 

pod jej kierunkiem są wśród laureatów, 

- współautorką programu godzin wychowawczych realizowanych w Szkole, 

- współautorką opracowań promocyjnych Szkoły znakomicie 

wykorzystywanych podczas spotkań z gimnazjalistami i ich rodzicami, 

- inspiratorem bardzo wielu działań na rzecz wspierania uczniów zdolnych, 

przykładowo: 
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 turniejów wiedzy, 

 konkursów i olimpiad przedmiotowych, 

 rekomendowania i przedstawiania uczniów do stypendiów i nagród 

(miejskich i wojewódzkich), 

 certyfikowania umiejętności, 

 kształcenia zadaniowego. 

Przez wiele lat przewodniczyła (2002–2012) Zespołowi Nauczycieli 

Przedmiotów Humanistycznych, a od 2016 lideruje Zespołowi ds. uczniów 

uzdolnionych.  

Jest laureatką Konkursu na najlepszy scenariusz 90-rocznicy odzyskania 

niepodległości organizowanych pod patronatem ŁCDNiKP oraz NSZZ 

„Solidarność” oraz egzaminatorem OKE w Łodzi do przeprowadzania 

egzaminu maturalnego z historii. 

Pani Barbara Bandurka-Majchrzak była koordynatorem w Projekcie edukacji 

patriotycznej „Regionalna edukacja historyczna i wychowanie patriotyczno-

obronne młodzieży szkolnej oparte na łódzkich tradycjach walk 

o niepodległość Polski” w roku szkolnym 2015/2016 do którego przystąpiła 

szkoła. Organizatorami projektu były m.in. Muzeum Tradycji 

Niepodległościowych w Łodzi i Pedagogiczna Biblioteka w Łodzi. Patronat 

honorowy nad projektem miał Prezydent Miasta Łodzi i Łódzki Kurator 

Oświaty. Projekt realizowany był od września 2015 roku do czerwca 2016 

roku. W tym okresie uczniowie wraz z opiekunami brali udział w różnych 

przedsięwzięciach (wycieczki, rajdy, lekcje pamięci), które zostały 

podsumowane w postaci prezentacji udostępnionych obecnie innym uczniom 

i nauczycielom w bibliotece szkolnej. Młodzież pod opieką nauczycieli 

wzięła udział w 9 przedsięwzięciach: 

1. Zintegrowane warsztaty strzeleckie i zajęcia patriotyczno-obronne 

w 76 rocznicę walk oddziałów Armii „Łódź”. 

2. Podróż wojskowo-historyczna szlakiem walk II batalionu 1 Pułku Piechoty 

Legionów Polskich i oddziałów łódzkiej 10 Dywizji Piechoty Armii 

„Łódź” w rejonie Sieradza, Warty, Chlewa, Jeziorska i Glinna. 

3. Lekcja pamięci przy wojskowych mogiłach na łódzkich Dołach. 

4. Rajd szlakiem polskich oddziałów wojskowych w Łodzi w latach 1914–

1939. 

5. Lekcja Pamięci przy Pomniku Ofiar Komunizmu w Łodzi. 

6. Rajd szlakiem powstańców 1863 roku i Józefa Piłsudskiego w Łodzi. 

7. Lekcja Pamięci przy Pomniku Katyńskim w Łodzi. 

8. Rajd Bałuckim Szlakiem Pamięci i Dialogu (Pomnik Chwały Żołnierzy 

Armii „Łódź”, Park Ocalałych, Kuźnia Cygańska, Obelisk Promienistych, 
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Pomnik Martyrologii Dzieci, Stacja Radegast, cmentarz żydowski, 

cmentarz wojskowy, niemiecki obóz rasowy). 

9. Rajd szlakiem walk barykadowych w Łodzi w czerwcu 1905 roku. 

Pani Barbara Bandurka-Majchrzak pracując z młodzieżą sprawiła, że nauka 

historii była nie tylko przekazywaniem wiedzy o faktach i ludziach. Poprzez 

dyskusje, udział w spotkaniach, prelekcjach, konkursach, czy poprzez 

wspólne działania i rozmowy, zachęciła młodych ludzi do myślenia 

i wzbudziła ich emocje. I choć wydaje się, że szkoła o charakterze 

technicznym, nie sprzyja przekazywaniu treści historycznych, to jednak 

działania szkoły tego w żadnym stopniu nie potwierdzają. Zaangażowanie 

nauczycielki i oferta przedsięwzięć związanych z edukacją patriotyczną 

wzbudziła zainteresowanie uczniów tą tematyką, zachęciła do dyskusji, 

aktywności, skłoniła do przemyśleń. Widząc odzew i pozytywne efekty 

swojej pracy, Pani Barbara Bandurka poszukuje dla swoich wychowanków 

nowych sposobów przekazywania wiedzy historycznej, mówienia 

o patriotyzmie i wartościach. 

 

Pani B. Bandurka-Majchrzak ukończyła: Międzynarodowe Seminarium 

„Holocaust Studies for Educators from Poland w Izraelu – 2010 r., kurs 

Lidera Edukacji Patriotycznej w 2016 r.  

Wyróżniono ją nagrodami Prezydenta Miasta Łodzi i wielokrotnie nagrodą 

Dyrektora Szkoły. 

Wykaz najważniejszych publikacji  

artykuł: Barbara Bandurka-Majchrzak. Edukacja patriotyczna i regionalna 

w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-

Jeziorańskiego w Łodzi [w]: Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 18. 

ŁCDNiKP. Łódź 2018  

 

Osoba rekomendująca: Józef Kolat, dyrektor szkoły (do 1.09.2018) oraz 

Grażyna Adamiec, opiekun szkoły z ramienia ŁCDNiKP 
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KREATOR KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

 

Ślewa Jan  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Łodzi 

 

Kreator Kompetencji Społecznych – tytuł i certyfikat przyznano Panu 

Janowi Ślewie, nauczycielowi wychowania fizycznego z uprawnieniami 

instruktora w lekkiej atletyce, koszykówce i piłce siatkowej, w roku 2018 

podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 

organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego. 

 

Charakterystyka innowacyjnej działalności Pana Jana Ślewy 

Pan Jan Ślewa to nauczyciel dbający o swój warsztat pracy, jak i rozwijający 

nieustannie kwalifikacje. Kształtuje postawę uczniów do aktywnego 

i racjonalnego spędzania czasu poprzez rozbudzenie zamiłowania do 

uprawiania przez nich sportu oraz turystyki.  

1. Skuteczność jego działań potwierdzają sukcesy uczniów, którzy są 

przez niego przygotowywani do udziału w zawodach sportowych na 

terenie Miasta Łodzi, województwa i Polski.  

 W finale ogólnopolskim Vena Sport Festival w latach 2011–2016 

w biegach sztafetowych 4x100m jego uczniowie zajęli czołowe 

miejsca. W Mistrzostwach Łodzi w przełajowych biegach 

sztafetowych drużyna Pana J. Ślewy zajmuje corocznie I bądź 

II miejsce, a w Lidze Lekkoatletycznej Mistrzostw Łodzi drużyna 

ZSP nr 9 plasuje się w czołówce szkół. 

 W Mistrzostwach Szkół Województwa Łódzkiego w Biegu na 

Orientację zajmują pierwsze miejsca drużynowo i indywidualnie. 

2. Pan Jan Ślewa na polu podnoszenia jakości pracy szkoły i rozszerzania 

zakresu jej działań zainicjował funkcjonowanie Szkolnego Koła 

Turystyczno-Krajoznawczego.  

 Dzięki jego zaangażowaniu w kolejnych latach począwszy od roku 

do dziś szkoła zajmuje I miejsce w Łodzi we współzawodnictwie 

pod hasłem ”Wędruj z nami 100-nogami”. 

  W 2006 r., 2008 r., 2009 r. i 2010 r. prowadzone przez nauczyciela 

Koło zajęło I miejsce w konkursie „Na najlepsze Szkolne Koło 
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Krajoznawczo-Turystyczne Województwa Łódzkiego”.  

 W 2006 r. SKKT przy ZSP 9 zostało laureatem I miejsca 

IV Ogólnopolskiego Finału Konkursu na „Najlepszy Szkolny Klub 

Krajoznawczo-Turystyczny”. W 2007r. Szkolne Koło otrzymało 

wyróżnienie w konkursie „Na najlepsze Szkolne Koło 

Krajoznawczo-Turystyczne Województwa Łódzkiego”.  

 W 2009r. powtórnie SKKT zostało laureatem VII Ogólnopolskiego 

Finału Konkursu na „Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo-

Turystyczny”. W tym samym roku w Mistrzostwach Województwa 

Łódzkiego - „Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy” - 

szkolna drużyna zajęła V miejsce.  

 Także i w roku szkolnym 2010/2011 SKKT przy naszej szkole 

zostało najlepszym Kołem w województwie łódzkim, 

a w ogólnopolskim VIII Konkursie na „Najlepszy Szkolny Klub 

Krajoznawczo-Turystyczny” otrzymało Grand Prix Konkursu. Pan 

Jan Ślewa przygotowuje także uczniów do konkursów o tematyce 

krajoznawczo-turystycznej.  

 Jego uczniowie są finalistami XII Konkursu Wiedzy 

Geograficzno-Turystycznej o Regionie Łódzkim „Województwo 

w sercu Polski”. 

3. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów, od 2007 roku Pan 

Jan Ślewa organizuje na terenie szkoły kursy na Młodzieżowego 

Organizatora Turystyki. Uprawnienia Młodzieżowego Organizatora 

Turystyki uzyskało ponad 60 uczniów. Dzięki nagrodom pieniężnym 

uzyskiwanym podczas konkursów sportowych zakupiono do szkoły 

sprzęt sportowy. 

W 2011 roku otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi za szczególne 

osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, a w 2014 

Medal Komisji Edukacji Narodowej. W okresie zatrudnienia w ZSP nr 9 

otrzymał wielokrotnie nagrodę dyrektora szkoły.  

W roku 2017 za swoją działalność w upowszechnianiu turystyki 

i krajoznawstwa otrzymał Medal Nauczyciel Kraju Ojczystego. 

 

Osoba rekomendująca: Henryka Michalska, dyrektor szkoły oraz  

Grażyna Adamiec, opiekun szkoły z ramienia ŁCDNiKP 
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KREATOR KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

 

Bujak Teresa  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego 

w Łodzi 

 

Kreator Kompetencji Społecznych – tytuł i certyfikat przyznano Pani 

Teresie Bujak, nauczycielowi-katechecie, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań: 

1. O kandydacie 

Pani Teresa Bujak jest nauczycielem dyplomowanym, od 17 lat katechetą 

w ZSP nr 5 w Łodzi. Jest sumiennym, zaangażowanym w życie szkoły 

nauczycielem - kreatorem kompetencji społecznych, który nie tylko 

organizuje przedsięwzięcia na rzecz i dla młodzieży ale także własnym 

przykładem i zaangażowaniem w różne działania wpływa na postawy 

uczniów.  

2. Kreator kompetencji społecznych 

Pani Teresa Bujak wykonuje niezwykle ważną pracę wychowawczą, 

wykorzystując posiadane kompetencje zawodowe i cechy osobowości daje 

wsparcie młodzieży i pomaga wyznaczyć wartości, jakimi uczniowie będą 

kierować się w dorosłym życiu. Praca pani Teresy jest nie do przecenienia 

biorąc pod uwagę, że współczesny świat stawia wyzwania przed każdym 

człowiekiem. W ostatnich dziesięcioleciach obserwujemy nie notowane 

wcześniej tempo rozwoju gospodarczego i społecznego. Zmiany 

w gospodarce wpływają na zmiany społeczne, w tym na zmiany funkcji 

i zachowań rodziny. Zauważalny stał się kryzys wartości i niewydolność 

wychowawcza rodzin. Szkoła jest więc często jedynym miejscem, gdzie 

uczeń może zostać ukształtowany jako człowiek, obywatel, pracownik.  

Celem działań pani Teresy Bujak jest kształtowanie kompetencji 

personalnych i społecznych, ze szczególnym podkreśleniem kształtowania 

właściwych relacji międzyludzkich. Uczniowie zaangażowani w różnorodne 

przedsięwzięcia organizowane przez panią Teresę Bujak np. pomagają jako 

wolontariusze w Łódzkim Hospicjum dla Dzieci, dzięki czemu przestają 
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koncentrować się tylko na własnych sprawach i dostrzegają problemy 

i potrzeby innych ludzi. Uczniowie uczą się empatii, doskonalą umiejętność 

komunikowania się, kulturę osobistą, stają się odpowiedzialni za działania 

własne i innych.  

Pani Teresa uczy szacunku do ludzi, szczególnie ludzi starszych. W ramach 

organizowanych spotkań ze świadkami historii – Sybirakami, daje możliwość 

bezpośredniego poznania historii i nawiązania dialogu międzypokoleniowego. 

Pani Teresa Bujak od kilku lat angażuje uczniów w opiekę nad nagrobkiem 

Rodziny Kozłowskich oraz bierze udział wraz z młodzieżą w kweście 

na rzecz ratowania zabytków na Starym Cmentarzu, przy ul. Ogrodowej 

w Łodzi.  

3. Rozwijanie zainteresowań i talentów 

Pani Teresa Bujak zorganizowała i prowadzi Koło Teatralne „Blask”. 

Uczniowie tego koła biorą udział w różnego rodzaju przeglądach teatralnych 

np. w Przeglądzie Grup Amatorskich w Manufakturze „Włókiennictwo na 

scenę” czy Wojewódzkim Festiwalu Chrześcijańskich Form Teatralnych – 

Dać nadzieję.  

Młodzież z koła teatralnego pod kierownictwem pani Teresy Bujak 

przygotowuje również apele i programy okolicznościowe w szkole 

np. „Familia na 5”, „13 grudnia i później…”, „Dlaczego Boże Narodzenie?”, 

„Wyspa zbiegłych uczniów”, „Noc generała”, „Hej kolęda, kolęda…”, 

„Koło fortuny”.  

4. Inne działania 

Wśród wielu działań jakie podejmuje pani Teresa Bujak należy jeszcze 

wymienić jej zaangażowanie w: 

 promocję szkoły w gimnazjach w Łodzi i miejscowościach 

podłódzkich,  

 wieloletnią opiekę nad Samorządem Uczniowskim w ZSP nr 5,  

 współorganizowanie imprez szkolnych np. Dzień Samorządności, 

Dzień Otwartych Drzwi, Dzień Talentów, Targi Edukacyjne oraz 

szereg innych. 

Pani Teresa Bujak każdego roku angażuje młodzież do udziału w imprezach, 

które poza aspektem sportowym służą realizacji ważnych celów 

np. propagowanie zdrowego stylu życia, poznawanie historii miasta i regionu, 

itd.. Młodzież bierze udział w Maratonie „Dbam o Zdrowie”, w Mini Biegu 

Ulicą Piotrkowską, Biegu Ulicą Piotrkowską, Biegu Jesieni, Biegu 

w Botaniku, Biegu Mikołajkowym, Biegu 3 Króli.  
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Nauczycielka organizuje i zachęca młodzież do udziału w imprezach 

kulturalnych m.in. pokazach filmowych, w wycieczkach do miejsc pamięci 

narodowej, pielgrzymkach do miejsc kultu, a także przygotowuje uczniów do 

efektywnego uczestnictwa w konkursach i olimpiadach, m.in. Konkursu 

Wiedzy Teologicznej oraz Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. 

Wszystkie przedsięwzięcia podejmowane przez panią Teresę Bujak pokazują 

młodzieży, że życie może być wartościowsze jeśli służy innym ludziom, że 

można czerpać radość z pomocy i współdziałania z innymi, że alternatywą dla 

marnotrawienia czasu przy komputerach może być ruch na świeżym 

powietrzu połączony z poznawaniem ciekawych ludzi, miejsc, historii 

i geografii. 

5. Prawdziwy przyjaciel młodzieży  

Pani Teresa Bujak ma świadomość jak ważnym jest przygotowanie młodzieży 

do zwracania uwagi na potrzeby innych, którzy są obok, na dostrzeganiu 

radości płynącej z pomocy drugim. Dlatego organizuje działania, które 

kształtują u młodzieży pozytywne spojrzenie na innego człowieka, 

pozbawione niezdrowej rywalizacji, uczą tolerancji, empatii, i zrozumienia. 

Swoją postawą pokazuje, że wszak droga miłości do drugiego do łatwych nie 

należy, ale jej owoce przynoszą słodycz życiu.  

Pani Teresa Bujak to prawdziwy przyjaciel i orędownik młodzieży. Pomaga 

uczniom w rozwiązywaniu problemów szkolnych, zawodowych i życiowych. 

Jest powiernikiem sekretów i wsparciem dla uczniów w trudnych momentach 

ich życia. Służy młodzieży z miłością i poświęceniem, nie ograniczając się 

tylko wyłącznie do zadań szkolnych.  

 

Osoba rekomendująca: Małgorzata Joniuk-Piątkowska, dyrektor Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi oraz Donata Andrzejczak,  

opiekun szkoły z ramienia ŁCDNiKP 
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KREATOR KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

 

Ambroszczyk Magdalena 

Szkoła Podstawowa nr 24 w Łodzi 

 

Kreator Kompetencji Społecznych – tytuł i certyfikat przyznano Pani 

Magdalenie Ambroszczyk, nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej, w roku 

2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 

organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego. 

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań: 

1. Realizacja ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez szachy” we 

współpracy z Polskim Związkiem Szachowym – opracowanie oraz 

realizacja autorskiej koncepcji upowszechniającej grę w szachy na 

terenie szkoły. Przygotowany program edukacyjny zakłada rozwijanie 

kompetencji kluczowych związanych z kształtowaniem logicznego 

myślenia matematycznego, wprowadzającego uczniów w świat 

kodowania/programowania. 

2. Uczestnik projektu „Modelowanie wewnątrzszkolnego systemu 

orientacji i poradnictwa zawodowego w I i II etapie kształcenia” od 2015 

roku. Pełnienie funkcji szkolnego koordynatora scalającego pracę kilku 

zespołów nauczycielskich działających we wdrażania projektu.  

3. Opracowanie i wdrażanie w bieżącym roku szkolnego 

wewnątrzszkolnego projektu prozawodowego pod nazwą „Kto dba 

o nasze zdrowie i bezpieczeństwo”. 

4. Prowadzenie edukacji finansowej – aktywnie podejmowana jest 

współpraca z rodzicami, którzy pełnią funkcję konsultantów (ekspertów 

z dziedziny finansów). 

5. Współautorka programu cyklicznych spotkań podejmowanych 

z nauczycielami i dyrektorami okolicznych przedszkoli. Program służy 

wzajemnej wymianie doświadczeń nauczycieli szkoły i przedszkoli.  

6. Realizatorka modelowych zajęć edukacyjnych nt. Propozycje zabaw 

i ćwiczeń doskonalących naukę czytania i pisania z wykorzystaniem 

elementów Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz oraz 

Odimiennej Metody Nauki Czytania i Pisania według Ireny Majchrzak. 

7. Autorka publikacji „Myślę o przyszłości”, ŁCDNiKP 2018  
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Uczestniczenie w pracach ŁCDNiKP: 

1. Lider Zespołu metodycznego ds. Kreatywnych rozwiązań metodycznych 

w pracy z uczniami: 

 przygotowanie i poprowadzenie modelowych zajęć 

edukacyjnych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej szkół 

podstawowych nt. „Wycieczka edukacyjna i co dalej? Alternatywne 

możliwości wykorzystania treści wycieczki edukacyjnej w działaniach 

szkolnych”, 

 współprowadzenie warsztatów metodycznych 

nt. „Wykorzystanie kreatywnych rozwiązań we wdrażaniu treści 

obywatelskich w klasach 1–3 - polskie zwyczaje i tradycje ludowe”. 

Podczas warsztatów nauczyciele wypracowali bank pomysłów na 

realizację powyższych treści: propozycje krzyżówek, rebusów, 

piktogramów, scenariuszy zajęć, opracowali materiał opisujący zabawy 

i gry edukacyjne o tematyce bożonarodzeniowej. 

2. Aktywne uczestniczenie w spotkaniach zespołu metodycznego 

ds. Orientacji zawodowej uczniów. W roku szkolnym przeprowadzono 

modelowe zajęcia edukacyjne prezentujących wykorzystanie metody 

projektu z dziećmi klasy pierwszej nt. Zawody w mojej rodzinie. 

Prezentacja zawodów wybranych członków rodziny. 

3. Udział w pracach zespołu ds. oceniania kształtującego – prezentacja 

własnych doświadczeń. 

1. Udział w pracach zespołu ds. współpracy nauczycieli przedszkoli 

i szkół podstawowych, uczestniczenie w szkoleniach np. sposoby na 

integrację zespołu klasowego z wykorzystaniem elementów pedagogiki 

zabawy czy tutoring w praktyce szkolnej. 

 

Organizacja partnerstwa dla szkolnej edukacji (przykłady): 

1. z Filią nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty – 

uczestniczenie dzieci w konkursach literacko-plastycznych, spotkaniach 

z autorami książek dla dzieci; 

2. z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Łodzi – np. prowadzenie 

zajęć reedukacyjno-kompensacyjnych; 

3. uaktywnienie rodziców jako partnerów edukacyjnych. 

 

Osoba rekomendująca: Aleksandra Proc, doradca metodyczny ds. edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej w ŁCDNiKP 
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KREATOR KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

 

Chrzan Danuta 

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Mariana Piechala w Łodzi 

 

Kreator Kompetencji Społecznych – tytuł i certyfikat przyznano Pani 

Danucie Chrzan, nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej, w roku 2018 

podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 

organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego. 

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań: 

1. Opracowanie i wdrażanie od 2016 roku innowacji pedagogicznej „Teatr 

od Kuchni” w klasach II i III. Przedsięwzięcie poszerza treści z zakresu 

edukacji polonistycznej, społecznej o zagadnienia związane z teatrem. 

Celem nadrzędnym jest ukształtowanie nawyku aktywnego uczestnictwa 

w życiu kulturalnym, rozwinięcie zainteresowania teatrem, rozbudzenie 

u dzieci zainteresowań związanych z tworzeniem sztuki teatralnej – 

scenografia, gra aktorska. Specyfiką innowacji wdrażanej w roku 

2017/2018 jest połączenie sztuki kulinarnej i teatralnej. Opracowano 

szkolne przedstawienie sztuki „Królewna i herbatnik”, które wystawiono 

w szkole i na scenie Teatru Lalek Arlekin przy współpracy z aktorem tego 

teatru Panem Patrykiem Steczkiem. 

2. Propagowanie edukacji teatralnej – prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

teatralnych dla dzieci z klas 1–3 przy współpracy z aktorami Teatru Lalek 

Arlekin. Przygotowano 12 premier teatralnych. Zorganizowano przeglądy 

dla dziecięcych grup teatralnych. Uczestniczyła z dziećmi w Konkursach 

i Przeglądach teatralnych organizowanych na terenie wielu łódzkich szkół 

zdobywając uznanie i nagrody. 

3. Koordynowanie na terenie szkoły działań związanych z edukacją 

europejską we współpracy z Międzyszkolnym Klubem „Europa w naszej 

szkole”. Przykłady działań:  

 opracowanie, koordynacja i realizacja projektu poszerzającego 

wiedzę o Unii Europejskiej pod hasłem „Tradycje i zwyczaje – Unii 

Świętowanie” dla uczniów klas 1–3, 4–6, 

 opracowanie, koordynacja i realizacja projektu „Rytmy i smaki 

Europy” - poszerzającego poprzez zabawę wiedzę uczniów na temat 

różnych krajów Europy. 
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4. Renowacja wiedzy w ramach działań Międzyszkolnego Klubu „Europa 

w Naszej Szkole” podczas wizyt studyjnych do krajów europejskich 

(Strasburg, Budapeszt, Drezno, Guben, Szwajcaria Saksońska, Praga). 

5. Współpraca z Klubem Nauczyciela przy organizacji Wojewódzkiego 

Konkursu na Scenariusz Zajęć z Wykorzystaniem Technik Teatralnych 

i scenariusz przedstawienia w ramach ogólnopolskiej akcji „Dotknij 

Teatru”. 

6. Organizacja cyklicznych spotkań z ciekawą literaturą dla uczniów  

klas 1–3 w formie „Wieczornych Poczytanek”. W uznaniu zasług za 

promowanie czytelnictwa Pani Danuta Chrzan otrzymała trzecią Złotą 

Księgę przyznaną przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Łodzi. 

7. Pełni funkcję opiekuna Samorządu Szkolnego. Podejmowane działania 

wynikają z potrzeb i zainteresowań uczniów. 

8. Publikacja wielu autorskich materiałów na platformie edukacyjnej 

Centrum Rozwoju i Edukacji. 

 

Uczestniczenie w pracach ŁCDNiKP: 

1. Udział w projekcie „Bezpieczny pierwszak w szkole i w domu” 

opracowanym przez doradców edukacji wczesnoszkolnej. 

2. Lider zespołu metodycznego ds. edukacji teatralnej „Książka w teatrze, 

teatr w książce”: 

 przygotowanie i poprowadzenie modelowych zajęć edukacyjnych 

dla nauczycieli nt. „Odkrywamy tajemnice teatru” w klasie II, 

 przygotowanie i poprowadzenie warsztatów metodycznych 

nt. „Techniki sztuki teatralnej – propozycje zabaw i ćwiczeń 

przygotowujących uczniów do opracowania sztuki teatralnej, 

 wsparcie w przygotowaniu zajęć nt. „Sztuka teatralna i co dalej?” 

nauczycielki SP 23 w Łodzi. 

 

Organizacja partnerstwa dla szkolnej edukacji (przykłady): 

1. Projektowanie oraz organizacja przedsięwzięć edukacyjnych 

ukierunkowanych na działania artystyczne, europejskie, adaptacyjne, 

usprawnianie dzieci z dysfunkcjami i różnego typu kłopotami 

w prawidłowym funkcjonowaniu w szkole we współpracy z Teatrem 

Lalek Arlekin. 
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2. Współpraca z Łódzkim ZOO – występ publiczny uczniów 

z przedstawieniem „ZOO”. Projektowanie kukiełek przedstawiających 

zwierzęta. 

3. Współpraca z Przedszkolami Miejskimi nr 1, 121, 43, 73 w ramach 

programu adaptacji dziecka do warunków szkolnych. 

4. Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 54 i PIP  w zakresie przygotowania 

uczniów do konkursu „Moja bezpieczna szkoła”. 

5. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną nr 14 w Łodzi – organizacja 

lekcji bibliotecznych, konkursu czytelniczego. 

 

Osoba rekomendująca: Aleksandra Proc, doradca metodyczny ds. edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
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KREATOR KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

 

Janek Sylwester 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi 

 

Kreator Kompetencji Społecznych – tytuł i certyfikat przyznano Panu 

Sylwestrowi Jankowi, socjoterapeucie, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Sylwester Janek od wielu lat jest propagatorem działań, które mają pomóc 

dzieciom w kryzysie. Z tych powodów założył jako nauczyciel akademicki 

wolontaryjną grupę studentów socjoterapii , która pod jego merytoryczną 

opieką uczyła się projektowania i prowadzenia zajęć dla dzieci ze świetlicy 

podwórkowej. Aktualnie jest to jeden z bardziej cenionych zespołów 

wychowawczych w łódzkich placówkach. Sylwester Janek wprowadził do 

łódzkich szkół program Szkolny Socjoterapeuta, obejmujący swoim 

oddziaływaniem zarówno ucznia jak i nauczyciela i rodzica. Program 

wprowadzono w 3 łódzkich szkołach, obecnie realizowany jest w Szkole 

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi. Efekty pracy 

socjoterapeutycznej, prowadzonej w takiej formie, prezentowane były przez 

Sylwestra Janka podczas licznych konferencji organizowanych przez WSEZ. 

Innowacyjność pedagogiczna Sylwestra Janka zaskutkowała opracowaniem 

nowatorskich zajęć profilaktyczno-terapeutycznych. 

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań: 

1. Autor zajęć profilaktycznych o charakterze prospołecznym „Gra 

słowna: nękanie” - czyli jak bronić się przed mobbingiem 

rówieśniczym dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.  

Są to innowacyjne warsztaty z zakresu profilaktyki przygotowujące uczniów 

do radzenia sobie w trudnych sytuacjach rówieśniczych w szkole i poza nią. 

Warto mieć świadomość, że zjawisko przemocy psychicznej występuje także 

wśród dzieci i młodzieży. Mówimy wtedy zwykle o mobbingu rówieśniczym 

lub szkolnym. Zajęcia prowadzone są w szkole od 2017 roku. Zajęciami 

warsztatowymi objęto 15 klas I–VII w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 11 w Łodzi.  
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Celem warsztatów jest pomoc uczniom w zdobyciu konkretnych technik 

słownych i strategii działań, które pomagają wygrać w ataku nękacza. 

Uczniowie podczas warsztatów: 

 uczestniczą w treningu umiejętności społecznych, 

 w atmosferze zabawy zdobywają konkretne narzędzia by wygrać 

z mobberem, 

 mają okazję do przećwiczenia nowych umiejętności społecznych, 

 uświadamiają sobie o obowiązujących zasadach prawnych, 

 zdobywają pewność siebie i wiedzę jak reagować. 

Efektem warsztatów jest: 

 zwiększenie świadomości wśród uczniów o procesie i mechanizmach 

przemocy psychicznej wśród rówieśnikach, 

 uzyskanie i przećwiczenie nowych umiejętności społecznych w formie 

technik werbalnych podczas treningu umiejętności społecznych, 

 uświadomienie praw i strategii radzenia sobie z mobbingiem 

rówieśniczym w szkole, 

 wzmocnienie poczucia wartości i sprawczości, niwelowanie poczucia 

bezradności u uczniów, którzy są ofiarami nękaczy, 

 zmniejszenie zjawiska przemocy psychicznej i fizycznej wśród uczniów 

w szkole i poza nią. 

Wstępna ewaluacja, opierająca się na wywiadach ustnych z wychowawcami, 

pedagogiem szkolnym oraz w wyniku obserwacji, przekazuje bardzo dobre 

informacje zwrotne wskazujące na wysoką efektywność prowadzonych zajęć 

warsztatowych. 

2. Autor szkoleń warsztatowych dla kadry pedagogicznej z zakresu 

profilaktyki.  

Szkolenie „Gra słowna: nękanie” - czyli jak bronić się przed mobbingiem 

rówieśniczym dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Celem 

szkolenia jest przygotowanie wychowawców i pedagogów do 

przeprowadzenia efektywnych dwugodzinnych warsztatów z uczniami 

w temacie mobbingu rówieśniczego. 

3. Autor techniki animacyjnej związanej ze szkolnymi grami 

interpersonalnymi.  

Warsztaty w wykorzystaniem techniki animacyjnej odbyły się w 25 klasach  

I–VII w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 w Łodzi.  
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4. Autor szkolenia „Animator szkolnych gier interpersonalnych” dla 

kadry pedagogicznej z rozwoju kompetencji miękkich.  

Nowa technika wspomaga realizację programu dydaktycznego na własnych 

zajęciach przedmiotowych, godzinach wychowawczych i innych spotkań 

z uczniami szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. 

 

Wykaz najważniejszych publikacji  

Pan Sylwester Janek jest autorem wielu artykułów zamieszczonych 

w pokonferencyjnych zeszytach WSEZ. W tym roku powstały następujące 

artykuły. 

1. Autor artykułu pt. „45=5, czyli jak usunąć nudę z zajęć 

lekcyjnych”o badaniach nad nudą w szkole i o sposobie na poradzenie 

sobie z tym zjawiskiem u uczniów. Ukazujący propozycję efektywnej 

techniki animacyjnej dla każdego kto pracuje z dziećmi w wieku 

szkolnym.. W artykule przedstawiono propozycję sprawdzonego 

pomysłu korzystania ze szkolnych gier interpersonalnych. 

2. Autor artykułu pt. „Sposób na nękacza, czyli jak pomóc dzieciom bronić 

się przed mobbingiem rówieśniczym”. W artykule zaprezentowano, jak 

możemy nauczyć się pomagać dziecku w zdobyciu odpowiednich 

umiejętności społecznych chroniących je przed mobbingiem 

rówieśniczym oraz o tym jak reagować na takie sytuacje, gdy dowiemy 

się, ze nasze dziecko czy uczeń jest ofiarą nękacza. 

 

Uczestniczenie w pracach ŁCDNiKP: 

Udział w pracach zespołu metodycznego „Szkoła dramy bohaterskiej 

wyobraźni”. W ramach prac zespołu współprowadził cykl 8 dwugodzinnych 

zajęć modelowych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 11 w Łodzi 

prowadzonych w klasie VI.  

Zajęcia miały na celu poprawę relacji w klasie, która uznawana była za 

,,trudną”. Dlatego do ,,tego eksperymentu pedagogicznego” włączono 

wszystkich nauczycieli, którzy chcieli wypracować nowe relacje z ,,trudnymi 

uczniami”. Prowadzone były zajęcia z nauczycielem historii, plastyki, 

wychowawcą, polonistą, nauczycielem w-f, pedagogiem. Zajęcia odbywały 

się na terenie szkoły a także w Centrum Zajęć Pozalekcyjnych, Poleskim 

Ośrodku Sztuki. Uczniowie wzięli udział w warsztatach w ramach Kolorowej 

Tolerancji. Podczas zajęć zastosowano metodę video treningu, która 

pozwoliła uczniom i nauczycielom na autorefleksję i podjęcie dyskusji na 

temat wpływu zachowań poszczególnych uczniów na przebieg zajęć 
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lekcyjnych. Uczniowie mogli analizować zajęcia w których współpracowali, 

byli zaangażowani. Efektem ,,eksperymentu” było zwiększenie wśród 

uczniów poczucia wpływu na przebieg zajęć edukacyjnych i budowanie 

relacji. Do eksperymentalnych zajęć dołączono również indywidualne 

wsparcie socjoterapeutyczne w formie tuto ringu. Dyrekcja Szkoły 111 

zaplanowała kolejne działania tego typu dla innej ,,trudnej” klasy. 

 

Organizacja partnerstwa dla szkolnej edukacji (przykłady): 

1. Sylwester Janek jest współzałożycielem specjalistycznej placówki 

wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-wychowawczej „Świetlicy 

Podwórkowej” przy organizacji pozarządowej pożytku publicznego 

w 2006.  

Stworzono innowacyjny styl pracy pedagogiczno-terapeutyczny dla dzieci 

i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Współpracowano w pomocy dzieciom i ich rodzinom m.in. z okolicznymi 

szkołami, sądem, pracownikami socjalnymi. Opracowano liczne projekty 

społeczne mające na celu propagowanie i wspieranie pasji młodych ludzi 

m.in. w projekcie „mŁodzi z pasją” o zasięgu łódzkim. Realizowano projekty 

o charakterze integracji międzypokoleniowej łącząc świat dzieci i seniorów – 

„Międzypokoleniowa książka kucharska”, „Międzypokoleniowy poradnik 

upcyclingu”. Do dziś placówka cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym 

za profesjonalizm i efektywność swoich oddziaływań. W projektach wzięło 

udział 550 uczestników w tym dorosłych i dzieci z Bałut i Śródmieścia. 

2. Sylwester Janek współpracuje z organizacją pozarządową pożytku 

publicznego Stowarzyszeniem Centrum Wsparcia Terapeutycznego 

przy tworzeniu i realizacji  projektów edukacyjno-integracyjnych. 

Adresatem byli uczniowie i wychowankowie placówki „Świetlicy 

Podwórkowej” wraz z ich rodzinami. Przykładem projektu jest „Rodzinny 

czar matematycznych planszówek”, którego celem było popularyzowanie 

matematyki i integracja rodzin. A podczas Rodzinnego Turnieju 

Matematycznych Planszówek całe rodziny mogły miło i produktywnie 

spędzić czas, rozwiązując różne zadania, łamigłówki, etc. 

 

Osoba rekomendująca: Hanna Jastrzębska-Gzella, doradca metodyczny 

w ŁCDNiKP 
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KREATOR KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

 

Załuska Anna 

Szkoła Podstawowa nr 142 im. Zawiszy Czarnego w Łodzi 

 

Kreator Kompetencji Społecznych – tytuł i certyfikat przyznano Pani Annie 

Załuskiej, wychowawcy świetlicy, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań: 

Pani Anna Załuska jako wychowawca świetlicy organizuje działania, których 

odbiorcami są wszyscy uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej 142. Są 

to działania innowacyjne i wspierające wychowawczą rolę szkoły, często 

angażujące całą społeczność szkolną. Te umiejętności włączania szerszego 

grona nauczycieli do inicjowanych projektów wynikają nie tylko z wielkiego 

zaangażowania Pani Anny Załuskiej w realizację wszystkich etapów 

podejmowanych działań, ale również z pasji do działania na rzecz budowania 

pozytywnego klimatu szkoły  oraz z dużego zaufania rady pedagogicznej 

w stosunku do nauczycielki. Anna Załuska stale poszerza swoje kompetencje 

pedagogiczne, poprzez udział w wielu kursach warsztatach metodycznych 

i konferencjach organizowanych przez ŁCDNiKP. Anna Załuska 

zafascynowana metodą dramy stała się jej ambasadorką w swojej szkole, 

organizując i współprowadząc cykle zajęć edukacyjnych, lekcji modelowych. 

W działaniach tych ściśle współpracuje z metodykiem Hanną Jastrzębską 

Gzella. 

1. W 2016 roku Pani Anna Załuska otrzymała Certyfikat Nauczyciela 

Projektu Bohaterskiej Wyobraźni w zakresie szkolenia pt. „Jak bierni 

obserwatorzy mogą stać się bohaterami” (Moduł I) w Programie 

Rozumienie Ludzkiej Natury Profesora Philipa G. Zimbardo. Od tego 

czasu z wielkim zaangażowaniem organizuje zajęcia edukacyjne 

i wychowawcze w oparciu o ten Program. 

Nauczycielka rozpoczęła całoroczne cotygodniowe zajęcia pozalekcyjne 

z uczniami klasy drugiej pt. „Szkoła Dramy Bohaterskiej Wyobraźni”, 

oparte o innowację pedagogiczną metodyka Hanny Jastrzębskiej Gzelli. 

Wszystkie działania w ramach Szkoły dramy bohaterskiej wyobraźni 

oparte są na dostosowaniu poszczególnych modułów do potrzeb uczniów 
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i szkoły, co wymaga od osoby wprowadzającej innowację włączania 

autorskich pomysłów na ich realizację. W tym czasie wraz z wieloma 

grupami uczniów  współprowadziła warsztaty dramowe budzenia bohaterskiej 

wyobraźni odbywające się w Poleskim Ośrodku Sztuki, jak i w macierzystej 

szkole. 

Efekty: 

 Zdobycie wiedzy na temat psychologicznych barier w niesieniu 

pomocy, bezpiecznego i skutecznego reagowania w sytuacjach 

potencjalnie wyzwalających efekt gapia oraz poznanie nowych techniki 

pracy z grupą. 

 Uczniowie biorący udział w zajęciach „Szkoła Dramy Bohaterskiej 

Wyobraźni” stali się grupą bardziej zintegrowaną i wrażliwą na 

potrzeby innych. Nabyli umiejętność pracy w zespole oraz 

komunikowania się miedzy sobą. Nakręcany w klasie film „Podaj 

dalej” uświadomił uczniom potrzebę pomagania innym i już po 

zakończonych zajęciach zarówno wychowawczyni, jak i inni 

nauczyciele zauważyli u dzieci większą empatię oraz większe chęci 

pomagania sobie wzajemnie i osobom starszym. 

2. Anna Załuska w roku szkolnym 2017/2018 podjęła się wdrażania 

w klasie IIa oraz IIIa idei bohaterskiej wyobraźni prowadząc 

cotygodniowe zajęcia pozalekcyjne pt. „I ty możesz być bohaterem”. 

Systematycznie i na bieżąco prowadzi rozmowy i konsultacje z metodykiem 

Hanną Jastrzębską Gzellą. W ramach programu Pani Anna Załuska dzieli się 

swoją wiedzą z innymi nauczycielami. Ważnym momentem w życiu szkoły, 

w której uczy pani Anna Załuska, było zorganizowanie przez nią spotkania 

dla całej społeczności szkolnej na otwarciu „Korytarza Bohaterskiej 

Wyobraźni”, podczas którego była możliwość rozpropagowania idei 

bohaterstwa dnia codziennego w całej szkole. 

Efekty: 

 Uczniowie uczęszczający na te zajęcia bardzo chętnie i z wielkim 

zaangażowaniem dzielili się z pozostałymi uczniami w szkole podczas 

tego spotkania własnymi doświadczeniami, doświadczeniami swoich 

rodziców na temat odwagi i bohaterskich zachowań. Po uroczystości 

otwarcia Korytarza Bohaterskiej Wyobraźni, wielu uczniów z innych 

klas zgłasza się z chęcią uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach.  

 Rozpropagowanie idei codziennego bohaterstwa podniosło wiedzę 

uczniów na temat potrzeb innych ludzi i dało narzędzie nauczycielom 

do pracy wychowawczej ze swoimi podopiecznymi. 



82 Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 2017/2018 

 

3. Anna Załuska jest liderem zespołu wychowawczego, w ramach którego 

zainicjowała w roku szkolnym 2017/2018 w szkole, projekt „Podróż 

ku wartościom” w oparciu o  autorski program o tym samym tytule 

Projekt obejmuje klasy I–VII i trwa prawie cały rok szkolny. W ramach tego 

projektu, obok wielu warsztatów, konkursów plastycznych, wystaw, odbył się 

w cykl warsztatów prowadzonych przez metodyka  Panią Hannę Jastrzębską 

Gzellę w klasie IIa, IIIa i klasie VII.  

Dzięki podejmowanym przez panią Annę Załuską działaniom wszystkie klasy 

w szkole podstawowej nr 142 przepracowały uniwersalny system wartości, 

wykonały plakaty i zaprezentowały swoje dotychczasowe przemyślenia całej 

społeczności szkolnej podczas spotkania zatytułowanego. „Przystanek 

w podróży ku wartościom” zorganizowanego w szkole 25 stycznia 2018 r. 

Wychowawcy klas w których odbyły się zajęcia z wykorzystaniem dramy - 

współprowadzone przez panią Annę Załuską, mieli możliwość poznać tę 

metodę w praktyce. W ten sposób Anna Załuska umożliwia wychowawcom  

i nauczycielom swojej szkoły zapoznanie z metodą dramy i jej zastosowaniem 

w edukacji, wychowaniu i kształtowaniu umiejętności społecznych uczniów. 

Realizacja tego programu to przykład twórczej profilaktyki , połączonej 

z edukacją kulturalną (wykorzystywanie tekstów kultury, organizowanie 

konkursów plastycznych i wystaw tematycznych, realizacja filmów 

i reportaży). 

Efekty: 

 Udział nauczycieli w projekcie spowodował, że nauczyciele lepiej 

i częściej zaczęli komunikować się ze sobą, planować pracę i lepiej 

współpracować ze sobą.  

 Projekt poszerzył ofertę szkoły w zakresie pracy wychowawczej ze 

swoimi wychowankami. Nauczyciele i uczniowie podnieśli swoje 

umiejętności w zakresie korzystania z dostępnych technik 

multimedialnych typu kamera, aparat fotograficzny, program graficzny 

w komputerze, smartfonie. 

 Zdobycie większej wiedzy na temat wdrażania do praktyki szkolnej 

uniwersalnego systemu wartości, planowania pracy 

dwudziestokilkuosobowej grupy dorosłych osób i koordynowania 

realizowanym projektem. 

 Uczniowie spontanicznie dokonali zbiórki pieniędzy, by pomóc 

dzieciom z Aleppo.  

4. Anna Załuska od wielu lat inicjuje projekty z edukacji kulturalnej będąc 

koordynatorem projektu „Wojny dorosłych historie dzieci”, który 

skierowany jest do wszystkich klas.  
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W tym roku dzięki jej inicjatywie uczniowie wzięli udział w spektaklu 

,,Bezsenność Jutki” organizowanym przez ŁCDNiKP oraz Stowarzyszenie 

ŁAD oraz w cyklu warsztatów o tym samym tytule. W ten sposób większa 

część uczniów zapoznała się z sytuacją dzieci wywiezionych podczas 

Wielkiej Szpery. Prowadzona przez Annę Załuską edukacja kulturalna, łączy 

obszary z różnych dziedzin edukacji, sprzyja wychowaniu do wartości  oraz 

znacząco wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły. 

Efekty: 

 Działania podejmowane w ramach projektu, poszerzyły wiedzę 

uczniów na temat wojny i sytuacji dzieci podczas II wojny światowej, 

rozumienie przeżyć ludzi w tamtych wojennych czasach oraz 

współczesnych realiów towarzyszących obecnym konfliktom 

wojennym na świecie.  

 Warsztaty zintegrowały zespoły klasowe, wyzwoliły kreatywność 

nawet wśród nieśmiałych uczniów, nauczyły organizacji pracy oraz 

podniosły poziom empatii. 

5. Anna Załuska koordynuje od dwóch lat projekt „Otwarta Świetlica”, 

w ramach którego zaprasza rodziców, dziadków oraz inne ciekawe 

osoby, by zaprezentowały dzieciom świetlicowym i  uczniom swoje 

zawody i pasje, głównie w formie warsztatowej. Spotkania te skierowane 

są zarówno do dzieci świetlicowych jak i pozostałych uczniów. 

Poszerzają one wiedzę dzieci z zakresu preorientacji zawodowej, 

pokazują jakie można mieć zainteresowania i pasje oraz wzmacniają 

bardzo więzi rodzinne ukazując członków rodziny jako autorytety 

i ludzi, którzy mogą w innych wzbudzać podziw. Były to miedzy 

innymi: 

 „Podróże po Polsce i po świecie” – rodzeństwo uczęszczające do naszej 

szkoły wraz z rodzicami opowiedzieli swoim kilkumiesięcznym 

pobycie na wyspie Bali (16.02.2017); 

 „Na ludową nutkę” – odbyły się warsztaty tańca ludowego regionu 

łódzkiego – prowadzone przez zaproszoną skrzypaczkę i jednego 

z rodziców (02 – 06.03.2017); 

 warsztaty dla uczniów i nauczycieli z tworzenia biżuterii z modeliny, 

prowadzone przez babcię naszego ucznia (06.03.2017 oraz 

12.05.2017); 

 „Spotkanie z literaturą” – zaprosiliśmy Panią Dyrektor, która streściła 

dzieciom powieść H. Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”, 

a uczniowie przedstawili scenkę teatralną (22.03.2017) 
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 warsztaty plastyczne pt. „Twórczy recykling czyli biżuteria z odzysku” 

prowadzone przez plastyczkę – mamę uczennicy drugiej klasy;  

 spotkanie z mikrobiologiem pt. „Czy bakterie są dobre czy złe dla 

naszego organizmu” – babcię uczennicy pracującą na Politechnice 

Łódzkiej; 

 „Wiosenny Mikrofon” – spotkanie podczas którego zostały zaproszone 

do świetlicy utalentowani wokalnie uczniowie szkoły, którzy dali 

koncert dzieciom świetlicowym (23.03.2017); 

 warsztaty z architektury prowadzone przez dwie architektki – mamy 

naszych uczniów; 

 cyklicznie zapraszam panią psycholog – mamę ucznia, która pomaga 

dzieciom zrozumieć na czym polega stres, jak sobie radzić ze stresem 

przed klasówką, co zrobić aby łatwiej i szybciej odrobić prace 

domowe, wtajemnicza w sztukę autoprezentacji i odpowiada na 

wszystkie nurtujące uczniów pytania; 

 został podjęta współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Łodzi - odbyły 

się zajęcia „Mówimy po łódzku” w klasach trzecich. 

Efekty: 

 Działania te poszerzyły wiedzę dzieci z zakresu preorientacji 

zawodowej.  

 Pokazały jakie można mieć zainteresowania i pasje.  

 Spotkania te wzmocniły bardzo więzi rodzinne ukazując członków 

rodziny jako autorytety godne naśladowania i wzbudzające podziw.  

 Zacieśniły więzi ze szkołą i stanowiły nieoceniony czynnik 

wychowawczy. 

6. Współpracując z bibliotekami rejonowymi Anna Załuska: 

 przygotowała grupę uczniów klasy trzeciej do udziału w Młodzieżowej 

Konferencji Naukowej „Biblioteka moich marzeń” z okazji 95-lecia 

powstania biblioteki dla dzieci i młodzieży w Łodzi. Każde dziecko 

wygłosiło swoje przemówienie w oparciu o  przygotowaną przez siebie 

prace plastyczną (15.05.2017); 

 przygotowała uczniów klasy V i VI do konkursu fotograficzno-

literackiego „Reymontowska Łódź w obiektywie”, gdzie dwoje 

uczniów zostało laureatami w tym konkursie.    
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Efekty: 

 Uświadomienie dzieciom kulturotwórczego znaczenia bibliotek 

w środowisku lokalnym. 

 Rozbudzenie zainteresowania uczniów fotografią i literaturą. 

 Ukazanie piękna naszego miasta i wzbudzanie zainteresowania historią 

Łodzi. 

 

Wykaz najważniejszych publikacji 

W marcu 2017 roku Anna Załuska uczestniczyła w konferencji na temat 

„Wychowanie do wartości z zastosowaniem metody dramy” 
zorganizowanej w ramach Targów Edukacyjnych przez Łódzkie Centrum 

doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, podczas której 

zaprezentowała w postaci prezentacji PowerPoint i wykładu działania, które 

realizowała w Szkole Podstawowej nr 142 w Łodzi w ramach projektu Szkoła 

Dramy Bohaterskiej Wyobraźni. (08.03.2017). 

 

Uczestniczenie w pracach ŁCDNiKP: 

 Udział w pracach  zespołu metodycznego „Szkoła Dramy Bohaterskiej 

wyobraźni” - wdrażanie innowacji w macierzystej szkole, 

organizowanie zajęć modelowych, udział w konferencjach 

metodycznych i seminariach. 

 

Organizacja partnerstwa dla szkolnej edukacji (przykłady): 

1. Anna Załuska specjalizuje się w wykorzystywaniu  metody debaty 

szkolnej. W związku z tym proszona jest przez nauczycieli o pomoc 

w organizowaniu debat na różne tematy. I tak: 

 wraz z nauczycielem  odpowiedzialnym za samorząd szkolny  Anna 

Załuska przeprowadziła debatę pt. „Za i przeciw dzwonkom 

w szkole” 20.02.2017, 

 wraz z nauczycielem  języka angielskiego przeprowadziła  debatę 

„Czy warto i w jaki sposób najefektywniej uczyć się języków 

obcych” (20.09.201). 

2. Anna Załuska aktywnie  uczestniczyła w  akcji „Czytanie łączy 

pokoleniaˮ prowadzonej przez Miejską Bibliotekę Rejonową, Filia 

nr 3 podczas, której nauczyciele różnych szkół czytali uczniom bajki 

i opowiadania (29.05.2017). 
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3. Łączenie pokoleń odbyło się również podczas zorganizowanych  przez 

Annę Załuską  warsztatów z tworzenia biżuterii z modeliny dla 

uczniów oraz wszystkich nauczycieli, które poprowadziła babcia 

jednego z uczniów. (12.05.2017). 

Efekty: 

 Uczniowie dzięki metodzie debaty nabyli umiejętności korzystania 

z dotychczas posiadanej wiedzy, nauczyli się uważnego słuchania, 

wypowiadania się, wyciągania wniosków. Debata kształtowała 

w uczniach postawy obywatelskie. 

 Włączenie się do działań proponowanych przez bibliotekę 

wzbogaciło ofertę skierowaną do czytelników. Akcja ta 

uatrakcyjniła i podniosła poziom czytelnictwa wśród dzieci. 

 Wymienione wyżej warsztaty wzbogaciły umiejętności manualne 

i wrażliwość artystyczną zarówno uczniów jak i nauczycieli. 

Wytworzona przyjacielska atmosfera pogłębiła więzi między 

uczniami oraz między uczniami i nauczycielami, a babcia ucznia 

stała się dla wszystkich autorytetem w dziedzinie plastycznej.    

Działania pedagogiczne Pani Anny Załuskiej wpływają na całą społeczność 

szkolną  w obszarach edukacji, wychowania i profilaktyki. Szkoła SP 142 

dzięki determinacji, pasji Anny Załuskiej staje się ważnym punktem na mapie 

szkół pracujących w oparciu o metodę dramy. 

 

Osoba rekomendująca: Hanna Jastrzębska-Gzella, doradca metodyczny 

w ŁCDNiKP 
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KREATOR KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

 

Kularski Sebastian 

Publiczne Gimnazjum nr 34 w Łodzi 

 

Kreator Kompetencji Społecznych – tytuł i certyfikat przyznano Panu 

Sebastianowi Kularskiemu, nauczycielowi plastyki, wiedzy o kulturze i zajęć 

artystycznych, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań: 

1. Kapsuły czasu. Projekt realizowany dwukrotnie z mieszkańcami Łodzi, 

uczniami Publicznego Gimnazjum nr 34 w Łodzi, XXXII Liceum 

Ogólnokształcącego w Łodzi i Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi. 

Pierwsza realizacja „Chodnik wysadzany opowieściami” miała miejsce 

we Wrocławiu, druga „Ukazanie niewidzialnego” w Łodzi. Kapsuły 

zostały wmontowane w zewnętrzne ściany budynków. Uczniowie do 

każdego przedmiotu dodawali opowieść spisaną na kartce lub 

wypowiadali się do dyktafonu. 

2. Miejscem spotkań były warsztaty z odlewania kapsuł czasu z dziećmi – 

w Punkcie Aktywności Mieszkańców, czyli społecznym Domu Kultury 

prowadzonym przez Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani. 

3. Warsztaty Street artu – dla uczniów Gimnazjum nr 34, Szkoły 

Podstawowej nr 81, Szkoły Podstawowej nr 141. Wykonanie na 

ścianach budynku na zewnątrz, w szatni i na placu przed szkołą dużych 

malarskich realizacji. Użycie szablonów, powielanie kształtów, 

rozmach gestu niemożliwy w warunkach pracowni szkolnych. 

4. Freski oraz obiekty tematyczne na płytach mdf wykonywane przez 

uczniów na ścianach w niewyremontowanych częściach Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi. Wartość tych realizacji poza 

estetyczną sytuuje się głównie w podnoszeniu poczucia wartości 

u twórców takich wielkoformatowych prac. Często dzieci utalentowane 

plastycznie bywają nadwrażliwe, skryte w sobie, a tego typu realizacje 

wzmacniają uczniów. 

5. Najważniejsze publikacje: Cykl prac pt. „Obrazy Intencji” ukazuje 

w sposób geometryczny układ specjalnych kart matematycznych 
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układanych różnym osobom; Tańczące drzewa, sygn.p.d.akryl, płótno, 

90x110,5 cm.; Rybak, sygn. Dat. l.d., akryl, płótno, 100x126 cm.. 

 

Uczestniczenie w pracach ŁCDNiKP: 

 Zespół zadaniowy do spraw Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego z Plastyki dla uczniów gimnazjów, 

 Zespół zadaniowy do spraw Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego z Muzyki dla uczniów gimnazjów, 

 Zespół zadaniowy nauczycieli plastyki Mistrz – uczeń. 

 

Organizacja partnerstwa dla szkolnej edukacji (przykłady): 

 Projekty edukacyjne i artystyczne, 

 Razem z żoną Roksaną Kularską-Król tworzą duet artystyczny. Ich 

działania to głównie performance, obiekty, instalacje, video. Również 

kapsuły czasu są dziełem autorskim, na który pozyskali fundusze od 

Ministra Kultury, 

 Współpraca z ŁCDNiKP. 

 

Osoba rekomendująca: Aldona Danielewicz-Malinowska, doradca 

metodyczny przedmiotów artystycznych w ŁCDNiKP 
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KREATOR KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

 

Janiszewska Lidia  

Uniwersytet Łódzki 

 

Kreator Kompetencji Społecznych – tytuł i certyfikat przyznano Pani Lidii 

Janiszewskiej, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Dr Lidia Janiszewska – psycholog, wykładowca UŁ na Wydziale Nauk 

o Wychowaniu, specjalistka w zakresie psychologii społecznej i rozwojowej, 

kształci od ponad 20 lat kandydatów do zawodu nauczycieli przedmiotów, 

współautorka programu studiów  z edukacji międzykulturowej, specjalizuje 

się w problematyce stereotypów, uprzedzeń dyskryminacji jako efektu 

procesu kategoryzacji społecznej; Kształci w zakresie emocji i procesów 

poznawczych dla potrzeb komunikacji w ujęciu psychodynamicznym. 

Prowadzi od ponad 10 lat warsztaty z psychologii dla łódzkiej społeczności 

w ramach corocznego Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi 

 

Osoba rekomendująca: Bogusław Śliwerski, prof. dr hab. 
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KREATOR KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

 

Banasiak Bożena  

Uniwersytet Łódzki 

 

Kreator Kompetencji Społecznych – tytuł i certyfikat przyznano Pani 

Bożenie Banasiak, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Dr Bożena Banasiak – psycholog, specjalista II stopnia w zakresie 

psychologii klinicznej dzieci i młodzieży , wykładowca UŁ, od ponad 

dziesięciu lat prowadzi warsztaty z psychologii dla łódzkiej społeczności – 

dzieci , młodzieży i dorosłych w ramach corocznego Festiwalu Nauki, 

Techniki i Sztuki w Łodzi: prowadzi warsztaty dla młodzieży licealnej 

pt. „Lustereczko powiedz mi, jak rozwijać swoje możliwości i ukryte 

zdolności” oraz jest autorką warsztatu dla młodzieży pt. .„Jak uczysz się 

i odpoczywasz? Sprawdź swój typ temperamentu”. Szkoli rodziców w ramach 

Uniwersytetu dla Dorosłych m.in. o tym, co warto wiedzieć, kiedy dziecko 

jest smutne? 

 

Osoba rekomendująca: Bogusław Śliwerski, prof. dr hab. 
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KREATOR KOMPETENCJI ZAWODOWYCH 

 

Adamski Adam 

nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi 

Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP w Łodzi 

 

Kreator Kompetencji Zawodowych – tytuł i certyfikat przyznano Panu 

Adamowi Adamskiemu, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

1. Pracodawca/nauczyciel - mistrz 

Pan Adam Adamski jest dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych PKP, któremu 

na sercu leży przyszłość młodzieży i firmy, w której pracuje. Jako dyrektor 

przedsiębiorstwa zdecydował się na współpracę ze szkołą w zakresie 

organizowania kształcenia uczniów w zawodach kolejowych. Mając ogromne 

kompetencje i doświadczenie zawodowe podjął pracę nauczyciela 

przedmiotów zawodowych.  

Pan Adam Adamski dzięki wiedzy i umiejętnościom zawodowym oraz 

niezwykłej postawie cechującej się życzliwością, charyzmą i otwartością na 

problemy młodzieży, stał się dla uczniów mentorem, mistrzem, który pomaga 

realizować zadania nie tylko w obszarze zawodowym, ale także osobistym. 

Uczniowie poza lekcjami często odwiedzają pana Adama Adamskiego w jego 

miejscu pracy, aby zasięgnąć rady, konsultować podjęte decyzje i pomysły na 

rozwiązanie nurtujących ich problemów i wykonywanych zadań. Pan 

Adamski nigdy nie odmawia pomocy uczniom. To niezwykły człowiek, 

prawdziwy nauczyciel, przyjaciel młodzieży, mistrz i mentor. 

2. Połączenie teorii z praktyką 

Pan Adam Adamski swoje wieloletnie doświadczenie z pracy w PKP na 

różnych stanowiskach pracy, w tym na stanowisku dyrektora wykorzystuje 

w procesie kształcenia zawodowego uczniów. Organizując proces kształcenia 

przygotowuje zadania, które dają możliwość poznania różnych aspektów 

pracy na kolei. Uczniowie rozwiązując problemowe zadania odwzorowujące 

rzeczywiste zadania zawodowe, mogą analizować różne alternatywne 

rozwiązania. Pan Adam Adamski kieruje procesem uczenia się uczniów tak, 

aby stali się samodzielnymi, pełnowartościowymi pracownikami PKP. 
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3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 

Pan Adam Adamski dzieli się wiedzą i doświadczeniem także z innymi 

nauczycielami. Przygotował autorskie scenariusze, materiały i narzędzia 

dydaktyczne, które są do dyspozycji innych nauczycieli. Przygotowane 

materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas procesu kształcenia, 

ukierunkowane są na aktywność uczących się podczas wykonywania 

wysokosymulowanych lub rzeczywistych zadań zawodowych. Materiały 

przygotowane przez pana Adama Adamskiego pozwoliły wypełnić lukę, jaka 

istnieje w literaturze w zakresie kształcenia w zawodach kolejowych. Są to 

materiały, w których nauczyciel organizuje proces uczenia się wykorzystując 

nowoczesne technologie wykorzystywane w PKP PLK, między innymi 

technologie - komunikacyjno- informacyjne, a uczący się wykonują zadania 

symulujące typowe problemowe sytuacje zawodowe w szczególności 

dotyczące: 

 kierowania ruchem pociągów w sytuacji zamknięcia toru; 

 zasad postępowania w sytuacji wypadku kolejowego; 

 interpretowania komunikatów i sygnałów bezpieczeństwa 

przekazywanych przez uczestników ruchu kolejowego; 

 posługiwania się planami przejścia wagonów oraz instrukcjami 

obsługi stacji i punktów ładunkowych; 

 kontroli poprawność zestawiania pociągów, ze szczególnym 

uwzględnieniem rozmieszczenia wagonów z ładunkami 

niebezpiecznymi, przesyłkami nadzwyczajnymi, nieczynnych 

pojazdów trakcyjnych. 

4. Połączenie teorii z praktyką 

Pan Adam Adamski organizuje zajęcia dydaktyczne w rzeczywistych 

warunkach pracy, w nastawniach i innych obiektach kolejowych PKP PLK. 

Dzięki inicjatywie i sprawnej organizacji pana Adamskiego uczniowie 

uczestniczyli w działaniach związanych z realizacją inwestycji na terenie 

Dworca Łódź – Fabryczna oraz w przedsięwzięciach związanych z budową 

lub modernizacją innych szlaków i węzłów kolejowych. Zajęcia takie dały 

możliwość integracji teorii i praktyki. Innowacyjny sposób organizowania 

zajęć pozwala przygotować uczniów do wykonywania rzeczywistych 

zawodowych. 

Pan Adam Adamski organizuje i koordynuje praktyki zawodowe dla uczniów 

w PKP PLK na różnych stanowiskach pracy. Innowacyjność praktyk 

zorganizowanych przez pana Adamskiego polega na przygotowaniu przez 

niego programu, w którym zaplanowano wykonywanie zadań zawodowych 
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na różnych stanowiskach pracy pod kierunkiem pracowników PKP PLK. 

Uczniowie podczas praktyk zawodowych przechodzą na różne stanowiska 

pracy. Pan Adamski jako dyrektor PKP PLK oraz nauczyciel przedmiotów 

zawodowych monitoruje przebieg praktyk oraz postępy uczących się. 

5. Wszechstronny rozwój uczniów i ich mistrza 

Pan Adam Adamski inicjuje i realizuje przedsięwzięcia w celu doskonalenia 

zawodowego uczniów i kształtowania postawy „przyszłego pracownika 

branży kolejowej”, dlatego umożliwia uczniom doskonalenie na kursach 

i szkoleniach specjalistycznych. 

Doskonalenie zawodowe uczniów to zaledwie jeden aspekt działalności pana 

Adamskiego, ponieważ jest to człowiek, który w sposób ciągły doskonali 

własne kompetencje zawodowe, uczestnicząc miedzy innymi w kursach 

i warsztatach organizowanych przez ŁCDNiKP oraz OKE Łódź, doskonali się 

jako nauczyciel i egzaminator. 

W ostatnim roku szkolnym uczestniczył między innymi w pracach 

związanych opracowaniem i analizą wyników egzaminów zawodowych 

w kwalifikacjach A.44 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów oraz 

A.45 Planowanie i realizacja przewozów kolejowych. 

6. Organizowanie partnerstwa dla szkolnej edukacji 

Wspieranie szkolnych inicjatyw. Jako dyrektor PKP PLK Pan Adam Adamski 

podejmuje działania w zakresie: 

 udostępnienia infrastruktury Zakładu Linii Kolejowych w Łodzina 

prowadzenie zajęć dydaktycznych; 

 zaangażowania uczniów w akcje związane z bezpieczeństwem na 

torach; 

 doskonalenia praktycznych umiejętności zawodowych uczących się 

w środowisku pracy, w tym poznanie przyszłych stanowisk pracy 

oraz specyfiki pracy w branży kolejowej; 

 udostępnienia uczniom możliwości udziału w szkoleniach 

i warsztatach organizowanych przez i u pracodawców. Dzięki temu 

uczniowie mają możliwość osiągania kompetencji zawodowych, 

których nie zaplanowano w podstawie programowej kształcenia 

w zawodzie, a które są specyficzne dla zawodu i regionu, w którym 

będą pracować; 

 dofinansowania udziału uczniów w krajowych i międzynarodowych 

targach branży kolejowej. Działanie takie otwiera możliwość 

udziału uczniów w przedsięwzięciach, które prezentują nowości 

branży i otwierają nowe spojrzenie na rozwój zawodowy. 

\ 
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7. Prowadzenie konsultacji dla uczniów w miejscu pracy (PKP.PLK) 

Pan Adam Adamski jako mentor, doradca i autorytet zawodowy prowadzi 

konsultacje dla uczniów także poza godzinami pracy dydaktycznej. Wspólnie 

wytycza z uczącymi się ich ścieżkę rozwoju zawodowego, przygotowuje do 

podjęcia pracy na konkretnym stanowisku pracy, pokazuje możliwości 

awansu i kierunki rozwoju techniki, technologii kolejowej i organizacji pracy 

w branży kolejowej. Jest prawdziwym mistrzem, który kieruje rozwojem 

zawodowym i osobistym uczniów. Cieszy się ogromnym szacunkiem 

i zaufaniem uczniów. Jako człowiek, nauczyciel, pracodawca, dyrektor jest 

wzorem do naśladowania nie tylko dla uczniów, ale także dla innych 

nauczycieli. 

 

Osoba rekomendująca: Małgorzata Joniuk-Piątkowska, dyrektor Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi oraz Donata Andrzejczak,  

opiekun szkoły z ramienia ŁCDNiKP 
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ORGANIZATOR PROCESÓW INNOWACYJNYCH 

 

Bąk Danuta 

Szkoła Podstawowa nr 24 w Łodzi 

 

Organizator Procesów Innowacyjnych – tytuł i certyfikat przyznano Pani 

Danucie Bąk, wicedyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 24 w Łodzi, 

nauczycielowi języka polskiego, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania 

Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań: 

1. Pani Danuta Bąk realizuje z uczniami projekt „Książki naszych marzeń”, 

który ma na celu rozwijanie czytelnictwa poprzez wspólne 

wyszukiwanie w bibliotece szkolnej tekstów, czytanie ich, tworzenie 

scenariuszy i przygotowanie czterech przedstawień opartych na 

legendach polskich, prezentowanych uczniom szkoły i ich rodzicom. 

2. Nauczycielka realizuje projekt edukacyjny „Narodowy program 

czytelnictwa”. Jego cele to: zainteresowanie uczniów nowościami 

wydawniczymi, dobór odpowiednich utworów przeznaczonych do 

inscenizacji na miarę umiejętności uczniów, przygotowanie 

przedstawienia dla uczniów klas I–III przez uczestników zajęć 

„Z kulturą za pan brat” uczniów klasy VI (H. Ch. Andersen „Świnopas”), 

kształtowanie umiejętności pracy w grupie podczas tworzenia 

scenariusza, zaprojektowanie i wykonanie scenografii, charakteryzacji. 

3. Pani Danuta Bąk organizowała w swojej szkole obchody Roku 

Sienkiewiczowskiego przygotowanie inscenizacji fragmentów 

„W pustyni i w puszczy” i zaprezentowanie ich przez dzieci w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej nr 3 Łódź - Bałuty. 

4. Nauczycielka realizuje projekt „Aktywna tablica” - włączenie się 

w realizację założeń programu, rozwijanie zainteresowań uczniów nauką 

poprzez prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu tablic interaktywnych, 

podniesienie motywacji wewnętrznej do zdobywania wiedzy. 

5. Nauczycielka prowadzi zajęcia „Ortograffiti”, których celem jest 

podniesienie samooceny uczniów mających trudności w nauce ortografii, 

pokonywanie trudności w nauce ortografii przez uczniów z opinią 
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o dysleksji w oparciu o Program Edukacyjno-Terapeutyczny 

ORTOGRAFFITI. 

6. Pani Danuta Bąk jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji 

i rzecznikiem uczniów SP 24 do spraw dysleksji, prowadzi zajęcia 

otwarte podczas obchodzonych corocznie Tygodni Świadomości 

Dysleksji, organizuje zajęcia podczas tych dni w szkole przy udziale 

wszystkich nauczycieli. Bierze udział w projekcie „Pociąg do czytania” 

zorganizowanym przez PTD dla uczniów z opinią poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

7. Pani wicedyrektor aktywnie uczestniczy w organizowaniu w szkole 

projektu „Modelowanie wewnątrzszkolnego systemu orientacji 

i poradnictwa zawodowego w I i II etapie kształcenia” prowadzonego we 

współpracy z ŁCDNiKP - udział w prowadzonych zajęciach 

pokazowych dla nauczycieli, omawianie zajęć, wymiana doświadczeń na 

temat prowadzenia w szkole orientacji zawodowej. 

8. Współorganizowanie ogólnołódzkiego konkursu dla dyslektyków 

„Dyslektyku, porusz umysł” pod patronatem ŁCDNiKP i PTD - 

coroczne organizowanie jedynego w Łodzi interdyscyplinarnego 

konkursu dla uczniów z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej 

o dysleksji. W tym roku odbędzie się IX edycja tego konkursu. 

 

Udział w pracach nauczycielskiego zespołu postępu pedagogicznego oraz 

w pracach zespołów metodycznych funkcjonujących w strukturze Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

1. Nauczycielka jest od czterech lat jest członkiem Wojewódzkiej Komisji 

Konkursowej Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka 

Polskiego dla uczniów szkół podstawowych. 

Wraz z innymi członkami komisji opracowuje pytania, testy na wszystkie 

etapy konkursu, tworzy ich kartoteki, sprawdza prace pisemne uczestników 

eliminacji wojewódzkich, ocenia ich wypowiedzi ustne. 

2. Pani Danuta Bąk koordynowała szkolne działania uczniów w ramach 

projektu edukacyjnego „A unas w domu... Opowieści dzieci 

fabrykanta”, prowadzonego przez ŁCDNiKP, brała udział w pracach 

zespołu do spraw tego projektu; podczas spotkań zespołu omawiano 

terminy realizacji poszczególnych etapów projektu, ustalano kolejność 

zwiedzanych przez dzieci miejsc, sprawy organizacyjne konkursów 

związanych z realizacją projektu. 
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3. Pani wicedyrektor współpracuje z Ośrodkiem Doradztwa Zawodowego 

- udział w organizowanych akcjach dotyczących poznawania przez 

uczniów palety zawodów i drogi osiągnięcia danych kwalifikacji. 

4. Pani Danuta Bąk współpracuje z metodykami języka polskiego - od lat 

uczestniczy w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach organizowanych 

przez panią Jolantę Bielecką, Ewę Sztombkę, Danutę Górecką. Pod 

kierownictwem pani Jolanty Bieleckiej pracowała nad testami dla 

uczniów klas szóstych, które W roku szkolnym 2014/2015 miały nową 

formułę. Efektem tej pracy była publikacja „Sprawdzian w szkole 

podstawowej od 2015 roku. Przykładowe testy egzaminacyjne z języka 

polskiego” wydana przez ŁCDNiKP, której była jednym z autorów, 

uczestnicząc w warsztatach dotyczących konstruowania narzędzi 

pomiaru dydaktycznego. Z metodykami ŁCDNiKP pani Danuta Bąk 

współpracuje również podczas organizacji konkursów dla dyslektyków 

w swojej szkole. 

 

Sposoby organizowania partnerstwa dla szkolnej edukacji 

1. Pani Danuta Bąk współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną nr 3, 

biorąc z uczniami udział w spotkaniach autorskich na terenie biblioteki; 

jako wicedyrektor uczestniczy w projekcie ,Czytanie łączy pokolenia”, 

podczas którego czyta w bibliotece bajki uczniom innych szkół; 

przedstawiciele biblioteki corocznie włączają się w organizowane przez 

Szkołę Podstawową nr 24 akcje charytatywne (np. WOŚP) czy imprezy 

środowiskowe (Biesiada rodzinna). Podczas wielu tych akcji szkoła 

i biblioteka wspólnie promują czytelnictwo wśród dzieci i dorosłych. 

2. Pani Danuta Bąk współpracuje z przedstawicielami Polskiego 

Towarzystwa Dysleksji, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr I 

w Łodzi. Jako członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji 

systematycznie uczestniczy w spotkaniach z nauczycielami, 

przedstawicielami poradni, rodzicami w siedzibie Towarzystwa 

w Klubie Nauczyciela. Podczas spotkań wymienia się z nauczycielami 

doświadczeniami związanymi z pracą z uczniami z dysleksją, które 

później wykorzystuje w rodzimej szkole. Dzięki tym spotkaniom 

założyła w zeszłym roku Zespól do spraw uczniów z dysleksją, który 

nadzorował prowadzenie dla tych uczniów odpowiednich zajęć. 

3. Pani wicedyrektor uczestniczy w spotkaniach z dyrektorami 

sąsiadujących przedszkoli w celu rozwijania współpracy, poznawania 

przyszłych uczniów, oswajania przedszkolaków ze szkołą, wyrabiania 

u starszych kolegów odruchów opiekuńczości, odpowiedzialności. 
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4. Pani Danuta Bąk współpracuje z Bałuckim Ośrodkiem Kultury „Na 

Żubardzkiej”, biorąc udział w przygotowaniu uczniów do Bałuckich 

Spotkań Recytatorskich. 

5. Pani wicedyrektor aktywnie współpracuje z rodzicami uczniów - 

pomoc w rozwiązywaniu problemów, angażowanie do działań na 

terenie szkoły. 

 

Osoba rekomendująca: Jolanta Bielecka, doradca metodyczny (do 2018) 

w ŁCDNiKP 
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ORGANIZATOR PROCESÓW INNOWACYJNYCH 

 

Zaborowski Sebastian 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Zgierzu 

 

Organizator Procesów Innowacyjnych – tytuł i certyfikat przyznano Panu 

Sebastianowi Zaborowskiemu, dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 4 

w Zgierzu, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań: 

Pan Sebastian Zaborowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Zgierzu, jest 

absolwentem UŁ, Wydziału Filozoficzno-Historyczny na kierunku historia, 

specjalności: nauczycielska i archiwistyczna. Posiada ukończone studia 

jednolite magisterskie na kierunku socjologia, specjalność: kultura, 

komunikowanie, media na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (bez 

tytułu magistra). Był słuchaczem Stacjonarnego Studium Doktoranckiego 

Socjologii UŁ w latach 2009-2015. Ukończył studia podyplomowe: Wiedza 

o społeczeństwie i edukacja europejska Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej 

w Kutnie orazOrganizacja i Zarządzanie Oświatą Wyższa Szkoła Gospodarki 

Krajowej w Kutnie. Posiada dodatkowe umiejętności trenersko-coachingowe 

(ukończył kursy: jeden zorganizowany przez Norman Benet Group 

w Warszawie, drugi w ŁCDNiKP) oraz tutorskie I i II stopnia 

Posiada certyfikat Lider Edukacji Globalnej w regionie łódzkim, nadawany 

przez MSZ i ORE (2012 r.), certyfikat Trener-lider Edukacji Globalnej 

(2014 r.).  

Jest nauczycielem historii, historii i społeczeństwa, wos i etyki od 2008 roku. 

Prowadził zajęcia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w latach 

2010-2012; prowadzone przedmioty: etyka społeczna, socjologia polityki, 

public relations. Był kierownikiem Wydziału Oświaty w gminnej jednostce 

samorządu terytorialnego (Urząd Gminy Łęczycy). Od IX 2016 r. pełni 

funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu 

z Oddziałem Przedszkolnym. 

Aktywność: 

Udział w projektach: 

 „Edukacja globalna zadaniem każdego nauczyciela”, 
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 „Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za świat”, 

 „Optymalizacja sposobu wykorzystywania narzędzi dydaktycznych 

Instytutu Badań Edukacyjnych w praktyce lekcyjnej”, 

 „Przywództwo - opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry 

kierowniczej systemu oświaty”- ORE (2017/2018), 

 „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy 

wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu 

szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole” 

– współautor innowacji pedagogicznej w ramach tego projektu. 

Obecnie 25 spośród 39 nauczycieli ukończyło 64- godzinny 

teoretyczny kurs tutorski oraz odbyło 20- godzinne praktyki. W planach 

jest przeszkolenie wszystkich zatrudnionych nauczycieli i objęcie 

docelowo opieką tutorską wszystkich uczniów SP nr 4 w Zgierzu; 

Inne działania: 

 reaktywacja gromady Zuchów Tęczowe Uśmiechy przy SP nr 4 

w Zgierzu, aktywny udział w prowadzeniu zbiórek, własny rozwój 

w strukturach Zgierskiego Hufca ZHP, 

 funkcja społeczna: kurator sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu; 

nadzory nad sprawami nieletnich i ich rodzin, współpraca ze szkołami 

podopiecznych, obecnie sprawowany nadzór nad 10 nieletnimi i ich 

rodzinami, 

 zaktywizowanie Rady Rodziców do udziału we współdecydowaniu 

o kierunku rozwoju placówki m.in. poprzez udział w warsztatach 

„Budowanie filozofii pracy szkoły”, 

 członek PCK, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego 

Towarzystwa Socjologicznego; 

Współpraca z: 

 IBE i firmą badawczą Millward Brown S.A: prowadzenie szkoleń, 

warsztatów dla nauczycieli, praca na platformie, zadania badawcze, 

 ORE w prowadzeniu szkoleń rad pedagogicznych, 

 ŁCDNiKP udział w spotkaniach dyrektorów w ramach 

Akademii/Forum Dyrektora Szkoły oraz innych formach doskonalenia 

organizowanych w każdym roku szkolnym. 
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Inne osiągnięcia: 

 Szkoła Podstawowa nr 4 w Zgierzu otrzymała Wojewódzki Certyfikat 

Szkoły Promującej Zdrowie nadawany przez ŁKO (efekt działań 

Dyrektora we współpracy z Radą Pedagogiczną). 

 Zorganizowany został z prawdziwego zdarzenia oddział przedszkolny, 

do tej pory funkcjonował jako „zerówka”. W oddziale tym od 2016 r. 

realizowany jest Program. 

 Powszechnej Dwujęzyczności Dzieci, który polega na 

wykorzystywaniu w codziennej pracy nauczycieli metod i narzędzi 

rekomendowanych przez wielu wybitnych specjalistów świata nauki. 

 Od 2016 r. w szkole bardzo prężnie działa Szkolny Klub Wolontariatu, 

rozwijana jest współpraca ze Zgierskim Hospicjum im. Jana Pawła II. 

Społeczność szkolna brała udział w akcji „Gwiazdka dla Hospicjumˮ 

a także kwesty na rzecz Hospicjum przy okazji świąt narodowych 

11.11. i 03.05. Tego typu działalność wynika z wieku uczniów, którzy 

są zbyt młodzi, aby być wolontariuszami bezpośrednio w Hospicjum. 

 W ramach włączania się we współpracę na rzecz społeczności lokalnej 

Szkoła współdziała z Radą Osiedla Zgierz - Stare Miasto. W ramach tej 

współpracy uczniowie brali udział w Jasełkach dla mieszkańców, 

Pikniku Historycznym, wyjeździe krajoznawczym sponsorowanym 

przez Radę Osiedla. 

 

Osoba rekomendująca: Aneta Madziara, nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 
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ORGANIZATOR PROCESÓW INNOWACYJNYCH 

 

Bugdał Marianna 

Publiczne Liceum Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród 

Narodów Świata 

 

Organizator Procesów Innowacyjnych – tytuł i certyfikat przyznano Pani 

Mariannie Bugdał, nauczycielowi przedsiębiorczości, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Charakterystyka działań innowacyjnych  

1. Od ponad dwudziestu lat Pani Marianna Bugdał organizuje dla młodzieży 

LO UŁ proces kształcenia w ramach przedmiotu Przedsiębiorczość. 

Jednym z najważniejszych działań jest przygotowanie uczniów do udziału 

w Seminarium Uczniowsko-Studenckim „Problemy Ochrony 

Środowiska” na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 

Politechniki Łódzkiej (IPiOŚ). Każdego roku młodzież wspierana przez 

Panią Bugdał, odnosi sukcesy w różnych kategoriach tego innowacyjnego 

przedsięwzięcia edukacyjnego. Uczniowie realizują zadania 

w nowatorskich formach, takich jak: referat, poster, praca plastyczna, 

film, ekowynalazek. W 2016 r. oraz w 2017 r. LO UŁ otrzymało nagrodę 

Dziekana Wydziału IPiOŚ dla najlepszej uczestniczącej szkoły na 

Seminarium. Zasługą Pani Bugdał jest efektywne zaktywizowanie 

uczniów do pracy w ww. przedsięwzięciu edukacyjnym a także 

sukcesywna praca z uczniami z wykorzystaniem innowacyjnych metod 

kształcenia np. metody projektów. http://seminarium.wipos.p.lodz.pl/ 

2. Od kilku lat Pani Bugdał przygotowuje uczniów do udziału 

w Interdyscyplinarnym Konkursie „O szkodliwości korupcji”, 

organizowanego od 9 lat przez Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Uczniowie otrzymują nagrody za 

najlepsze prace konkursowe, przygotowują także prezentacje 

multimedialne i wypowiedzi na temat korupcji,  które wygłaszają w czasie 

podsumowania konkursu. Uczniowie przygotowani prze Panią Bugdał 

zajęli w latach 2015-2017 naprzemiennie 1, 2 i 3 miejsce.  

3. Drużyny przygotowywane przeze Panią Bugdał brały udział w debatach 

oxfordzkich na Seminarium Uczniowsko-Studenckim na PŁ. Tematem 
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były problemy dotyczące ochrony środowiska. W kolejnych edycjach 

uczniowie pod kierunkiem Pani Bugdał wygrywali debatę lub remisowali 

w debacie z LO PŁ. Działanie do 2016. 

4. Na lekcjach Przedsiębiorczości Pani Bugdał realizuje program „Droga do 

sukcesu”, który poszerza tematykę przedmiotu Przedsiębiorczość 

i przygotowuje aktywnie uczniów do codziennego życia i funkcjonowania 

na rynku pracy. Projekt obejmuje pisanie biznesplanów różnych firm, 

przygotowanie portfolio CV, napisanie listu motywacyjnego i oferty 

pracy, opisanie osiągnięć i sukcesów szkolnych ucznia. Realizacja 

programu obejmuje również przeprowadzanie rozmowy kwalifikacyjnej. 

Na lekcje zapraszani są przedsiębiorcy, którzy dzielą się wiedzą 

z uczniami na temat o form organizacyjno-prawnych firm, współpracy 

pracownika z pracodawcą. Efektem tych działań jest wypracowanie przez 

uczniów  kodeksów i regulaminów pracy różnych firm. Swoje prace 

uczniowie gromadzą w indywidualnych teczkach „Droga do sukcesu”.  

Innowacyjne zastosowanie metody projektów kształtuje postawy 

przedsiębiorcze uczniów oraz poszerza ich wiedzę w zakresie ekonomii, 

gospodarki – w tym biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad 

obowiązujących na rynku pracy a także przepisów prawa gospodarczego 

oraz norm obyczajowych. Metoda projektów została przez Panią Bugdał 

wykorzystana także w projektach edukacyjnych Pieniądz w gospodarce 

rynkowej i Poznaje prawa konsumenta. 

5. Do 2016 uczniowie pod kierunkiem Pani Bugdał brali udział w Szkolnej 

Internetowej Grze Giełdowej na Giełdzie Warszawskiej. W 4 edycji 

drużyny składające się z Jej uczniów zdobyły I i IX miejsce na ponad 

3000 startujących drużyn z całej Polski. 

6. Nowatorskie metody, wpisujące się w sens edukacji konstruktywistycznej 

– bazujące na  potencjale twórczym uczniów oraz zdobytej dotychczas 

wiedzy i udoskonalonych umiejętnościach - stosuje Pani Bugdał 

w poszerzaniu wiedzy konsumenckiej uczniów i rozwijaniu ich 

umiejętności, które wykorzystają w momencie aktywizacji na rynku pracy 

Uczą się tworzyć pracę na temat praw konsumenta – w tym rozwiązywać 

codzienne problemy konsumenckie, obserwują giełdę, formułują wnioski 

tj. określają czynniki które wpłynęły na stan giełdy, obliczają koszt 

inwestycji w różnych biurach maklerskich, przeprowadzają wywiad 

z maklerem oraz generują biznesplan. W efekcie edukacyjnego wspierania 

przez Panią Bugdał uczniowie uczą się twórczo rozwiązywać problem 

rzeczywisty i symulowany a ich zapał do pracy nie maleje. 

7. Corocznie grupa zainteresowanych uczniów pod kierunkiem Pani Bugdał 

uczestniczy w Ogólnopolskich Targach Turystycznych „Na styku kultur”. 
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Uczniowie poszerzają swoją wiedzę  poprzez udział w konkursie „A to 

Polska właśnie” w ramach Targów. W bieżącym roku szkolnym Pani 

Bugdał przygotowuje uczniów do udziału w kolejnej edycji Targów, która 

odbędzie się 16 marca 2018 roku w hali Expo w Łodzi. Patronat nad tym 

przedsięwzięciem edukacyjnym adresowanym do młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych w Łodzi objął Urząd Miasta Łodzi wraz 

z organizatorem Targów hali Expo. Pani Bugdał w tym projekcie stosuje 

metody pracy z uczniami takie jak: SWOT, symulacje np. rozmowy 

kwalifikacyjnej o pracę, a przede wszystkim metodę projektów i w ramach 

oceniania kształtującego Pani Bugdał podsumowuje pracę uczniów. 

 

Wykaz najważniejszych publikacji: 

1. Scenariusze i konspekty zajęć edukacyjnych na prawach rękopisu, 

z zakresu Przedsiębiorczości i edukacji prawnej w szkole. 

2. Dla przypomnienia z lat ubiegłych – Pani Bugdał jest autorką kilkunastu 

scenariuszy lekcji zamieszczonych w publikacji wydawnictwa Raabe 

(http://www.raabe.com.pl/) pt. „Rozwijamy zdolności matematyczne 

i przyrodnicze”, w których rekomendowała stosowanie takich metod 

i technik kształcenia jak: gra dydaktyczna, karty pracy, wykorzystujące 

doświadczenie ucznia i jego stan wiedzy na dany temat.  

 

Udział w pracach nauczycielskiego zespołu postępu pedagogicznego 

oraz  w pracach zespołów metodycznych funkcjonujących w strukturze 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

1. Pani Bugdał chętnie dzieli się z młodszymi koleżankami i kolegami 

wiedzą i bogatym doświadczeniem zawodowym poprzez przygotowanie 

i przeprowadzanie modelowych zajęć edukacyjnych, udział w dyskusji 

w zespołach współpracy nauczycielskiej w szkole, wspieranie nauczycieli 

stażystów w pracach zespołu metodycznego (pkt2) 

2. Pani Bugdał jest członkiem zespołu innowaycjno-metodycznego 

ds. edukacji prawnej w szkole, działającego w ŁCDNiKP w ramach 

prowadzenia edukacji prawnej w łódzkich szkołach. W roku szkolnym 

20116/2017 uczestnicząc w pracach zespołu, przeprowadzała wśród 

młodzieży LO UŁ sondaż nt. Stosowania prawa przez uczniów. Czynnie 

i twórczo podchodzi do podejmowanych w zespole prac, szanując 

i wykorzystując zarówno własny dorobek zawodowy, jak i doświadczenie 

innych nauczycieli. 

 

http://www.raabe.com.pl/
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Sposoby organizowania partnerstwa dla szkolnej edukacji: 

1. Pani Bugdał współpracuje z Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony 

Środowiska Politechniki Łódzkiej (IPiOŚ) w celu realizacji projektu 

opisanego w pkt. IV poz.1 Karty Rekomendacji. 

2. Z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Łódzkiego, w celu poszerzania 

wiedzy i wymiany doświadczeń w zakresie prowadzenia przedmiotów: 

Przedsiębiorczość i Geografia. 

3. Z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

4. Z Rzecznikiem Biura Praw Konsumenta w Łodzi, w celu pozyskania 

merytorycznego wsparcia i materiałów w procesie przygotowywania 

uczniów do udziału w projektach i konkursach edukacyjnych. 

 

Osoba rekomendująca: Barbara Muras, doradca metodyczny w ŁCDNiKP 
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ORGANIZATOR PROCESÓW INNOWACYJNYCH 

 

Wielkopolan Aleksandra 

Szkoła Podstawowa nr 12 w Łodzi 

 

Organizator Procesów Innowacyjnych – tytuł i certyfikat przyznano Pani 

Aleksandrze Wielkopolan, nauczycielowi bibliotekarzowi, w roku 2018 

podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 

organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego. 

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań: 

1. Międzyszkolny Konkurs Prezentacji Multimedialnych „Patroni naszych 

ulic”, który od roku 2007 organizowany jest przez panią Aleksandrę 

Wielkopolan we współpracy z nauczycielką przyrody Szkoły 

Podstawowej nr 12 w Łodzi. 

Konkurs objęty jest patronatem Prezydenta Miasta Łodzi i ŁCDNiKP, jego 

celem jest popularyzowanie sylwetek wielkich Polaków, zasłużonych dla 

Łodzi, regionu lub kraju. Na finały konkursu zapraszani są goście, których 

obecność wzmacnia znaczenie imprezy i podkreśla regionalną tematykę 

konkursu, W roku 2017 była to prof. Elżbieta Umińska-Tytoń, autorka książki 

„Nazewnictwo Miejskie Łódzkie”. W 2016 roku aktorka Teresa Dzielska 

czytała fragmenty zbioru wierszy i opowiadań „Łódzkie czary-mary”. 

Efektem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów historią Polski oraz 

dziejami regionu; dostrzeganie i wartościowanie przez uczniów zmian 

w otaczającym środowisku; przygotowanie ich do samodzielnego 

poszukiwania informacji w różnych źródłach. Cykliczność oraz wartość tego 

konkursu zostały docenione przez niezależne jury ŁCDNiKP . Wyróżniony on 

został I miejscem w X Przeglądzie Inicjatyw Edukacyjnych, który 

zorganizowało ŁCDNiKP.  

2. Włączenie się w organizację Łódzkiego Festiwalu Bibliotek Szkolnych.  

Jest to największy w regionie łódzkim konkurs adresowany do czytelników 

bibliotek szkolnych. Bibliotekarka należy do grupy osób, które w 2000 roku 

zainicjowały to przedsięwzięcie pod kierunkiem pani Bogusławy Walenty. 

Aleksandra Wielkopolan była organizatorem podsumowania eliminacji dla 

szkół podstawowych . W Szkole Podstawowej nr 12 odbyły się eliminacje 

dzielnicowe II edycji festiwalu: - Legendy Łodzi, III edycji festiwalu - 

Zwyczaje i obyczaje czterech kultur, oraz V edycji - Niemieckie baśnie 
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pięknie czytam. Nauczycielka uczestniczy co roku w obradach Rady 

Programowej tego festiwalu oraz pracach organizacyjnych.  

3. Szkolne projekty promujące czytelnictwo.  

Projekt „Klasa czytająca” realizowany w roku szk. 2015/2016 w ramach 

programu MEN „Książki naszych marzeń”. W ramach tego projektu 

uczniowie poznawali zainteresowania czytelnicze swoich rodziców 

i wychowawców, odwiedzali biblioteki publiczne. Klasy wykazywały się 

własną inicjatywą organizując w szkole w rożnej formie imprezy czytelnicze 

z udziałem rodziców, np. „Czytanie na dywanie”- rodzice czytają uczniom 

w klasie swojego dziecka lub też wspólne tworzenie albumu „Bajki naszych 

rodziców”. Ponadto uczniowie brali udział w zaproponowanych przez 

bibliotekę szkolną konkursach. Były to: konkurs literacki „Pytasz, dlaczego 

czytam?”, Konkurs plastyczny „Świat wyobrażony”, konkurs informatyczny 

„Logo promujące czytelnictwo (na t shirt)”. Klasy najbardziej zaangażowane 

w projekty otrzymały certyfikat „Klasy czytającej”. Bibliotekarz nawiązał 

kontakt z grupą AudioCzytaki, dzięki czemu wyróżniający się 

w wymienionych akcjach uczniowie zostali nagrodzeni wizytą w studiu 

nagraniowym, gdzie mieli możliwością nagrania wybranego przez siebie 

fragmentu książki w formie audiobooka. Efektem projektu było nie tylko 

zachęcenie uczniów do czytania oraz ukazanie książki jako ważnego 

elementu kultury, ale także tworzenie sytuacji sprzyjającej dialogowi 

międzypokoleniowemu.  

Wykonane przez uczniów w czasie projektu postacie z książek wykorzystano 

w szkolnej akcji charytatywnej „Zabawka szmaciana-radość murowana”, 

z której dochód przeznaczono dla hospicjum Gajusz.  

Projekt „Książki o …” realizowany w roku szkolnym 2017/2018 zakładał 

przygotowanie przez klasy antologii złożonych z fragmentów książek na 

wybrany przez każdą klasę temat, np. przyjaźń, dobro i zło, podróże 

i in. Każdy uczeń tworzył jedną kartę książki. Podsumowanie projektu 

zaplanowano na maj 2018r., klasy zaprezentują 18 antologii (tyle jest 

w szkole klas).  

Powyższe działania oprócz celu nadrzędnego, jakim jest rozwijanie 

zainteresowań czytelniczych uczniów, motywują ich do poszukiwania 

informacji w różnych źródłach. Mają oni możliwość zaprezentowani swoich 

talentów i umiejętności, a także formułowania wypowiedzi w różnych 

formach: literackiej, plastycznej, teatralnej. Uczniowie rozwijali swoją 

kreatywności. Realizacja przez panią Wielkopolan wymienionych projektów 

sprzyjała kształtowaniu umiejętności pracy w grupie oraz integracji 

społeczności szkolnej.  
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Miniatury teatralne to cykliczne działania realizowane przez bibliotekę 

Szkoły Podstawowej nr 12 od kilku lat. Krótkie przedstawienia teatralne 

przygotowywano z grupą uczniów pozostających po lekcjach w świetlicy. 

Do tej pory przygotowano dwa przedstawienia: „Miasteczko”- wybór tekstów 

Doroty Gellner, oraz „Powiastki dla grzecznych dzieci” – wybór tekstów 

Jana Jachowicza.  

Przedstawienia pokazano uczniom szkoły Podstawowej nr 12 w Łodzi oraz 

przedszkolakom z Przedszkola Miejskiego nr 218, a także gościom 

odwiedzającym szkołę podczas Dnia Otwartych Drzwi SP12. Pod opieką 

A. Wielkopolan uczeń klasy VI przygotował monodram na motywach 

„Małego Księcia” Antoine’a de Saint Exuperyego. Scenografię stanowiła 

prezentacja multimedialna, które wykonała absolwentka szkoły. 

Przedstawienie zostało zaprezentowane w czasie XI Festiwalu Bibliotek 

Szkolnych.  

Krótkie formy teatralne to jeden ze sposobów popularyzacji wybranych 

tekstów literatury. Pozwalają uczniom doskonalić umiejętności 

autoprezentacji. Udział w grupie teatralnej uczy ponadto pracy zespołowej.  

Realizacja przez panią Aleksandrę Wielkopolan projektów szkolnych 

dowodzi, że posiada ona umiejętność motywowania do współpracy uczniów, 

nauczycieli i rodziców. Praca metodą projektu pozwala na wykorzystanie 

różnych form wypowiedzi medialnej oraz wielopłaszczyznową pracę 

z tekstem kultury.  

4. Projekty realizowane we współpracy ze środowiskiem lokalnym  

Projekt Inspirator - we współpracy z organizacją studencką AIESEC. 

Realizowany był w 2016 roku i w latach poprzednich . Projekt zakłada 

organizację dla uczniów szkoły Podstawowej nr 12 w Łodzi warsztatów 

kreatywności, które są prowadzone przez organizację studencką AIESEC. 

Bibliotekarz organizował tygodniowy plan zajęć prowadzonych przez 

studentów z różnych stron świata, np. Meksyk, Brazylia, Tajlandia, Kirgistan 

i in. oraz nadzorował ich przebieg. W warsztatach trwających przez tydzień 

uczestniczyły wszystkie klasy. Uczniowie mieli możliwość poznania innych 

krajów poprzez bezpośredni kontakt z ich mieszkańcami, spotkali młodych 

ludzi pełnych pozytywnej energii. Doskonalili także swoje umiejętności 

w zakresie języka angielskiego, a także poznali wybrane zwroty z języków 

ojczystych gości. Zajęcia wpłynęły na kształtowanie postaw otwartości 

i tolerancji wśród uczniów szkoły. Rozwinęły ponadto ich zainteresowania 

ogólne: językiem obcym, geografią, kulturą.  

Od wielu lat biblioteka współpracuje z Bibliotekę Publiczną przy 

ul. Jurczyńskiego 30a . Uczniowie szkoły uczestniczą w ciekawych 

warsztatach i konkursach organizowanych przez tę placówkę.  
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Przedszkole Miejskie nr 218 to instytucja, którym biblioteka Szkoły 

Podstawowej nr 12 utrzymuje wieloletnie kontakty. Co roku bibliotekę 

szkolną odwiedzają przedszkolne grupy pięcio i sześciolatków. Bibliotekarz 

opowiada dzieciom, czym jest biblioteka, prezentuje księgozbiór dla 

najmłodszych, przygotowuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem dostępnych 

książek i multimediów. Działania te zacieśniają współprace ze środowiskiem 

lokalnym.  

5. Wykorzystanie technologii IT w pracy biblioteki szkolnej.  

Pani Aleksandra Wielkopolan od roku 2006 jest administratorem szkolnej 

strony internetowej www.sp12.edu.pl.  

Prowadzi również podstronę, na której zamieszczane są informacje 

o bieżących działaniach biblioteki oraz inne, mające na celu promocję 

czytelnictwa wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Podstrona jest stale 

rozbudowywana – linki zamieszczane w poszczególnych działach, m.in. do 

Biblioteki Jagiellońskiej, Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona, 

Narodowego Archiwum Cyfrowego, Internetowego Polskiego Słownika 

Biograficznego, lektury.gov.pl, Kultura w sieci dla dzieci. Linki te są 

pomocne w pracy nauczyciela-bibliotekarza.  

Nauczycielka prowadzi samodzielnie zajęcia biblioteczne z uczniami 

w pracowni komputerowej, wykorzystuje tablicę interaktywną, wspiera 

uczniów w przygotowaniu prezentacji w programie Power Point.  

6. Dzielenie się wiedzą.  

W roku szkolnym 2017/18 we współpracy z konsultantem ŁCDNiKP panią 

Barbarą Langner A. Wielokopolan zorganizowała w bibliotece Szkoły 

Podstawowej nr 12 w Łodzi 4-godzinne warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy 

o stażu 0-3. Nauczyciele obserwowali zajęcia biblioteczne prowadzone przez 

panią Wielkopolan w pracowni komputerowej. Brali w nich udział uczniowie 

kl. VI, a zajęcia dotyczyły gwary łódzkiej. Nauczyciele dowiedzieli się, w jaki 

sposób wykorzystać technologię IT na tego typu zajęciach. Otrzymali także 

konspekt zajęć. W czasie warsztatów omówione zostały ponadto zagadnienia 

związane z organizacją pracy biblioteki szkolnej, prowadzeniem dokumentacji 

oraz planowaniem pracy z uczniami.  

7. Dbanie o estetykę biblioteki. 

Bibliotekarz stara się, aby biblioteka była miejscem przyjaznym dla uczniów. 

Dotyczy to również ładu i estetyki wnętrza biblioteki. Dzięki zaangażowaniu 

rodziców w ramach akcji wolontaryjnej „Pomagamy” PGE Polskiej Grupy 

Energetycznej i Fundacji PGE – „Energia z Serca” pomieszczenia biblioteki 

i czytelni zostały w 2014 roku odnowione, zakupiono nowe stoliki, krzesła, 

kanapę, pufy.  
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Uczestniczenie w pracach ŁCDNiKP: 

1. Wieloletnia współpraca z konsultantami i doradcami metodycznymi 

ŁCDNiKP ds. bibliotek szkolnych przy organizacji Festiwalu Bibliotek 

Szkolnych. Udział w Radzie Programowej Festiwalu.  

2. Współorganizacja z konsultantem ŁCDNiKP B. Langner warsztatów 

metodycznych dla nauczycieli-bibliotekarzy o stażu 0-3 w roku 

szk.2017/2018.  

3. Uczestniczenie w pracach zespołu metodycznego ds. wykorzystania 

technologii IT na zajęciach bibliotecznych (opiekun B. Langner).  

 

Organizacja partnerstwa dla szkolnej edukacji (przykłady): 

1. Wieloletnia współpraca z organizacją studencką AIESEC efektem, 

której są warsztaty kreatywności dla uczniów Szkoły Podstawowej 

nr 12 w Łodzi.  

2. Współpraca z Biblioteką Publiczną przy ul. Jurczyńskiego w Łodzi.  

3. Współpraca z Przedszkolem Miejskim nr 218 w Łodzi.  

4. Pozyskanie rodziców do współpracy z biblioteką. Dzięki temu: 

zakupiono sprzęt oraz nowości książkowe do biblioteki.  

5. Zaangażowanie się Fundacji PGE – „Energia z Serca” w odnowienie 

biblioteki szkolnej.  

 

Osoba rekomendująca: Barbara Langner, doradca metodyczny w ŁCDNiKP 
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ORGANIZATOR PROCESÓW INNOWACYJNYCH  

 

Bańkowska Anna 

Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi 

 

Lider w Edukacji – tytuł i certyfikat przyznano Pani Annie Bańkowskiej, 

w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego 

w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Charakterystyka działań innowacyjnych oraz efektów procesów wdrożeniowych  

Anna Bańkowska pracuje w Szkole Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich 

Dzieci Łodzi. Jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Jej innowatorskie 

podejście do edukacji, pasja i zaangażowanie oraz nastawienie na rozwój 

pozwalają z pełną odpowiedzialnością nazwać Ją Nauczycielką XXI wieku. 

Pani Anna Bańkowska doskonale odnajduje się w zmianie. Zmiany na lepsze 

wdraża w szkole, klasie szkolnej od siedmiu lat. Wraz z dyrektorem szkoły 

zainicjowała wejście na drogę prowadzącą do stworzenia szkoły przyjaznej 

dzieciom, szkoły, do której chętnie się przychodzi, aby z radością poznawać 

świat. 

Podstawową zasadą w jej codziennej pracy jest dbałość o relacje. Od klasy 

pierwszej poświęca wiele czasu i zaangażowania w budowanie dobrych 

relacji, które później owocują wspaniałą edukacją. Dzieci wspólnie decydują 

o wszystkim, co dotyczy życia w klasie, uczą się rozwiązywać konflikty bez 

szukania winnych i nakładania kar. 

Nauczycielka stworzyła dzieciom przestrzeń, sprzyjającą samorozwojowi, 

poczuciu wolności i bezpieczeństwa. Przede wszystkim „odkrzesłowiła” 

swoich uczniów - ustawia stoliki w sposób sprzyjający pracy w grupie, 

w parach. Obniżyła zawieszenie tablic. Wiszą one tak, aby dzieci mogły 

poczuć się ich właścicielami i zarządcami. Jej uczniowie samodzielne 

zagospodarowują przestrzeń na tablicach, decydują o wystroju sali, 

uzależniają aranżację przestrzeni od własnych potrzeb i możliwości. W pełni 

czują się gospodarzami miejsca, gdzie na co dzień badają, odkrywają, 

eksperymentują, tworzą. 

Uczniowie Anny Bańkowskiej pracują w losowo dobranych każdego tygodnia 

parach. Taka forma pracy umożliwia im poznanie się i zrozumienie, jak ważna 

jest umiejętność współpracy, dobrej komunikacji z drugim człowiekiem. Uczą 
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się także wzajemnej pomocy i wsparcia. W razie problemu uczeń konsultuje go 

najpierw z kolegą z pary, później z grupą, następnie z cała klasą, na końcu, jeśli 

nie udało mu się rozwiązać problemu, pyta nauczyciela). 

W klasie nauczycielki dzieci już od pierwszej klasy samodzielnie tworzą 

narzędzia pracy - redagują i udostępniają w wyznaczonym miejscu ćwiczenia 

matematyczne, ortograficzne, czy gramatyczne, tworzą swoiste karty pracy 

dla kolegów - układają krzyżówki, sudoku, dyktanda, rebusy. Dzieci mogą się 

również pochwalić samodzielnie zrobionym zegarem, kalendarzem itp. 

Uczniowie p. Bańkowskiej funkcjonują w atmosferze wolności edukacyjnej. 

Mają wybór np. zeszytu (jedna linia, trzy linie), narzędzi pisania (ołówek, 

pióro), miejsca pracy (stolik uczniowski, wykładzina, biurko nauczyciela). 

Pani Anna Bańkowska jest inicjatorką zasad oceniania opartych na 

wzajemnym zaufaniu, bez stopni szkolnych. Ocena osiągnięć uczniów 

zawiera informację zwrotną nakierowana na postęp w ich pracy. 

Nauczycielka jako pierwsza w naszej szkole całkowicie zrezygnowała 

z czerwonego długopisu i zakreślania błędów. Uczniowie sami wyszukują 

błędy, poprawiając je. 

Pani Anna Bańkowska prowadzi z dziećmi Klub Mówców, rozwijając 

umiejętność autoprezentacji. Jej uczniowie nie mają problemów w kolejnym 

etapie edukacyjnym z prezentowaniem efektów swojej pracy, swoich 

zainteresowań i pasji. 

Na uwagę zasługują innowacje programowe realizowane przez nauczycielkę, 

dotyczące nauki tańców ludowych, jak również szeregu projektów 

edukacyjnych - projekt edukacyjny to kluczowa metoda stosowana przez 

panią Bańkowską na zajęciach z dziećmi. Pod jej okiem dzieci uczą się gry 

w szachy, programowania „bez prądu”  

Rekomendując panią Annę Bańkowską do tytułu nauczyciela innowatora 

należy wspomnieć o jej współpracy z rodzicami uczniów. Regularnie 

organizuje spotkania edukacyjne dla rodziców, które owocują świadomością 

adresatów w temacie potrzeb edukacyjnych ich dzieci. 

Anna Bańkowska jest ogromnym autorytetem dla nauczycieli - chętnie dzieli 

się swoją wiedzą, umiejętnościami, poglądami na nowoczesną edukację 

z uczestnikami licznych wizyt studyjnych w naszej szkole. To nauczycielka 

budzącej się szkoły, która nie ustaje w poszukiwaniach nowych strategii 

uczenia się, nowych koncepcji służących stwarzaniu uczniom warunków 

rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Stawia swoim uczniom 

wyzwania, które pozwalają im osiągać sukcesy, tym samym nabierać wiary 

w siebie. 

Osoba rekomendująca: Bożena Będzińska-Wosik dyrektor SP 81 w Łodzi 
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ORGANIZATOR PROCESÓW INNOWACYJNYCH 

 

Bednarek Elżbieta 

Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 2 w Łodzi  

 

Organizator Procesów Innowacyjnych – tytuł i certyfikat przyznano Pani 

Elżbiecie Bednarek, wicedyrektorowi szkoły, nauczycielowi bibliotekarzowi, 

w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego 

w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Charakterystyka innowacyjnej działalności oraz efektów wdrożeniowych 

Wicedyrektor Pani Elżbieta Bednarek jest nauczycielem z 43 letnim stażem 

pracy. Pełni funkcję wicedyrektora szkoły oraz realizuje swoje pensum 

dydaktyczne jako nauczyciel bibliotekarz. Nabyła nowe kwalifikacje 

zawodowe nauczania języka polskiego, bibliotekoznawstwo, ukończyła kurs 

kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą. 

Jest pedagogiem szczególnie wyróżniającym w zakresie organizacji pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w szkole. Wykazuje się 

determinacją w zabieganiu o unowocześnienie bazy dydaktycznej do 

realizowania procesu kształcenia i edukacji czytelniczej. Stale podnosi swoje 

kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, kursach i warsztatach 

organizowanych przez WE UMŁ, KO, ŁCDNiKP, które służą podnoszeniu 

poziomu efektywności pracy szkoły oraz przestrzeganiu przepisów prawa 

oświatowego w koordynowaniu pracy RP i realizowaniu zadań statutowych 

szkoły. Organizuje szkolenia doskonalenia zawodowego w zakresie nauczania 

przedmiotowego i realizowania polityki oświatowej państwa. 

Pani Elżbieta Bednarek jest współodpowiedzialna za podnoszenie poziomu 

kształcenia jako najważniejszego obszaru działania zespołów zadaniowych 

nauczycieli szkoły. Współpracuje z OKE - koordynuje przygotowania 

i organizację sprawdzianu zewnętrznego. Wnikliwie, wspólnie z zespołem 

pedagogicznym dokonuje analizy: sprawdzianów szóstoklasisty, 

sprawdzianów kompetencyjnych w klasach I–VII. Opracowuje z zespołem 

nauczycieli program naprawczy sprawuje nadzór nad jego wdrażaniem. 

Współpracuje z dyrektorem szkoły w organizowaniu pracy szkoły szczególnie 

w zakresie: 
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• Opracowania i nowelizowania Statutu Szkoły, 

• Planu nadzoru pedagogicznego, 

• Kierowania RP i zarządzania planem doskonalenia zawodowego, 

• Planowania zajęć dydaktyczno-lekcyjnych, wycieczek szkolnych, zajęć 

pozalekcyjnych, konkursów, uroczystości, imprez zgodnie z realizacją 

podstawy programowej i przepisów prawa, 

• Monitorowania wdrażania i realizacji, zgodnie z zaleceniami, podstawy 

programowej, 

• Współpracy z Radą Rodziców, 

• Koordynuje, współpracując z pedagogiem szkolnym, organizowanie 

i realizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

• Promocji zdrowia. 

Pełni funkcję opiekuna stażu nauczycieli stażystów i kontraktowych. 

Uczestniczy w komisjach kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się 

o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego, 

dyplomowanego. W trosce o unowocześnianie procesu dydaktycznego, 

inicjuje i wdraża projekty edukacyjne integrujące wiedzę, umiejętności, 

a także na rzecz osiągania efektów integruję społeczność szkolną i lokalną 

między innymi: 

• Indywidualizacja procesu nauczania ucznia uzdolnionego oraz 

z orzeczeniem PPP, 

• Historia mojej szkoły,  

• Losy absolwentów SP nr 202, 

• Rodzina Szkół im. Jana Pawła II cykliczny udział szkoły w spotkaniach 

Szkół Polskich i Polonijnych im. Jana Pawła II, 

• Koordynowanie projektów, konkursów szkolnych i pozaszkolnych: 

• Pomysłodawca i organizator konkursu Kulturalny uczeń SP 202 

propagujący prawa dziecka, kulturę bycia ucznia, zgodę, porozumienie 

i kompromis, 

• Projekt WE UMŁ pływalnia dla uczniów, 

• Pozyskuje innowacyjne programy edukacyjne do realizacji w szkole 

(Choroby układu krążenia, Choroby wątroby, Wyprostuj się, Moje 

miasto bez elektrośmieci, Niesamowity świat higieny jamy ustnej, 

Śniadanie daje moc, Drużyna marzeń, Kolorowo znaczy na ludowo, 

Wiem. Czuję … Pomagam), 

• Koordynator projektu „Cyberbezpieczni.pl Bezpieczna Szkoła 

Cyfrowa”, 
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• Koordynuje działania aplikujące do Budżetu Obywatelskiego (Szkoła 

realizuje zadania w 2016 i 2017), 

• Kieruje wnioski dla wyróżniających się nauczycieli i uczniów do 

Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. 

Szczególnie dba o następujące obszary działania wynikające z programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły: 

• Bezpieczny uczeń; 

• Ja uczeń — kształcenie i kształtowanie postaw dla przyszłości; 

• Tradycja, regionalizm, historia; 

• Ceremoniał szkolny, symbole narodowe; 

• Wspieranie samorządności uczniów; 

• Przybliżanie sylwetki Patrona Szkoły; 

• Działalność w zakresie prozdrowotnym i sportowo-rekreacyjnym. 

Z powodzeniem realizowany program wychowawczy-profilaktyczny szkoły, 

koncentruje się wokół kształtowania właściwych postaw moralnych 

i etycznych oraz rozwijania świadomości samorządnych i obywatelskich 

uczniów. 

W trosce, aby uczniowie szkoły byli wychowani na ludzi, którzy mają 

poczucie własnej godności, pani Bednarek zaznajamia uczniów z ich prawami 

i obowiązkami w oparciu o stosowne dokumenty, dba o ich przestrzeganie 

w środowisku szkolnym. Propaguje edukację włączającą na I i II etapie 

edukacyjnym, w świetlicy szkolnej we współpracy z pedagogiem szkolnym, 

nauczycielami i rodzicami uczniów. 

Pani Elżbieta Bednarek zadbała, aby Deklaracja Praw Człowieka i Konwencja 

Praw Dziecka były dokumentami dobrze znanymi uczniowi Szkoły 

Podstawowej nr 202. 

Pani wicedyrektor przywiązuje dużą wagę do realizacji zadań z zakresu 

profilaktyki. Współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę; 

VI Komisariat Policji w Łodzi, Kuratorem Sądowym, MOPS, Centrum 

Pomocy Rodzinie, Sądem Rodzinnym dla Nieletnich, Strażą Miejska, PPP, 

Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Uniwersytetem Medycznym, TPD. 

Działania podejmowane przez panią Elżbietę Bednarek mają odzwierciedlenie 

w postawach uczniów z rodzin ubogich. Bardzo sprawnie organizuje różne 

formy pomocy dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

Pozyskuje fundusze od sponsorów i instytucji na ten cel. 
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Bierze udział w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych UE oraz 

programach realizowanych przez szkołę takich jak: 

• Europa w naszej szkole,  „Socrates Comenius”,  „Comenius”; 

• Śpiewająca Polska; 

• Szkoła bez przemocy; 

• Serce na Start; 

• Pierwsza pomoc przedmedyczna; 

• Godność i prawa dziecka, banał czy podstawa; 

• Lepsza szkoła; 

• E - Tornister. 

Z inicjatywy pani Bednarek w szkole działa „Gromada zuchowa”, której 

opiekunami są harcerze absolwenci naszej szkoły. Czyni też staranie 

zorganizowania Drużyny Harcerskiej. 

Bardzo dużą troską wykazuje nad kreowaniem świadomości bezpiecznych 

zachowań i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole - we współpracy 

z pedagogiem, psychologiem organizuje warsztaty prelekcje dla uczniów oraz 

pedagogizację rodziców. 

Pani Elżbieta Bednarek w zarządzanej szkole dba o umożliwienie uczniom 

rozwijania zainteresowań poprzez bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, 

współpracę z licznymi instytucjami działającymi na rzecz ogólnie pojętego 

dobra dzieci i młodzieży. 

Ścisła współpraca z pracodawcami: wspieranie realizacji szkolnego programu 

doradztwa zawodowego poprzez organizowanie warsztatów i prelekcji dla 

uczniów i ich rodziców, pomoc uczniom z rodzin o niskim statusie 

materialnym, dofinansowanie wycieczek, wyjazdów na zielone szkoły 

wyjścia do instytucji kulturalnych - teatr, kino, muzea, znaczące 

dofinansowanie do zakupu nowoczesnej bazy dydaktycznej. 

Efektem współpracy jest nadanie przez ŁCDNIKP tytułu „Pracodawcy 

Kreującego i Wspierającego Edukację 2016” dla Firma Marvel) Firmy Ramp. 

W tym roku szkolnym p. Bednarek powtórnie aplikuje o ww. tytuł dla 

kolejnego pracodawcy. 

Szkoła uczestniczy w wielu imprezach środowiskowych mających znaczenie 

integrujące, wychowawcze, społeczne i kulturalne dając okazję nauczycielom, 

uczniom i ich rodzicom do zaprezentowania dorobku i osiągnięć szkoły 

w środowisku lokalnym. Pani Bednarek jest inicjatorem i organizatorem 

środowiskowego „Święta Szkoły”, jest sojusznikiem inicjatyw uczniowskich 

prowadzonych na rzecz szkoły i środowiska. 
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Większość szkolnych imprez adresowanych do społeczności Szkoły 

Podstawowej nr 202 są to imprezy utrwalające tradycje i obrzędowość szkoły. 

Ogromnym uznaniem cieszą się: spotkania bożonarodzeniowe, wielkanocne, 

z okazji DEN, Dzień Seniora z zaproszonymi emerytowanymi pracownikami 

szkoły, WE UMŁ, KO, ŁCDNiKP oraz lokalnymi władzami samorządowymi, 

innymi gośćmi sponsorowane przez RR i przyjaciół szkoły. 

Życzliwa atmosfera panująca w szkole, umiejętne motywowanie uczniów do 

nauki, współpraca z rodzicami, środowiskiem lokalnym, władzami 

oświatowymi, instytucjami pozaszkolnymi oraz promowanie szkoły 

przyjaznej uczniom i otwartej dla środowiska lokalnego to działania, 

w których wkład pracy pani Bednarek jest nieoceniony. 

Powyższe działania spowodowały, że szkoła jest placówką o wysokim 

poziomie nauczania i cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów i ich 

rodziców. 

W roku szkolnym 2016/2017 KO w Łodzi przeprowadziło ewaluację 

zewnętrzną. Wyniki ewaluacji w badanych obszarach potwierdziły 

skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych, 

nakierowanych szczególnie na uczenie uczenia się, współdziałanie, 

stosowanie nowatorskich rozwiązań służących kształceniu i rozwojowi 

uczniów. W badanych obszarach szkoła otrzymała poziom wysoki. 

 

Biblioteka szkolna 

Nauczyciel bibliotekarz pani Elżbieta Bednarek współpracuje przy realizacji 

programu rozwoju biblioteki szkolnej, który można nazwać w pełni 

nowoczesnym. Jest on nakierowany na ucznia szkoły podstawowej, 

nauczycieli i rodziców w zakresie dydaktycznym, wychowawczym jak 

również na współpracę ze środowiskiem oświatowym i lokalnym. 

Permanentnie zabiega o wzbogacanie woluminów bibliotecznych, aby móc 

zaspakajać potrzeby uczniów i nauczycieli w realizowaniu podstawy 

programowej przedmiotów realizowanych w szkole podstawowej. 

W bibliotece gromadzi także pomoce dydaktyczne, multimedialne, które są 

wykorzystywane przez nauczycieli w realizacji procesu kształcenia oraz 

zaspokajaniu potrzeb uczniów w aspekcie wykorzystania nowoczesnych 

technologii informatycznych. Praca bibliotekarza zasługuje na wyróżnienie 

w zakresie dydaktyczno-wychowawczym; stosując odpowiednie metody 

pracy, starannie dobrane kierunki samokształcenia oraz doskonalenia 

zawodowego może aktywizować uczniów wymagających wsparcia w zakresie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ukierunkowywać uczniów 

uzdolnionych poprzez różnorakie formy pracy oraz motywować nauczycieli 

do doskonalenia, a zwłaszcza do rozwoju i pogłębiania wiedzy oraz 
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umiejętności psychologiczno-pedagogicznych. Nauczycielka z dużą 

starannością gromadzi literaturę o tej tematyce. 

Pani Elżbieta Bednarek współorganizowała różnorodne działania rozwijające 

wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, m.in. wystawy tematyczne 

związane z historią, kulturą regionu i kraju oraz tradycją szkoły. 

Najciekawsze z nich to: „Gwara Łódzka”, „Pasowanie na czytelnika”, 

„Nowości czytelnicze”, „Ranking czytelnictwa w klasach I–III,  

IV–VII. „Zima. Zima...”, „Tuż ...tuż. Wakacje”, „Jesień. Jesień...” 

„11 listopada Święto Niepodległości”, „Dzień Pluszowego Misia”, Święta 

Bożego Narodzenia - tradycje i zwyczaje”, Dobre rady na zimowe wypady”, 

„Rok 2016 - rokiem Henryka Sienkiewicza - podsumowanie” „Rok 2017 - 

rokiem Josepha Conrada - podsumowanie”. 

Ponadto w bieżącym roku szkolnym podczas Międzynarodowego Święta 

Bibliotek Szkolnych odbyła się wystawa nowości oraz akcja „Podaruj książkę 

bibliotece” . 

Każdego roku szkolnego Pani Elżbieta Bednarek współpracuje przy 

przygotowaniu uroczystości pasowania pierwszoklasistów na czytelnika. 

W bieżącym roku szkolnym pasowanie to zostało wplecione w inscenizację 

pt.: „Nasi baśniowi przyjaciele”, którą przedstawili uczniowie klasy IVa. 

Każdy pierwszak otrzymał zakładkę do książki, a klasa pamiątkowe dyplomy. 

Wszyscy wspólnie złożyli przysięgę pasowania i razem zaśpiewali piosenkę 

pt.: „Cała Polska czyta dzieciom”. 

Bibliotekarz wspiera różnorodne formy popularyzacji czytelnictwa, np. raz 

w miesiącu głośne czytanie bajek dzieciom ze świetlicy szkolnej, udzielanie 

pomocy przy wyszukiwaniu informacji i literatury uczniom zainteresowanym, 

pomaganie uczniom w przygotowaniu się do konkursów międzyszkolnych, 

np. „Podarunek dla mamy”, „Zbiórka makulatury”, współpracuje ze 

środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym, wyjścia trzecioklasistów w ramach 

akcji Cała Polska czyta dzieciom do Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Nowosolnej - głośne czytanie. 

Dzięki bibliotekarzowi uczniowie szkoły i ich rodzice w licznej grupie biorą 

udział w akcjach: Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek w GBP Nowosolna. 

Wkład pracy i zaangażowanie w realizację programu MEN „Książki naszych 

marzeń” przełożyły się na to iż szkolna biblioteka została doposażona 

w woluminy współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży i znacząco wzrosła 

ilość czytelników wśród uczniów szkoły i przedszkolaków z PM nr 228. 

 

Ponadto nauczyciel bibliotekarz uczestniczy w Międzynarodowych Targach 

Książki - Salon Ciekawej Książki, gdzie czerpie inspiracje do nowoczesnego 
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modelu prowadzenia działalności biblioteki szkolnej na miarę XXI wieku. 

Zabiega o wykorzystanie środków dostępnych na nowoczesne pomoce 

dydaktyczne (biblioteka szkolna jest skomputeryzowana, posiada 

wielofunkcyjny ekran dotykowy do dyspozycji uczniów). Biblioteka 

propaguję edukację regionalną uczniowie mają do dyspozycji planszowe gry 

edukacyjne, biorą udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych 

o tematyce regionalnej, uczniowie opracowali i uczestniczyli w grze miejskiej 

na terenie osiedla Nowosolna i Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. 

Wieloletni udział w 

Festiwalach Bibliotek Szkolnych organizowane przez ŁCDNIKP w Ośrodku 

Nowoczesnych Technologii Informacyjnych przez Pracownię Promocji 

Czytelnictwa i Bibliotek Szkolnych. 

Promuje akcje charytatywne na rzecz dzieci z ubogich rodzin oraz 

realizowanie projektu „Dzikość serca” na rzecz ośrodka rehabilitacji dzikich 

zwierząt. 

Współpraca z Fundacjami „Dar Serca”; „Kluczyk”; „Jaś i Małgosia” 

działającymi na rzecz potrzebujących i niepełnosprawnych dzieci skutkuje 

angażowaniu społeczności szkolnej w niesieniu bezinteresownej pomocy. 

Osiągnięcia wyżej wymienionych działań to rozbudzanie czytelnictwa wśród 

uczniów, rozwijanie zainteresowań, talentów, ale również potrzeb wyższych 

jak potrzeba akceptacji, szacunku, uznania oraz życzliwość, pomaganie, 

unikanie ocen. 

3. Pani Elżbieta Bednarek jest współautorem programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły. W ramach tego programu nauczyciel bibliotekarz 

opracował regulamin międzyszkolnego konkursu „Razem zapobiegamy 

pożarom”. Odbyło się VIII edycji konkursu we współpracy z Ochotniczą 

Strażą Pożarną Łódź - Nowosolna, Radą Osiedla, pod honorowym patronatem 

Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta 

Łodzi Hanny Zdanowskiej. Konkurs ten adresowany jest do uczniów szkół 

podstawowych klas IV-VI z dzielnicy Łódź - Widzew oraz Gminy Nowosolna 

Skoszewy i Lipiny. 

Celem konkursu jest: popularyzowanie wiedzy na temat zapobiegania 

pożarom, propagowanie zasad ochrony przeciwpożarowej ludzi i środowiska 

naturalnego, popularyzowanie zasad postępowania na wypadek powstania 

pożaru, poznanie historii i tradycji OSP Nowosolna i Państwowej Straży 

Pożarnej, integracja środowiska szkół podstawowych. 
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W ostatniej edycji udział wzięły 3 szkoły podstawowe. 

Efekty to zwiększenie bezpieczeństwa własnego i innych poprzez 

kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w nagłych wypadkach 

zagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu, integracja szkół podstawowych, 

upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych technologii w walce 

z pożarami, nowoczesnego wyposażenia jednostek straży pożarnej w sprzęt 

pożarniczy i ratowniczy, propagowanie zasad postępowania na wypadek 

powstania pożaru, poznanie historii i tradycji ochotniczej straży pożarnej. 

Wykorzystuje różne formy popularyzowania czytelnictwa. Organizuje 

w bibliotece szkolnej we współpracy z nauczycielem plastyki konkurs „Moja 

ulubiona postać z komiksu”. Konkurs popularyzuje czytelnictwo tego gatunku 

literackiego/ poszerza wyobraźnię oraz kompetencje językowe uczniów 

uczestników konkursu. Efektem jest wystawa prac dla społeczności szkolnej 

i lokalnej. 

4. Pani Elżbieta Bednarek jest szkolnym koordynatorem:  

- Spotkań Szkół Polskich i Polonijnych im. Jana Pawła II, 

- Klubu „Europa w naszej szkole”, 

- działań w zakresie Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, 

- Cyfrowobezpieczni.pl- Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, 

- koordynator organizacji zajęć edukacji statystycznej w szkole 

i wieloletniej współpracy z Urzędem Statystycznym. 

5. Nagrody i odznaczenia: Nagroda Dyrektora Szkoły 2004 r., 2005 r., 

2006 r., 2007 r., 2008 r., 2009 r., 2010r., 2011 r., 2012 r., 2013 r., 2014 r., 

2017 r. Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi 2009 r., Medal KEN 2014 r., 

 

Wykaz najważniejszych publikacji 

Bednarek E., Konkurs „Razem zapobiegamy pożarom ", Dobre praktyki. 

Katalog dobrych praktyk w edukacji, Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, z. nr 13, Łódź 2016. 

 

Sposoby organizowania partnerstwa dla szkolnej edukacji.. Współpraca 

z instytucjami: 

- ŁCDNiKP Ośrodkiem Doradztwa Zawodowego, Ośrodkiem 

Edukacji Medialnej; 

- WODN — edukacja medialna i biblioteki szkolne; 
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- Gminną Biblioteką Publiczną w Nowosolnej; 

- Radą Osiedla Nowosolna, - OSP Łódź — Nowosolna, Policją; 

- Strażą Miejską, Państwową Strażą Pożarną; 

- Instytutem Edukacji Ustawicznej - Wydawnictwem Literatura, 

- Korob - hurtownią książek, Tuliszków - hurtownią taniej książki; 

- Firmą Ramp, - Firmą Cukierniczą Brzeziński, - Firmą Marvel; 

- Urzędem Statystycznym, - Uniwersytetem Medycznym, 

- Uniwersytetem Łódzkim (Wydział Wychowania), Akademią Sztuk 

Pięknych, WE UMŁ. 

 

Osoba rekomendująca: Anna Koludo, nauczyciel konsultant, 

wicedyrektor ŁCDNiKP 
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ORGANIZATOR PROCESÓW INNOWACYJNYCH 

 

Łakomski Grzegorz 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Łodzi 

 

Organizator Procesów Innowacyjnych – tytuł i certyfikat przyznano Panu 

Grzegorzowi Łakomskiemu, nauczycielowi przedmiotów zawodowych, 

w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego 

w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Charakterystyka innowacyjnej działalności oraz efektów wdrożeniowych 

Pan Grzegorz Łakomski jest to wzorowy nauczyciel, dbający o swój warsztat 

pracy, rozwijający nieustannie kwalifikacje w zakresie metod nauczania 

fizyki i matematyki oraz rozwijających się nowych technologii 

(„Mechatronika w kształceniu zawodowymˮ). 

Efekty świadczące o skuteczności stosowanych aktywnych metod kształcenia 

zawodowego i rozwijania uzdolnień technicznych uczniów, to sukcesy 

odnoszone przez uczniów w olimpiadach i konkursach o tematyce 

mechatronicznej, elektrycznej i elektronicznej na wszystkich szczeblach:  

 V miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Mechatronicznej 

(2012),  

 IV miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Mechatronicznej 

(2014),  

 wysokie miejsca w wojewódzkich konkursach: „Szkolna Liga 

Mechatronikiˮ – II miejsce (2013), III miejsce (2014), I miejsce (2015), 

III miejsce (2016),  

 a w konkursie na „Najlepszą pracę modelowo-konstrukcyjną 

w szkołach elektrycznych i elektronicznychˮ – II miejsce (2013), 

(2014), (2015), (2016).  

Nauczyciel corocznie bierze udział w pracach powołanej przez Dyrektora 

ŁCDNiKP komisji konkursowej w konkursie zawodowym „Szkolna Liga 

Mechatronikiˮ.  

Jest współorganizatorem międzyszkolnego konkursu „BHP w elektryce”.  

Na szczególną uwagę zasługuje aktywność Pana Łakomskiego na polu 
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podnoszenia jakości pracy szkoły i rozszerzania zakresu jej działań. 

Jest On jednym z autorów wdrażanego w szkole programu nauczania dla 

zawodu technik mechatronik o strukturze modułowej.  

Jest autorem publikacji w poradniku metodycznym dla nauczycieli 

kształcenia zawodowego „Jak wdrażać metodę tekstu przewodniego 

w kształceniu zawodowym”. 

Pan Grzegorz Łakomski jest aktywnym, zaangażowanym członkiem zespołu 

ds. wdrażania kształcenia modułowego, który działa w ramach Łódzkiej Sieci 

Kształcenia Modułowego. 

Brał aktywny udział w przygotowaniu (współautor) i realizacji projektów 

europejskich realizowanych w szkole. Pozyskane środki pozwoliły na 

doposażenie pracowni dla potrzeb kształcenia mechatroników.  

Był jednym z opiekunów w projekcie „Mikroprocesory i ich zastosowanie 

w codziennym życiu”, który realizowany był w ramach programu Comenius. 

Aktualnie bierze udział wspólnie z młodzieżą w corocznej wymianie ze 

szkołą niemiecką z Wetzlar.  

To co wyróżnia pracę Pana Grzegorza Łakomskiego to pasja z jaką rozwija 

uzdolnienia i zainteresowania techniczne uczniów. 

 

Osoba rekomendująca: Henryka Michalska, dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, Grażyna Adamiec,  

opiekun szkoły z ramienia ŁCDNiKP 
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ORGANIZATOR PROCESÓW INNOWACYJNYCH 

 

Rossi Anna 

Zespół Szkół Rzemiosła im. J. Kilińskiego w Łodzi 

 

Organizator Procesów Innowacyjnych – tytuł i certyfikat przyznano Pani 

Annie Rossi, nauczycielowi przedmiotów zawodowych - stylizacja, w roku 

2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 

organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego. 

 

Charakterystyka innowacyjnej działalności oraz efektów wdrożeniowych 

Pani Anna Rossi, to animatorka kształcenia zawodowego uczniów, inicjatorka 

i organizatorka szkoleń doskonalących zawodowo uczniów i nauczycieli m.in. 

na temat: „Zapobieganie zakażeniom krwiopochodnym HCV, HBV i HIV 

w zakładach usługowych – salonach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu” 

(zajecia poprowadzone przez Państwowy Zakład Higieny), „Koki i upięcia”, 

„Nowoczesny barbering”, „Koloryzacje Artego” (zajęcia poprowadzone na 

terenie szkoły). W salonach fryzjerskich zorganizowała spotkania dotyczące 

kreatywnego strzyżenia i koloryzacji oraz nowoczesnych technik rozjaśniania 

włosów, strzyżenia damskiego. We współpracy z ŁCDNiKP przygotowała 

spotkania na temat oceniania kształtującego w edukacji zawodowej 

i coachingu w pracy nauczyciela.  

Pani Anna Rossi jest autorką: 

 artykułów: „Projektowanie fryzur” do materiałów wspomagających 

przygotowanie uczących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

w zawodzie (Zeszyt 5 ŁCDNiKP), „Kreatywny fryzjer” w publikacji 

Dobre praktyki oraz scenariuszy zajęć opublikowanych w zeszycie 

„Dobre praktyki przykłady. Ocenianie kształtujące na lekcjach 

stylizacji”, 

 programu nauczania przedmiotu Stylizacja oraz nowych specjalizacji 

Wizaż i stylizacja. Wizaż z elementami charakteryzacji, 

 miniprojektu Wizaż i charakteryzacja w projekcie „Wysokie kwalifikacje 

zawodowe sukcesem na rynku pracy”, 

 identyfikacji graficznej szkoły – logo szkoły, ulotek, plakatów, 

zaproszeń, dyplomów itp. 
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Pani Anna Rossi była współorganizatorką konferencji w Urzędzie Miasta 

Łodzi „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”. Jest 

inicjatorem i animatorem współpracy szkoły z lokalnym rynkiem pracy 

w zakresie praktyk, których celem było doskonalenie umiejętności 

zawodowych – prace charakteryzatorskie przy spektaklach dla Teatru V6, 

z Cechem Rzemiosł Różnych, z firmą „Catsy”, „Artego”, „Ministerstwo 

Nożyczek”, salonem fryzjerskim „Agnes”. Jest współorganizatorką 

Szkolnego Konkursu Fryzur i Stylizacji – wprowadziła do konkursu nową 

kategorię - stylizacja całej sylwetki.  

Prace uczniów przygotowywanych przez Panią Annę Rossi do konkursu 

wojewódzkiego „Przegląd Twórczości Uczniów Szkół Zawodowych” 

uzyskały dwa wyróżnienia, zaś w V Powiatowym Konkursie Fryzjerskim 

KREATOR - uczennica zajęła drugie miejsce. 

 

Aktywnie wspiera jako współorganizatorka i organizatorka działania 

promocyjne na rzecz szkoły, takie jak: realizacja filmu o zawodach w szkole, 

wywiady z absolwentami, pokazy na Targach Edukacyjnych i podczas 

Konursu Fryzur Cechu Rzemiosł Różnych.  

 

Osoba rekomendujaca: Jadwiga Morawiec, nauczyciel konsultant 

w ŁCDNiKP 
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NAUCZYCIEL INNOWATOR 

 

Kubiak-Piotrowska Emilia 

Przedszkole Miejskie nr 2 w Łodzi 

 

Nauczyciel Innowator – tytuł i certyfikat przyznano Pani Emilii Kubiak-

Piotrowskiej, nauczycielowi wychowania przedszkolnego, w roku 2018 

podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 

organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego. 

 

Charakterystyka działań innowacyjnych oraz efektów procesów wdrożeniowych  

1. Systematyczne organizowanie zajęć dydaktycznych, wykorzystując 

koncepcję inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. 

a) Określanie inteligencji dominującej u podopiecznych; 

b) Dostosowanie sytuacji edukacyjnych do rodzaju inteligencji dziecka, 

jego możliwości i zainteresowań; 

c) Prowadzenie warsztatów dla rodziców, mających na celu 

zaprezentowanie koncepcji inteligencji wielorakich; 

d) Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców, które prezentują model 

pracy oparty na rozwoju dominujących inteligencji u dzieci. 

Efekty procesów wdrożeniowych: 

a) Rodzice Są świadomi istnienia wielu rodzajów inteligencji u swojego 

dziecka, rozwiniętych w różnym stopniu, więc aktywnie wspierają 

rozwój swojej pociechy; 

b) Dzieci potrafią: pracować w zespole, zaprezentować swoje 

umiejętności na forum grupy, pracować w skupieniu nad swoim 

zadaniem. 

2. Praca w oparciu o metodę projektu edukacyjnego - realizacja 

wybranych projektów z innowacyjnego programu wychowania 

przedszkolnego „Tablit”. 

Efekty procesów wdrożeniowych: 

a) Dzieci potrafią samodzielnie zdobyć informację na dany temat przez 

doświadczenie, odkrywanie i dyskutowanie (aktywność w Centrum 

Badawczym); 
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b) Dzieci wiedzą co to jest tablica interaktywna, potrafią z niej korzystać 

w celu rozwiązania danego zadania; 

c) Rodzice chętnie angażują się do pomocy przy realizacji 

projektu(organizują materiały do zajęć, występują w roli ekspertów). 

3. Praca według autorskiego programu edukacji czytelniczej, 

przygotowującej dzieci do nauki czytania i pisania „Przedszkolak czyta 

i pisze”. 

Efekty procesów wdrożeniowych: 

a) Dzieci interesują się literami alfabetu i chętniej sięgają po książki 

podczas zabaw dowolnych; 

b) Przedszkolaki nazywają wszystkie litery łącznie z dwuznakami, 

doskonalą płynność w czytaniu różnymi technikami, a także 

podejmują próby samodzielnego pisania prostych wyrazów. 

4. Prowadzenie dodatkowych zajęć plastycznych w ramach koła 

zainteresowań. 

Efekty procesów wdrożeniowych: 

a) Dzieci potrafią wykorzystać różnorodne materiały i tworzywa 

plastyczne podczas ekspresji plastycznej; 

b) Przedszkolaki sprawnie posługują się nożyczkami, drucikami i innymi 

drobnymi elementami, mają dobrze rozwinięte ruchy precyzyjne; 

c) Podopieczni mają dobrą koncentrację uwagi i są wytrwałe w dążeniu 

do uzyskania efektu końcowego swojej działalności. 

5. Prowadzenie dodatkowych zajęć matematycznych w ramach koła 

zainteresowań.  

Efekty procesów wdrożeniowych: 

a) Dzieci doskonalą swoje umiejętności matematyczne; 

b) Chętnie podejmują się udziału w rozgrywkach - rywalizacjach 

matematycznych; 

c) „Matematyczne” przedszkolaki są pewne siebie i odporne na sytuacje 

stresowe. 

6. Prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla wszystkich grup 

wiekowych w przedszkolu: 3-6 latki. 

Efekty procesów wdrożeniowych: 

a) Dzieci akceptują tożsamość własną oraz innych ludzi; 
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b) Dzieci rozpoznają typowe elementy kultury innego narodu: Wielkiej 

Brytanii; 

c) Przedszkolaki rozumieją wybrane zwroty i słowa w języku 

angielskim; 

d) Dzieci potrafią śpiewać piosenki w języku angielskim i improwizować 

do nich ruchowo. 

 

Udział w pracach nauczycielskiego zespołu postępu pedagogicznego oraz 

w pracach zespołów metodycznych funkcjonujących w strukturze Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

1. Cykliczne organizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych 

i uczniów I etapu kształcenia należących do Sekcji Badaczy i Odkrywców 

w ramach Dziecięcej Akademii Młodych Twórców - II.2016 r, IV 2017 r, 

XI 2017 r. 

2. Udział w pracach zespołu metodycznego ds. eksperymentowania - 

2017/2018. 

3. We współpracy z doradcą metodycznym Elżbietą Hornicką-Bińczyk 

w marcu 2017 r zaplanowano poprowadzenie warsztatów dla nauczycieli 

względem aktywizujących metod stosowanych podczas nauki języka 

angielskiego. 

 

Sposoby organizowania partnerstwa dla szkolnej edukacji 

1. Nawiązanie współpracy z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną 

w celu wykrywania zaburzeń i opóźnień w rozwoju intelektualnym 

i psychomotorycznym wychowanków. 

2. Współpraca z MOPS-em w celu pomocy materialnej i finansowej 

dzieciom z rodzin o niskich dochodach (refundacja kosztów żywienia 

i innych opłat), a także w celu udzielenia dodatkowego wsparcia dla 

rodzin dzieci zagrożonych patologią społeczną. 

3. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną - udział w pokazach 

i prezentacjach organizowanych na terenie przedszkola i remizy 

strażackiej. 

4. Współpraca z Rejonową Biblioteką Publiczną - udział przedszkolaków 

w zajęciach z zakresu rozwijania czytelnictwa, organizowanie konkursów 

plastycznych na ulubionego bohatera literackiego. 

5. Współpraca z Domem Kultury - udział w festiwalach tematycznych, 

np. festiwalu piosenki, festiwalu sztuki dziecięcej. 
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6. Współpraca z innymi przedszkolami w celu dzielenia się wiedzą 

z zakresu zastosowania ciekawych i nowatorskich metod edukacyjnych. 

7. Współpraca z Radą Osiedla - przygotowanie przedszkolaków do 

występów artystycznych (teatralnych i tanecznych) podczas uroczystości 

i pikników dla mieszkańców danego rejonu. 

8. Udział w akcjach charytatywnych: Góra Grosza, Sprzątanie Świata, 

Zbiórka odzieży dla Fundacji „Gajusz”, zbiórka żywności i kocy dla 

zwierząt z akcji „Dzikość serca” itp. 

9. Udział w akcjach o charakterze edukacyjnym, takich jak: „Kubusiowi 

Przyjaciele Natury”, „Mamo, tato, wolę wodę”, „Akademia Aquafresh”, 

„Poznaj Świat z Misiem Haribo", „Czyste powietrze wokół nas”, „Mały 

Książkomaniak”, itp. 

 

Osoba rekomendująca: Elżbieta Hornicka-Bińczyk, doradca metodyczny 

w ŁCDNiKP 
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NAUCZYCIEL INNOWATOR 

 

Dominika Sznajder 

Przedszkole Miejskie nr 90 w Łodzi 

 

Nauczyciel Innowator – tytuł i certyfikat przyznano Pani Dominice 

Sznajder, nauczycielowi wychowania przedszkolnego, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Charakterystyka działań innowacyjnych oraz efektów procesów wdrożeniowych  

1. Realizacja innowacji pedagogicznej „Dwujęzyczne dzieci - nauka języka 

angielskiego przez zabawę” - wprowadzenie naturalnej nauki języka 

angielskiego dla dzieci 

2. Realizacja innowacji pedagogicznej „Regionalne podwórko - czyli 

międzyprzedszkolny spacer po Polsce” - poznanie miast, regionów 

Polski, współpraca z przedszkolami z różnych regionów Polski. 

3. Realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Wędrują książka” 

(edycja 1 i 2) - współpraca z placówkami z terenu całej Polski: tworzenie 

wspólnej książki 

4. Akcja edukacyjna „Travelling Emma” - akcja zachęcająca do nauki 

języka angielskiego oraz poznanie dzieci i placówek z innych regionów 

polski. - realizacja projektu w przedszkolu 

5. Realizacja programu przedszkolnej edukacji ekologicznej „Zielony 

skrzat dba o swój świat” - zaangażowanie w projekt wszystkich grup 

przedszkolnych - realizacja projektów edukacyjnych o tematyce 

przyrodniczej - sprawozdanie z działań złożone w Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Łodzi 

6. „Jan Paweł II - Przyjaciel dzieci” - projekt - przedsięwzięcie wynikające 

z realizacji polityki oświatowej państwa Kształtowanie postaw. 

Wychowanie do wartości” oraz realizacji Programu Rozwoju 

Przedszkola” - Dobra Praktyka 

7. Projekt działań edukacyjnych „Pierwszy sejm optymistyczny 

w przedszkolu - prawa dziecka” - Dobra Praktyka 
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8. Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „pocztówkowa mapa 

Polski”, podjęcie współpracy z przedszkolami z Polski 

9. Organizacja całego procesu i udział dzieci z całego przedszkola 

w warsztatach edukacji filmowej organizowanych przez Wytwórnie 

Filmów Oświatowych sp. z o. o. na temat: Animacje, ekologia, przyroda 

w ekosystemie woj. łódzkiego - tworzenie animacji filmowych przez 

dzieci pod okiem specjalisty 

10. Udział dzieci z całego przedszkola w międzynarodowym projekcie 

w ramach akcji „Mały Miś w świecie literatury” pod hasłem „Mały Miś 

i tradycje wielkanocne” - sprawozdanie z realizacji projektu na portalu 

społecznościowym FB 

11. Udział dzieci z całego przedszkola w edukacyjnym ogólnopolskim 

projekcie „Bezpieczne Wakacje” organizowanym przez Bliżej 

Przedszkola pod hasłem „Bezpiecznie! W górach, nad morzem, nad 

jeziorem, w parku” - relacja z wykonanych zadań na Stronie 

internetowej portalu edukacyjnego Bliżej przedszkola 

12. Udział dzieci z całego przedszkola w edukacyjnym ogólnopolskim 

projekcie „Książka dla przedszkolaka” organizowanym przez Bliżej 

Przedszkola - sprawozdanie z wykonanych zadań na stronie internetowej 

portalu edukacyjnego Bliżej przedszkola 

Stworzenie publikacji z projektu pt. „Z książką wchodzę w świat” - Dobra 

praktyka 

1. Zorganizowanie happeningów: „Dzień wody”, „Dzień Powietrza” na 

terenie osiedla - skandowanie haseł, okrzyków nawiązujących do 

oszczędzania wody, dbania o powietrze. Zachęcanie okolicznych 

mieszkańców do dbania o środowisko i bycia „eko” 

2. Realizacja autorskiego projektu na temat rozwijania edukacji 

czytelniczej „Książki Izy w Łodzi czytamy” - zaproszenie do udziału 

i przystąpienie 37 łódzkich przedszkoli do realizacji działań 

projektowych 

3. Innowacja pedagogiczna „Maty miś w świecie wielkiej literatury” - 

rozwijanie czytelnictwa oparte na motywie wędrującego między 

przedszkolami misia 

4. Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Krecik poznaje 

Polskę”, którego celem jest przybliżanie dzieciom wiedzy na temat 

regionu z którego pochodzą 

5. Stworzenie i realizacja Programu wspierającego „Kim będę gdy 

dorosnę” przybliżającego dzieciom wiadomości na temat wybranych 
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zawodów oraz uświadomienie wychowankom znaczenia pracy w życiu 

człowieka. Zapraszanie do współpracy przedstawicieli różnych 

zawodów, organizowanie spotkań, wycieczki do punktów usługowych 

6. Realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Bajka w podróży” 

promującego czytelnictwo i dziecięcą kreatywność 

7. Realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Łączy nas język - 

United in language” poszerzającego słownictwo i świadomość używania 

przez dzieci języka angielskiego jako naturalnej czynności 

8. Animki - powołanie grupy teatralnej złożonej z przedszkolaków, 

występy przed szeroka publicznością. Opracowanie i napisanie bajki 

„Mała Strojnisia”, przygotowanie muzyki, wykonanie scenografii, udział 

w festiwalu i zdobycie I miejsca, pokaz przedstawienia przed szeroką 

publicznością - dziećmi z innych placówek edukacyjnych, przed 

rodzicami 

9. Organizacja cyklicznych zabaw integracyjnych - Bali - JESIENI, ZIMY, 

WIOSNY 

10. Uwolnij książkę - organizacja dziecięcej biblioteczki przedszkolnej 

w ramach akcji promującej czytelnictwo w przedszkolu, zachęcanie 

dzieci do wymiany książek, przynoszenie przez dzieci własnych 

i pozostawianie w biblioteczce, wsparcie ze strony rodziców w realizację 

projektu 

11. Przygotowanie programu edukacji przyrodniczo-ekologicznej do 

realizacji w roku szkolnym 2017/2018 pn.: „Przedszkolaki z 90-tki robią 

ze SMOGiem porządki” - zdobycie środków finansowych na pełną 

realizację programu z WFOŚiGW: 

12. Organizacja Jesiennego Pikniku Integracyjnego dla dzieci i ich rodziców 

- celem takiego przedsięwzięcia jest integracja środowiska 

przedszkolnego 

13. Organizacja dni adaptacyjnych w przedszkolu dla dzieci nowoprzyjętych 

- już w sierpniu dzieci 3 letnie wraz ze swoimi rodzicami uczestniczą 

w zajęciach edukacyjnych, zabawach, grach przygotowanych przez 

nauczycieli celem szybszej adaptacji się w nowym dla nich środowisku. 

Zajęcia te są prowadzone dla dzieci ale przy udziale rodziców 

Efekty: 

Przedszkole realizuje projekty rozszerzające ofertę edukacyjną z zakresu 

rozwijania postaw społecznych, wartości moralnych, z zakresu edukacji 

ekologiczno-przyrodniczej, rozwijania kompetencji czytelniczych i inne. 

Poprzez aktywne uczestnictwo w akcjach, programach, projektach 
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przedszkole propaguje nowatorskie i kreatywne podejście do procesu 

edukacyjnego - upowszechnia w ten sposób nowoczesną edukacje 

przedszkolną. Dzięki podejmowanym inicjatywom przedszkole pozyskało 

nowych partnerów do współpracy. Dzięki udziałowi w tak licznych 

przedsięwzięciach dzielimy się dobrymi praktykami, wymieniamy się wiedzą 

i doświadczeniem z innymi nauczycielami, dyrektorami, dokonujemy 

różnych, innych jakże twórczych rozwiązań w zakresie form i metod pracy 

z małym dzieckiem. Tworzymy nowoczesną jakość przedszkola co za tym 

idzie radość dzieci i ogromne zadowolenie rodziców. 

 

Wykaz najważniejszych publikacji 

- Publikacja w Katalogu Dobrych Praktyk w Edukacji (Zeszyt 14), 

Wydawnictwa ŁCDNiKP pt. „Pierwszy optymistyczny sejm w przedszkolu 

- prawa dziecka - projekt edukacyjny”; 

- Przygotowanie do publikacji w Katalogu Dobrych Praktyk w Edukacji 

Wydawnictwa ŁCDNiKP artykułu pt. „Jan Paweł II - przyjaciel dzieci” 

oraz „Z książką wchodzę w świat”. 

Publikowanie wpisów z działań w ramach projektów edukacyjnych na portalu 

edukacyjnym „Bliżej przedszkola”: 

- „Razem z książką wchodzę w świat”, „Bezpiecznych wakacji nadszedł 

czas”, „Mamy swoje prawa”; 

- „Magia Świąt Bożego Narodzenia”. 

 

Udział w pracach Nauczycielskiego Zespołu Postępu Pedagogicznego oraz 

w pracach zespołów metodycznych funkcjonujących w strukturze Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

Uczestnictwo w spotkaniach zespołu metodycznego ds. Ekspresji Plastyczno - 

Muzyczno - Ruchowej w ŁCDNiKP (Magdalena Szukalska). 

 

Sposoby organizowania partnerstwa dla szkolnej edukacji 

- Organizacja na terenie placówki we współpracy z ŁCDNiKP dwóch 

warsztatów metodycznych skierowanych do nauczycieli 9 przedszkoli na 

temat „Prezi - tworzenie multimedialnych prezentacji w chmurze”, 

„Tworzenie i wykorzystanie krótkich filmów na swoich zajęciach, a także 

do promocji działań edukacyjnych”. 

Współpraca z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 (Dominiką 

Walicką) zorganizowanie na terenie przedszkola przestawienia teatralnego 
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dla dzieci pt. „Kraina Lodu” oraz spotkanie z Mikołajem i wręczenie 

każdemu dziecku niespodzianki - zabawki, książeczki. 

- Nagranie „teledysku” z udziałem dzieci z przedszkola do piosenki 

Słoneczko autorstwa Zofii Tomaszewskiej - prezentacje nagrania podczas 

trwania 12 Forum Bliżej przedszkola. 

- Organizacja Ogólnołódzkiego Konkursu Literacko - Plastycznego dla 

dzieci i nauczycieli z placówek łódzkich pod hasłem „Moja pierwsza 

książeczka”. Patronat nad konkursem objęta Filia nr 5 Biblioteki Publicznej 

w Łodzi - udział 48 dzieci z 21 przedszkoli. 

- Podjęcie współpracy z autorką książek dla dzieci panią Izą Skabek celem 

Objęcia patronatem i włączenia swojej twórczości do naszego autorskiego 

projektu edukacyjnego realizowanego na terenie Łodzi „Książki Izy 

w Łodzi czytamy” - do projektu włączyło się 37 przedszkoli. 

 

Osoba rekomendująca: Anna Gnatkowska, nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 
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NAUCZYCIEL INNOWATOR 

 

Pustelnik Agnieszka 

Przedszkole Miejskie nr 125 w Łodzi 

 

Nauczyciel innowator – tytuł i certyfikat przyznano Pani Agnieszce 

Pustelnik, nauczycielowi wychowania przedszkolnego i jednocześnie 

zastępcy dyrektora przedszkola, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania 

Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 

 

Charakterystyka innowacyjnych działań oraz efektów wdrożeniowych: 

1. Pani Agnieszka Pustelnik czyni ciągłe starania mające na celu 

wspomaganie nauczycieli w zakresie podnoszenia jakości pracy 

przedszkola oraz rozwój zawodowy kadry pedagogicznej we 

współpracy z doradcami i konsultantami w Łódzkim centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

Jako inicjator wielu działań WDN objęła swoją kadrę pedagogiczną 

projektem unijnym „Kompleksowe wsparcie szkół – sukces w edukacji” 

realizowanym w ramach projektu systemowego „System doskonalenia 

nauczycieli oparty na kompleksowym wspomaganiu szkół (Działanie 3.5 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). Realizacja założeń projektu 

pozwoliła na: 

 wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli i dyrektora o nowe metody, 

techniki i narzędzia diagnozowania potrzeb przedszkola, 

 podniesienie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, 

 poszerzenie współpracy wewnątrz przedszkolnej, 

 zainicjowanie współpracy między przedszkolami w najbliższym 

sąsiedztwie placówki;, 

 podwyższenie motywacji i skutecznego zaspakajania potrzeb 

rozwojowych przedszkola jako organizacji oraz modyfikowanie 

działań zawodowych nauczycieli, 

 zainicjowanie, wspomaganie oraz wspólne wypracowanie i wdrożenie 

nowych rozwiązań edukacyjnych w zakresie wdrażanych 

w przedszkolu innowacji i programów, 

 rozwinięcie i intensyfikację współpracy z nauczycielami i dyrektorami 
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przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych podczas uruchomienia platformy edukacyjnej 

dla sieci szkół w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie szkół 

w zakresie upowszechniania dobrych praktyk dotyczących spraw 

administracyjnych związanych z pełnieniem funkcji dyrektora 

w jednostce oświatowej i promowania przedszkola w środowiskuˮ. 

2. Pani Agnieszka Pustelnik wspomaga nauczycieli w podejmowaniu 

nowatorstwa pedagogicznego oraz upowszechniania wiedzy 

i doświadczeń. Współpracowała i inspirowała nauczycieli podczas 

tworzenia i wdrażania realizowanych w przedszkolu innowacji 

pedagogicznych o charakterze programowo-metodycznym: 

 „Matematyka – coraz więcej potrafię; 

 „Edukacja informatyczna już w przedszkolu”. 

3. We współpracy z nauczycielami przedszkola 83 wdrożyła założenia 

własnego programu profilaktycznego: „Trzeźwo - o bezpieczeństwie 

dziecka w domu, przedszkolu, na podwórku, a potem w szkole. 

Jak przygotować dziecko, aby poradziło sobie w trudnych sytuacjach”. 

Była to realizacja działań o charakterze profilaktycznym zainicjowanych 

przez dyrektora i podjętych we współpracy z nauczycielami, specjalistami 

i rodzicami  umożliwiająca wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci 

i ułatwiająca funkcjonowanie w życiu w przyszłości. Dzieci miały możliwość 

rozpoznawać, nazywać i wyrażać emocje. Nauczycielki starały się nauczyć 

dzieci, że są zachowania, które mogą krzywdzić innych lub im się nie 

podobać oraz wskazały dzieciom osoby i miejsca, w których każde dziecko 

może szukać pomocy w trudnych sytuacjach z wykorzystaniem scenariuszy 

zajęć z programu „Bezpieczne dzieciaki” Fundacji Dzieci Niczyje 

skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. 

4. Współpracowała z konsultantem w Łódzkim Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Panią Anetą Madziarą oraz 

z nauczycielami Przedszkola Miejskiego nr 83 podczas cyklu spotkań 

dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 

w Łodzi na ul. Tkackiej zatytułowany „Akceptacja – nie integracja”.  

Projekt dotyczył działań prospołeczne i był związany z organizacją 

cyklicznych spotkań podczas rekrutacji przez okres 3 lat. Celem było 

ułatwienie procesu adaptacyjnego i przygotowanie rodziców i dzieci do 

przekroczenia progu przedszkola i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa. 
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Wykaz najważniejszych publikacji: 

 Artykuł „Bezpieczny przedszkolak”. 

Jest to opis inicjatywy realizowanej w przedszkolu w zakresie działań 

o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym w ramach akcji „Ja i Ty – 

bezpieczni w szkole” w obszarze: „Zapewniamy bezpieczną drogę do szkoły” 

w Roku Bezpiecznej Szkoły ogłoszonego przez MEN, której celem było 

pobudzenie aktywności środowisk związanych z placówką: dzieci, 

nauczycieli, rodziców i środowiska – do podejmowania aktywności 

w zakresie szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa, przeciwdziałania 

negatywnym aspektom zachowania, kształtowania właściwych postaw, 

kompetencji społecznych, odpowiedzialności, czyli szerokiego wachlarza 

działań mającego na celu eliminowanie zjawisk negatywnych. 

 Zaprezentowała opisane wcześniej działania zorganizowane dla dzieci 

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 3 w Łodzi 

na ul. Tkackiej w czasopiśmie Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji 

ŁCDNiKP nr 13. 

 

Udział w pracach nauczycielskiego zespołu postępu pedagogicznego oraz 

w pracach zespołów metodycznych funkcjonujących w strukturze Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

1. Aktywna współpraca z ŁCDNiKP w ramach działań zainicjowanych przez 

Centrum Edukacji Obywatelskiej w projekcie „Zwiększenie skuteczności 

działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie 

kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych” 

2. Udział w projekcie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

i Kształcenia Praktycznego „Przedszkolaki w Łodzi – odkryjemy jak to  

z Łodzią było”. Projekt obejmował wycieczki oraz zajęcia z zakresu 

edukacji regionalnej. 

3. Podsumowaniem projektu był konkurs wiedzy, gdzie dzieci z Przedszkola 

Miejskiego nr 83 zajęły II miejsce.  

4. Projekt włączony był do programu „Edukacji regionalnej – przedszkolaki  

w Łodzi”.  

5. Przedszkole wzięło udział w projekcie ŁCDN i KP „Dziecięca Łódź 

Bajkowa”- zaproponowanym przez Ośrodek Edukacji Europejskiej  

i Regionalnej. Podsumowaniem projektu był konkurs wiedzy, gdzie dzieci  

z przedszkola zajęły I miejsce. 

6. Pani Dyrektor współpracowała z doradcą metodycznym oraz 

nauczycielami z innych przedszkoli i szkół podstawowych i inspirowała 

nauczycieli z Przedszkola Miejskiego nr 83 wchodzących w skład 

Nauczycielskiego Zespołu Postępu Pedagogicznego do tworzenia pakietu 
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propozycji i zabaw z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych 

sponsorowanych przez firmę Nowa Szkoła.  

7. Aktywnie uczestniczyła podczas prac związanych z organizacją wzorcowej 

pracowni w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego na ul. Żeromskiego 115 i inspirowała nauczycieli ze swojego 

przedszkola do działań organizacyjnych podczas organizacji Studia 

Aktywności Dzieci i Nauczycieli. Zadaniem nauczycieli była pomoc 

w organizowaniu przestrzeni edukacyjnej, stanowiącej warunki do 

rozwijania zainteresowań, pasji i kreatywnych postaw. 

8. Pani Agnieszka Pustelnik wraz z nauczycielami brała udział w uroczystej 

inauguracji Akademii Młodych Twórców i otwarciu Studia Aktywności 

Dzieci i Nauczycieli.  

9. Uczestniczyła w spotkaniach z doradcami podczas których 

rekomendowano konstruktywistyczny modelu nauczania. Zainspirowała 

nauczycieli do opracowania scenariuszy zajęć w oparciu o ten model, które 

wdrażane były w Przedszkolu 83. Na podstawie jednego ze scenariuszy 

zatytułowanego „Wiatr – przyjaciel, czy szkodnik” zostały przeprowadzone 

zajęcia dla dzieci z sekcji Badaczy i Odkrywców w Studio Aktywności 

Dzieci i nauczycieli w Akademii Młodych Twórców.  

10. We współpracy z doradcą metodycznym z Łódzkiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w ramach 

doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania przedszkolnego 

i edukacji wczesnoszkolnej, zorganizowane zostały warsztaty metodyczne 

w zakresie rozwijania aktywności plastyczno-konstrukcyjnej dziecka. 

Uczestnicy spotkania otrzymali przygotowaną przez Panią dyrektor 

i nauczycieli przedszkola, publikację zawierającą zdjęcia i opis wykonania 

propozycji, zaprezentowanych prac plastyczno-konstrukcyjnych. 

 

Sposoby organizowania partnerstwa dla szkolnej edukacji: 

1. Pani dyrektor Agnieszka Pustelnik jest jednym z inicjatorów  

i współorganizatorem projektu „Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka”. 

Podjęta inicjatywa umożliwia szerokie współdziałanie różnych środowisk 

na rzecz dziecka i jego dobra.  

2. Organizacja „Dnia Przedszkolaka” i podejmowane co roku działania  

w ramach projektu: stały się efektem ustanowienia przez Sejm RP  

w kalendarzu świąt 20 września „Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka”; 

przyczyniły się znacząco do promowania Miasta Łodzi jako partnera 

w rozwoju systemu edukacji o zasięgu ogólnopolskim. 
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3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom uczęszczającym do 

przedszkola zainicjowała i we współpracy z Radę Osiedla „Stary Widzew” 

przeprowadziła dwie inwestycje:  

 modernizację tarasu przy budynku przedszkola, 

 zabezpieczenie wejścia do budynku placówki wraz z wyminą 

nawierzchni chodnika. 

4. W październiku 2014 r. otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi za 

wzorowe pełnienie funkcji dyrektora i uzyskane efekty pracy. 

5. W październiku 2016 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej za uzyskane 

osiągnięcia w pracy. 

 

Osoba rekomendująca: Anna Koralewska, doradca metodyczny ds. edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej w ŁCDNiKP 
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NAUCZYCIEL INNOWATOR 

 

Góraj Anna 

Przedszkole Miejskie nr 192 w Łodzi 

 

Nauczyciel Innowator – tytuł i certyfikat przyznano Pani Annie Góraj, 

nauczycielowi wychowania przedszkolnego, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Charakterystyka działań innowacyjnych oraz efektów procesów wdrożeniowych: 

Nauczycielka od września 2015 roku prowadzi w ramach godzin 

nadliczbowych zajęcia z gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej dla 

wszystkich przedszkolaków w oparciu o program własny. Celem zajęć jest 

wspomaganie harmonijnego rozwoju dzieci, stymulowanie i umożliwianie 

dzieciom podejmowania aktywności ruchowej na rzecz kształtowania 

prawidłowej postawy ciała, stworzenie jak najlepszych warunków pracy 

i zabawy dzieci oraz kształtowanie nawyków higieniczno-zdrowotnych. 

W zajęciach oprócz tradycyjnych metod nauczycielka stosuje aktywizujące 

metody pracy takie jak: yoga, metoda zuchowa, metoda ruchu rozwijającego 

W. Sherborne, aerobic, m. ekspresji twórczej Ludolfa Labana oraz techniki 

relaksacyjne. 

1. Od września 2008r do chwili obecnej nauczycielka prowadzi nieodpłatne 

zajęcia informatyczne „Informatyka dla smyka" dla dzieci 5, 6 letnich 

w oparciu o program Własny stwarzając warunki do wszechstronnego 

i harmonijnego rozwoju dziecka uwzględniając jego potrzeby intelektualne, 

emocjonalne, moralne i estetyczne zgodnie z indywidualnymi możliwościami. 

Celem niniejszych zajęć jest: 

• wprowadzenie najmłodszych uczestników do procesu kształcenia 

w świat technologii komunikacyjno-informacyjnych, 

• łączenie treści informatycznych z treściami kształcenia i wychowania 

przedszkolnego, 

• przygotowanie ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, 
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• nabycie umiejętności związanych z samodzielnym wykorzystaniem 

gier komputerowych i programów edukacyjnych na poziomie 

przedszkolaka. 

Efektem końcowym działań jest wszechstronne przygotowanie dziecka do 

podjęcia nauki w szkole, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życia 

codziennego i nabycia umiejętności wykorzystania komputera w dalszej 

swojej edukacji i zdobywaniu wiedzy w kolejnych szczeblach nauki. 

2. W roku szkolnym 2016/2017 pani Anna założyła grupę teatralną, 

w którym rodzice wychowanków przygotowali spektakl pt. „Baśniowy 

Ambaras”. Przedstawienie zostało wystawione na pikniku rodzinnym z okazji 

Dnia Dziecka. Celem inicjatywy było zintegrowanie rodziców, by mieli 

możliwość poznania siebie nawzajem i poczuli, że również dla nas-

nauczycieli dzieci są najważniejsze, że to dla nich właśnie jesteśmy i że teraz 

mamy okazję, by poprzez to, co robimy, stać się dla nich wielkim 

autorytetem. W tym roku szkolnym również nauczycielka zamierza 

kontynuować pracę stworzonej przez siebie grupy. 

3. W swojej grupie pani Ania prowadzi zajęcia wdrażając teorie inteligencji 

wielorakich Howarda Gardnera. Przeprowadziła z danej tematyki radę 

szkoleniowa dla nauczycieli w swojej placówce. Dzięki pracy 

z wykorzystaniem metody H. Gardnera nauczycielka wykonała szereg 

niekonwencjonalnych pomocy dydaktycznych. Podczas zajęć dzieci 

samodzielnie odkrywają świat, który je otacza. 

4. W swojej pracy nauczycielka wykorzystuje elementy M Montessori oraz 

metodę E. Gruszczyk- Kolczyńskiej. Ustawicznie tworzy bazę 

alternatywnych pomocy dydaktycznych. Ich rodzaj oraz sposób wykonania 

opiera na obserwacji dzieci wybierając wymagające wyćwiczenia sfery 

aktywności. Większość pomocy została wykonana z ogólnie dostępnych 

przedmiotów codziennego użytku a ich zadaniem było m. in.: rozwijanie 

koordynacji wzrokowo ruchowej, usprawnienie umiejętności 

grafomotorycznych dzieci, poszerzenie zdolność polaryzacji uwagi, 

przygotowanie do nauki czytania, liczenia itp. 

 

Wykaz najważniejszych publikacji 

1. Publikacja „Dobre nawyki dają wyniki - w zdrowym ciele zdrowy 

duch” czasopismo Dobre Praktyki - innowacje w edukacji”, nr 20 jesień 

2017 r. ŁCDNiKP w Łodzi. 

2. Publikacja „Więcej ruchu i zdrowy styl życia - o korygowaniu zaburzeń 

statyki ciała u dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych”. Przegląd 

edukacyjny nr 3/4 (106/107) IX/ XII 2017 r.- WODN w Łodzi. 
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3. Współautorstwo w opracowaniu materiałów metodycznych nt. „Ruch 

na szczęśliwe dzieciństwo i optymalny rozwój” —1.2018 przy współpracy 

z doradcami wychowania przedszkolnego Beaty Wosińskiej i Elżbiety 

Hornickiej - Bińczyk z ŁCDNiKP 

 

Udział w pracach nauczycielskiego zespołu postępu pedagogicznego oraz 

w pracach zespołów metodycznych funkcjonujących w strukturze Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

1. Nauczycielka prowadziła zajęcia w oparciu o model konstruktywizmu - 

„Odkrywamy tajemnice świata”. Z koleżanką z pobliskiego przedszkola pani 

Góraj przygotowała i przeprowadziła zajęcia dla dzieci w wieku 6–9 lat 

z łódzkich placówek w ramach Dziecięcej Akademii Młodych Twórców. 

Tematyka obejmowała następujące zagadnienia: 

• „TO nie takie łatwe — czynności domowe dawniej i dziś” — 

03.02.2016 r. przy współpracy z doradcą metodycznym Joanną Świątek. 

• „Drugie życie śmieci — 26.04.2017 r. przy współpracy z doradcą 

metodycznym Joanną Świątek. 

• „Tęcza" — 15.11.2017 r. - przy współpracy z doradcą metodycznym 

Elżbietą Hornicką-Bińczyk. 

Celem niniejszych zajęć było upowszechnianie modelu pracy 

ukierunkowanego na samodzielne uczenie się dziecka w praktycznym 

działaniu oraz upowszechnianie założeń konstruktywistycznego modelu pracy 

w placówkach oświatowych. Zajęcia ukierunkowane były na tworzenie 

warunków do rozwijania dziecięcych zainteresowań, pasji, i kreatywnych 

postaw. 

2. Pani Góraj 17.05.2017 r. przeprowadziła warsztaty dla nauczycieli 

ds. Wykorzystanie elementów gimnastyki korekcyjnej w pracy z dziećmi 

w wieku przedszkolnym” przy współpracy z doradcą metodycznym Joanną 

Świątek - udział w zajęciach sprzyjał wymianie doświadczeń i generowaniu 

nowych pomysłów wykorzystując elementy gimnastyki kompensacyjno-

korekcyjnej w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

3. Nauczycielka była liderem zespołu ds. wspierania rozwoju małego 

dziecka - rok szkolny 2016/2017, współpraca z doradcą metodycznym Joanną 

Świątek. 

4. Pani Anna jest uczestnikiem zespołu zadaniowego ds. rozwijania 

sprawności ruchowej- rok szkolny 2017/2018 przy współpracy z doradcą 

metodycznym Elżbietą Hornicką Bińczyk, Beatą Wosińską oraz 

nauczycielkami należącymi do zespołu z łódzkich przedszkoli. 
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Sposoby organizowania partnerstwa dla szkolnej edukacji 

1. Współpraca z Widzewskim Domem Kultury 502 w Łodzi w ramach 

akcji „Mały książkomaniak”. Akcja jest częścią projektu promującego 

czytelnictwo wśród dzieci. Do klubu małego książkomaniaka należę od 

początku powstania akcji czyli od roku 2013. W III edycji w roku 2015 mój 

Klub „Biedroneczki czytają książeczki” uzyskał wyróżnienie. W IV edycji 

udało mi się uzyskać tytuł „Najlepszego Klubu Małego książkomaniaka 

w roku 2016". Natomiast w V edycji w roku 2017 otrzymałam wyróżnienie 

specjalne. 

2. Ścisła współpraca z Siecią Szkól i Przedszkoli Ekologicznych, jako 

koordynatorka włączała się w działania propagujące poznawanie i ochronę 

przyrody oraz zdrowy styl życia. W ramach współpracy wykonywała ze 

swoimi wychowankami szereg działań, które pozwoliły dostrzec dzieciom 

zagrożenia ekologiczne, a także to, że wszystkie elementy naszego świata są 

ze sobą powiązane. Powyższe działania były wystawiane w Centrum 

Handlowym w Manufakturze, Ogrodzie Botanicznym, Porcie Łódź. 

3. Współpraca z Klubem osiedlowym Stare Chojny — Klubem Seniora. 

Nauczycielka zapraszała seniorów na przedstawienia z okazji Dnia Babci 

i Dziadka- 07.02.2017 r. oraz przestawienie ekologiczne pt. „Każdy 

przedszkolak wie, co ekologią się zwie”. 

29.03.2017 r. Przedstawienia wywołały wiele wzruszeń, uśmiechów i radości 

u starszych, często samotnych ludzi. Pani Ania kontynuuje współpracę. 

Kolejny termin spotkania z seniorami zaplanowała w dniu 15.01.2018r. - 

przedstawienie pt. „Bajkowe jasełka”. 

4. Współpraca z Miejskim Żłobkiem nr 2. Nauczycielka przygotowała 

dzieci do przedstawienia o charakterze proekologicznym pt. „Każdy 

przedszkolak wie, co ekologią się zwie”, z którym wychowankowie poszli do 

dzieci żłobkowych i tam zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie. 

5. Współpraca z PM nr 26, 200, 215 oraz SP nr 110, 162. Udział 

w quizach matematycznych, ekologicznych, przeglądach teatralnych, 

koncercie kolęd i pastorałek oraz w przeglądzie piosenek i tańców ludowych. 

6. Współpraca z Miejską Biblioteką nr 2 w Łodzi. Udział dzieci 

w zajęciach edukacyjnych w bibliotece. Zapraszanie pracowników biblioteki 

do przedszkola. 

7. Organizacja spotkań z instytucjami zapewniającymi bezpieczeństwo 

dzieciom. Nawiązanie współpracy z odpowiednimi służbami: policją, strażą 

miejską, strażą pożarną, oraz grupą medyczną Medicus - szpital Pluszaka dla 

przedszkolaka. Zorganizowanie spotkań z funkcjonariuszami w/w służb 

w przedszkolu oraz organizowanie wycieczek do miejsc pracy. 
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8. Współpraca z GOŚ w Łodzi. Zajęcia edukacyjne z Szopem Praczem 

„Woda wraca” w latach 2014-2017. 

9. Koordynatorka akcji charytatywnych: 

• „Pomaganie przez ubranie” dla Fundacji Gajusz, „Kocia mama” 

- zbiórka kanny dla kotów. 

• „Nadleśnictwo w Brzezinach” - zbiórka kasztanów i żołędzi dla 

zwierząt. 

10. Koordynatorka programów: 

• „Zdrowy uśmiech w 2 min” - akcja profilaktyczna prowadzona 

w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi ma na celu 

poprawę świadomości zdrowotnej społeczeństwa poprzez promocję 

prawidłowych schematów postępowania w profilaktyce higieny jamy 

ustnej. Udział w akcji od roku 2014 do chwili obecnej. 

• „Zdrowo jemy - zdrowo rośniemy” w roku 2015-2016. Program 

promujący prawidłowe nawyki żywieniowe wspierający prawidłowy 

rozwój dzieci przedszkolnych. 

• „Bez klapsa - Jak z miłością i szacunkiem wyznaczać granice” - rok 

szkolny 2015/2016 

11. Nawiązanie współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi. Udział 

w akcji Edukacja statystyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym. W latach 

2015–2017. 

12. Współorganizatorka następujących konkursów dla uczniów SP nr 110 

i SP nr 162 oraz Gimnazjum nr 43 w Łodzi 

• Prezentacja multimedialna „Mój ulubiony bohater bajkowy” - SP 110, 

162 marzec 2017 r. 

• Prezentacja multimedialna „Książka dawniej i dziś” - Gimnazjum 

nr 43 – luty 2017 r. 

13. Współorganizatorka dla rodziców i dzieci konkursy plastyczne oraz 

fotograficzne. 

• „Mój ulubiony miś” - listopad 2015 r., listopad 2016 r., listopad 

2017 r. 

• „Jesień w obiektywie” - październik 2015 r. 
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• „Zima w obiektywie” - styczeń 2016 r. 

• Wiosna w obiektywie” - kwiecień 2016 r. 

14. Współorganizatorka konkurs dla nauczycieli nt. „Niekonwencjonalna 

pomoc dydaktyczna” - grudzień 2017 r. 

 

Osoba rekomendująca: Elżbieta Hornicka-Biczyk, doradca metodyczny 

w ŁCDNiKP 
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NAUCZYCIEL INNOWATOR 

 

Bednarek Beata 

Szkoła Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi 

 

Nauczyciel innowator – tytuł i certyfikat przyznano Pani Beacie Bednarek, 

nauczycielowi techniki i plastyki, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań. Pani Beata Bednarek: 

1. zorganizowała pracownię rękodzieła artystycznego na miano szkoły 

XXI wieku zgodnie z misją BUDZĄCEJ SIĘ SZKOŁY dla całej 

społeczności uczniowskiej. Na zajęciach uczniowie poznają możliwości 

gliny, uczą się technik lepienia. Zapoznają się też z różnymi technikami 

zdobienia i szkliwienia glinianych wyrobów. Podczas zajęć dzieci 

realizują swoje pomysły na gliniane naczynia bądź rzeźby oraz takie, 

których przeznaczenie czasami trudno jest odgadnąć. Powstałe prace 

wypalane są w piecu ceramicznym, który znajduje się w sali plastycznej 

i został zakupiony m.in. ze zdobytych przy udziale nauczycieli funduszy; 

2. pracuje nowoczesnymi metodami, dzięki którym szkoła przestaje uczyć, 

a tworzy warunki do uczenia się, by dzieci nie były biernymi odbiorcami 

wiedzy. Pozwala uczniom rozwijać swój potencjał, być aktywnym, 

działać, współpracować w grupie, wspólnie rozwiązywać problemy oraz 

opowiadać o swoich pasjach. Podjęła się ciekawej metody pracy 

zaproponowanej przez dyrekcje szkoły nazwanej w SP 81 „opieką 

tutorską”. Chętni do tej pracy nauczyciele zostali przeszkoleni i we 

wrześniu każdego roku prezentują się i przedstawiają swoją ofertę 

pomocy, swoje zainteresowania i zachęcają uczniów do poznania siebie, 

własnego talentu. Wszyscy, którzy chcą uczyć się kształtować 

umiejętność planowania własnego rozwoju edukacyjnego oraz 

nawiązywać i pogłębiać relacje społeczne w szkole i poza nią zgłaszają 

się do wybranego nauczyciela i spotykają się cyklicznie na zajęciach 

indywidualnych. Nauczycielka ma pod opieką 4 uczniów. Dzięki bliskim 

i częstym relacjom z uczniem, pracuje nad jego mocnymi stronami, 

wycisza jego negatywne emocje, motywuje do nauki. Za zgoda rodziców 

spotyka się ze swoim tutorem i planuje spotkania na cały semestr. 

Dodatkowe zajęcia rozwijają talent, przynoszą dziecku satysfakcję 
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w postaci wystawy prac, udziału w konkursach szkolnych (Choinka 

przestrzenna) oraz międzyszkolnych (Kartka bożonarodzeniowa); 

3. tworzy uczniom przestrzeń do działań artystycznych. Lekcje plastyki 

i techniki prowadzone są poza murami szkoły wykorzystując przestrzeń 

wokół niej, w muzeach (Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum 

Włókiennictwa), teatrze (Teatr Wielki), wykorzystując wolną przestrzeń 

w sali, na korytarzu, pracując z uczniami przy sztalugach. Dzieciom 

pozostawia się swobodę po to by nauczyły się pracować samodzielnie, 

w parach, w grupach, a jednocześnie pokonywały problemy i uczyły się 

odpowiedzialności, wiary we własne siły, oraz odwagi w działaniu; 

4. pracuje metodą projektów. Na lekcji techniki realizowany był szkolny 

projekt pt. „Nie ładuj – zgaduj – Stop fonoholizmowi” czyli jak można 

ciekawie spędzić przerwę nie korzystając z telefonu”. Wykorzystując 

m.in. materiały wtórne wykonywane były w parach lub w grupach 

zabawki manualne, gry planszowe. Zrobionymi zabawkami bawią się 

uczniowie podczas przerw. Uczniowie na lekcji godziny wychowawczej 

stworzyli kodeks korzystania z telefonu komórkowego w szkole 

i w domu. Natomiast po odbytym spotkaniu z pracownikami Instytutu 

Medycyny Pracy nt. Wpływu telefonu komórkowego na człowieka 

wykonali plakat pt. „Telefon komórkowy – przyjaciel – czy wróg?”; 

5. udział w projekcie „Dzieci nie ryby i swój głos mają” upamiętniającym 

kolejną rocznicę pierwszego transportu dzieci – więźniów hitlerowskiego 

obozu przy ul. Przemysłowej. Miał on na celu pielęgnować pamięć 

o ofiarach oraz szerzyć wiedzę o obozie. Na warsztatach historyczno-

plastycznych uczniowie wykonali pracę plastyczną pt. „Zabieramy 

Chudego w podróż”, napisali kartkę dla Chudego, udali się do miejsc 

wyznaczających granice byłego obozu dla dzieci. Dzięki projektowi 

uczniowie poznali mnóstwo życzliwych ludzi, którzy dzielili się swoimi 

wiadomościami. Podczas realizacji projektu dzieci mogły zaprezentować 

swój talent, nabyć umiejętność zadawania pytań, stać się samodzielnymi, 

kreatywnymi, odpowiedzialnymi za siebie i szkołę. Warsztaty były 

kontynuacją projektu pani Urszuli Sochackiej (dziecka więźniów obozu) 

i nawiązywały do projektu sprzed lat „Uwolnić chudego”; 

6. jako nauczyciel techniki pracuje zgodnie z założeniami nowej podstawy 

programowej. Dzięki nowatorskiemu podejściu nauczycielki uczniowie 

mają możliwość działania na realnym stanowisku pracy. Na lekcjach 

techniki pracują metodą projektu wykonując konkretne działania 

techniczne przy użyciu konkretnych narzędzi i urządzeń wykorzystując 

różne materiały. Przy projekcie „Łódka...” do pracy ruszyło imadło, 

przymiar kątowy i mała piła. Uczeń budując silnik zamieni energię 
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sprężystości gumy na ruch obrotowy wirnika napędzającego łódkę; 

Najważniejsze publikacje: „Akademia zręcznych rąk” Dobre Praktyki 

wyd. ŁCDNiKP, 2017 oraz strona internetowa szkoły gdzie systematycznie 

dokumentuje swoje działania. 

Uczestniczenie w pracach ŁCDNiKP: 

1. Zespołu nauczycieli innowatorów techniki. Prezentowała swoje 

działania na konferencji nauczycieli techniki „Nowa rola nauczyciela 

zajęć technicznych”, podczas warsztatów metodycznych „Wokół Świąt 

Bożego Narodzenia” przybliżyła projekty „Sto twarzy Bałut”, 

„Rozpraw się z hałasem”. 

2. Uczestniczy w doskonaleniu nauczycieli i wykorzystuje swoją wiedzę 

i umiejętności w pracy z uczniami (Projekt Łódzka) 

 

Organizacja partnerstwa dla szkolnej edukacji (przykłady): 

 korzysta z usług Pracowni Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP 

uczestnicząc w zajęciach pozaformalnych uczniów, 

 organizuje warsztaty w teatrach i muzeach Muzeum Włókiennictwa 

(ABC wody, Od włókna do tkaniny, Warsztaty druku), Muzeum Miasta 

Łodzi (Korale Królowej Karoliny, Na co patrzę, Widać nie widać), teatr 

Wielki (zajęcia plastyczne, taneczne, muzyczne), 

 współpracuje z Biblioteką Rejonową (Poznawanie architektury miasta 

Łodzi), 

 współpracuje z Miasteczkiem Ruchu Drogowego (karta rowerowa), 

 kształtuje postawy zdrowego stylu życia współpracując z Centrum 

Leczenia i profilaktyki Otyłości, 

 współpracuje z Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego – orientacja 

zawodowa, 

 korzysta z oferty pracodawców i instytucji rynku pracy (Ariadna, PIP). 

 

Osoba rekomendująca: Barbara Preczyńska, doradca metodyczny 

w ŁCDNiKP 
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NAUCZYCIEL INNOWATOR 

 

Wartołowska Maria 

Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Łodzi 

 

Nauczyciel Innowator – tytuł i certyfikat przyznano Pani Marii 

Wartołowskiej, dyrektorowi szkoły, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Charakterystyka działań innowacyjnych oraz efektów procesów wdrożeniowych  

1. Edukacja uczniów niepełnosprawnych. Od roku 1984 Szkoła 

Podstawowa nr 162 jest szkołą, w której uczą się uczniowie ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Na każdym poziomie funkcjonują klasy 

integracyjne. Klasy integracyjne powstały z inicjatywy Dyrektora szkoły, 

pełniącej wcześniej funkcję wicedyrektora. Dzięki staraniom Dyrekcji jest to 

najlepiej dostosowana szkoła, pod względem infrastruktury do potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych (wszystkie korytarze posiadają poręcze, toalety 

dostosowane są do dzieci na wózkach, szkoła posiada windę, we wszystkich 

salach lekcyjnych znajdują się komputery dla dzieci z dystrofią mięśniową). 

Dzięki doposażeniu ze środków unijnych, w szkole funkcjonuje bardzo 

dobrze wyposażony gabinet do terapii sensorycznej oraz logopedii, gdzie 

zajęcia prowadzone są przez przygotowanych pracowników szkoły. Szkoła 

jest jedyną ze szkół integracyjnych, z tak dobrze wyposażoną salą 

rehabilitacyjną (Sala wyposażona jest w drabinki, kraty, leżankę, rower 

rehabilitacyjny, stolik do ćwiczeń manualnych, podnośnik pneumatyczny, 

pionizator). Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych prowadzona jest przez 

nauczycieli wychowania fizycznego - rehabilitantów. Należy podkreślić fakt, 

że dyrekcja szkoły konsekwentnie realizuje plan dokształcania nauczycieli na 

potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Obecnie wszystkie zajęcia prowadzone 

są przez własną kadrę. Dzięki tak dobrze przygotowanej kadrze, nauczyciele 

wyczuleni są na deficyty dzieci zdrowych. Pod tym kątem w szkole 

prowadzone są zajęcia z uwzględnieniem ich potrzeb. 

2. Edukacja językowa uczniów. Program koordynowany przez 

ówczesnego wicedyrektora a obecnie dyrektora szkoły Panią Marię 

Wartołowską. Już kilkanaście lat temu wybrane klasy I, II i III realizowały 

program nauki języka angielskiego. Od momentu kiedy język obcy stał się 

obligatoryjny w klasach młodszych, podjęto działania mające na celu 
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wprowadzenie do wybranych klas również języka niemieckiego. Kontynuacja 

nauki języka niemieckiego odbywa się w klasach IV-VI i jest prowadzona 

w ramach innowacji programowo-organizacyjnej. Szkoła podstawowa nr 162 

była pierwszą w Polsce, która wprowadziła Certyfikat z języka niemieckiego 

FIT I oraz FIT II. dla dzieci, na koniec klasy VI. Dzieci uczą się języka 

niemieckiego 4-5 godzin w tygodniu. Nauczyciele wykorzystują na lekcjach 

najnowsze podręczniki, wspierając się przy tym Internetem i kursem video. 

Nauczają metodami aktywizującymi. Na terenie szkoły działają Koło Języka 

Niemieckiego oraz Koło Miłośników Języka Niemieckiego. Od tego roku 

szkolnego utworzono dwa oddziały dwujęzyczne, z pięcioma godzinami 

języka niemieckiego, w tym jedną z Native speakerem i dwoma przedmiotami 

z wprowadzanym słownictwem niemieckim. Natomiast w klasie ósmej 

uczniowie przystąpią do egzaminu certyfikowanego DSD. 

3. Edukacja regionalna. Od wielu lat Dyrektor podejmuje działania 

w celu stworzenia warunków do profesjonalnych działań w zakresie edukacji 

regionalnej, która realizowana jest w oparciu o innowację programowo-

organizacyjną dla kl. I–III. W szkole została utworzona izba regionalna, 

w której zgromadzono rekwizyty związane z folklorem mazowieckim. 

Odbywają się tam zajęcia twórczości artystycznej, podczas których dzieci 

rozwijają poczucie tożsamości narodowej poznając folklor polski. 

Zajęcia odbywają się przy współpracy z animatorami kultury. W ramach 

innowacji uczniowie uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych według 

przygotowanych przez nauczycieli programów. Realizacja innowacji odbywa 

się przy współpracy z wieloma instytucjami. 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych. Dyrektor Maria Wartołowska 

jest pomysłodawcą projektu wdrażanego od tego roku Eksperyment 

matematyczno przyrodniczy, obejmujący wszystkich uczniów w szkole. 

Uczniowie uczestniczą w zajęciach, które zaplanowane są poza siatką 

obligatoryjnych godzin lekcyjnych podczas których wykonują doświadczenie 

i eksperymenty w zakresie edukacji matematycznej. fizycznej, geograficznej 

i chemicznej. 

 

Udział w pracach nauczycielskiego zespołu postępu pedagogicznego oraz 

w pracach zespołów metodycznych funkcjonujących w strukturze Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 162 wspiera Zespół Metodyczny 

ds. promocji zdrowia. 

Szkoła była jedną z 6 w Łodzi, która jako pierwsza otrzymała Certyfikat 

Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Na wielu konferencjach 
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organizowanych przez doradcę prezentowane były wzorcowe rozwiązania 

edukacyjne w zakresie edukacji zdrowotnej wytwarzane w szkole, które 

zostały przygotowane pod kierunkiem Dyrekcji. Dyrektor umożliwił również 

organizację konkursu dla Łódzkich szkół podstawowych promujących 

zdrowie Choroby cywilizacyjne zagrożeniem dla zdrowia człowieka, który 

cyklicznie odbywa się w Szkole Podstawowej nr 162 (organizatorami 

i pomysłodawcami są nauczyciele szkoły) 

 

Sposoby organizowania partnerstwa dla szkolnej edukacji 

1. Tworzenie warunków do doskonalenia zawodowego nauczycieli 

wychowania fizycznego łódzkich szkół. 

Szkoła Podstawowa nr 162 jest szkołą bazową doradcy metodycznego 

w zakresie wychowania fizycznego. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 

Dyrekcji w szkole stworzone zostały bardzo dobre warunki do realizacji 

zadań związanych z doskonaleniem nauczycieli. Efektywna organizacja 

doskonalenia zawodowego wymaga bazy przystosowanej do gier sportowych, 

sportów indywidualnych, zajęć ogólnorozwojowych, tanecznych i innych 

niekonwencjonalnych form ruchu. Obiekt sportowy przy Szkole Podstawowej 

nr 162 jest przystosowany do prowadzenia zajęć w każdym zakresie. Dzięki 

temu nauczyciele nie muszą przemieszczać się po całej Lodzi. Przez ostatnich 

10 lat udało się zorganizować warsztat pracy w szkole bazowej. 

W skład obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 162 wchodzą: 

 sale przystosowane do prowadzenia zajęć z gier sportowych; 

 sala przystosowana do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej; 

 sala przystosowana do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych. 

 Obiekt posiada dobre zaplecze sanitarne: szatnie z natryskami i toaletami 

WC. Tak doskonale wyposażony obiekt sprzyja efektywnej organizacji 

doskonalenia zawodowego. Nauczyciele uczestniczyli w wielu formach 

doskonalenia, ukierunkowanych na rozwijanie sprawności i umiejętności 

technicznych w zakresie różnorodnych form ruchu. Brali czynny udział 

w zajęciach z zakresu: piłki ręcznej, siatkowej, w zajęciach z edukacji 

tanecznej, gimnastyki korekcyjno-wyrównawczej, ale także 

niekonwencjonalnych form ruch, takich jak joga. Prezentowane tu były 

również ćwiczenia Dennisona, zajęcia z relaksacji oraz pierwszej pomocy 

przedlekarskiej. Na efektywność zajęć ma również wpływ środków 

audiowizualnych, w które obiekt jest wyposażony. Niemożliwe byłoby 

prowadzenie zajęć z edukacji tanecznej bez sprzętu audio. 

Dyrekcja szkoły stworzyła również warunki do spotkań indywidualnych 

doradcy z nauczycielami. Doradca posiada własny pokój, wyposażony 
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w komputer, telefon z faxem, rzutnik pisma. Nie bez znaczenia jest fakt, że 

pokój znajduje się przy wejściu do szkoły, co jest znacznym ułatwieniem dla 

nauczycieli. Do dyspozycji doradcy Dyrekcja przeznaczyła również salę 

przystosowaną do zajęć warsztatowych wyposażoną w rzutnik multimedialny. 

2. Tworzenie warunków do stałej współpracy z instytucjami przy realizacji 

przedsięwzięć innowacyjnych i programów edukacyjnych: 

 Związek Piłki ręcznej w Polsce -- utworzenie Ośrodka Szkoleniowego 

w Piłce Ręcznej; 

 Polskie Towarzystwo Dysleksji w Łodzi organizacja cyklicznych 

Tygodni Świadomości Dysleksji; 

 Fundacja „SYNAPSISˮ - organizacja cyklicznych Dni wiedzy na temat 

Autyzmu; 

 Łódzki Związkiem Sportowy - realizacja programu Mały Mistrz 

i Szkolny Klub Sportowy; 

 Federalny Urząd Administracji Niemiec - utworzenie klas 

dwujęzycznych z językiem niemieckim; 

 Kino Charlie - realizacja programu edukacji filmowej Nowe Horyzonty 

Edukacji Filmowej; 

 Towarzystwo Opieki Zwierząt Rzeczypospolitej Polskiej - realizacji 

projektu Anioły ze szkoły; 

 ŁCDNiKP - realizacji projektów Kompleksowe wsparcie szkól, Piękna 

nasza Polska cała, Szkoła Promująca Zdrowie. 

 

Osoba rekomendująca: Ewa Sprawka, doradca metodyczny w ŁCDNiKP 
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NAUCZYCIEL INNOWATOR 

 

Dyjankiewicz Kamil 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi  

Szkoła Podstawowa nr 29 im. J. Kochanowskiego w Łodzi 

 

Nauczyciel Innowator – tytuł i certyfikat przyznano Panu Kamilowi 

Dyjankiewiczowi, nauczycielowi języka rosyjskiego, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Charakterystyka działań innowacyjnych oraz efektów procesów wdrożeniowych  

1. Każda lekcja prowadzona przez pana Kamila Dyjankiewicza jest 

prowadzona z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych 

(w tym pomocy dydaktycznych ujętych w rządowym programie rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych: Aktywna tablica). Dzięki 

wprowadzonym innowacjom lekcje stały się bardziej urozmaicone, 

a zagadnienia leksykalno-gramatyczne w przystępniejszy sposób 

opanowywane przez uczniów, co przełożyło się na wyniki dydaktyczne. 

Język rosyjski jest jednym z najbardziej popularnych II języków obcych 

w szkole, a od momentu wprowadzenia do gimnazjum, najchętniej 

wybieranym II językiem na egzaminie gimnazjalnym. Co roku egzamin 

z języka rosyjskiego zdaje ok. 1/5 wszystkich trzecioklasistów (10–15 

osób). Uczniowie pomimo krótkiego okresu nauki osiągają wysokie wyniki 

na egzaminie gimnazjalnym i maturalnym, zawsze powyżej średniej 

łódzkiej i krajowej a zdawalność wynosi 100%. 

2. Pan Kamil Dyjankiewicz w swojej pracy odchodzi od papierowych 

kartkówek i sprawdzianów, Zastępuje je testami on-line poprzez aplikacje 

Kahoot!, Quziz lub Quizlet lub poprzez wyświetlanie ich na ekranie 

tablicy. W ten sposób uczniowie chętniej angażują się w lekcje, wzrosła ich 

frekwencja na zajęciach, uczniowie przestali unikać kartkówek bądź 

sprawdzianów. 

3. Pan Dyjankiewicz uczy swoich podopiecznych podstaw programowania 

poprzez szyfry harcerskie typu: alfabet Morse'a, szyfry ułamkowe bądź 

szyfr typu czekolada, a także szyfry współczesne z wykorzystaniem np. QR 

Codów bądź języka Scratchu. Taka forma pracy wpływa korzystnie 

zarówno na możliwości poznawcze jak i umiejętności społeczne uczniów. 
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Uczniowie lepiej wiedzą jak się uczyć, co związane jest z rozwijaniem 

samokontroli i samodzielnego uczenia się. 

4. Pan Kamil Dyjankiewicz prowadzi własnego bloga TataRusycysta oraz 

redaguje grupy na Facebooku „Nauczyciele języka rosyjskiego”. Dzięki 

temu istnieje możliwość wymiany poglądów na tematy związane 

z nauczanym przedmiotem, a także dzielenie się doświadczeniem, 

spostrzeżeniami i materiałami dotyczącymi języka rosyjskiego. 

5. Redaguje szkolnego Facebooka. Dzięki temu uczniowie, rodzice, a także 

odwiedzający stronę goście na bieżąco są informowani o wydarzeniach na 

terenie szkoły. Jest to również rewelacyjna forma promocji placówki, 

6. Pan Kamil Dyjankiewicz redaguje też klasowego Facebooka, na którym, 

poza umieszczaniem codziennych informacji dla swoich wychowanków, 

zamieszcza również testy powtórzeniowe lub wykorzystane na zajęciach 

pliki Video, MP3 lub linki do Youtube. Dzięki wprowadzonym 

innowacjom uczniowie w dowolnej chwili mają możliwość utrwalić lub 

rozszerzyć materiał, który był poruszany na lekcji. 

7. Pan Kamil Dyjankiewicz prowadzi konwersacje z uczniami poprzez 

Messengera. Dzięki wprowadzonym innowacjom pozwala to na szybki 

kontakt z uczniami, przekazywanie ważnych informacji bądź wysłanie 

np. kart pracy czy zadań domowych podczas nieobecności uczniów 

w szkole. 

8. Stosuje na zajęciach nowoczesne i aktywizujące metody i techniki 

nauczania, pracuje z młodzieżą metodą projektów, stacji zadaniowych, 

audiowizualną, mapy myśli, stosuje ocenianie kształtujące. 

9. Pan Kamil Dyjankiewicz tworzy autorskie pomoce dydaktyczne do nauki 

języka rosyjskiego na wszystkich poziomach nauczania umożliwiające 

pracę z uczniem bez wykorzystywania podręcznika. 

10. Pan Kamil Dyjankiewicz jest nie tylko kreatywnym nauczycielem, ale 

i zaangażowanym wychowawcą, niezwykle oddanym swojej pracy, o czym 

świadczą liczne nagrody i nominacje np. (Nominacja do tytułu Nauczyciel 

Roku (2011 i 2017), Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi (2012), Nagroda 

Dyrektora Szkoły (2009, 2010, 2015, 2016), Nominacja do Nagrody 

Kuratora Oświaty (2016), Nominacja do Medalu Komisji Edukacji 

Narodowej (2016, 2017) oraz otrzymanie Świadectwa Oryginalności 

wydanego przez Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi KLUB 

NAUCZYCIELA za „Kreatywność, odwagę, przebojowość. Otwartość 

i wrażliwość. Za entuzjazm.” (2017). 
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Wykaz najważniejszych publikacji 

1. Publikacja przykładowych zestawów zadań do nowej matury ustnej 

z języka rosyjskiego przy współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 2012. 

2. Zbiór przykładowych zadań do matury pisemnej z języka rosyjskiego na 

poziomie podstawowym i rozszerzonym, do egzaminu gimnazjalnego na 

poziomie podstawowym i rozszerzonym, w ramach projektu Budowa 

Banków Zadań przy współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. 

3. Arkusze egzaminacyjne do egzaminu eksternistycznego po szkole 

podstawowej i gimnazjum przy współpracy z Okręgową Komisją 

Egzaminacyjną w Łomży, 2017-2018. 

4. Stworzenie na portalu http://learningapps.org aplikacji z ćwiczeniami, 

2017. 

5. Scenariusz lekcji języka rosyjskiego z wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, 2017: 

- aktywnej tablicy (pisanie i rysowanie, wyświetlenie prezentacji, 

zdjęć, korzystanie z zasobów Internetu w czasie rzeczywistym, 

wykorzystanie ćwiczeń interaktywnych, 

- telefonów komórkowych z aplikacjami QR DroiPrivate, Kahoot!, 

Quiziz innych. 

6. Zamieszczenie na stronie Internetowej fragmentu filmu z otwartej lekcji 

języka rosyjskiego z wykorzystaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych), 2017  

https://www.youtube.com/watch?v=OCGuIKsdEnO 

 

Udział w pracach nauczycielskiego zespołu postępu pedagogicznego oraz 

w pracach zespołów metodycznych funkcjonujących w strukturze łódzkiego 

centrum doskonalenia nauczycieli 1 kształcenia praktycznego 

1. Coroczne prowadzenie zajęć otwartych oraz modelowych zajęć 

edukacyjnych dla zainteresowanych nauczycieli SP, gimnazjów i szkół 

średnich np.: 

15.03.2017 r.- modelowe zajęcia edukacyjne w ramach Światowego 

Tygodnia Dysleksji dla uczniów 35 gimnazjum w Łodzi „Jak powtarzać, 

żeby nie zapomnieć? Gry i zabawy językowe”. 

15.12.2017 r.- modelowe zajęcia edukacyjne w SP nr 29 w Łodzi 

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. 
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2. Praca w zespole do spraw konkursów i publikacji. 

3. Prace w Rejonowej Komisji Konkursowej Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego z Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów. 

4. Pan Kamil Dyjankiewicz jest aktywnym i zaangażowanym uczestnikiem 

różnych form doskonalenia organizowanych przez ŁCDNiKP; corocznie 

przygotowuje uczniów do udziału w konkursach języka rosyjskiego 

i konkursach interdyscyplinarnych organizowanych przez ŁCDNiKP oraz 

Łódzkie Kuratorium Oświaty osiągając znaczące sukcesy. 

 

Sposoby organizowania partnerstwa dla szkolnej edukacji 

1. Od 2014 r organizowanie dla uczniów Międzynarodowej Olimpiady Języka 

Rosyjskiego i Literatury w Kijowie przy współpracy z Uniwersytetem 

Slawistycznym w Kijowie; każdorazowo uzyskanie tytułu laureata bądź 

wyróżnienia. Możliwość utrwalania i pogłębiania znajomości języka 

rosyjskiego poprzez zajęcia z nosicielami języka; udział w wycieczkach 

turystyczno-krajoznawczych po Kijowie i okolicach. 

2. Kontynuacja współpracy ze Szkołą nr 24 w Kijowie z rozszerzonym 

nauczaniem języka rosyjskiego i literatury nawiązanej w 2011 roku. 

Dwukrotna wymiana nauczycielsko-uczniowska. Możliwość zapoznania 

się ze specyfikami szkół; nawiązanie nowych znajomości; popularyzacja 

języka rosyjskiego w Polsce i języka polskiego na Ukrainie; wprowadzenie 

na stałe języka polskiego jako obcego w Szkole nr 24 w Kijowie 

3. Przygotowywanie uczniów do udziału w Międzynarodowej Olimpiadzie 

Języka Rosyjskiego w Moskwie przy współpracy z Państwowym 

Uniwersytetem im. Łomonosowa w Moskwie. Możliwość utrwalania 

i pogłębiania znajomości języka rosyjskiego poprzez zajęcia z nosicielami 

języka; udział w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych po Moskwie 

i okolicach. 

4. Współpraca z Centrum Naukowym LatInSoft w Dyneburgu. Możliwość 

udziału uczniów i nauczycieli w kursach dokształcających z języka 

rosyjskiego; udziału w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych po 

Dyneburgu i okolicach. 

5. Prowadzenie modelowych zajęć edukacyjnych dla studentów Filologii 

Rosyjskiej w Łodzi. Ułatwienie studentom pracy pedagogicznej; 

odświeżenie spojrzenia na zagadnienia nauczania języków obcych i roli 

nauczyciela w szkole i w środowisku; wprowadzanie TIK w nauczaniu 

języka obcego, 2015-2018 
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6. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich. Podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych, które owocują następnie przy wprowadzaniu młodych 

adeptów rusycystyki w trudne zadanie dydaktyki, 2015-2018 

7. Zorganizowanie dla uczniów lekcji oraz warsztatów w Instytucie Filologii 

Rosyjskiej w Łodzi. Zapoznanie z możliwością kontynuowania nauki 

języka rosyjskiego na wyższej uczelni; możliwość nawiązania kontaktów 

towarzyskich; popularyzacja języka rosyjskiego w środowisku lokalnym, 

2014-2017. 

8. Współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli i Wykładowców 

Języka Rosyjskiego i Fundacją Russkij Mir - popularyzacja języka 

przejawia się w uczestnictwie w różnych szkoleniach oraz konkursach 

o zasięgu lokalnym i krajowym, np. w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki 

Rosyjskiej. 

 

Osoba rekomendująca: Katarzyna Stępień, doradca metodyczny (do 2018) 
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NAUCZYCIEL INNOWATOR 

 

Bednarczyk Regina 

Publiczne Gimnazjum nr 14 w Łodzi 

Szkoła Podstawowa nr 65 w Łodzi im. Juliusza Słowackiego w Łodzi 

 

Nauczyciel Innowator – tytuł i certyfikat przyznano Pani Reginie 

Bednarczyk, nauczycielowi przyrody, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań. Pani Beata Bednarek: 

1. Udział w Projekcie Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka realizowanym 

przez ŁCDNiKP we współpracy z NBP w ramach programu edukacji 

ekonomicznej – stworzenie przez uczniów komiksu „Moja pasja – moja 

przyszłość – mój własny biznes” oraz biznesplanu przedsięwzięcia „Psu na 

budę”. Prezentacja biznesplanu i działań podjętych przez uczestników 

projektu zaproszonym szkołom. Realizacja przedsięwzięcia 

uczniowskiego wg biznesplanu i wolontariat na rzecz schroniska. Dwie 

grupy uczniów zdobyły 1 i 3 miejsce w konkursie. Udział w warsztatach 

dla nauczycieli opiekunów grup uczniowskich w projekcie, konsultacje 

w pilotażowym wdrażaniu projektu. 

Efekty: promocja edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości wśród uczniów 

szkół podstawowych, aktywizowanie uczniów do podejmowania działań na 

rzecz środowiska. 

2. Doradztwo zawodowe prowadzone w ramach zajęć Szkolnego Ośrodka 

Kariery. Realizacja przedsięwzięć SzOK-u: Projekt „Z pasją przez życie” 

m.in. konkursy plastyczne o zawodach dla przedszkolaków: VI Edycja 

Konkursu „Przedsiębiorczy uczeń SP 65”. Organizowanie akcji w ramach 

OTK i Tygodnia Przedsiębiorczości. Spotkania i prelekcje z ciekawymi 

ludźmi ze świata zawodów. Koordynowanie działań szkoły w ramach 

WSDZ.  

Efekty: rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania planowaniem 

kariery edukacyjno-zawodowej. 

3. Edukacja finansowa prowadzona we współpracy z Bankiem PKO BP 

w ramach Szkolnych Kas Oszczędności i z Urzędem Statystycznym. 
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Prowadzenie wraz z uczniami bloga SKO - relacje z wydarzeń szkolnych, 

propagowanie ducha oszczędzania i zainteresowanie edukacją 

ekonomiczną. Udział w konkursach – nagroda dla SKO w konkursie 

Regionalnym Banku PKO BP. Brązowa Odznaka dla Nauczyciela. 

Efekty: rozwijanie umiejętności zarządzania własnym budżetem 

i promowanie idei oszczędzania. 

4. Wprowadzanie oceniania kształtującego w ramach lekcji przyrody 

i prezentacja działań szkoły na konferencji CEO w Warszawie. 

Efekty:  promocja działań edukacyjnych szkoły, indywidualizacja procesu 

nauczania.  

5. Edukacja przyrodnicza oparta na współpracy z Politechniką Łódzką 

w ramach zajęć koła przyrodniczego dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych. Realizowanie z uczniami projektów badawczych 

i wykonywanie doświadczeń. Promowanie działań Łódzkiego 

Uniwersytetu Dziecięcego i działalności naukowej. Sukcesy uczniów 

w Konkursie  Przyrodniczym ŁCDNiKP. 

Efekty: rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów, wdrażanie 

edukacji opartej na eksperymentach i doświadczeniach. 

 

Wykaz najważniejszych publikacji  

1. Doradztwo zawodowe w praktycznym działaniu – publikacja oddana do 

druku w dobrych Praktykach ŁCDNiKP listopad 2016. 

2. Publikacja działań SKO na blogu https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-

sp65-szok/. 

3. Prezentacja PP - Ocenianie Kształtujące w SP 65 – prezentacja na 

konferencję dla nauczycieli CEO, Warszawa, X 2016 r.  

 

Udział w pracach zespołów metodycznych funkcjonujących w strukturze 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

Wieloletnia współpraca z doradcami metodycznymi, doradcami zawodowymi 

i konsultantami ŁCDNiKP, najpierw jako nauczyciel gimnazjum, następnie 

szkoły podstawowej w ramach Zespołu innowacyjnego ds. Rozwijania 

Postaw Przedsiębiorczych Uczniów Szkół Podstawowych oraz Zespołu 

zadaniowego ds. Wojewódzkiego Konkursu na Najlepszy Szkolny Ośrodek 

Kariery. 
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 coroczny udział w Konkursie na Najlepszy Szkolny Ośrodek Kariery – 

inicjatywy uczniowskie zgłaszane do konkursu były wielokrotnie 

nagradzane; 

 coroczny udział w Konkursie „O przyszłości marzę teraz” – prace 

konkursowe uczniów były wielokrotnie nagradzane; 

 prezentacja dobrych praktyk w zakresie edukacji ekonomicznej 

i doradztwa zawodowego w szkole podstawowej; 

 konsultacje eksperckie w zakresie możliwości realizowania edukacji 

ekonomicznej w szkole podstawowej. 

 

Sposoby organizowania partnerstwa dla szkolnej edukacji 

1. Wieloletnia współpraca z Przedszkolami Miejskimi nr 44, 45, 55 i 109 

i zapraszanie dzieci i wychowawców do uczestniczenia w podsumowaniu 

projektu „Z pasja przez życie” oraz w prezentacji stoisk hobbystycznych – 

zainteresowanie światem zawodów najmłodszych dzieci i pokazanie pasji 

rówieśników.  

2. Organizacja konkursów o tematyce zawodoznawczej dla przedszkolaków 

„Mój wymarzony zawód”. 

3. Współpraca ze szkołami - popularyzacja konkursów o tematyce 

ekonomicznej, regionalnej i przyrodniczej wśród uczniów SP 65 i wspólna 

rywalizacja, np. SP 54, 5, 14. 

4. Nawiązanie współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi w ramach 

Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego – ZPSP, ZSG, ZSP 

20 w Łodzi  – udział w zajęciach i zapoznanie się z profilami klas. 

5. Współpraca z Rodzicami i przedstawicielami ciekawych zawodów – 

organizowanie spotkań – architekt, pszczelarz, podróżnik -fotograf. 

6. Organizowanie warsztatów i lekcji o tematyce ekonomicznej 

prowadzonych przez przedstawicieli Banku PKO BP i Urząd Statystyczny. 

7. Poszukiwanie sponsorów nagród dla dzieci biorących udział w konkursach 

szkolnych oraz zabieganie o patronaty honorowe np. Urząd 

Marszałkowski w Łodzi - Departament Promocji i Współpracy 

Zagranicznej, patronat Biura Europosła Jacka Saryusza-Wolskiego. 

8. Partnerstwo z Hospicjum na ul. Pojezierskiej i wspólne zbieranie 

podpisów w Budżecie Obywatelskim – przyznana budowa boiska dla 

SP 65. Akcje włączające dzieci i dorosłych w prace nad uzyskaniem jak 

największej liczby głosów – edukacja obywatelska. 
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9. Współpraca i promowanie działań ekologicznych różnych instytucji - 

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródło”, Leśnictwo Miejskie, Akademia 

Sztuk Pięknych, ZPSP. Udział dzieci w warsztatach i zajęciach 

prowadzonych przez przedstawicieli instytucji. 

10. Współpraca z Planetarium i Politechniką Łódzką w ramach LUD. 

Prowadzenie szkoleń rady pedagogicznej w zakresie wykorzystania 

poznanych metod pracy na zajęciach z uczniami, laboratoria 

i doświadczenia w ramach koła przyrodniczego – edukacja przyrodnicza. 

 

Osoba rekomendująca: Maria Wajgner, doradca metodyczny w ŁCDNiKP 



162 Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 2017/2018 

 

NAUCZYCIEL INNOWATOR 

 

Oziemska Barbara 

Publiczne Gimnazjum nr 17 im. Bohaterów Monte Cassino w Łodzi 

 

Nauczyciel Innowator – tytuł i certyfikat przyznano Pani Barbarze 

Oziemskiej, nauczycielowi matematyki, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Charakterystyka działań innowacyjnych oraz efektów procesów wdrożeniowych: 

1. Pani Barbara Oziemska jest współautorką i realizatorką od 2015/2016 roku 

innowacji pedagogicznej o charakterze programowym „Program 

matematyki dla uczniów zainteresowanych przedmiotami matematyczno-

przyrodniczymi w Gimnazjum nr 17 w Łodzi” skierowanej  do uczniów 

zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień matematycznych, doskonaleniem 

wcześniej zdobytych i nabywaniem nowych umiejętności w rozwiązywaniu 

zadań problemowych oraz przygotowaniem do udziału w konkursach 

matematycznych.  

Efekty jej pracy – to osiągnięcia uczniów (między innymi):  

 Wojewódzki Konkurs Matematyczny: laureat (2004) i finalista (2005, 

2016); 

 Wojewódzki Konkurs Tematyczny „Matematyka - Moja Pasja”: 

czterech finalistów (2012), dwóch laureatów (2016), jeden uczeń 

wyróżniony (2016) tytuł laureata, II miejsce wśród gimnazjalistów, 

tytuł finalisty (2017); 

 Matematyczne Wędrówki po Łodzi „Łódź filmowa” – II miejsce dla 

szkoły, dwóch laureatów, dwóch finalistów (2016) ,II miejsce drużyny 

i tytuł laureata (2003, 2012,2013); 

 Ogólnopolski Konkurs Mat 2015 - I miejsce w województwie 

i  III w kraju, III i dwa miejsca IV w województwie; 

 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2016 – jeden 

wynik „bardzo dobry”, trzy wyróżnienia, -wynik bardzo dobry i trzy 

wyróżnienia (2017); 
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 Ogólnopolski Konkurs Matematyczny ALFIK:II miejsce 

w województwie (47 w kraju) XII miejsce w województwie 

208 w kraju), XVII miejsce w województwie I miejsce 

w województwie (2017), I miejsce w województwie i Polsce, 

III miejsce w województwie, III miejsce w województwie (2015), 

II, IV i X miejsce w województwie (2014), III, VI i XI miejsce 

województwie, 28, 77 i 261 miejsce w kraju (2016); 

 Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MAT: I i VI miejsce 

w województwie (2003), sześcioro uczniów zajęło lokaty od I do 

VI w województwie (2004), I miejsce w województwie, V w kraju, 

pięcioro uczniów osiągnęło wynik bardzo dobry (2004, 2015, 2016), 

oraz liczne wyróżnienia (2008 - 2016); 

 Maks Matematyczny 2017: I miejsce w województwie i 9. w kraju: 

II. miejsce w województwie i 42. w kraju. 

2. Na jej lekcjach matematyki dominują aktywizujące metody nauczania, 

w tym metoda projektu edukacyjnego, która przyniosła tytuły laureata 

i finalisty zespołom projektowym realizującym projekt w ramach 

Łódzkiego Konkursu "Matematyczne Wędrówki po Łodzi”. Nauczycielka 

na co dzień pracuje z tablicą multimedialną wykorzystując w szerokim 

zakresie dydaktycznym wszystkie jej możliwości.  

3. Potrafi z powodzeniem korelować wiedzę międzyprzedmiotową. 

Jej podopieczni zdobyli I miejsce w łódzkim konkursie "Statystyka 

w karierze", który  łączył wiedzę matematyczną z wiedzą o rynku pracy 

w Łodzi, zasobami Urzędu Statystycznego i wiedzą na temat dalszej 

ścieżki kształcenia. 

4. Matematyczka organizuje i prowadzi „Plenerowe Potyczki z Nauką”, 

których głównym celem jest ukazanie uczniom wszechobecności 

matematyki a także zachęcenie do wzbogacania wiedzy matematycznej 

oraz satysfakcji z osiągnięć w tej dziedzinie. 

5. Przeprowadza lekcje otwarte, interdyscyplinarne np. z nauczycielką fizyki 

„W poszukiwaniu wielkości proporcjonalnych w fizyce” czy języka 

angielskiego ”Twierdzenie Pitagorasa w języku angielskim”. 

6. Realizuje ciekawe projekty edukacyjne, np. „Czy człowiek XXI wieku jest 

człowiekiem witruwiańskim?”, „Religie i obiekty sakralne w Łodzi”, 

„W poszukiwaniu złotej proporcji”. 

7. Jest autorką ciekawych spotkań z rodzicami i uczniami „Zebrania inaczej”, 

których celem jest integracja społeczności szkolnej, w ramach realizacji 

projektu „Szkoła Współpracy”- zespół 6RUN” oraz „Szkolnego Programu 

Aktywnej Współpracy”. Od kilku lat współorganizuje konkursy 
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interdyscyplinarne dla naszych uczniów, popularyzujące matematykę 

„Matematyka da się lubić”, „Szkolny Mądrala”. 

 

Wykaz najważniejszych publikacji  

 „Jak pracować metodami aktywnymi w gimnazjum” dla ŁCDNiKP,  

 „Praca z uczniem zdolnym” -materiały szkoleniowe dla WODN,  

 „Lekcje powtórzeniowe  z matematyki w gimnazjum ” dla ŁCDNiKP.  

 

Udział w pracach nauczycielskiego zespołu postępu pedagogicznego 

oraz  w pracach zespołów metodycznych funkcjonujących w strukturze 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego: 

1. Stała, wieloletnia współpraca z doradcą metodycznym ds. matematyki – 

udział w konferencjach, warsztatach, spotkaniach metodycznych; 

2. Przygotowywanie uczniów do konkursów ”Matematyka – moja pasja”, 

„Matematyczne wędrówki po Łodzi”, Wojewódzkiego Konkursu 

Matematycznego. 

 

Sposoby organizowania partnerstwa dla szkolnej edukacji 

1. Nauczycielka, wraz z koleżanką, podjęła trud zaangażowania rodziców, 

uczniów i nauczycieli do aktywnej współpracy, efektem czego było 

uzyskanie przez szkołę ogólnopolskiego certyfikatu „Szkoły Współpracy– 

uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” pod 

patronatem MEN. 

2. Jako opiekun Młodzieżowej Rady Szkoły współpracowała z Hospicjum dla 

Dzieci Nieuleczalnie Chorych przy ul. Nastrojowej, Schroniskiem dla 

Zwierząt, Stowarzyszeniem Sursum Corda. 

3. Wielokrotnie prowadziła szkolenia kadry pedagogicznej, między innymi na 

temat „Co to jest wskaźnik EWD i jak interpretować jego wartość”, 

,,Skuteczne metody zapamiętywania pojęć, terminów i wzorów oraz metod 

efektywnego nauczania stosowanych przez nauczycieli zespołu 

matematyczno- przyrodniczego”, „Jak skutecznie polepszyć koncentrację 

i pamięć uczniów”, „Jak pomóc uczniom w rozwijaniu kreatywności 

w nauce”.  

4. Przeprowadza szkolenia dla rodziców, między innymi  dotyczące 

rozwijania koncentracji uwagi. 
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5. W ramach programu prozdrowotnego „Zdrowie w kropli wody” 

organizowanego we współpracy z Wojewódzkim Centrum Zdrowia 

Publicznego, integrowała uczniów szkoły ze społecznością szkolną 

pobliskich szkół podstawowych  przygotowując zajęcia z wykorzystaniem 

autorskich zabaw dydaktycznych „Woda w liczbach” czy „Milionerzy”. 

 

Osoba rekomendująca: Małgorzata Redlicka, doradca metodyczny 

w ŁCDNiKP 
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NAUCZYCIEL INNOWATOR 

 

Sendal Katarzyna 

Publiczne Gimnazjum nr 18 im. prof. Jana Karskiego w Łodzi 

 

Nauczyciel Innowator – tytuł i certyfikat przyznano Pani Katarzynie Sendal, 

nauczycielowi geografii, szkolnemu doradcy zawodowemu, w roku 2018 

podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 

organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego. 

 

Charakterystyka działań innowacyjnych oraz efektów procesów wdrożeniowych: 

1. Program o tematyce prozawodowej „Drzwi do kariery”  

Pani Katarzyna Sendal stworzyła i realizuje program, którego celem 

uzmysłowienie młodzieży konieczności świadomego i przemyślanego wyboru 

dalszej ścieżki kształcenia i zawodu oraz przygotowanie uczniów do 

dokonywania trafnych wyborów w tym aspekcie. Najważniejsze działania 

realizowane w ramach programu, które prowadziła bezpośrednio to: 

 Warsztaty dla uczniów klas 1 (zajęcia w zespołach klasowych) 

„Diagnoza stylu uczenia się” – mające na celu pomoc uczniom 

w skutecznym uczeniu się. Na zajęciach odbywa się również 

przedstawienie uczniom aktywnych metod uczenia się oraz wskazanie 

najbardziej trafnych przy dominacji różnorodnych kanałów 

sensorycznych; 

 Zajęcia aktywizujące w zespołach klas 2 pt.: „ Poznaję siebie” – blok 

zajęć warsztatowych obejmujący ćwiczenia i testy pozwalające bliżej 

poznać swoje zainteresowania, uzdolnienia, temperament i cechy 

charakteru. 

 Zajęcia zawodoznawcze w zespołach klas 3 „Predyspozycje 

i zdolności zawodowe”. Warsztaty grupowe mające na celu głębsze 

poznanie siebie w kontekście predyspozycji zawodowych, zdolności 

zawodowych i sposobów na ich zwiększenie. 

 Zajęcia zawodoznawcze z wykorzystaniem Internetu w klasach 3 

„Zawody przyszłości i lokalny rynek pracy”. Warsztaty w zespołach 

poszczególnych klas 3, które odbyły się w II półroczu, młodzież 

korzystając z Internetu poznawała portale internetowe i fora edukacyjne, 

ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczyły zawodów 
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przyszłości oraz oferty edukacyjnej szkół  ponadgimnazjalnych w Łodzi 

i regionie. 

 Indywidualne konsultacje zawodoznawcze dla chętnych uczniów 

i ich rodziców. Zajęcia miały charakter spotkań indywidualnych lub 

w małych grupach i dotyczyły głównie wyboru dalszej ścieżki 

kształcenia, zawodów popularnych na lokalnym rynku pracy, 

rozpoznaniu preferencji zawodowych. 

 Wyjścia na wycieczki i warsztaty zawodoznawcze z chętnymi 

uczniami klas 3: 

- Warsztaty w zawodzie ciastkarz, piekarz - ZSP nr 6;  

- Lekcje dwujęzyczne w VIII LO; 

- ZSP nr 10 –zajęcia warsztatowe i zapoznanie z zawodami: 

mechatronik, teleinformatyk, informatyk); 

- ZSP nr 5 - zajęcia warsztatowe (technik handlowiec, ekonomista, 

transportu kolejowego); 

- Instytut Włókiennictwa; 

- Zajęcia w hotelu Andel's. 

 Udział w konkursach o tematyce zawodoznawczej: 

- „Statystyka w karierze” – laureaci - 1 grupa, II miejsce - 1 grupa; 

- „Zawodowiec” – III miejsce w kategorii fotografii. 

Dzięki koordynowaniu działalności prozawodowej oraz prowadzeniu zajęć 

zawodoznawczych przez panią Sendal szkoła potrafi rozpoznawać potrzeby 

edukacyjnej i wychowawcze swoich uczniów, zaś sami uczniowie poznając 

swoje zainteresowania, uzdolnienia, predyspozycje zawodowe i cechy 

temperamentu potrafią dokonać wyboru szkoły ponadgimnazjalnej pod kątem 

zawodu, który chcieliby wykonywać w przyszłości.  

2. Interdyscyplinarność kształcenia - dzielenie się wiedzą 

 Międzyprzedmiotowe lekcje otwarte. Dzielenie się wiedzą 

i doświadczeniem z innymi nauczycielami poprzez prowadzenie zajęć 

otwartych to bardzo istotny element w pracy pani Sendal. Wykazuje 

postawę pionierską, nieustannie dzieląc się swoimi pomysłami na 

zrealizowanie danego tematu z innymi. W ramach nauczania i korelacji 

międzyprzedmiotowej pani Sendal samodzielnie poszukuje i inicjuje 

nowatorskie rozwiązania, promując wytrwale inerdyscyplinarność 

kształcenia i ukazując uczniom możliwości łączenia treści geograficznych, 
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zawodoznawczych z językami obcymi, religią czy informatyką lub 

chemią. W ostatnim czasie na uwagę zasługują tu m.in. takie zajęcia jak: 

- Predyspozycje zawodowe. Jobs and professions (lekcja korelująca 

doradztwo zawodowe i język angielski z elementami oceniania 

kształtującego). Głównym celem zajęć było poznanie typów 

osobowości wg. Holland’a oraz określenie predyspozycji zawodowych 

potrzebnych do wykonywania różnych zawodów z wykorzystaniem 

języka angielskiego. Podczas zajęć uczniowie oglądali pokaz 

multimedialny obrazujący typy osobowości zawodowych, podawali 

przykłady zawodów związanych z omawianą osobowością. 

Rozwiązywali krzyżówkę dotyczącą predyspozycji zawodowych oraz 

słuchali dialogów w języku angielskim określając zawody rozmówców 

i miejsca pracy.  

Efektem zajęć było wykonanie ćwiczenia „Mógłbym być…” podczas 

którego uczniowie określili swoje predyspozycje zawodowe 

w odniesieniu do własnych cech osobowości.  

- Od morza po góry – polskie podróże z Janem Pawłem II (lekcja 

korelująca geografię i religię).Zajęcia kładły nacisk na kształcenie 

umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz korzystania z różnych 

źródeł informacji geograficznej. Ich głównym celem było przybliżenie 

najatrakcyjniejszych miejsc Polski przez pryzmat postaci Jana Pawła II. 

Młodzież podczas lekcji obejrzała krótki film nt. zamiłowania Jana 

Pawła II do turystyki i jego młodzieńczych wypraw w różne miejsca 

Polski. Uczniowie analizowali w grupach teksty źródłowe, mapy 

dotyczące wybranych, największych atrakcji turystycznych Polski oraz 

fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II z nimi związane.  

Efektem zajęć było przedstawienie na forum walorów turystycznych 

wylosowanego miejsca oraz ukazanie przesłania wypowiedzi Ojca 

Świętego. 

- Podróż dookoła świata – walking around the world - lekcja 

korelująca geografię, język angielski i język niemiecki). Podczas 

zajęć główny nacisk położono na wykorzystanie technologii 

komputerowej i Internetu. Uczniowie wykorzystując poznane 

słownictwo, posługując się angielskimi i niemieckimi mapami świata, 

planowali trasę podróży. Podczas lekcji młodzież nabywała 

umiejętność odczytywania i interpretacji map przy jednoczesnym, 

praktycznym zastosowaniu języków obcych. 

- Woda w przyrodzie (co już wiemy a czego jeszcze nie wiemy 

o wodzie) - zajęcia korelujące chemię, język angielski i geografię. 

Zajęcia kładły nacisk na umiejętności praktyczne oraz samodzielne 
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dochodzenie do wiedzy poprzez wykonywanie doświadczeń. 

Uczniowie poprzez rozwiązanie krzyżówki samodzielnie określili 

temat oraz cele lekcji, a następnie wykonując doświadczenia, badali 

właściwości wody, tworzyli wodę morską i określali jej gęstość. 

Podczas lekcji uczniowie poznali elementy cyklu hydrologicznego oraz 

słownictwo w języku angielskim z nim związane.  

Należy podkreślić, że praca podczas przygotowania wyżej wymienionych 

zajęć jest bardzo zróżnicowana, zastosowane są aktywne metody nauczania 

i jest pewnym sprawdzianem nauczycielskich kompetencji oraz mobilizacją 

do poszukiwania rozwijających horyzonty i warsztat pracy innowacji.  

Dzięki otwartym zajęciom uczniowie zwiększają motywację do pracy na 

lekcji, nabywają wiedzę i umiejętności w atrakcyjny sposób, zaś obserwujący 

nauczyciele modyfikują swoją pracę, wdrażając na swoich lekcjach pomysły, 

metody czy środki dydaktyczne zastosowane przez panią Sendal. W tym roku 

w przygotowaniu są już kolejne otwarte zajęcia i cykle lekcji w korelacji 

międzyprzedmiotowej. 

 Przeprowadzenie rady szkoleniowej pt.: „Praca z uczniem 

ujawniającym trudne zachowania”.  

W odpowiedzi na rosnącą w placówce liczbę uczniów borykających się 

z trudnościami o bardzo zróżnicowanym podłożu pani Sendal podzieliła się 

z koleżankami swoim doświadczeniem w tym zakresie. Podczas szkolenia 

omówiła szczegółowo uwarunkowania trudnych zachowań, metody 

stosowane w mediacjach, socjoterapii i coachingu. Podczas rady odbyły się 

ponadto warsztaty pogłębiające przedstawione zagadnienia, podczas, których 

nauczycielka zaprezentowała różnorodne nowatorskie spojrzenia 

i rozwiązania na zaistniałe problemy. 

3. Program „Mediacje - sposobem rozstrzygania konfliktów” 

Pani Katarzyna Sendal jest współautorką programu, którego celem jest: 

rozwijanie umiejętności komunikowania się oraz postępowania w sytuacjach 

konfliktowych, a także kształtowanie postawy dialogu. 

Struktura programu została porządkowana wymienionym celom – jest to blok 

czterech lekcji:  

1. Zjawisko konfliktu i jego przyczyny. 

2. Komunikacja werbalna i niewerbalna w pracy mediatora. 

3. Sposoby rozwiązywania konfliktów. 

4. Etapy mediacji - poradnik mediatora. Ćwiczenia w przeprowadzaniu 

mediacji. 
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Warto podkreślić, że mediacja w gimnazjum sprawdza się jako forma 

zapobiegania konfliktów oraz różnych rodzajów przemocy. Jest w szkole 

działaniem nowatorskim. Dzięki warsztatom uczniowie poszerzyli wiedzę na 

temat konfliktów i zostali wyposażeni w stosowne umiejętności ich 

rozwiązywania. 

4. Geografia i zdrowy tryb życia 

 Rajdy piesze. Pani Sendal jako geograf od początku swojej pracy 

w szkole zachęca uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz 

promuje wykorzystanie wiedzy geograficznej w różnorodnych działaniach 

sportowych. Od początku swojej pracy jest organizatorką cyklicznych 

rajdów krajoznawczych, uczestniczy również z młodzieżą w rajdach 

organizowanych we współpracy z Oddziałem Łódzkim Polskiego 

Towarzystwa Krajoznawczego oraz Klubem Turystyki Pieszej 

Salamandra. Poprzez powyższe działania motywuje uczniów do 

poznawania walorów przyrodniczych i kulturowych regionu. Podczas 

wycieczek uczniowie ćwiczą czytanie mapy, obliczanie odległości 

w terenie czy wyznaczanie azymutu. 

 Promowanie aktywności fizycznej we współpracy z Akademią Pasji 

i Talentów. Wraz z uczniami gimnazjum p. Sendal cyklicznie organizuje 

gry terenowe dla sportowców z Akademii (są to chłopcy w wieku  

7–10 lat). Mają one charakter zręcznościowy, często dotyczą również 

wiedzy przyrodniczej i jej wykorzystania w praktyce. Podczas 

przygotowania zagadek i poszczególnych zadań terenowych gimnazjaliści 

znacznie pogłębiają swoją wiedzę na temat regionu łódzkiego oraz 

doskonalą umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł 

informacji. Uczniowie podczas imprez są też odpowiedzialni za sprawny 

przebieg gry, służąc pomocą młodszym kolegom. Ostatnia gra miała 

miejsce w Gałkówku, zaś najbliższa planowana jest w Szczawinie.  

 Realizacja projektów edukacyjnych i aktywne metody spędzania 

czasu. Propagowanie aktywnych metod spędzania czasu i czynne 

zainteresowanie uczniów geografią pani Sendal ukazuje również 

w nowatorskim podejściu do realizacji projektów edukacyjnych. 

W bieżącym okresie wraz z grupami uczniów kl. 2 i 3 nauczycielka 

realizowała następujące projekty: 

- „Pocztówki z Europyˮ, 

- „Łódź  - ewenementem na skalę europejskąˮ, 

- „Cudze chwalicie - swego nie znacieˮ - cuda przyrody w Polsce, 

- „Atrakcje turystyczne Polskiˮ - gra edukacyjna. 
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Warto podkreślić, że wszystkie projekty mają charakter nie tylko 

poznawczy, ale przede wszystkim interdyscyplinarny oraz praktyczny 

i wszystkie wymagają od uczniów aktywności w terenie oraz prezentacji 

swoich badań i dokonań na forum społeczności szkolnej i często przy 

współpracy z rodzicami.  

 

Udział w pracach nauczycielskiego zespołu postępu pedagogicznego 

oraz  w pracach zespołów metodycznych funkcjonujących w strukturze 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego: 

1. Przewodnicząca zespołu przedmiotowego przyrodniczego. 

2. Lider Wewnątrzszkolnego Systemu Orientacji i Poradnictwa 

Zawodowego (zdobycie dla szkoły certyfikatu) 

3. Wieloletnia współpraca z ŁCDNiKP poprzez udział w spotkaniach 

i konferencjach organizowanych przez doradcę metodycznego geografii, 

pani Sendal przygotowuje uczniów do Wojewódzkiego Konkursu 

z Geografii - (ostatni sukces - tytuł finalisty). 

4. Aktywny udział w szkoleniach i konferencjach (np. Blogi w edukacji - 

warsztaty z modułem e-learning, Konstruktywne rozwiązywanie 

konfliktów i przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej, Interaktywne quizy 

dla geografów) oraz dzielenie się zdobytą wiedzą z członkami Rady 

Pedagogicznej.  

 

Sposoby organizowania partnerstwa dla szkolnej edukacji: 

1. Współpraca z instytucjami poprzez udział w konkursach, wycieczkach 

zawodoznawczych, grach terenowych, rajdach krajoznawczych: 

- Rajdy krajoznawcze - Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa 

Krajoznawczego oraz Klub Turystyki Pieszej „Salamandraˮ, 

- Gry terenowe - Akademia Pasji i Talentów, 

- Konkurs „Statystyka w karierzeˮ – ŁCDNiKP oraz GUS, 

- Zajęcia zawodoznawcze, konkurs "Zawody przyszłości"  - ŁCDNiKP, 

- Konkurs „Zawodowiecˮ - ZSP nr 20 w Łodzi, 

- Wyjścia i warsztaty prozawodowe - szkoły ponadgimnazjalne: VIII LO, 

ZSP nr 10, ZSP nr 6, ZSP nr 5. 

2. Współpraca z instytucjami poprzez organizację akcji charytatywnych 

w bieżącym okresie: 

- Fundacja Tara - „Stop rzezi koniˮ, 
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- Fundacja Okulus - „Okulary dla Afrykiˮ. 

3. Udział w konferencjach i szkoleniach – współpraca z ŁCDNiKP, WODN, 

OKE, ORE, WSIP, Fundacja "Siłaczka". 

4. Współpraca z CKE i OKE. Czynny egzaminator maturalny z geografii 

oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum. 

 

Osoba rekomendująca: Małgorzata Redlicka, doradca metodyczny 

w ŁCDNiKP 
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NAUCZYCIEL INNOWATOR 

 

Osuchowska Katarzyna 

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi 

 

Nauczyciel Innowator – tytuł i certyfikat przyznano Pani Katarzynie 

Osuchowskiej, nauczycielowi biologii oraz edukacji dla bezpieczeństwa, 

w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego 

w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Charakterystyka innowacyjnych działań.  

Pani Katarzyna Osuchowska jest niezwykle aktywną i kreatywną 

nauczycielką, podejmowała następujące ważne działania:  

1. Prowadzenie akcji krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego na terenie 

szkoły (wśród uczniów szkoły, absolwentów, rodziców, opiekunów uczniów, 

nauczycieli). 

Efekty:  

 coraz większe zainteresowanie oddawaniem krwi ,włączenie do akcji 

absolwentów i ludzi z „ulicy” poprzez zastosowanie jej nagłośnienia na 

stronie szkoły i fb. (4-5 akcji w roku), 

 zaangażowanie grupy uczniów w organizowanie akcji krwiodawstwa 

i pogłębiania wiedzy na ten temat (szkolą innych uczniów),  

 stała współpraca z łódzką Stacją Krwiodawstwa i łódzkim oddziałem 

PCK.  

2. Wprowadzenie XXIII LO do łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli 

Promujących Zdrowie i koordynowanie szkolnych działań. 

Efekty:  

 skonstruowanie planu Szkoły Promującej Zdrowie w XXIII LO 

i monitorowanie realizacji zawartych w nim działań,  

 zachęcenie dyrekcji i RP do projektu,  

 realizacja zadań dotyczących zdrowego i prawidłowego odżywiania 

(spotkania z sanepidem),  

 udział w ogólnopolskim projekcie profilaktycznym „Tu nie chodzi 
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o jedzenie” (warsztaty dla wszystkich uczniów w szkole, nauczycieli 

i rodziców na zebraniach).  

3. Skonstruowanie trzech autorskich programów nowatorskich 

przedmiotów w szkole: ratownictwo/pożarnictwo i higiena żywienia.  

Efekty:  

 podczas naboru do XXIII LO nastąpił wzrost zainteresowania uczniów 

klasą ratowniczo-pożarniczą i klasą ekologiczną,  

 nastąpił wzrost zainteresowania studiami ratowniczymi i zdobywaniem 

umiejętności ratowniczych na kursach pierwszej pomocy, ratownika WOPR 

(prowadzenie wspólnie z R. Michalskim – „Sachmet” - zajęć praktycznych 

z ratownictwa dla uczniów kl. I R w ramach edukacji dla bezpieczeństwa oraz 

wybrane zajęcia z pierwszej pomocy dla grupy ratowniczej II R. Współpraca 

z „Sachmedem” przełożyła się na uzyskanie przez szkolną drużynę 

ratowników znaczącego miejsca w wojewódzkich Mistrzostwach Pierwszej 

Pomocy PCK czy zdobywaniu przez nich państwowych certyfikatów 

z zakresu ratownictwa. Uczniowie klasy I R mogli też uczestniczyć 

wolontaryjnie w zabezpieczeniach takich imprez, jak studencki festiwal Yapa, 

WOŚP czy biegach charytatywnych, zawodach w Brzezinach.  

Od 2017r. Pani Osuchowska organizowała w szkole kurs ratownika wodnego 

WOPR, obecnie trzech uczniów klasy I RP przygotowuje się do niego.  

Ok. 20 uczniów uczestniczyło regularnie w zajęciach na basenie – dziesięciu 

zdobyło karty pływackie, ośmiu uczniów w tym czasie zdało egzamin 

państwowy KPP Kurs Pierwszej Pomocy. Dzięki Pani Osuchowskiej zajęcia 

z ratownictwa cieszą się dużą popularnością, uczniowie sami piszą scenki 

sytuacyjne i w nich występują. Stworzyli drużynę ratowników, która odniosła 

sukcesy:   

 IV miejsce w Rejonowych Mistrzostwach I Pomocy PCK (04.2017 r.), 

II miejsce w VII Powiatowych Zawodach Pierwszej Pomocy, 

 uczniowie klasy I RP mieli możliwość uzyskania certyfikatów asekuracji 

wspinaczki ściankowej – dziesięć osób.  

 kontynuowana jest współpraca z firmą ratowniczą „Sachmet” 

i Jednostką Pożarniczo-Gaśniczą Nr 5 w prowadzeniu zajęć i warsztatów 

z uczniami XXIII LO.  

4. Zachęcanie do udziału w konkursach artystycznych z biologii - 

zachęcenie do obserwacji przyrody rozwijania zainteresowań uczniów.  

Efekty: zdobycie III miejsca i specjalnego wyróżnienia Wydziału Biologii 

i Nauk o Ziemi (Zakład Bezkręgowców) dla Izabeli Michalskiej (kl. 1 RP) 

w Ogólnopolskim IX Konkursie Fotografii Przyrodniczej "Fotozwierz". 
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Ze szkoły wzięły w nim udział dwie uczennice. Na konkurs napłynęło ponad 

240 zdjęć młodzieży z całej Polski, tym bardziej sukces Izy jest cenny - 

podwójna nagroda.  

 

Wykaz najważniejszych publikacji: 

1. Program autorski. Artykuł w Katalogu Dobrych Praktyk w Edukacji 

zeszyt nr 11 z 2016 r. ŁCDNiKP  

2. Artykuł dla Wydawnictwa Szkolnego PWN pt. „Reforma Sił Zbrojnych, 

czyli co o zmianach w powszechnym obowiązku obrony wiedzieć 

powinniśmy”(03.2010 r.) 

3. Zeszyty Metodyczne Przeglądu Edukacyjnego „Program realizacji 

ścieżek edukacyjnych w szkole ponadgimnazjalnej” nr8/1 i 8/2 z 2004 roku.  

4. Przegląd Edukacyjny, artykuł „I co z tą plotką?” nr 4(56) z 2006 roku.  

 

Udział w pracach nauczycielskiego zespołu postępu pedagogicznego -

koordynator szkolnej Sieci Szkół Promujących Zdrowie  

 

Sposoby organizowania partnerstwa dla szkolnej edukacji  

1. Firma ratownicza „Sachmet” (firma absolwenta szkoły)  

2. Jednostka Pożarniczo Gaśnicza nr 5 w Łodzi  

 

Osoba rekomendująca: Ewa Sztombka, doradca metodyczny w ŁCDNiKP 
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NAUCZYCIEL INNOWATOR 

 

Rogalska Aneta 

XVIII Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Łodzi 

 

Nauczyciel Innowator – tytuł i certyfikat przyznano Pani Anecie Rogalskiej, 

nauczycielowi matematyki, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania 

Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań.  

Jest wychowawcą klasy realizującej pilotażowy program MON „Edukacja 

wojskowa” (nasza szkoła jest jedną z 57 szkół w Polsce objętych patronatem 

MON). W roku szkolnym 2016/2017, wspólnie z Dyrektorem XVIII LO – 

Moniką Antosiak i nauczycielem przedmiotów „wojskowych” – Moniką 

Garstką-Szot, tworzyła wniosek do MON o objęcie patronatem swojej klasy, 

a wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Obecnie raz w miesiącu, poza 

godzinami swojej pracy, jeździ na poligony ze swoją klasą do Leźnicy 

Wielkiej. Poza tym koordynuje wszystkie zajęcia dla klas realizujących 

program wojskowy. 

W ubiegłym roku szkolnym, dzięki jej staraniom uczniowie byli na wycieczce 

w 1 Batalionie Kawalerii Powietrznej w Leźnicy Wielkiej oraz w 32 Bazie 

Lotnictwa Taktycznego w Łasku; a 2 lata temu – w 15 Sieradzkiej Brygadzie 

Wsparcia Dowodzenia. 

W roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016 tworzyła nowy harmonogram 

zajęć dla klas realizujących program policyjno-prawny. Dzięki temu 

uczniowie mieli możliwość spotkać się nie tylko z funkcjonariuszami 

Wydziału Prewencji KMP w Łodzi, ale zapoznawali się z zadaniami 

funkcjonariuszy innych wydziałów. Wtedy też wypracowano dodatkowe 

zajęcia warsztatowe dla uczniów (legitymowanie – kl. I oraz ruch drogowy – 

kl. II). W roku szkolnym 2016/2017program dla klas policyjno-prawnych 

zmieniono radykalnie dostosowując go do zaleceń Komendanta Głównego 

Policji. 

Zainicjowano współpracę XVIII LO z Jednostką 1202 Związku Strzeleckiego 

„Strzelec” oraz Pododdziałem Działania Nieregularnego. W poprzednich 

latach, dzięki jej inicjatywie, szkoła współpracowała z Kompanią Brus 

(2015/2016), grupą SPAT Łódź (w r. szk. 2012/2013 odbyła się symulacja 

ataku terrorystycznego). Prowadzi fanpage szkoły. 
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Koordynuje zajęcia uczniów w Zakładzie Karnym nr 2 w Łodzi. Zgłasza 

szkołę 2 razy w roku do udziału w projekcie Stowarzyszenia 

im. Prof. Zbigniewa Hołdy Tydzień Konstytucyjny – uczniowie klas II poznają 

system prawny w Polsce i pracują nad przygotowywanymi casusami.  

Jest głównym organizatorem Pikniku Mundurowego w XVIII LO. 

Dla uczniów XVIII LO organizuje szkolny konkurs Matematyczna Liga 

Zadaniowa oraz Dzień Liczby Pi. 

Od wielu lat współpracuje z ŁCDNiKP w przygotowaniu Matematycznych 

Wędrówek po Łodzi. Jest liderem zespołu zadaniowego ds. konkursu 

Matematyczne wędrówki po Łodzi, pracuje jako juror w komisji oceniającej 

prezentacje. Jest współautorem zadań na eliminacje szkolne i międzyszkolne 

dwóch zbiorów zadań cz.1 i cz.2 nt. Matematyczne wędrówki po Łodzi oraz 

zeszytów opisujących XIV i XV edycję konkursu. 

Była też członkiem Komisji Wojewódzkiej Konkursu z Matematyki dla 

Gimnazjalistów. 

 

Osoba rekomendująca: Danuta Węgrowska, doradca metodyczny 

w ŁCDNiKP 
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NAUCZYCIEL INNOWATOR 

 

Kaczorowska-Jurek Katarzyna  

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wisławy Szymborskiej w Łodzi 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Sprawiedliwych wśród Narodów 

Świata w Łodzi 

 

Nauczyciel Innowator – tytuł i certyfikat przyznano Pani Katarzynie 

Kaczorowskiej-Jurek, doktorowi nauk humanistycznych, nauczycielowi 

języka polskiego i języka angielskiego, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Charakterystyka działań innowacyjnych oraz efektów procesów wdrożeniowych: 

1. Innowacja metodyczna „Cyfrowy polski” 

Cyfrowy polski to innowacja metodyczna realizowana w ramach programu 

nauczania języka polskiego w klasach IV–VI „Słowa z uśmiechem” w roku 

szkolnym 2017/2018. Innowacja polega na wyprowadzeniu narzędzi 

cyfrowych do realizacji treści przedmiotowych oraz na kształtowaniu 

umiejętności informacyjnych w trakcie zdobywania wiedzy w zakresie języka 

polskiego. Jest to strategia kontekstowa i polega na ciągłym kształtowaniu 

umiejętności informatycznych wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość ich 

zdobycia. Uczniowie na lekcjach, ale także w domu korzystają z platformy 

wsipnet.pl oraz portalu epodreczniki.pl znajdują się tam interaktywne zadania 

i ćwiczenia bezpośrednio związane z nauczaniem języka polskiego w szkole 

podstawowej. 

Uczniowie wykonują ćwiczenia, quizy, rozwiązują krzyżówki, sięgając po 

aplikację Hot Potatoes (www.hotpotatoes.net) oraz platformę blendspace. 

Dzieci wykonują z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych komiksy - aplikacje: 

Make Beliefs Comix, ToonDoo, Pixton. Tworzą również prezentacje 

w programie PowerPoint oraz Prezi (www.prezi.com), a także własne 

historyjki online, wykorzystując aplikację storybird (www.storybird.com) lub 

Storyjumper (www.storyjumper.com). Na lekcjach sięgają też po podstawy 

programowania w scratchu (www.scratch.mit.edu) oraz po ozoboty. 

Aby poprawić organizację zajęć, rozwijać współpracę, wywoływać dyskusje, 

motywować do działania nauczycielka sięga po narzędzia, jakim są blogi 

(pl.wordpress.org; www.blogspot.com). 
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W ramach edukacji filmowej uczniowie wykorzystują smartfony do kręcenia 

filmów, mogą sięgać również po narzędzia Windows Movie Maker, PlayPosit 

(www.playposit.com) lub Edpuzzle (www.edpuzzle.com). 

Lekcje o sztuce uzupełniane są przy pomocy Google Arts&Culture 

(https://www.google.com/culturalinstitute/beta), Superlame (www.superlame.com). 

Podczas podsumowania lekcji uczniowie sięgają po interaktywne plakaty 

tworzone przy pomocy programów takich, jak Animoto (www.animoto.com) 

czy Kizoa (www.kizoa.com). Zdobytą na lekcjach wiedzę uczniowie, pod 

kierunkiem nauczyciela, sprawdzają często przy pomocy programów Quizizz 

(www.quizizz.com) i Kahoot (www.getkahoot.com). 

2. Międzynarodowy projekt „Dotyk sztuki” („A Touch of Art”) 

realizowany na lekcjach języka polskiego i angielskiego 

W ramach programu eTwinning pani Katarzyna Kaczorowska - Jurek 

realizuje w tym roku szkolnym razem z partnerami z Armenii, Ukrainy, 

Słowenii i Polski projekt poświęcony słynnym narodowym malarzom, 

rzeźbiarzom, pisarzom i muzykom. Przy pomocy narzędzi internetowych 

uczniowie wymieniają się z partnerskimi szkołami informacjami o wybranych 

twórcach. Przy okazji nawiązują internetowe przyjaźnie, doskonalą 

umiejętność korzystania z wprowadzonych poprzez innowację narzędzi 

i programów oraz kształtują umiejętność posługiwania się językiem 

angielskim w praktyce. Dodatkowo uczniowie mają okazję pracować 

interdyscyplinarnie - łączyć wiedzę i działania z różnych dziedzin sztuki 

i działać samodzielnie - tańczą, układają wiersze, piosenki, malują. 

3. Mała Olimpiada Języka Polskiego 

Konkurs, którego pani Katarzyna Kaczorowska — Jurek jest pomysłodawcą 

i koordynatorem, ma na celu wyłonienie i wspieranie rozwoju uczniów 

zdolnych ze szkół w Łodzi i w województwie. Głównym celem Małej 

Olimpiady Języka Polskiego jest rozwijanie zainteresowania młodzieży 

językiem ojczystym, propagowanie poprawności językowej oraz rozbudzanie 

i rozwijanie zainteresowań humanistycznych młodych ludzi. Daje im szansę 

na zaprezentowanie swoich umiejętności we wszystkich obszarach języka: 

szeroko pojętej wiedzy o języku, tworzeniu dłuższych i krótszych tekstów 

pisemnych, czytaniu ze zrozumieniem, wyszukiwaniu informacji 

i korzystaniu z nich, a także prezentowaniu efektów własnej pracy na forum. 

Mała Olimpiada Języka Polskiego w bieżącym roku szkolnym ma już swą 

siódmą edycję i cieszy się nieprzerwanym zainteresowaniem uczniów 

i nauczycieli szkół z Lodzi oraz województwa. 

4. Zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców w SP 34 

Od czterech lat nieprzerwanie pani Katarzyna Kaczorowska - Jurek prowadzi 
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w SP 34 zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla dzieci powracających 

z zagranicy. Są to zajęcia poświęcone przede w wszystkim systematyzowaniu 

wiedzy o języku: głównie gramatyce i ortografii języka polskiego. Uczniowie 

powracający do Polski mają zazwyczaj kłopot z zaaklimatyzowaniem się 

w szkole. Nie rozumieją wielu realiów i zasad. Czują się zagubieni i często 

nieszczęśliwi. Dlatego w trakcie zajęć nauczycielka pracuje także nad 

wzmacnianiem ich samooceny, tłumaczy szkolny świat i dba o dobre 

samopoczucie ucznia. 

5. Najwyższy w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu 

Łódzkiego wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym 

w roku szkolnym 2016/17. 

Od września 2016 pani Katarzyna Kaczorowska - Jurek pracuje w PLO UŁ. 

Objęła od razu klasę III. Dzięki niekonwencjonalnemu podejściu do podstawy 

programowej, wprowadzeniu elementów OK, doświadczeniu egzaminatora, 

intensywnej pracy na lekcjach i poza nimi (konsultacje, fakultety i praca 

online) jej uczniowie z klasy biologiczno-chemicznej osiągnęli najwyższy 

w szkole wynik matury podstawowej z j. polskiego. 

 

Wykaz najważniejszych publikacji: Wędrówki z ortografią, praca zbiorowa 

pod red. Jolanty Bieleckiej ŁCDNiKP — numery od IV do VIII. 

3 

Udział w pracach nauczycielskiego zespołu postępu pedagogicznego oraz 

w pracach zespołów metodycznych funkcjonujących w strukturze Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

l. Od czterech lat nauczycielka jest członkiem Zespołu Zadaniowego 

ds. Indywidualizacji Procesu Kształcenia działającego w ŁCDNiKP. 

2. Pani Katarzyna Kaczorowska — Jurek od trzech lat bierze także udział 

w pracach Rejonowej Komisji Konkursowej Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego z Języka Polskiego dla szkół podstawowych. 

 

Sposoby organizowania partnerstwa dla szkolnej edukacji 

1. Pozyskiwanie honorowego patronatu Dyrektora ŁCDNiKP dla konkursu 

Mała Olimpiada Języka Polskiego (nieprzerwanie od 6 lat). 

2. Pozyskiwanie honorowego patronatu Łódzkiego Kuratora Oświaty dla 

konkursu Mała Olimpiada Języka Polskiego (nieprzerwanie od 5 lat). 

3. Nauczycielka współpracuje z Zakładem Dydaktyki Języka i Literatury 

Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Dzięki tej współpracy Szkoła 
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Podstawowa nr 34 stała się na dwa lata szkołą ćwiczeń dla studentów 

specjalizacji nauczycielskiej filologii polskiej, którzy zdobywali 

doświadczenie, prowadzili lekcje i weryfikowali swoje umiejętności 

w praktyce. 

4. Pani Katarzyna Kaczorowska - Jurek jest trenerem i sędzią „Odysei 

Umysłu”. W pracy wykorzystuje metody uczące kreatywnego myślenia 

i odysejowe pomysły. 

5. Jako wieloletni instruktor ZHP nauczycielka w codziennej pracy 

wykorzystuje wiele elementów metodyki harcerskiej - wzajemność 

działań, naukę w praktyce, gry, współzawodnictwo i wyzwania. Często 

na lekcjach języka polskiego lektury podsumowuje lub zaczyna od 

typowej gry terenowej opartej na ich motywach. 

6. Nauczycielka zaangażowała do pracy w SP 34 absolwentów (obecnie 

uczniów Gimnazjum nr 29). W ramach szkolnego klubu wolontariatu 

pomagają oni pod jej nadzorem młodszym kolegom w nadrobieniu 

zaległości - prowadzą swego rodzaj zajęcia wyrównawcze z j. polskiego. 

Efekty - dwoje uczniów zagrożonych oceną niedostateczną z ostatniego 

sprawdzianu otrzymało ocenę dostateczną! 

7. Nauczycielka współpracuje z wydawnictwem Nowa Era, Literatura 

i Akapit Press - pozyskiwanie nagród na konkursy szkolne 

i międzyszkolne, współorganizacja warsztatów dziennikarskich 

i literackich. 

8. Pani Katarzyna Kaczorowska - Jurek współpracuje z Wydziałem Fizyki 

Uniwersytetu Łódzkiego (poprzez PLOUŁ), organizując zajęcia dla 

uczniów SP 34 - warsztaty Ciekawa fizyka, wyjście do Centrum Nauki 

i Techniki ECI jako grupa testująca ekspozycję przed oficjalnym 

otwarciem. 

9. Nauczycielka angażuje do współprowadzenia zajęć z wychowawcą 

w SP 34 rodziców - organizuje warsztaty „zawodowe”. O swoich 

zawodach opowiadali już architekt, policjant i prawnik. Pan mecenas 

poprowadził zajęcia dotyczące praw obywatelskich, konstytucji. 

10. Współpraca z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości - przy 

współudziale nauczycielki powstała interaktywna pomoc naukowa dla 

młodzieży, chcącej nauczyć się przygotowywać poprawne prezentacje 

i wystąpienia publiczne. 

Pani Katarzyna Kaczorowska - Jurek przeszkoliła także dwie grupy 

nauczycieli z Łodzi tak, by potrafili w pełni wykorzystać możliwości 

platformy do wprowadzania elementów przedsiębiorczości na każdym 

przedmiocie w szkole podstawowej. 
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11. Od kilku lat pani Jurek angażuje klasę i rodziców do bardzo aktywnego 

udziału w WOŚP - dzieci uruchomiły szkolną kawiarenkę i aktywnie 

zbierają fundusze na zakup sprzętu niezbędnego do ratowania życia 

i zdrowia potrzebujących. 

12. Pani Katarzyna Kaczorowska - Jurek współpracuje z parafią Matki 

Boskiej Jasnogórskiej. Jej uczniowie i ich rodzice aktywnie uczestniczą 

w corocznym festynie św. Stanisława Kostki - organizują bieg i zabawy 

dla dzieci, obsługują stacje biegu terenowego. Ta działalność 

nauczycielki ma na celu kształtowanie wrażliwości i umiejętności 

współpracy w realizacji ważnych, szczytnych celów. 

13. Nauczycielka współpracuje z Centrum Praw Kobiet - pozyskiwanie 

dodatkowej (oprócz poradni psychologiczno-pedagogicznych) pomocy 

psychologicznej i terapeutycznej dla uczniów ze specyficznymi 

potrzebami edukacyjnymi, zaburzeniami emocjonalnymi. 

 

Osoba rekomendująca: Jolanta Bielecka oraz Dorota Barańska,  

doradcy metodyczni w ŁCDNiKP 
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NAUCZYCIEL INNOWATOR 

 

Malinowska Iwona 

Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi 

 

Nauczyciel Innowator – tytuł i certyfikat przyznano Pani Iwonie 

Malinowskiej, nauczycielowi chemii, przedmiotów zawodowych (materiały 

fryzjerskie i technologia fryzjerstwa), w roku 2018 podczas XXXII 

Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Charakterystyka działań innowacyjnych oraz efektów procesów wdrożeniowych: 

1. Opracowanie zestawu autorskich programów nauczania przedmiotów 

zawodowych i szkolnych planów nauczania 

Pani Iwona Malinowska była koordynatorem i współtworzyła szkolne plany 

nauczania i autorskie przedmiotowe programy nauczania ze wszystkich 

przedmiotów zawodowych w zawodzie fryzjer i technik usług fryzjerskich 

w kwalifikacjach K1 (A.19) i K2 (A.23). W bieżącym roku szkolnym 

opracowała autorskie programy nauczania dla branżowej szkoły I stopnia 

z przedmiotów zawodowych w zawodzie fryzjer oraz szkolne plany 

nauczania dla tego zawodu. Od 2012 roku w ramach trzech przedmiotów 

których uczy czyli chemii, materiałów fryzjerskich i technologii fryzjerstwa 

prowadzi korelację międzyprzedmiotową uwzględniającą zagadnienia 

przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Jest to możliwe dzięki 

programom autorskim.  

2. Współpraca z Politechniką Łódzką. 

Współpracę z Politechniką Łódzką nawiązała w 2014 roku. Dzięki tej 

współpracy uczniowie korzystają z szerokiej oferty edukacyjnej, mają dostęp 

do nowoczesnych technologii i bazy edukacyjnej tej uczelni. W każdym roku 

szkolnym uczestniczy z młodzieżą w zajęciach pt. „Badanie właściwości 

i struktury powierzchni włosa z wykorzystaniem mikroskopu elektronowego 

SEM-EDS” prowadzonych w Instytucie Badania Powierzchni. W pracowni 

komputerowej Wydziału Chemicznego uczniowie uczestniczą w zajęciach 

z wykorzystaniem programu komputerowego HYPERCHEM. Budują 

struktury cząsteczek związków organicznych i nieorganicznych. Wspólnie 

z asystentem uczelni przeprowadziła lekcje z chemii organicznej. Zwiedzanie 

laboratoriów w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej PŁ ma na celu 

zapoznanie młodzieży z bazą dydaktyczną Wydziału Chemicznego. 
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Uczniowie poznali działanie spektrometru, chromatografu cieczowego 

i gazowego. Przeprowadzają doświadczenia chemiczne w nowocześnie 

wyposażonych laboratoriach uczelni. Coroczne spotkania w Bibliotece 

Chemicznej PŁ mają charakter informacyjny. Uczniowie zapoznają się z jej 

bogatą ofertą i możliwościami. Posiada ona elektroniczny dostęp do baz 

danych. Wymiernym efektem współpracy jest objęcie w maju 2017 roku 

przez Wydział Politechniki Łódzkiej patronatu nad Zespołem Szkół 

Rzemiosła. Dzięki temu w roku szkolnym 2017/2018 szkoła zyskała szerszy 

dostęp do zajęć edukacyjnych prowadzonych przez uczelnię. 

3. Opracowanie i wdrożenie programu do realizacji projektu unijnego. 

Wspólnie z nauczycielami przedmiotów zawodowych opracowała program 

zajęć do projektu unijnego Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na 

rynku pracy (realizacja 2016-2018 r.) Napisała program zajęć do modułu 

Projektowanie i stylizacja fryzur. Obecnie szkoli młodzież w zakresie 

projektowania fryzur z wykorzystaniem programu komputerowego Hair 

Concept. Jest również autorką programu zajęć z Trychologii do kolejnego 

projektu unijnego, który realizowany będzie w latach 2018–2020 r. 

4. Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej. 

Od 2007 roku jest czynnym egzaminatorem przedmiotów zawodowych 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Co roku jest powoływana do Zespołu 

Egzaminatorów. Pełniła funkcję przewodniczącej i egzaminatora zespołu 

egzaminatorów w kwalifikacji A.23 i A.19. Powołana była także jako 

konsultant w sprawie weryfikacji sumy punktów uzyskanych przez zdającego 

podczas części praktycznej egzaminu zawodowego w kwalifikacji A.23. 

Została zgłoszona przez OKE do udziału w pilotażowym programie 

prowadzonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Program ten dotyczy 

sprawdzania prac egzaminacyjnych przez Internet i ma się odbyć w obecnym 

roku szkolnym. 

5. Wykonywanie i recenzowanie arkuszy egzaminacyjnych. 

Jest autorką arkuszy egzaminacyjnych, które wykonała na zlecenie 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjne w Łodzi. Wcześniej ukończyła kurs 

kwalifikacyjny z zakresu: konstrukcji zadań egzaminacyjnych i pomiaru 

dydaktycznego. Przygotowała dwa komplety arkuszy egzaminacyjnych, 

każdy po sześćdziesiąt zadań do banku testów oraz dwa zadania do arkuszy 

egzaminacyjnych części praktycznej w zawodzie technik usług fryzjerskich 

(2005/2006). Była recenzentem arkusza egzaminacyjnego części pisemnej. 

Opracowany arkusz egzaminacyjny był użyty przez CKE w sesji letniej 

w 2009 r w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie 

technik usług fryzjerskich. 
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6. Przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe. 

Podjęte działania złożyły się na bardzo dobry wynik, jaki osiągnęli uczniowie 

w egzaminach zewnętrznych zawodowych. 96-100% zdawalność egzaminu 

zawodowego uczniów technikum usług fryzjerskich przez wszystkie lata od 

2007-2016 roku. (dane z archiwum OKE Łódź). W 2014 roku na stronie 

portalu internetowego Perspektywy pojawił się Ranking Szkół 

Ponadgimnazjalnych o zasięgu ogólnopolskim w różnych kategoriach. 

Technikum nr 21 w Rankingu Egzaminów Zawodowych w zawodzie technik 

usług fryzjerskich było na 1 miejscu (ex aequo) w Polsce ze 100% 

zdawalnością. W 2016 roku na stronie portalu internetowego Perspektywy 

w tym samym Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych uzyskaliśmy ponownie 

bardzo wysoką pozycję 3 miejsce w Polsce w tej samej kategorii. 

7. Udział w formach doskonalenia zewnętrznego 

Uczestniczyła w bloku konferencji edukacyjnych przygotowujących do 

wprowadzenia nowej reformy w szkołach zawodowych „Kształcimy 

zawodowo”- 3 edycje w latach 2015–2017, „Wzmocnienie potencjału szkół 

zawodowych” (2015), w warsztatach doskonalących warsztat zawodowy 

„Kreatywne strzyżenia damskie”, „Strzyżenia męskie”, „Upięcia i koki”, 

„Kreatywna koloryzacja” w latach 2015–2017. Szkolenie „Zapobieganie 

zakażeniom HCV” (2016). Uczestnictwo w serii szkoleń organizowanych 

przez ŁCDNiKP „Ocenianie i jego rola w procesie uczenia się” (2016–2017). 

8. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK 

Nauczycielka ukończyła serię szkoleń informatycznych zorganizowanych 

przez ŁCDNiKP w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie szkół-sukces 

edukacji”: „Praca z nowoczesnymi technologiami TIK” (2013/2014r). 

To umożliwiło swobodne korzystanie z urządzeń multimedialnych na 

potrzeby lekcji, tworzenie prezentacji w programie Power Point, stron 

internetowych, korzystanie z platform internetowych. Do pracy na lekcji 

chemii wykorzystuje e-podręczniki i korzysta ze stron internetowych 

np. www.abcfryzjera.pl 

9. Stosowanie aktywizujących metod nauczania. 

W swojej pracy zawodowej chętnie stosuje aktywizujące metody nauczania: 

metaplan Jak działa system gospodarki odpadami?,  Dodatki do żywności? 

metodę projektu, która sprawdza się przy opracowaniu zagadnienia typu 

Choroby skóry głowy i jej pielęgnacja. Metodę burza mózgów wykorzystuje 

np. na lekcji chemii, gdy trzeba zaprojektować doświadczenie lub technologii 

fryzjerstwa gdy dobieramy pielęgnację do potrzeb włosów i skóry głowy. 

Oczywiście zawsze metoda eksperymentu chemicznego, która polega na 
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praktycznym sposobie dochodzenia do wiedzy chemicznej. Prowadzi zajęcia 

Koła Chemicznego, na którym uczniowie otrzymują kosmetyki ekologiczne. 

10. Współorganizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych  

m.in. Ogólnopolski Konkurs Fryzjerstwa Młodych Talentów Ziemi 

Łódzkiej, Szkolny konkurs fryzjerstwa i stylizacji oraz Konkurs wiedzy 

fryzjerskiej. 

11. Szkolenia członków Komisji Przedmiotów Zawodowych 

Ukończyła szkolenia uzupełniające dla egzaminatorów organizowane przez 

KOWEZiU (marzec 2013 r.) oraz zorganizowała i prowadziła szkolenia dla 

członków Zespołu Przedmiotów Zawodowych na temat warunków 

przeprowadzenia egzaminu praktycznego w kwalifikacji A.19 oraz formy 

egzaminu w kwalifikacji A.23.  

 

Wykaz najważniejszych publikacji: 

1. Przygotowała do publikacji scenariusz lekcji z elementami oceniania 

kształtującego pt. Polisacharydy-budowa i właściwości (rok szkolny 

2017/2018 r.) który ukaże się w Biuletynie Łódzkiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

2. Opublikowała sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela 

mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego. Publikacja znalazła się na stronie internetowej 

ogólnopolskiego serwisu edukacyjnego www.publikacje.edu.pl. 

 

Udział w pracach nauczycielskiego zespołu postępu pedagogicznego 

oraz  w pracach zespołów metodycznych funkcjonujących w strukturze 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego: 

1. Wieloletnia współpraca z ŁCDNiKP poprzez udział w licznych 

konferencjach, warsztatach i projektach unijnych organizowanych przez 

Centrum. 

2. W roku szkolny2017/2018 uczestnictwo w serii warsztatów „Coaching 

w pracy nauczyciela” 

 

Sposoby organizowania partnerstwa dla szkolnej edukacji: 

1. Stała współpraca dydaktyczno-naukowa z Wydziałem Chemicznym 

Politechniki Łódzkiej - podpisanie patronatu. 
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2. Nawiązanie współpracy z Wydziałem Mechanicznym PŁ (grudzień 2017). 

Opracowanie harmonogramu współpracy dla zawodu technik optyk. 

3. Kilkunastoletnia współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych i Izbą 

Rzemieślniczą oraz z pracodawcami z salonów fryzjerskich. 

4. Przyłączenie się szkoły do akcji „Baw się razem z nami wesoło 

i bezpiecznie-pierwszy weekend wakacji” organizowanej przez Straż 

Miejską. 

5. Nawiązanie współpracy z Mistrzynią Świata we fryzjerstwie Joanną 

Zarembą-Wanczurą – udział uczniów szkoły w szkoleniach i pokazach. 

6. Coroczne udziały młodzieży w szkoleniach, konkursach i pokazach 

fryzjerskich organizowane przez instytucje branżowe. 

 

Osoba rekomendująca: Małgorzata Redlicka, doradca metodyczny 

w ŁCDNiKP 
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NAUCZYCIEL INNOWATOR 

 

Korycka Dorota 

Szkoła Podstawowa nr 142 im. Zawiszy Czarnego w Łodzi 

 

Nauczyciel Innowator – tytuł i certyfikat przyznano Pani Dorocie Koryckiej, 

nauczycielowi języka polskiego, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania 

Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Charakterystyka działań innowacyjnych oraz efektów procesów wdrożeniowych  

1. Projekt Casting. Wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniu dotyczącym 

wykorzystania gier w procesie edukacji zaowocowały opracowaniem 

i wdrożeniem w październiku 2016 roku w klasie IV na j. polskim 

autorskiego projektu „Castingˮ. Grywalizacja łączy w sobie elementy 

pedagogiki Montessori, planu daltońskiego i oceniania kształtującego 

Korzyści płynące z grywalizacji to głównie większe zaangażowanie 

uczniów na lekcji oraz motywacja do nauki. Grywalizacja umożliwiła 

indywidualizację nauczania - uczeń sam decydował o wyborze zadania 

i czasie jego wykonania - zgodnie ze swoim poziomem wiedzy i chęcią do 

rozwijania się. System punktów, zdobywanych symboli i poziomów 

zachęcił uczniów do aktywności.  

2. W I semestrze roku szkolnego 2016/17 uczniowie klas Va i VIa pod opieką 

pani Koryckiej realizowali projekt „Z ortografią na co dzieńˮ, który 

opierał się na również na elementach grywalizacji. Polegała ona na 

codziennym, systematycznym treningu ortograficznym, który umożliwiał 

uczniom zdobywanie punktów za cotygodniowe mini sprawdziany, a te 

decydowały o bonusie w czasie pisania dyktanda. Niektórzy uczniowie tak 

mocno zaangażowali się w projekt, że gdy byli nieobecni w czasie mini 

sprawdzianów, chcieli je pisać w innym terminie, aby zdobywać punkty do 

bonusów. Efektem tego projektu było więc zmotywowanie uczniów do 

uczenia się i uzupełniania wiedzy.  

3. Zajęcia pozalekcyjne zgodnie z systemem dydaktycznym Kolorowej 

ortografii. Prowadzono je  w roku szkolnym 2016/2017. Systemem 

dydaktyczny Kolorowa ortografia w sposób bardzo przyjazny 

i przystępny, bo w formie zabawy, pomaga sprostać problemom 

z pisownią. Wspólnie z uczniami Dorota Korycka zorganizowała szkolny 

happening Zapraszamy do świata „Kolorowej ortografiiˮ, który odbył się 
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w czasie długiej przerwy, Tydzień z Kolorową ortografią oraz nietypową 

lekcję „Dyktando - Czytandoˮ dla klas III i IV. Takie rozwiązania miały 

wpływ na rozwój kreatywnego myślenia i poszerzenia wyobraźni. 

Informacja o wymienionych  wydarzenia została opublikowana na stronie 

internetowej szkoły. 

4. Gamifikacja i wykorzystanie technologii IT. Gamifikacja, którą Dorota 

Korycka stosuje na lekcjach gramatyki i ortografii pozwala na oryginalne, 

nieschematyczne, ciekawe dla uczniów prowadzenie zajęć. Aktywność 

fizyczna, angażowanie emocji i dobra zabawa pozwalają osiągnąć 

zaplanowane efekty edukacyjne oraz wywołują zainteresowani uczniów. 

Wykorzystanie prostych przedmiotów (kostka do gry, drewniane patyczki, 

miękka piłka) oraz autorskich narzędzi przygotowanych przez panią 

Korycką w aplikacjach LearningApps, Quizziz, MindMap czy generatora 

krzyżówek i wykreślanek zapewniają atrakcyjność lekcji gramatyki czy 

ortografii. Podkreślić należy umiejętne i systematyczne wykorzystanie 

technologii IT w nauczaniu przedmiotu humanistycznego. 

5. Innowacja pedagogiczna Czytam i staję się... - Rozwijanie  kompetencji 

czytelniczych wśród uczniów klas IV – VI. W roku szk.2015/2016 

nauczycielka opracowała zgodnie z procedurami oraz wdrożyła 

wspomnianą innowację. Jest to innowacja o charakterze metodycznym, 

której głównym celem było podniesienie efektywności kształcenia 

w obszarze rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów. Istotne było 

również motywowanie ich do nauki poprzez urozmaicenie lekcji 

stosowaniem atrakcyjnych metod i form pracy z tekstem literackim bądź 

innym tekstem kultury. Innowację realizowano na zajęciach 

pozalekcyjnych i lekcjach języka polskiego. W dniu 30 listopada 2017 

roku nauczycielka zaprezentowała ją publicznie w ŁCDNiKP na 

warsztatach dla nauczycieli-bibliotekarzy „Programy i innowacje 

w bibliotece szkolnej”. 

6. Projekt Czytanie zbliża. Kształtowanie kompetencji czytelniczych 

uczniów to również cel projektu Czytanie zbliża, który nauczycielka 

opracowała i koordynowała. Projekt adresowany był do uczniów całej 

szkoły, a realizowali go w zespołach klasowych w okresie od marca do 

czerwca 2017 roku. Był to projekt czytelniczy, o charakterze 

międzyprzedmiotowym. Każda klasa wybierała książkę z serii „Kroniki 

Archeoˮ i zapoznawała się z jej treścią. Po przeczytaniu książki w dniach 

6 - 8 czerwca 2017 roku  poszczególne klasy realizowały wybrane przez 

siebie działania pod czujnym okiem zespołu nauczycieli klas IV–VI. 

Podsumowanie projektu oraz prezentacja efektów pracy klas miały 

miejsce podczas "Pikniku Bałuckiego”, corocznej imprezy środowiskowej 

organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 142 w Łodzi. Efekty prac 
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zespołów klasowych to: lapbooki, scenki dramowe, prezentacje, gry 

planszowe, przedstawienie, gry terenowe, które nawiązywały tematycznie 

do treści przeczytanych książek. Zadania projektu pozwoliły na 

wielopłaszczyznową i interdyscyplinarną pracę z tekstem literackim, 

motywowały uczniów do zainteresowania wybraną książką oraz całą serią 

wydawniczą Kroniki Archeo, rozbudzały kreatywność oraz doskonaliły 

umiejętność pracy zespołowej uczniów. Realizacja projektu sprzyjała 

integracji zespołów klasowych  oraz całego  środowiska szkolnego.  

7. Poszukiwanie nowych rozwiązań w nauczaniu. W kwietniu 2017 roku 

pani Dorota Korycka uczestniczyła w projekcie Erasmus+ - Mobilność 

Kadry Edukacji Szkolnej, w kursie "Fluency& Language Development for 

Educational Staff". W ramach współpracy z FRSE wyjechała na Maltę 

i w czasie tygodniowego pobytu miała możliwość podniesienia poziomu 

kompetencji w zakresie ICT i wykorzystania narzędzi informatycznych, 

nabyła wiedzę na temat nowych metod pracy, technik nauczania. Poznała 

również dobre praktyki dotyczące stosowania nowoczesnych metod 

i technik nauczania, które wykorzystuje obecnie w swojej pracy. 

Doświadczenia zdobyte w czasie  wyjazdu na Maltę  przedstawiła Radzie 

Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 142 w Łodzi.  

 

Wykaz najważniejszych publikacji  

1. Informacja o efektach wizyty studyjnej w ramach projektu  Erasmus+ - 

Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej na Malcie - publikacje umieszczone 

zostały na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 142 w Łodzi  oraz 

w  raporcie na Mobility Tool+. 

2. Założenia projektów opracowanych  przez Dorotę Korycką prezentowano 

Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 142 w Łodzi. Informacje 

o nich zamieszczone zostały na stronie internetowej szkoły.  

3. Innowacja Czytam i staję się została umieszczona w zestawieniu innowacji 

na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi.  

 

Udział w pracach nauczycielskiego zespołu postępu pedagogicznego 

Zaprezentowanie innowacji pedagogicznej Czytam i staję się  jako innowacji 

dotyczącej kształtowania kompetencji czytelniczych uczniów klas IV–VI 

w czasie warsztatów metodycznych dla nauczycieli bibliotekarzy 

zorganizowanych przez konsultanta ŁCDNiKP Barbarę Langner (grudzień 

2017 r.). Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznania się 

z przykładem innowacyjnego programu dotyczącego czytelnictwa, poznali 
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konstrukcję oraz procedurę przygotowania programu. Autorka  podzieliła się 

również  swoimi refleksjami na temat realizacji innowacji.  

Sposoby organizowania partnerstwa dla szkolnej edukacji  

1. Współpraca z konsultantami i doradcami metodycznymi ŁCDNiKP 

ds. nauczania j. polskiego oraz bibliotek szkolnych.  

2. Współpraca z FRSE oraz nauczycielami uczestniczącymi w Programie 

Erasmus + - Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej, w kursie "Fluency& 

Language Development for Educational Staff. Sprzyjało to wymianie 

doświadczeń dotyczących systemów edukacji w różnych krajach, technik 

nauczania oraz wykorzystania technologii IT w edukacji. 

 

Osoba rekomendująca: Barbara Langner, doradca metodyczny w ŁCDNiKP 

 

 


