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Wstęp 

XXXII Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 

 

Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji to suma wielomiesięcznej 

pracy nad implementowaniem do praktyki różnych modeli edukacji 

i analizowaniem działalności innowacyjnej dyrektorów, nauczycieli 

i instytucji wspierających rozwój szkolnych systemów edukacji. 

Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowane jest 

w każdym roku szkolnym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego we współpracy z instytucjami o znaczeniu 

krajowym i międzynarodowym. Każda uroczystość podsumowująca 

działalność innowacyjną jest szczególnie ważnym świętem dla nauczycieli 

prezentujących wysoki poziom refleksji i produktywności pedagogicznej, dla 

kreatorów ZMIANY w edukacji, dla osób wytwarzających i wdrażających do 

praktyki edukacyjnej pomysły rozwiązań problemów, ukierunkowane na 

wytwarzanie wiedzy przez uczących się, a więc dla nauczycieli stosujących 

w praktyce założenia kształcenia wielostronnego i konstruktywizmu 

w edukacji, dla organizatorów procesów innowacyjnych w otoczeniu szkoły 

oraz dla innowacyjnych  pracodawców  wpływających  na  strukturę i modele 

uczenia się. 

Znaczenie Podsumowania Ruchu Innowacyjnego wzmacniają przyznawane 

tytuły i certyfikaty „Talent Uczniowski”, „Nauczyciel Innowator”, „Mistrz 

Pedagogii”, „Kreator Innowacji”, „Kreator Kompetencji Społecznych”, 

„Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych”, „Lider 

w Edukacji”, „Partner Przyjazny Edukacji”, „Innowacyjna Firma”, „Homo 

Creator”.  

Do głównych kryteriów kwalifikujących osoby i instytucje do zdobycia tytułu 

i certyfikatu należą: 

 autorstwo, współautorstwo innowacji programowej, metodycznej lub 

organizacyjnej, 

 prowadzenie procesów kształtowania postaw przedsiębiorczych 

i procesów ukierunkowanych na wytwarzanie wiedzy przez uczących się 

(edukacja konstruktywistyczna), 

 tworzenie szkolnych systemów doradztwa zawodowego oraz rozwiązań 

edukacyjnych zorientowanych na optymalizację pracy z uczniem 

uzdolnionym (odkrywanie talentów i stosowanie metod twórczego 

myślenia i działania) i z uczniem napotykającym na trudności w uczeniu 

się, projektowanie szkoły jako organizacji uczącej się, 
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 rozwiązywanie problemów edukacji przedzawodowej, działania 

edukacyjnego zgodnie z przyjętymi kategoriami ekonomicznymi 

i pedagogicznymi, prowadzenia procesów osiągania kwalifikacji 

zawodowych w trybie formalnym i pozaformalnym, oceniania efektów 

uczenia się, stosowania najnowszych technologii w procesach uczenia się, 

 kreowanie przez różne instytucje ZMIAN w szkolnych systemach 

edukacji, 

 tworzenie warunków do organizowania procesów edukacji 

interdyscyplinarnej ze szczególnym uwzględnieniem procesów edukacji 

ekonomicznej, mechatronicznej, informatycznej, prozdrowotnej, 

artystycznej, 

 zaprezentowanie prac nad uczeniem się przez nauczycieli nowych ról 

zawodowych wspierających procesy samodzielnego uczenia się, 

 zaprezentowanie innowacyjnych postaw i wybitnych osiągnięć 

zawodowych pracowników uczelni, fundacji i in. instytucji, 

 ukazanie liderów w edukacji, kreatorów kompetencji społecznych, 

wybitnych uczonych (ekonomistów, inżynierów, informatyków i in.) 

i nauczycieli nowatorów oraz organizacji innowacyjnych. 

Wielu ekspertów krajowych ds. innowacji twierdzi, że Łódzkie 

Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji jest unikatowym 

przedsięwzięciem w Kraju. 

 

Janusz Moos 

Dyrektor 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

 i Kształcenia Praktycznego 
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LIDER W EDUKACJI 

 

Jarecka-Kowalczyk Barbara 

Szkoła Podstawowa nr 166 im. 19 Stycznia w Łodzi 

 

Lider w Edukacji – tytuł i certyfikat przyznano Pani Barbarze Jareckiej-

Kowalczyk, dyrektorowi szkoły, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania 

Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Krótka charakterystyka działań innowacyjnych: 

Opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznej „Przedszkolaczek i już 

żaczek, a za chwilę czwartaczek” mającej na celu szybką adaptację dzieci klas 

I i III do nowych warunków na kolejnym etapie kształcenia 2014–2018. 

Opracowanie i wdrażanie szczegółowego autorskiego programu działań 

w zakresie adaptacji dziecka do warunków szkolnych – między innymi 

organizacja cyklicznych imprez integrujących środowisko lokalne – dzieci 

z okolicznych przedszkoli i ich rodziców ze społecznością szkolną. 

Przykładowo: konkurs recytatorski, Olimpiada Przedszkolaka. 

Aktywne prowadzenie przez dyrektora szkoły różnorodnych szkoleń dla rady 

pedagogicznej.  

Upowszechnienie wśród nauczycieli oraz wdrażanie do praktyki szkolnej 

alternatywnych metod i sposobów pracy z uczniami między innymi 

z wykorzystaniem oceniania kształtującego. 

Opracowanie autorskiego projektu „szkoła dla rodziców” wdrażanego 

w latach 2010–2011 i obecnie, którego celem jest tworzenie wspólnego frontu 

oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych szkoły i rodziców (organizacja 

spotkań edukacyjnych, redagowanie broszur i gazetek edukacyjnych). 

Opracowanie i wdrażanie we współpracy z nauczycielami na terenie szkoły 

inicjatyw, takich jak: Dni Życzliwości (integracja), Dzień Dobrej 

Wiadomości, Dzień Ziemniaka, Szkolny Dzień Integracji, Koncert Piosenki 

Patriotycznej, Dzień Czwartaka, Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny, 

Dyskoteka Międzypokoleniowo. 

Udział dyrektora w projektach zewnętrznych, wdrażanie programów 

ogólnopolskich, przykładowo takich jak: Twoje dane – twoja sprawa, 

Bezpieczny pierwszolak w szkole i domu. 

Autor projektu unijnego „Edukacja ekologiczna w szkole”. 
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Udział w akcjach charytatywnych. Uzyskanie Certyfikatu Akademii 

Wrażliwych Serc - 2016. 

Koordynacja prac wdrożeniowych na terenie szkoły wielu projektów 

systemowych. 

Przykład publikacji: Język „Władców móch” i jego wpływ na błędy językowe 

młodzieży szkolnej – w Międzynarodowym Roczniku Naukowym. 

Prelegent na Ogólnopolskim Seminarium „Uczucie i emocje w tekstach 

kultury” zorganizowanym przez Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki 

Stosowanej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach 

Prelegent na V Ogólnopolskim Interdyscyplinarnym Seminarium Naukowym 

„Rozmaite Odsłony Kobiecych Światów”, gdzie wygłosiła referat 

pt. Mężczyźni versus kobiety w memach. 

Autorka scenariuszy zajęć z elementami oceniania kształtującego. 

 

Współpraca z: 

Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

w ramach zespołów zadaniowych i metodycznych np. ds. Kreatywnych 

rozwiązań metodycznych w pracy z dziećmi klas 1-3, ds. Oceniania 

Kształtującego, ds. Edukacji Informatycznej – kodowanie/programowanie; 

Centrum Inicjatyw Obywatelskich OPUS – kiermasze świąteczne; 

Radą Osiedla Bałuty – wigilie środowiskowe; 

Dom Kultury na Żubardziu – organizacja ogólnołódzkiego konkursu 

recytatorskiego „Wierszykowe bajanie”. 

 

Pani Barbara Jarecka-Kowalczyk jest nauczycielem edukacji 

wczesnoszkolnej, logopedą, pedagogiem specjalnym, coachem i mentorem, 

posiada międzynarodowy certyfikat Extended Disc. 

 

Osoba rekomendująca: Aleksandra Proc, doradca metodyczny ds, edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej w ŁCDNiKP 
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LIDER W EDUKACJI 

 

Masica Renata 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Łodzi 

 

Lider w Edukacji – tytuł i certyfikat przyznano Pani Renacie Masica, w roku 

2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 

organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego. 

 

Charakterystyka innowacyjnej działalności Pani Renaty Masicy 

Pani Renata Masica jest nauczycielem geografii, podstaw przedsiębiorczości 

i zawodowych zajęć edukacyjnych – działalność gospodarcza w wybranych 

branżach, wychowawcą klasy informatycznej, koordynatorem edukacji 

europejskiej i ekonomicznej w szkole, współorganizatorem Polsko-

Niemieckiej Wymiany Młodzieży (od 2006 r. do dziś). 

Społecznie pełni funkcję szkolnego doradcy zawodowego. Jest Liderem 

Wewnątrzszkolnego Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego (w tym jednym 

z opiekunów Szkolnego Ośrodka Kariery AZYMUT KARIERY, opiekunem 

Klubu Europejskiego EURONIKA),członkiem Komisji ds. Promocji Szkoły. 

1. Jest autorem programu pt. Azymut na przyszłość – poszukujesz drogi my 

Ci ją wskażemy wdrażanego w ramach Wewnątrzszkolnego Systemy 

Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, który napisała dla szkoły; 

2. W 2017 roku napisała i wdraża program edukacyjny Azymut kariery – 

mój uczeń wybiera przyszły zawód – program realizowany jest w ramach 

działań Szkolnego Ośrodka Kariery i wypełnia założenia dla 4 – letniego 

Technikum nr 9 i 3-letniej Branżowej Szkoły I stopnia nr 9; 

3. Na lata 2012–2016 opracowała i wdrażała w szkole program pt. Szkolne 

drogowskazy do sukcesu – Mój uczeń wybiera przyszły zawód, który 

skierowany był do uczniów ostatnich klas technikum i zasadniczej 

szkoły zawodowej. 

4. Jest współautorem projektów realizowanych na terenie szkoły: 

 od ponad 10 lat jest jednym z głównych realizatorów wymiany polsko-

niemieckiej ze szkołą Werner von Siemens Schule w Wetzlar. 

Corocznie bierze udział w przygotowaniach do projektu i współpracuje 
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z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży pozyskując fundusze na 

realizację projektów zawodowych, 

 w latach 2010–2012 przygotowała, a następnie realizowała jako 

opiekun, projekt w ramach Programu Uczenie się przez całe życie 

COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół, pod nazwą Automatyzacja 

i systemy robotyki kwalifikujące się na rynek europejski (wyróżnienie 

w VIII Przeglądzie Inicjatyw Edukacyjnych),  

 w latach 2012–2014 opracowała projekt pt. Mikrosterowniki i ich 

zastosowanie w codziennym życiu, 

 w 2015 roku przygotowała projekt Automatyzacja i systemy robotyki 

przyszłością na europejskim rynku pracy. W ramach konkursu Nagroda 

Młodzieży został zakwalifikowany do finału konkursu Polsko – 

Niemiecka Nagroda Młodzieży – „changes/chances@work” i znalazł 

się wśród 20 projektów wyróżnionych przez organizację Polsko – 

Niemiecka Współpraca Młodzieży, 

 w 2017 roku projekt Łączenie Światów – zmniejszanie barier 

w komunikacji z osobami niedosłyszącymi został zakwalifikowany do 

realizacji w ramach Polsko-Niemieckiej Nagrody Młodzieży 2017–2019 

– Razem w Europie. Jeden cel. 

5. Jest współautorem i jednym z realizatorów projektu profilaktycznego dla 

uczniów pt. Patrz w niebo, chodź po ziemi, wykorzystującego techniki 

socjoterapii i turystykę z elementami survivalu jako formę alternatywną, 

mającą przeciwdziałać zachowaniom destrukcyjnym u młodych ludzi 

(projekt zajął II miejsce w IX Przeglądzie Inicjatyw Edukacyjnych). 

6. Stosuje innowacyjne metody pracy co sprawia, że jej uczniowie odnoszą 

sukcesy w konkursach i olimpiadach.  

 w roku szkolnym 2013/14 dwie grupy uczniów, przygotowywanych 

przez Panią Masicę, w finale konkursu Ja przedsiębiorca, 

organizowanym przez ŁCDNiKP, zajęły I i III miejsce,  

 w roku szkolnym 2015/16 były to miejsca - I, II i IV natomiast  

 w 2016/17 uczniowie zajęli I, II i III miejsce, 

 w latach 2006, 2007 i 2011 uczniowie znaleźli się w finale projektu 

edukacyjnego realizowanego w formie konkursu pt. Moje finanse – 

z klasy do kasy, 

 uczniowie zdobywali także wyróżnienia w Olimpiadzie Wiedzy 

o Regionie i Przedsiębiorczości, a w Olimpiadzie Wiedzy o Unii 

Europejskiej zakwalifikowali się do etapu rejonowego.  
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7. Organizuje szkolne konkursy z zakresu rynku pracy np. od 2013/14 - 

Moja praca – Moja pasja, od 2014/15 Mój pomysł na biznes.  

8. W roku szkolnym 2017/18 szkoła piąty rok z rzędu zaangażowała się 

w realizację programu edukacji finansowej Moje finanse. Efektem jest 

podjęcie działań projektowych dla klas pierwszych realizowanych 

metodą Webquestów – Domowe finanse czyli jak zapanować nad swoimi 

wydatkami. 

9. W latach 2012–2013 wzięła udział jako szkolny koordynator 

ds. rekrutacji w realizacji projektu pt. Przyszłość zawodowa z energią. 

Aktualnie bierze udział w realizacji projektów zMontuj z nami swoją 

karierę, Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Łodzi, w których prowadzi zajęcia z doradztwa zawodowego dla 

uczniów. 

 

Promocja szkoły:  

Aktywnie promuje szkołę na zewnątrz. Bierze udział w przygotowaniu 

materiałów promocyjnych o szkole. Jest współautorem oferty edukacyjnej 

szkoły. Przygotowuje uczniów do udziału w akcjach promocyjnych, 

informacyjnych szkoły. Dba o właściwą obsługę stoiska wystawienniczego 

podczas corocznych targów edukacyjnych. Podejmowane przez nią działania 

są starannie przemyślane i dostosowane do specyfiki szkoły. Inicjuje wiele 

przedsięwzięć, co wpływa na poszerzenie działań szkoły i jej dobry 

wizerunek w środowisku lokalnym.  

 

Współpraca z innymi instytucjami: 

Współpracuje z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości realizując wraz 

z uczniami projekty Otwarta Firma w ramach Światowego Tygodnia Kariery 

oraz organizuje w szkole „Dzień Przedsiębiorczości”, nawiązując kontakty 

z pracodawcami z regionu łódzkiego oraz instytucjami z zakresu rynku pracy. 

Organizuje i uczestniczy w wycieczkach do zakładów gdzie uczniowie mogą 

się zapoznać z działalnością firm i pozyskać wiedzę na temat kwalifikacji 

i predyspozycji niezbędnych do wykonywania wybranego zawodu.  

Współpraca z ŁCDNiKP: 

Pani Renata Masica doskonali swoje kwalifikacji. Od lat współpracuje 

z Ośrodkiem Doradztwa Zawodowego, Ośrodkiem Edukacji Europejskiej 

i Regionalnej. 
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Nagrody: 

Za wyróżniającą pracę dydaktyczo-wychowawczo-opiekuńczą wielokrotnie 

otrzymywała nagrody dyrektora. W 2015 roku otrzymała Brązowy Medal za 

Długoletnią Służbę, a za osiągnięcia w pracy na rzecz rozwoju łódzkiej 

oświaty i wychowania młodego pokolenia Polaków Nagrodę Prezydenta 

Miasta Łodzi.  

 

Osoba rekomendująca: Henryka Michalska – dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, Grażyna Adamiec – opiekun szkoły 

z ramienia ŁCDNiKP 
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LIDER W EDUKACJI 

 

Stępień Jolanta 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Łodzi 

 

Lider w Edukacji – tytuł i certyfikat przyznano Pani Jolancie Stępień, 

nauczycielowi języka polskiego i etyki, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań.  

1. Nauczycielka realizuje program „W świecie wartości” - program pracy 

z dziećmi z klas IV–V na lekcjach etyki. Celem zajęć jest zachęcanie 

dzieci do filozofowania, tworzenia prac krytycznych, świadomego 

odbioru różnych tekstów kultury, korzystania ze źródeł. Praca jednego 

z uczniów uczestniczących w programie zajęła I miejsce 

w Ogólnopolskim Konkursie „Dzieci filozofują”. 

2. Pani Jolanta Stępień koordynuje realizację projektów czytelniczych 

„Cała Polska czyta dzieciom” oraz „Między nami czytelnikami”. Jako 

polonistka przykłada szczególną wagę do promowania czytelnictwa. 

Dlatego wraz z uczniami przygotowywała wiele akcji promocyjnych, 

np. film reklamowy „Indiana Jones i poszukiwacze zaginionych książek 

z naszej biblioteki”, rozprawy sądowe z udziałem bohaterów książek, 

Dzień Czekolady (promowanie książki „Charlie i fabryka czekolady”), 

pisanie limeryków, ankietowanie mieszkańców osiedla na temat 

ulubionych wierszy, coroczne uczestnictwo w targach książki i wiele 

innych. 

3. Nauczycielka efektywnie pracuje z uczniami o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych poprzez działania dramowe i teatralne. Wykorzystuje 

techniki teatralne do tworzenia dzieciom atmosfery bezpieczeństwa, 

budowania poczucia własnej wartości, radzenia sobie z trudnymi 

emocjami, a także możliwości wykazania się różnorodnymi talentami. 

Podczas zajęć koła teatralnego uczniowie tworzą przedstawienia i scenki 

teatralne (m.in. „Królowa Śniegu”, „Mądrości pana Fredry”, „Wędrówki 

Małego Księcia”, „Lokomotywa Tuwima”). Z uczniami pani Jolanty 

Stępień uczestniczącymi w zajęciach koła teatralnego nagrane zostały 

warsztaty dla TVP ABC. 
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4. Pani Jolanta Steń brała udział w międzynarodowym projekcie „I love 

music, I love drama, I love life”. Wraz z koleżanką uczącą muzyki 

przygotowała z uczniami filmiki muzyczne i teatralne na temat naszego 

kraju. Nauczycielka opracowała scenariusz zajęć i przeprowadziła 

z uczniami lekcje polskiego dla cudzoziemców. Goście z różnych 

europejskich szkół świetnie się bawili i byli zauroczeni polską 

gościnnością podczas warsztatów teatralnych, tanecznych i innych zajęć 

w szkole. 

5. Pani Stępień realizuje projekt „Szkoła, która uczy poprawnej 

polszczyzny”. Od samego początku swojej pracy dużą wagę przykłada 

do uczenia dzieci (i dorosłych) szczególnej staranności, jeśli chodzi 

o poprawność językową. Od wielu lat uczniowie nauczycielki biorą 

udział (z sukcesami) w polonistycznych konkursach poprawnościowych 

i ortograficznych, takich jak „Wędrówki z ortografią”, „Ogólnopolski 

Konkurs Polonistyczny Z poprawną polszczyzną na co dzień”, 

„Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny Z ortografią na co dzień”, 

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego, Ogólnopolski Konkurs 

Ojczyzny Polszczyzny. W konkursach tych wielu uczniów pani Jolanty 

Stępień osiągało tytuły laureatów i finalistów. 

6. Oprócz codziennej pracy na lekcjach, nauczycielka spotyka się 

z uczniami na zajęciach koła polonistycznego, którego członkowie 

wykonują dodatkowe zadania — organizują happeningi w szkole i poza 

nią (np. akcje propagujące poezję, sprawdzające znajomość związków 

frazeologicznych, tworzenie plakatów filmowych i nagrywanie mini 

adaptacji lektur szkolnych). Pani Stępień zorganizowała międzyszkolny 

konkurs literacki propagujący literaturę fantasy, zaprosiła do szkoły 

dziennikarza czasopisma „Nowa Fantastyka', który przeprowadził 

z dziećmi warsztaty literackie i komiksowe. 

7. W ramach zajęć koła dziennikarskiego uczniowie Pani Jolanty Stępień 

tworzyli gazetkę szkolną „Wieści Dziwnej Treści”. Dzieci wykorzystały 

portal JuniorMedia i na nim właśnie ćwiczyły tworzenie tytułów, lidów, 

artykułów, wklejanie zdjęć itp.- przydatne dziennikarzom umiejętności. 

Dzieci uczyły się planowania numeru, przeprowadzały wywiady, pisały 

recenzje i relacje ze szkolnych uroczystości. Każde nowe wydanie 

gazetki było w szkole dużym wydarzeniem. 

8. Nauczycielka pełni w szkole funkcję przewodniczącej zespołu 

nauczycieli przedmiotów humanistycznych, organizuje spotkania, 

warsztaty, koordynuje działania nauczycieli humanistów. 
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Wykaz najważniejszych publikacji. Wędrówki z ortografią, praca zbiorowa 

pod red. Jolanty Bieleckiej ŁCDNiKP - numery od 11 do VIII. 

 

Udział w pracach nauczycielskiego zespołu postępu pedagogicznego oraz 

w pracach zespołów metodycznych funkcjonujących w strukturze Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

1. Od siedmiu lat pani Jolanta Stępień jest aktywnym członkiem Zespołu 

Zadaniowego ds. Indywidualizacji Procesu Kształcenia. Uczestniczy 

w konstruowaniu zadań na kolejne etapy Konkursu Języka Polskiego 

Wędrówki z ortografią, sprawdzaniu prac uczniów, przygotowaniu 

uroczystości podsumowania konkursu. 

2. Od czterech lat pani Jolanta Stępień jest powoływana w skład 

Rejonowej Komisji Konkursowej Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 

z Języka Polskiego, współorganizowanego przez ŁCDNiKP. 

 

Sposoby organizowania partnerstwa dla szkolnej edukacji 

1. Nauczycielka koordynuje działania społeczności szkolnej związane 

z projektem Szlachetna paczka. Uczestnictwo dzieci w tej akcji uwrażliwia je 

na problemy społeczne, takie jak bieda i wykluczenie, wdraża do pomocy 

charytatywnej, uczy odpowiedzialności za podejmowane działania. 

Zazwyczaj dzieci, pod opieką nauczycielki, przygotowują paczkę dla dwóch 

rodzin, dzielą się zadaniami, informacjami na temat sytuacji rodzin będących 

w potrzebie. Uczniowie i rodzice chętnie biorą udział w akcji. Wszyscy 

w okresie przedświątecznym łączą się, by pomagać innym. 

2. Pani Jolanta Stępień współpracuje z Łódzką Akademią Dramy. Jej 

uczniowie uczestniczą w projektach, działaniach inicjowanych przez ŁAD 

(np. dzieci otrzymały zaproszenie na spektakl „Bezsenność Jutki” w Teatrze 

Nowym w Łodzi) oraz w spotkaniach z aktorami Teatru Powszechnego 

w Łodzi (uczniowie brali udział w warsztatach prowadzonych przez aktorów 

oraz zwiedzali teatr i poznali historię malowanej kurtyny). 

3. Nauczycielka współpracuje z łódzkim wydawnictwem Akapit Press, 

wspólnie organizuje wiele spotkań z pisarzami, dziennikarzami, ilustratorami 

książek i tłumaczami (m.in. Emilią Kiereś, Grażyną Bąkiewicz, Agnieszką 

Tyszką, Andrzejem Żakiem, Sergiuszem Pinkwartem, Zuzanną Orlińską) oraz 

warsztaty, kiermasze książek. 

4. Pani Jolanta Stępień współpracuje z Wydziałem Promocji UM Łodzi 

oraz WFOŠ uczniowie uczestniczą w wycieczkach po mieście z Niemapą, 

do Arboretum w Rogowie, Spały, Rezerwatu Niebieskie Źródła 
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w Tomaszowie Mazowieckim i wielu innych miejsc, co służy propagowaniu 

wiedzy o Łodzi i regionie łódzkim. 

5. Nauczycielka współpracuje z łódzką Strażą Miejską, współorganizując 

warsztaty dla uczniów, np. na temat praworządności, odpowiedzialności 

prawnej nieletnich. 

 

Osoba rekomendująca: Jolanta Bielecka i Dorota Barańska, doradcy 

metodyczni w ŁCDNiKP 
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LIDER W EDUKACJI 

 
Mostowska Jadwiga 

Centralny Gabinet Edukacji Filmowej - Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima 

w Łodzi 

 

Lider w Edukacji – tytuł i certyfikat przyznano Pani Jadwidze Mostowskiej, 

doktorowi nauk humanistycznych zajmującej się edukacją kulturalną 

w obszarze filmu, sztuk wizualnych oraz literatury, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Pani Jadwiga Mostowska jest doktorem nauk humanistycznych (2012), 

autorką rozprawy doktorskiej poświęconej dziecięcym bohaterom fabularnych 

filmów polskich zrealizowanych po 1989 roku; ukończyła kulturoznawstwo 

o specjalności filmoznawczej na Wydziale Filologicznym UŁ (2001), 

stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (za rok 2015), 

zajmuje się edukacją kulturalną w obszarze filmu, sztuk wizualnych oraz 

literatury.  

Jest również wieloletnim pracownikiem łódzkich instytucji oświaty 

(m.in. Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodzi, Pałac Młodzieży im. Juliana 

Tuwima w Łodzi) i kultury (m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Widzewskie 

Domy Kultury). Obecnie pracuje w Centralnym Gabinecie Edukacji 

Filmowej, jest nauczycielem mianowanym. Prowadzi warsztaty i zajęcia 

z edukacji filmowej w Centralnym Gabinecie Edukacji Filmowej działającym 

w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi. 

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań:  

 Jadwiga Mostowska jest autorką nowatorskiej publikacji służącej 

edukacji filmowej młodego widza Elementarz młodego kinomana 

(Łódź 2017, dostępnej także on-line na edukacjafilmowa.pl.  

Autorska książka Jadwigi Mostowskiej (opracowana przez nią w 2015 roku, 

w ramach stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, a wydana drukiem w 2017 roku dzięki dofinansowaniu 

z budżetu Miasta Łodzi) pt. Elementarz młodego kinomana jest publikacją 

obszerną, wprowadzającą odbiorcę w wiele zagadnień i pojęć związanych 

z wiedzą o filmie. Jego treści obejmują różne aspekty istnienia filmu 
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w kulturze (od techniki wyświetlania i nagrywania, przez wiedzę o formie 

filmowej i odbiorczych aspektach istnienia filmu jako towaru na rynku 

przekazów audiowizualnych, po wybrane wątki z historii filmu). Autorka 

publikacji wraz z zespołem redakcyjnym zadbała o odpowiednią formę 

językową i szatę graficzną wydawnictwa, mając na uwadze kompetencje oraz 

przyzwyczajenia odbiorcze dzieci i młodzieży. Innowacyjność publikacji 

polega na tym iż zgodnie z wiedzą wnioskodawcy, na rynku 

polskojęzycznych publikacji podręcznikowych i upowszechniających wiedzę 

o filmie brak jest obecnie wydawnictwa adresowanego do grupy odbiorczej 

dzieci starszych i młodszej młodzieży, stanowiącego zarazem przydatne 

narzędzie edukacyjne dla osób pracujących z nimi. Niniejsza publikacja 

(prezentowana m.in. podczas XXVII Ogólnopolskiej Konferencji 

Filmoznawczej w Radziejowicach, gdzie spotkała się z ciepłym przyjęciem 

nauczycieli, edukatorów filmowych, pracowników kin i instytucji kultury 

oraz akademików) jest zatem próbą uzupełnienia wzmiankowanej luki, 

a także oddaniem w ręce osób praktykujących pracę z filmem i o filmie oraz 

rodziców poszukiwanego i przydatnego w rzeczywistości szkolnej narzędzia, 

będącego jednocześnie źródłem inspiracji do realizacji działań edukacyjnych 

w tym obszarze. Publikacja została również dobrze przyjęta przez grono 

łódzkich nauczycieli zainteresowanych wdrażaniem edukacji filmowej do 

praktyki szkolnej. 

 Opracowała i wdrażała interesujące projekty edukacyjno-kulturalne. 

Od 2010 do 2017 roku realizowała i koordynowała w Widzewskich 

Domach Kultury autorskie projekty z zakresu promocji czytelnictwa 

wśród dzieci i młodzieży Wiosna książkomaniaków i Mały 

książkomaniak (www.malysiazkomaniak.pl), kilkukrotnie 

dofinansowywane przez MKiDN.  

W 2013 roku Mały książkomaniak został wyróżniony łódzką nagrodą Plaster 

Kultury w kategorii „Wydarzenie literackie roku”. Współorganizuje imprezy 

poświęcone edukacji filmowej młodego widza (np. Ogólnopolska impreza 

filmowa „Filmowe Pojedynki”) oraz doskonaleniu zawodowemu nauczycieli 

(np. Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza w Radziejowicach).  

 Wspólnie z Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej Jadwiga 

Mostowska wypracowuje koncepcję wdrażania edukacji filmowej, jest 

współredaktorką kilku publikacji służących edukacji filmowej, takich 

jak np. Filmowe małe ojczyzny (Łódź, 2017), Zoom 8 – kino w zbliżeniu 

(Łódź, 2017) czy też specjalnego, anglojęzycznego numeru czasopisma 

naukowego „Panoptikum” (18-2017) pt. Film Literacy in Poland: 

The Practices and the Prospects of Film Education.  
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Opracowuje różnorodne, autorskie materiały edukacyjne, m.in. dla 

realizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny projektu 

„Filmoteka Szkolna” oraz dla wydawanego przez tę instytucję wraz ze 

Stowarzyszeniem Edukacyjno-Kulturalnym „Venae Artis” wortalu 

Edukacjafilmowa.pl Jest członkinią zespołu redakcyjnego tego internetowego 

serwisu, który jako jedyny w Polsce w sposób kompleksowy przedstawia 

i promuje wartościowe rozwiązania z zakresu edukacji filmowej. 

 

Wykaz najważniejszych publikacji  

Jest autorką artykułów, recenzji naukowych i tłumaczeń oraz tekstów 

popularyzatorskich (publikowanych zarówno w języku polskim, jak 

i angielskim) poświęconych m.in. kinu polskiemu po przemianach końca lat 

80., kinu dla dzieci i młodzieży, kulturze popularnej, zagadnieniom 

związanym z przemysłem filmowym oraz edukacji filmowej, publikowanych 

m.in. w „Kwartalniku Filmowym” (wydawanym przez Instytut Sztuki PAN 

oraz Stowarzyszenie Liber Pro Arte) oraz w tomach zbiorowych. 

 

Wybrane publikacje: 

 Praktyka edukacji filmowej w Polsce – uwarunkowania prawne 

i organizacyjne (w:) Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej. Teorie 

i praktyki, red. E. Ciszewska, K. Klejsa (Łódź, 2016); 

 Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem w kulturze Zachodu (w:) 

„Kwartalnik Filmowy” 2013 nr 81; 

 Od awaryjnego kogla-mogla do projektu nie tylko dla Lejdis. Dziecko 

w polskiej komedii obyczajowej od lat 80. XX wieku (w:) Zobaczyć dziecko. 

Literackie i filmowe portrety dziecka w Polsce XX wieku, red. A. Ossowska-

Zwierzchowska (Bydgoszcz 2012);  

 Młody bohater jako medium diagnozy współczesnej rzeczywistości 

w fabularnym filmie polskim po 1989 roku. Rozpoznanie tematyki (w:) Kino 

polskie wczoraj i dziś. Kino polskie po 1989 roku, red. P. Zwierzchowski 

i  D. Mazur (Bydgoszcz 2007);  

 Zwiastun: fragment historii kina, jeden z gatunków filmowych, element 

kultury filmowej (w:) „Kwartalnik Filmowy” 2006, nr 56; 

 Valmont ze szkoły średniej i Emma z Beverly Hills, czyli młody widz 

ogląda adaptacje klasyków literatury (w:) Na rubieżach ponowoczesności. 

Szkice o filmie współczesnym, red. K. Klejsa, G. Skonieczko (Kraków 2000). 

 



20 Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 2017/2018 

 

Uczestniczenie w pracach ŁCDNiKP: 

Uczestniczy w pracach dwóch zespołów metodycznych funkcjonujących 

w strukturze ŁCDNiKP. Są to: 

 Zespół Nauczycieli Liderów Edukacji Filmowej (spotkania zespołu 

odbywają się raz w miesiącu w Centralnym Gabinecie Edukacji Filmowej), 

 Zespół do spraw Edukacji Medialnej - zespół wypracowuje koncepcje 

wdrażania edukacji medialnej (w tym filmowej) do praktyki szkolnej, 

przygotowuje publikacje z zakresu edukacji filmowej, przygotowuje Konkurs 

Wiedzy o Filmie i Mediach FILMOWE ŁÓDZKIE (dla uczniów gimnazjów 

i  uczniów klas VII szkoły podstawowej). 

 

Organizacja partnerstwa dla szkolnej edukacji (przykłady): 

Od kilku lat stale współpracuje z renomowanymi organizacjami i instytucjami 

z obszaru edukacji, doradztwa i doskonalenia zawodowego takimi, jak: 

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis” czy Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (m.in. w ramach 

działań realizowanych dla grupy liderów edukacji filmowej oraz konkursów 

takich, jak wojewódzki interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy o Filmie 

i Mediach „Filmowe łódzkie” skierowany do uczniów klas 7 szkół 

podstawowych oraz gimnazjów, służący wzbogacaniu wiedzy oraz 

umiejętności uczestników związanych z odbiorem filmów oraz świadomym, 

a także odpowiedzialnym uczestnictwem w świecie mediów – w roku 

szkolnym  2017/2018 konkurs ten wpisano na listę konkursów 

interdyscyplinarnych współorganizowanych przez Kuratorium Oświaty 

w Łodzi). Angażuje się również w różnorodne działania mające na celu 

popularyzację wśród młodzieży z całego kraju wiedzy o filmie i Łodzi 

filmowej (wycieczki, spotkania gry miejskie, wizyty w łódzkich instytucjach 

kultury itp.), np. w ramach prowadzonych przez Centralny Gabinet Edukacji 

Filmowej działań pod nazwą „Filmowa zielona szkoła” czy też realizowanych 

przez Stowarzyszenie „Venae Artis” projektów takich, jak „Dekodujemy Łódź 

filmową”. 

 

Osoba rekomendująca: Danuta Górecka, nauczyciel konsultant w Łódzkim 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
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LIDER W EDUKACJI 

 

Dolder Joanna 

Publiczne Gimnazjum nr 17 im. Bohaterów Monte Cassino w Łodzi 

 

Lider w Edukacji – tytuł i certyfikat przyznano Pani Joannie Dolder, 

pedagogowi, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań.  

Pani Joanna Dolder należy do najbardziej zaangażowanych pracowników 

Publicznego Gimnazjum nr 17 w Łodzi. 

1. Podejmuje szereg przedsięwzięć, których efektem było: 

• uzyskanie przez Gimnazjum certyfikatu „Bezpiecznej szkoły” 

w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny 

Uczeń”(2014), 

• zajęcie II miejsca w czwartej edycji konkursu UMŁ „Jestem fair”(2015),  

• uzyskanie certyfikatu „Gimnazjum nr 17 Organizacja 

Innowacyjna”(2015) oraz „Lider szkolnego doradztwa 

zawodowego”(2013). 

2. Od 15 lat prowadzi Młodzieżowe Ochotniczego Pogotowie 

Rówieśniczego (MOPR). 

3. Od kilkunastu lat pełni funkcję rzecznika praw uczniów, opiekuna 

wolontariuszy, lidera wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego 

oraz koordynatora do spraw bezpieczeństwa. 

4. Doskonali swój warsztat pracy, dzięki ukończeniu studiów 

podyplomowych na kierunku „Terapia pedagogiczna” i „Socjoterapia” 

prowadzi, na terenie placówki, specjalistyczne zajęcia dla młodzieży. 

5. Podejmuje działania mające na celu szerzenie idei wolontariatu (cykl 

konwersatoriów „Mój przyjaciel jest inwalidą jak kształtować postawy 

akceptujące niepełnosprawność”), porusza zagadnienia rasizmu, 

antysemityzmu i tolerancji (konkurs kibicowania, wybory sportowca szkoły, 

„Fair play w sporcie i życiu”, „Ja nie wykluczam...”). 
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6. Od wielu lat występuje z wnioskami o środki finansowe na profilaktykę 

uzależnień w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 

i Narkomanii (z powodzeniem), realizuje, koordynuje i rozlicza je. 

7. Czynnie uczestniczy w imprezach promujących szkołę: Drzwiach 

Otwartych, imprezach środowiskowych z okazji Dnia Dziecka, Pikniku 

Rodzinnym, przygotowaniach do uroczystości nadania imienia szkole, 

wspiera akcje Młodzieżowej Rady Szkoły. 

8. Koordynuje badania socjometryczne w zespołach klasowych, 

systematyczne udoskonala narzędzia diagnostyczne do pracy z dziećmi ze 

specyficznymi trudnościami w nauce, prowadzi (od wielu lat) badania 

o podłożu socjologicznym „Na wejściu”. 

9. Wdraża młodych stażem nauczycieli do pracy w zawodzie, sprawuje 

opiekę nad studentami uczelni wyższych odbywającymi praktyki. 

10. Prowadzi systematyczną działalność w zakresie doradztwa 

zawodowego dla młodzieży, wychowawców i rodziców uczniów - organizuje 

warsztaty i spotkania z rodzicami z doradcą zawodowym ŁCDNiKP, 

organizuje Ogólnopolski Tydzień Kariery w szkole. 

11. Corocznie organizuje szkolenia, warsztaty, spotkania ze specjalistami 

dla rodziców w oparciu o ofertę wynikającą z bieżących potrzeb 

zainteresowanych, akcji profilaktycznych „Agresji mówimy NIE”, kampanii 

społecznej „Dzień czerwonej wstążeczki” (we współpracy), 

12. Od wielu lat prowadzi Zespół Wychowawczy, w ramach którego 

realizuje szereg interesujących szkoleń (np. Jak wspomóc ucznia izolowanego 

i porzuconego”, „Wprowadzenie tematyki orientacji zawodowej na GDDW”, 

„Fonoholizm - jak rozpoznać zagrożenie?”) dla jego członków, 

13. Stworzyła bardzo wartościowe, cenione przez młodzież programy,  

np. Lubię siebie”, „Szkolne życie bez porażek” „Dobry start”, „Żyj zdrowo”, 

„Żyj na maxa”, "Akademia wzorowego zachowania”, zajęć integracyjnych 

„Odkryj w sobie artystę” czy zajęć cyklicznych dla uczniów zagrożonych 

demoralizacją „Epitafium dla narkomana”, „Żyj bez ryzyka”, a także 

„Szkolnych wieczorków filmowych”, 

14. Podejmuje inicjatywy, dzięki którym młodzież uczestniczy w licznych 

programach, między innymi „Przecież wiem...”, programie interwencyjnym 

„Unplugedd”, projekcie „Można inaczej” (dla uczniów i rodziców). Tylko 

w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie uczestniczyli w programach 

i projektach: „TO nie Są moje klimaty, nie chcę popaść w tarapaty”, „Jestem 

kobietą” , „Wir” (dedykowany młodzieży gimnazjalnej z predyspozycjami 

liderskimi), „Młodzież dla młodzieży”, „Od dziewczynki do kobiety”, czy 

w programie prowadzonym we współpracy z Fundacją Europejskich 
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Federalistów mającym szansę zaowocować udziałem uczniów z klas II 

w warsztatach w Szwajcarii, 

15. Podejmuje cykliczne działania zmierzające do podniesienia 

bezpieczeństwa uczniów w szkole: „Dni bez przemocy i agresji”, konkursy na 

hasło, wystawy prac plastycznych o tematyce profilaktycznej, akcje 

„Zdrowym być- zdrowo żyć”, imprezy środowiskowe dla przedszkolaków, 

kampanię społeczną „Przeciw używkom”. 

 

Wykaz najważniejszych publikacji 

• publikacje dotyczące doradztwa zawodowego, wydane przez ŁCDNiKP 

pt. „Kilka dobrych praktyk poradnictwa zawodowego w Gimnazjum 17 

w Łodzi”, artykuły „Mój przyszły zawód” oraz „Wolontariat jako wstęp do 

kariery zawodowej”. 

 

Udział w pracach nauczycielskiego zespołu postępu pedagogicznego oraz 

w pracach zespołów metodycznych funkcjonujących w strukturze Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

l. Współpraca z doradcą metodycznym i konsultantem w Pracowni 

Wychowania i Profilaktyki - udział w konferencjach, warsztatach, 

spotkaniach metodycznych. 

2. Stała, wieloletnia współpraca z doradcą metodycznym ds. doradztwa 

zawodowego ŁCDNiKP, udział w zespole metodycznym Statystyka 

w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej, udział w konferencjach, 

szkoleniach Ośrodka Doradztwa Zawodowego, przeprowadzanie (co roku) 

badań wśród gimnazjalistów oraz rodziców dotyczących wyboru dalszej 

ścieżki kształcenia i zawodu przez uczniów na potrzeby ŁCDNiKP, 

przeprowadzanie ankiety w zakresie potrzeb trzecioklasistów związanych 

z pomocą doradcy zawodowego 

 

Sposoby organizowania partnerstwa dla szkolnej edukacji 

1. Szerzenie idei wolontariatu - wieloletnia współpraca z 6 Domem 

Opieki Społecznej w Łodzi. 

2. Współpraca z licznymi instytucjami wspierającymi działalność szkoły, 

przekładająca się na osiągnięcia naszych uczniów i zdecydowaną poprawę 

sytuacji opiekuńczo - wychowawczej, między innymi poruszanie szeregu 

zagadnień dotyczących przestrzegania prawa (współpraca ze studentami 

Prawa i Administracji UŁ, organizowanie konwersatoriów „Przestrzeganie 
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prawa to obowiązek każdego, także ucznia”), przeprowadzanie debat dla 

uczniów, np. „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”, „Prawna ochrona 

dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje 

szkolne”, „Czy naprawdę jesteśmy inni?” organizowanie konkursów, np.: „Co 

powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić 

relacje między ludźmi?”. 

3. Mobilizowanie młodzieży do udziału w licznych i różnorodnych 

akcjach organizowanych przez instytucje wspierające działalność szkoły, 

np.: Fundację „Dziewczynka z Zapałkami”, Fundację na Rzecz Osób 

Niewidomych i Niepełnosprawnych, „Pomóż i Ty”, „Łódzkim Szkołom- 

Łódzkim Dzieciom”, zbiórce nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych 

„Zakręcone miesiące”, obchodach „Dnia Hobbysty”. 

4. Przygotowanie młodzieży (z sukcesami) do udziału w dziewięciu 

edycjach konkursu Statystyka w karierze, w konkursie Zawody przyszłości, 

których organizatorami są ŁCDNiKP oraz innych konkurów „Palenie 

papierosów szkodzi zdrowiu” (II miejsce i wyróżnienie w Łodzi). 

5. Wieloletnia, owocna współpraca z rodzicami oraz instytucjami 

wspierającymi (Sądem, Policją, Strażą Miejską, PCK, MOPS, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, Domami Dziecka i Pogotowiem 

Opiekuńczym). 

6. 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 dla maluchów, a także - dla 

przedszkolaków - „Dzień bezpiecznego pieszego”. 

 

Osoba rekomendująca: Małgorzata Redlicka, doradca metodyczny 

w ŁCDNiKP 
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LIDER W EDUKACJI 

 

Kowalska Ewa 

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi 

 

Lider w Edukacji – tytuł i certyfikat przyznano Pani Ewie Kowalskiej, 

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: 

Pani Ewa Kowalska konsekwentnie i skutecznie realizuje następujące 

zadania:  

1. Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Filozoficzno-Oratorskiego 

„Na ścieżkach życia-Tischnerowskie drogowskazy” (w 2017 roku odbyła się 

jego XI edycja) i koordynacja działań z nim związanych (przedsięwzięcie 

realizowane we współpracy z ŁCDNiKP):  

 opracowanie aktualizacji regulaminu Konkursu, 

 ocena nadesłanych prac konkursowych i wyłonienie laureatów biorących 

udział w finale   Konkursu, 

 przygotowanie do Konkursu ucznia XXIII Liceum Ogólnokształcącego 

im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi ( w 2017 roku I miejsce), 

 pozyskanie nagród książkowych od wydawnictwa ZNAK . 

2. Organizacja spotkań młodzieży biorącej udział w Konkursie z bratem 

ks. prof. Józefa Tischnera - Kazimierzem Tischnerem oraz reżyserem filmu 

„Jego oczami” Szymonem J. Wróblem.  

3. Organizacja wykładów filozoficznych dla uczniów XXIII LO, np. „Czy 

warto być sobą” z  dr. Adamem Workowskim z Instytutu Myśli Tischnera 

w Krakowie.  

4. Organizacja warsztatów filozoficznych poświęconych myśli 

prof. Tischnera dla uczniów XXIII LO, np. z dr Michałem Bardelem 

z Instytutu Myśli Tischnera w Krakowie.  

5. Lekcja otwarta dla nauczycieli - polonistów poświęcona „Zbrodni 

i karze” Fiodora Dostojewskiego w kontekście „Filozofii dramatu” 

ks. prof. Józefa Tischnera.  
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6. Zorganizowanie we współpracy z Liceum Plastycznym jedynej w Łodzi 

szkolnej pracowni filozoficznej i ciągłe uzupełnianie zgromadzonych w niej 

materiałów. 

Efekty tych działań:  

1. Skuteczna popularyzacja myśli ks. prof. Józefa Tischnera wśród uczniów 

XXIII Liceum Ogólnokształcącego i łódzkich liceów oraz uczniów szkół 

Tischnerowskich  z całej Polski, czego dowodem jest ich coroczny liczny 

udział w Konkursie.  

2. Udział uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcącego w warsztatach 

filozoficznych „Czytamy Tischnera” w Krakowie i Łopusznej.  

3. Korelacja podejmowanych działań z  nową podstawę programową 

z języka polskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez 

rozwijanie, m.in. dzięki Konkursowi, umiejętności oratorskich i retorycznych 

uczniów.  

4.  Popularyzacja, dzięki Konkursowi, najpiękniejszych zabytków Łodzi 

wśród uczniów szkół Tischnerowskich z całej Polski. 

5. Czynny udział uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcącego w lekcjach 

czytania Tischnera z „Tygodnikiem Powszechnym”.  

6. Zbudowanie wśród  uczniów XXIII Liceum Ogólnokształcącego 

poczucia tożsamości z Rodziną Szkół Tischnerowskich poprzez udział 

w „Dniach Tischnerowskich” w Krakowie.  

7. Udział nauczycieli XXIII Liceum Ogólnokształcącego w corocznej 

konferencji filozoficznej poświęconej myśli ks. prof. Józefa Tischnera 

w Łopusznej i wykorzystywanie materiałów konferencyjnych na zajęciach 

lekcyjnych oraz pozalekcyjnych.  

8. Popularyzacja wystąpień finalistów Konkursu poprzez publikację 

ŁCDNiKP.  

 

Wykaz najważniejszych publikacji   

1. Praca zbiorowa pod patronatem Stowarzyszenia „Na pięknym brzegu”- 

„Myślenie według Tischnera” str.35-37  

2. Praca zbiorowa pod redakcją Ewy Sztombki – relacja z Ogólnopolskiego 

Konkursu Filozoficzno-Oratorskiego „Na ścieżkach życia –Tischnerowskie 

drogowskazy”  

3. Strona internetowa Stowarzyszenia „Drogami Tischnera” 

http://www.tischner.info.pl/  
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4. Strona internetowa XXIII Liceum Ogólnokształcącego 

im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi http://new.lo23lodz.pl/  

5. Strona FB XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa 

Tischnera w Łodzi https://www.facebook.com/XXIII-LO-w-%C5%81odzi-

im-ks-prof-J%C3%B3zefa-Tischnera-130090517089268/  

6. Strona FB Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”: 

https://www.facebook.com/stowarzyszeniedrogamitischnera/?ref=bookmarks  

7. Szymon J. Wróbel „Jego oczami, czyli to, co nie zostało dopowiedziane 

w najnowszym dokumencie o ks. Józefie Tischnerze” str. 180–184  

 

Udział w pracach nauczycielskiego zespołu postępu pedagogicznego  

Udział w pracach Zespołu Zadaniowego ds. Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych – 

członek Komisji Wojewódzkiej.  

 

Sposoby organizowania partnerstwa dla szkolnej edukacji: 

1. Współpraca z krakowskim wydawnictwem ZNAK.  

2. Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim.  

3. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Drogami Tischnera”.  

4. Współpraca z  Instytutem Myśli Tischnera w Krakowie.  

5. Współpraca z Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie.  

 

Osoba rekomendująca: Ewa Sztombka, doradca metodyczny w ŁCDNiKP 
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PROMOTOR ROZWOJU EDUKACJI 

 

Nowakowska-Siuta Renata 

 

Promotor Rozwoju Edukacji – tytuł i certyfikat przyznano Pani 

dr hab. Renacie Nowakowskiej-Siuta prof. ChAT, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Dr hab. Renata Nowakowska-Siuta prof. ChAT - autorka znakomitych 

rozpraw naukowych z pedagogiki porównawczej,  europejskiej polityki 

oświatowej, kształcenia nauczycieli i kultury szkoły; Dziekan Wydziału 

Pedagogicznego ChAT w Warszawie; Ekspert Komisji Europejskiej 

w programie Horyzont 2020: „Marie Skłodowska-Curie Actions 

Fellowships”. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Od roku 2000 

Ekspert zewnętrzny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, ocena projektów 

w ramach europejskich programów edukacyjnych: Comenius – Wyjazdy 

indywidualne Uczniów, Comenius – Regio, Comenius – Partnerskie Projekty 

Szkół, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS EEA grants). Od 2007 

Członek Europejskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej CESE – 

Comparative Education Society in Europe. Członek Zarządu Polskiego 

Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej. Członek Stowarzyszenia 

Naukowego im. Janusza Korczaka. W latach 2010-2013 sekretarz redakcji 

czasopisma „Studia z Teorii Wychowania”, a od 2014 zastępca redaktora 

naczelnego tego periodyku. Członek Rady Naukowej czeskiego czasopisma 

„Perspektivy učení a vzdělávání v evropském kontextu”. Stały recenzent 

kwartalnika czasopism: „Studia Edukacyjne” i „Społeczeństwo-Kultura-

Edukacja”. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Studia z Teorii 

Wychowania”. 2012 organizator międzynarodowej konferencji naukowej 

„Edukacja alternatywna – dylematy teorii i praktyki” przeprowadzonej we 

współpracy ChAT z Domem Spotkań z Historią, Warszawskim Centrum 

Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Instytutem Goethego 

w Warszawie, Austriackim Forum Kultury oraz Czeskim Centrum.W latach 

1999-2005 organizator polsko-niemieckich konferencji naukowych, 

organizowanych przez Wydział Pedagogiczny UW oraz Uniwersytet 

w Lipsku cyklicznie i przemiennie w Polsce i w Niemczech. 

 

Osoba rekomendująca: Bogusław Śliwerski, prof. dr hab. 
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PROMOTOR ROZWOJU EDUKACJI 

 

Szkopiecka Katarzyna 

Urząd Statystyczny w Łodzi 

Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Łodzi 

 

Promotor Rozwoju Edukacji – tytuł i certyfikat przyznano Pani Katarzynie 

Szkopieckiej, głównemu specjaliście w ŁOBR, koordynatorowi Edukacji 

Beneficjentów Zewnętrznych Urzędu Statystycznego w Łodzi, w roku 2018 

podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 

organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego. 

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań Pani Katarzyny Szkopieckiej 

na przestrzeni ostatnich lat 

Działania niezależne:  

1. Organizuje i udoskonala społeczną akcję „Edukacja dzieci i młodzieży 

Urzędu Statystycznego w Łodzi”, skierowaną od kilkunastu lat do 

uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz 

ponadgimnazjalnych. W ramach popularyzacji statystyki i działań 

edukacyjnych, w roku szkolnym 2016/2017 z jej inicjatywy prawie 

200 razy goszczono w ramach zajęć edukacyjnych w łódzkich szkołach 

(w sumie 422 godziny lekcyjne). Zajęcia gwarantują poszerzenie wiedzy 

uczniów o naszym regionie, Polsce i Unii Europejskiej, mają także na celu 

niestandardową naukę właściwej interpretacji danych statystycznych 

i kształcenie umiejętności korzystania ze źródeł danych statystycznych. 

2. Jest autorką koncepcji oraz realizatorką działania edukacyjne skierowane 

do najmłodszych grup edukacyjnych: 

 „Statystyka dla Smyka” dla przedszkolaków (stworzenie całego 

programu, testowanie go w szkołach i kontynuacja zajęć po 

pozytywnym odbiorze przez dzieci i nauczycieli), 

 „Statystyka wokół nas” dla uczniów klas I-III (stworzenie całego 

programu, testowanie go w szkołach i kontynuacja zajęć po 

pozytywnym odbiorze przez dzieci i nauczycieli), 

3. Przygotowywała i wdrożyła oraz realizuje zajęcia dla studentów 

Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej. Zajęcia często 

prowadzone są w ramach wykładów i ćwiczeń z przedmiotów związanych 
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ze statystyką i traktują o podstawowych zagadnieniach dotyczących 

systemu Statystyki Publicznej, prezentują bazy i banki danych GUS, uczą 

także o ich zasobach z jak z nich korzystać. 

4. Współpracuje z uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi 

(m.in. jest opiekunem praktyk zawodowych dla młodzieży niedowidzącej). 

Celem zajęć jest prezentacja działalności instytucji, zachęcenie  uczniów 

do kontynuowania kształcenia w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz 

rozważenia przyszłej kariery zawodowej w instytucjach administracji 

państwowej. Młodzież poznaje rzeczywiste środowisko pracy oraz istotę 

pracy w zespole. 

5. Jako przewodnicząca zespołu zajmującego się działaniami związanymi 

z odpowiedzialnością społeczną Urzędu, organizuje szeroko pojętą 

edukację statystyczną dla uczniów w szczególnych sytuacjach życiowych: 

 ze Szkolnego Centrum Profilaktyczno-Wychowawczego „Centrumˮ 

im. Zyty Jarzębowskiej w Łodzi 

 z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Łodzi 

 z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi 

 niewidomych i niedowidzących ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego nr 6 – Łódzkiej Szkoły dla Niewidomych i Słabo 

Widzących. 

 z Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy Instytucie Centrum Zdrowia 

Matki Polki. 

6. Zaaranżowała udział Urzędu w 8 edycjach Łódzkich Targów 

Edukacyjnych. Efektem udziału w targach jest coraz większa liczba 

odbiorców akcji „Edukacja Statystyczna” wśród szkół różnego szczebla. 

7. Corocznie organizuje Dzień Przedsiębiorczości w Urzędzie Statystycznym 

w Łodzi, w ramach którego odbywają się w siedzibie Urzędu 

zajęcia/praktyki dla uczniów np. niedowidzących wychowanków 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Łodzi.  

8. Organizuje i prowadzi coroczną ewaluację działań edukacyjnych Urzędu 

Statystycznego w Łodzi. Spotkanie odbywa się pod koniec każdego roku 

szkolnego, zapraszani są na nie nauczyciele współpracujący z Urzędem 

w danym roku szkolnym. Spotkanie ma na celu podsumowanie 

całorocznej akcji oraz dyskusję nad działaniami zaplanowanymi na 

przyszły rok szkolny. 

9. Aranżuje i przeprowadza spotkania z przedstawicielami Uczelni, 

Ośrodków edukacyjnych, szkół i innych placówek wychowawczych 

w ramach zaplanowanych działań edukacyjnych, dyskusje nad 

programami zajęć, zaplanowanymi szkoleniami i seminariami. 
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10. Zorganizowała i poprowadziła etap wojewódzki dwóch edycji 

Ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej (pani Katarzyna Szkopiecka pełni 

funkcję członka Okręgowego Komitetu Organizacyjnego Olimpiady, 

sekretarza Okręgowego Komitetu Organizacyjnego Olimpiady, a także, 

członka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Olimpiady). 

11. Bierze udział (jako członek Rady) w spotkaniach Rady Biznesu przy 

Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. W ślad za 

udziałem w spotkaniach Rady oraz w oparciu o podpisane z Wydziałem 

Matematyki i Informatyki porozumienie o wzajemnej współpracy, Łódzki 

Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Łodzi przyjmuje 

na trzymiesięczne staże licznych studentów wydziału w ramach projektów 

finansowanych z Unii Europejskiej (sprawowanie funkcji opiekuna 

stażystów). Katarzyna Szkopiecka jest głównym opiekunem stażystów, 

tym samym umożliwia samo odbycie stażu; zapewnia zdobycie 

doświadczenia zawodowego. 

12. Pani Katarzyna Szkopiecka jest pomysłodawczynią i organizatorką staży 

w Urzędzie Statystycznym w Łodzi w ramach aktywizacji osób 

bezrobotnych  w ramach projektu „Nowe perspektywy w woj. łódzkim!” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.  

13. Jest pomysłodawczynią i współtwórcą edukacyjnej gry statystycznej 

„Statystyczna Burza Mózgów”. Utworzona na przestrzeni ostatnich lat 

aplikacja to interaktywne zajęcia dla klas VII–VIII szkół podstawowych 

oraz szkół ponadpodstawowych, dostosowane każdorazowo poziomem 

trudności do każdej z grup odbiorców. Zajęcia stanowią uzupełnienie 

lekcji statystyki w formie warsztatów. Proponowana forma ćwiczeń 

umożliwia sprawdzenie umiejętności uczniów w zakresie wyszukiwania 

i właściwego odczytu danych statystycznych zamieszczonych w tablicach, 

na wykresach oraz mapach. Poprzez zabawę uczniowie poznają 

m.in. podstawowe dane dla województw oraz powiatów i gmin 

województwa łódzkiego. 

14. Była współorganizatorem utworzenia i wyposażenia ze środków Unii 

Europejskiej centrum szkoleniowego w Urzędzie Statystycznym w Łodzi. 

Celem powstania takiego centrum jest poszerzanie i wzbogacanie o nowe 

metody działań edukacyjnych - lekcji, warsztatów, szkoleń, konferencji. 

15. Opracowała koncepcję i współtworzyła publikację „A ja lubię… 

statystykę”, której grupą docelową jest uczeń klas IV–VI szkoły 

podstawowej. Lektura tego opracowania jest pierwszym krokiem edukacji 

statystycznej najmłodszych, pomaga zrozumieć otaczający ich świat 

przedstawiony za pomocą liczb. Zakłada zachęcenie uczniów do 
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zgłębienia wiedzy o regionie, a nauczycielom pomaga urozmaicić 

prowadzone zajęcia. 

16. Opracowała koncepcję i współtworzyła foldery statystyczne o Łodzi 

i Województwie łódzkim, które poprzez ciekawą i łatwo przyswajalną 

formę pozwalają na edukację różnych grup odbiorców. 

 

Działania we współpracy w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego: 

1. Współorganizuje (wraz z ŁCDNiKP) konkurs dla gimnazjalistów 

„Statystyka w Karierze” (8 edycji). 

2. Brała aktywny udział w pracach nad organizacją wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w roku szkolnym 2013/14. 

Udział potwierdzono dyplomem.  

3. Współpracuje z Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji przy Łódzkim 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w zakresie 

działalności publikacyjnej. 

4. Współorganizowała wraz z Ośrodkiem Doradztwa Zawodowego 

w ŁCDNiKP projekt „Informacja statystyczna i świadomy wybór dalszej 

ścieżki kształcenia” skierowanego do gimnazjalistów. 

5. Zorganizowała szkolenia dla doradców zawodowych z Ośrodka 

Doradztwa Zawodowego w ŁCDNiKP. 

6. Współorganizowała  konferencje podsumowujące wspólne projekty, 

np. Podsumowanie konkursów „Statystyka w karierze”. 

 

Działania we współpracy z innymi instytucjami: 

1. Współorganizowała (wraz z SP 54) 9 edycji konkursu wiedzy regionalno-

ekonomicznej z elementami statystyki dla uczniów szkół podstawowych 

„Zwiedzaj, analizuj i obliczaj”.  

2. Współorganizowała (wraz z PTS – Oddział w Łodzi oraz Instytutem 

Statystyki i Demografii Uniwersytetu Łódzkiego) 4 edycje konkursu dla 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Statystyka Wokół Nas”.  

3. Była zaangażowana w pozyskanie patronatu Polskiego Towarzystwa 

Statystycznego – oddział w Łodzi oraz Instytutu Statystyki i Demografii 

Uniwersytetu Łódzkiego dla dwóch ostatnich edycji konkursu dla 

gimnazjalistów „Statystyka w Karierze”. 
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4. Współorganizowała wraz z Publicznym Gimnazjum nr 32 w Łodzi 

5 dwujęzycznych projektów interdyscyplinarnych zakładających 

połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, statystyki oraz 

języka angielskiego: 

 Opisujemy świat za pomocą faktów i liczb. Describing the world by 

means of facts and figures. 

 Ze Statystyką za pan brat. On good terms with Statistics 

 Statystyka i świat wokół nas. Statistics and the world around us 

 Jacy jesteśmy? - nasza szkoła w liczbach 

 Do czego może przydać się statystyka? What are Statistics used for? 

Podsumowaniem udziału  uczniów  w  projekcie była adnotacja na 

świadectwie oraz uzyskanie wyższej oceny z matematyki i języka 

angielskiego. 

5. Brała udział (wspólnie z Łódzką Szkołą Dla Niewidomych) 

w przygotowaniu publikacji w języku Braille’a „Polska – wybrane dane 

statystyczne” powstałej z myślą o uczniach ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. Publikacja została przygotowana w dwóch wersjach: 

w języku BRAILLE’a – dla uczniów niewidzących oraz w tzw. 

CZARNODRUKU – dla młodzieży niedowidzącej. Opracowanie składa 

się z 3 tematycznie wyodrębnionych tomów – zaadaptowanych do języka 

Braille’a. (wydana w grudniu 2013 r.). Materiał został przygotowany 

w formie elektronicznej tak, aby po pobraniu ze strony internetowej 

Urzędu mógł być dowolnie drukowany i adaptowany przez placówki 

edukacyjne. 

 

Osoba rekomendująca: Małgorzata Redlicka, doradca metodyczny 

w ŁCDNiKP 
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PROMOTOR ROZWOJU EDUKACJI 
 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława 

Grabskiego w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Niewiadomska Kamila 

 

 

Promotor Rozwoju Edukacji – tytuł i certyfikat przyznano Zespołowi Szkół 

Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań: 

1. Kurs pilota wycieczek  

W ramach specjalizacji uczniowie klas turystycznych mogą uczestniczyć 

w licencjonowanym kursie pilota wycieczek, zgodnego z tematyką szkolenia 

określoną w ustawie o usługach turystycznych. Zajęcia prowadzi 

doświadczony pilot wycieczek mgr Rafał Ryszelewski. Szkoła uzyskała stały 

wpis do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na pilotów 

wycieczek.   

Efekty: kurs kończy się egzaminem wewnętrznym, po zdaniu którego 

uczniowie uzyskują certyfikat o ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu 

wewnętrznego przed komisją szkolną. W obecnym roku szkolnym 

w zajęciach „pilotaż wycieczek” uczestniczy 35 uczniów z klas 

turystycznych. Koordynator Rafał Ryszelewski.  

2. Regionalny Konkurs Wiedzy o Hotelarstwie, kolejna edycja pod 

patronatem hoteli andel’s**** oraz Holiday Inn****, które 

zadeklarowały ufundowanie atrakcyjnych nagród.   

Efekty: uczestnicy poszerzają swoją wiedzę dotyczącą hotelarstwa, kształtują 

umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji oraz współpracy 

w zespole. Koordynator A. Krawczyk.  

3. III Szkolny Tydzień Książki. Patronat honorowy nad wydarzeniem 

objęła Prezydent Miasta Łodzi - pani Hanna Zdanowska, a patronat 

medialny - Polskie Radio Łódź.  

To ogromne przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy wykorzystaniu 

środków z budżetu Miasta Łodzi w ramach zadania "Promocja Oświaty". 
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Patronem wydarzenia była fundacja ABCXXI - cała Polska czyta dzieciom. 

Przez pięć dni uczniowie brali udział w interesujących zajęciach, spotkaniach 

z ludźmi kultury, oglądali wystawy tematyczne oraz instalacje. W siedzibie 

szkoły pojawiła się książkowa brama do szkoły, ekspozycja wystawy „Baśnie 

Andersena w polskiej ilustracji książkowej”, uczniowie tworzyli książkę 

elektroniczną, pisali limeryki á la Szymborska, własnoręcznie przepisywali 

Wesele Wyspiańskiego i kręcili filmiki manekin challenge promujące 

czytanie. Jak co roku obyły się liczne konkursy z nagrodami i, warsztaty 

historyczne, zajęcia z pracownikami Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 

im. Marszałka J. Piłsudskiego oraz dwie społeczne akcje Podziel się… 

książką oraz Poczytaj mi mamo, tato…  

Efekty: propagowanie czytelnictwa na terenie szkoły, zwiększenie liczby 

wypożyczonych książek. Koordynator A. Wojtulska.  

4. Realizowano autorski program nauczania do przedmiotu: Potrzeby 

rynku hotelarskiego (wprowadzona innowacja pedagogiczna) - (zgoda 

ŁKO - 21.02.17). Okres realizacji innowacji 01.06.2017 - 31.08.2021.   

Efekty: ukształtowanie nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy 

w obszarze hotelarstwa i turystyki. Autor innowacji Emilia Jędrzejewska.  

5. Mikołajkowy Turniej Sportowy dla Gimnazjów, kolejna edycja, 

udział wzięło 45 uczniów z 5 łódzkich gimnazjów.    

Efekty: propagowanie zdrowego stylu życia, aktywne spędzanie czasu 

wolnego, kształtowanie właściwych postaw, zachowań sportowych, 

etycznych i moralnych, obniżenie poziomu stresu przez ruch i wspólną 

zabawę promowanie szkoły i jej bazy sportowo-dydaktycznej Koordynator 

J. Hawrot.  

6. „Szyny czy rzeka dylematy współczesnego człowieka” 

międzyszkolny projekt dla uczniów kształcących się w zawodzie 

technik eksploatacji portów i terminali. Partnerem był Zespół Szkół 

Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią.   

Efekty: przygotowanie tematycznych filmów dotyczących dworca Łódź 

Fabryczna i Marina Nakielska, poszerzanie zainteresowań uczniów w zakresie 

transportu kolejowego i śródlądowego, wdrożenie międzyszkolnej innowacji 

metodą projektu ,przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych. Koordynator 

A. Krawczyk  

7. Warsztaty Wiedzy Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskiej 

,,Ciekawość świata pomysłem na sukces zawodowy” dla 

gimnazjalistów, cykliczne, skierowane do uczniów klas III łódzkich 

gimnazjów. Udział wzięło 45 uczniów z gimnazjów nr XXVIII, XXXII, 

XVI.   
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Efekty: Zorganizowano pokazy: procedur check – in przy ladzie recepcyjnej, 

jednostki mieszkalnej przygotowanej dla VIP-a, przyjmowania rzeczy do 

depozytu, składania ręczników, profesjonalnego wózka do house keepingu, 

zaprezentowano tematykę z zakresu procedur i przepisów w transporcie 

lotniczym oraz instrukcję bezpieczeństwa, przedstawiono zagadnienia 

dotyczące roli i funkcji pieniądza dawniej i dziś. Przeprowadzono warsztaty 

geograficzno-turystyczne dla gimnazjalistów pt. "Nie spać-zwiedzać, czyli co 

wiecie o świecie", spopularyzowano kształcenie zawodowe oraz  wiedzę 

z zakresu ekonomii, turystyki, hotelarstwa,  promowano szkołę wśród 

gimnazjalistów. Koordynator E. Szychowska  

8. Dzień Papieski, kolejna edycja, uroczystość poświęcona Janowi 

Pawłowi II, na którą zostali zaproszeni uczniowie klas I-III.  

Tematem przewodnim spotkania było „Dziedzictwo Jana Pawła II”. 

W przygotowaniu instalacji artystycznej wzięli udział zaproszeni uczniowie 

z klas pierwszych. Na dwóch sercach – białym i czarnym – uczniowie 

umieszczali wcześniej wylosowane hasła. W ten sposób samodzielnie 

dokonywali oceny poszczególnych postaw. Przedstawiono prezentację 

o duchowym dziedzictwie Jana Pawła II przygotowaną przez uczniów klasy 

III kształcącej się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali. 

W prezentacji multimedialnej przypomniano najważniejsze fakty w biografii 

Papieża-Polaka. Wyświetlono krótki film promocyjny ze Światowych Dniach 

Młodzieży.   

Efekty: podtrzymanie tradycji i pamięci o duchowym dziedzictwie Jana 

Pawła II. Koordynator o. A. Kiliszek.  

9. Konkurs językowy Lingwista, cykliczny, skierowany do uczniów klas 

I-III szkoły, organizacja -zespół nauczycieli języków obcych.  

Konkurs ma formę pisemną, składa się z ćwiczeń, zadań, jest to konkurs 

dwujęzyczny – angielsko- niemiecki lub francusko-angielski. Sprawdza 

znajomość struktur gramatycznych oraz bogactwo leksykalne. Cieszy się 

ogromnym powodzeniem wśród uczniów (udział wzięło 68 uczniów).   

Efekty: wspieranie nauki języków obcych poza formalnym cyklem 

kształcenia, zwiększenie zainteresowania młodzieży nauką języków obcych 

i możliwościami jakie stwarza dobra znajomość zarówno jednego, jak i kilku 

języków obcych. Organizatorzy: H. Błędek,  D. Jagiełło  

10. Program innowacyjny realizowany w ramach Sekcji Militarno – 

Turystycznej „MiT”. 

Kształtowanie postaw i umiejętności (z uwzględnieniem kompetencji 

miękkich) przydatnych w zawodach związanych z turystyką.   

Efekty: rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, branie 
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odpowiedzialności za innych członków zespołu, nawiązywanie kontaktów 

przydatnych w zawodach związanych z turystyką. Koordynator 

St. Iglikowski.  

11. Obchody Dnia Ziemi, cykliczne.  

W nowo otwartej pracowni ekologicznej zorganizowano VIII już Maraton 

Filmów Przyrodniczych oraz akcję edukacyjną „Czas na zdrowie”, której 

zadaniem było promowanie wśród uczniów mody na zdrowy styl życia. 

Projekcję filmów przyrodniczych urozmaiciły konkursy na najsmaczniejszą 

i najzdrowszą kanapkę, rozpoznawanie ziół po zapachu oraz warsztaty 

geograficzne „Gdzie pieprz rośnie, czyli z ziołami przez świat” 

i  matematyczne „Zjadliwa matematyka”. Uczniowie przekonali się, że 

zdrowe odżywianie może być przyjemne, nauczyli się podliczać kalorie 

zjadanych przez siebie posiłków oraz odbyli internetową podróż po świecie 

w poszukiwaniu egzotycznych ziół.   

Efekty: propagowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia.  

12. Debata o dopalaczach, druga edycja. Na debacie pojawili się 

m.in. pan Marek Grondas (MONAR) oraz pan Jakub Rychter – 

psycholog i terapeuta.  

Czynny udział w debacie wzięli udział uczniowie szkoły, którzy mogli 

sprawdzić swoją wiedzę na temat środków psychoaktywnych w zabawie 

„Mity i fakty na temat dopalaczy”. Innym elementem debaty, który zyskał 

uznanie jej uczestników, były scenki typu drama. Aktorzy w interakcji 

z widzami dokonywali wyboru zakończenia losu głównej bohaterki. Na 

koniec specjaliści wraz z uczniami wykonywali napisy na koszulkach 

propagujące zdrowy styl życia Pomysłodawcą inicjatywy był pedagog 

szkolny oraz opiekun samorządu uczniowskiego.   

Efekty: popularyzowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.  

13. Mikołajkowy Turniej Sportowy dla Gimnazjów, kolejna edycja. 

Turniej Sportowy dla uczniów szkół gimnazjalnych: nr 17, 19 i 26 wraz 

z opiekunami.  

Organizatorami imprezy byli nauczyciele wychowania fizycznego, Rada 

Osiedla Bałuty Centrum – fundator nagród oraz młodzież naszej szkoły. 

Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym” i składał się 

z następujących dyscyplin: piłka siatkowa, tenis stołowy, bilard. Cel: zdrowa 

rywalizacja, gra „fair play” oraz dobra zabawa i miłe spędzenie czasu.   

Efekty: propagowanie zdrowego stylu życia, aktywne spędzanie czasu 

wolnego, kształtowanie właściwych postaw, zachowań sportowych, 

etycznych i moralnych, obniżenie poziomu stresu przez ruch i wspólną 

zabawę, promowanie szkoły i jej bazy sportowo-dydaktycznej. 
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Koordynator J. Hawrot.  

14. Akcja zostań Aniołem, kolejna edycja. Akcja wysyłania pocztówek 

świątecznych oraz tradycyjnych listów do ciężko chorych dzieci. 

Inicjatywa pisania kartek dla dzieci ma na celu wsparcie dziecka 

podczas leczenia. Koordynator: nauczyciele religii.   

Efekt: wysłane listy i kartki dodają dzieciakom siły do walki z chorobą, ich 

rodzicom otuchy, a samym piszącym przynoszą satysfakcję z niesionej 

pomocy.  

 

Uczestniczenie w pracach ŁCDNiKP: 

1. Dni Doradztwa Zawodowego, pierwsza edycja.  

Wydarzenie to zainaugurowało cykl spotkań edukacyjnych, które odbywają 

się w ramach kampanii „Ucz się w Łodzi”, promującej szkolnictwo 

zawodowe w Łodzi i w regionie łódzkim. Dni Doradztwa dla gimnazjalistów, 

jak co roku, współorganizuje Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego. Ofertę swoich placówek zaprezentowali 

uczniowie 11 zespołów szkół ponadgimnazjalnych. Podczas oficjalnej części 

obchodów Dni Doradztwa Zawodowego, w obecności Pierwszego 

Wiceprezydenta Miasta, miało miejsce uroczyste podpisanie umowy 

patronackiej z Hotelem Vienna House Andel’s Łódź oraz porozumienia 

o współpracy z Portem Lotniczym Łódź im. Wł. Reymonta. Po uroczystym 

podpisaniu umów odbyło się otwarcie nowej, profesjonalnie wyposażonej 

pracowni hotelarskiej Hotelu Andel’s. zaproszona młodzież gimnazjalna 

wzięła udział w indywidualnych i grupowych warsztatach z zakresu 

doradztwa zawodowego, prowadzonych przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Powiatowy Urząd 

Pracy w Łodzi. Gimnazjaliści dowiedzieli się również o projektowych 

zagranicznych stażach zawodowych naszych uczniów. Uczestniczyli także 

w pokazach praktycznych zadań zawodowych w hotelarstwie i podczas 

obsługi pasażerskiej na lotnisku. Szczególne zainteresowanie budziło stoisko 

barmańskie i baristyczne. Swoją ofertę edukacyjną prezentowali 

zwiedzającym także uczniowie klas ekonomicznych i turystycznych naszej 

szkoły.   

Efekty: promocja szkoły oraz szkolnictwa zawodowego w Łodzi, podpisanie 

umowy patronackiej z Hotelem Vienna House Andel’s Łódź oraz 

porozumienia o współpracy z Portem Lotniczym.  

Koordynacja - zespół przedmiotów zawodowych.  

2. Aplikacja do Konkursu Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy 

z  ŁCDNiKP „Pracodawca kreujący i wspierający edukację” (statuetka 
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ŁÓDZKIE ŁABĘDZIE) corocznie.   

Kolejna aplikacja została złożona dla Hotelu ANDELS w Łodzi.   

Efekty: uzyskanie statuetki Łódzkiego Łabędzia (I miejsce) w kategorii 

dużych przedsiębiorstw. Nagrodę odebrała dyr. Anna Olszyńska.  

Koordynator Maria Wajgner.  

3. Udział nauczycieli w pracach zespołów metodycznych, zadaniowych, 

innowacyjnych, np. ds. Wdrażania Kształcenia Modułowego (4osoby) 

ds. Normalizacji 3 (osoby), innowacyjny d.s. kształtowania postaw 

przedsiębiorczych (4 osoby), ds. ewaluacji programu nauczania dla 

technika ekonomisty (6 osób), innowacyjny ds. edukacji prawnej 

(4 osoby).   

Efekty: wdrożenie edukacji normalizacyjnej w szkole, ewaluacja programu 

nauczania dla technika ekonomisty, opracowanie testów, zadań do kształcenia 

modułowego, promowanie dobrych praktyk w zakresie kształtowania postaw 

przedsiębiorczych.  

4. Cykl zajęć specjalizujących dla uczniów klas II kształcących się 

w zawodzie technik ekonomista  w zakresie obsługi kas fiskalnych.  

Uczniowie otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukształtowane 

umiejętności. Tematyka zajęć obejmowała takie zagadnienia, jak: podstawy 

prawne stosowania kas fiskalnych w handlu i usługach, programowanie kas 

fiskalnych, programowanie bazy towarów PLU, sprzedaż towarów i usług 

z zaprogramowaną i wprowadzoną ręcznie ceną, raporty fiskalne 

i niefiskalne.   

Efekty: ukształtowanie dodatkowych umiejętności potrzebnych na rynku 

pracy.  

Koordynator Maria Wajgner  

5.  Udział uczniów w turniejach, konkursach organizowanych przez 

ŁCDNiKP, (finaliści Turnieju Wiedzy Ekonomicznej,  Konkursu 

Fotograficznego).   

Efekty: poszerzenie wiedzy i ukształtowanie nowych umiejętności. 

Koordynator Maria Wajgner.  

6. Współpraca z Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji (szkoła 

ma podpisaną umowę partnerską), cykliczne.  

Przeprowadzenie zajęć przez Annę Gębarowską-Matusiak dla klas III 

technikum na temat łódzkiego rynku pracy. Prelegentka zaprezentowała 

młodzieży aktualną informację o potrzebach łódzkiego rynku pracy oraz 

oczekiwań pracodawców, która została opracowana na podstawie 
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ankietowych badań pracodawców, informacji zawartych w portalach 

dotyczących poszukiwania pracy (np. pracuj.pl) oraz lokalnej prasie. Wykład 

został poparty wykresami i diagramami z najnowszych badań, które nie są 

jeszcze dostępne w rocznikach statystycznych GUS.   

Efekty: wsparcie uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. 

Koordynator Maria Wajgner.  

7. Akademia Liderów Kariery, coroczne. Udział młodzieży z klasy I TE 

w zajęciach (7 osób). Uczniowie pracują metodą projektów.  

Efekty: ukształtowanie umiejętności pracy w grupie, inicjowania 

i organizowania przedsięwzięć, rozwijania kreatywności w podejmowanych 

działaniach, pokonywania barier związanych z publicznymi wystąpieniami. 

Koordynator Maria Wajgner.  

8. Współpraca z doradcą zawodowym Emilią Gralewską, cykliczne.  

Przeprowadzono warsztaty dla młodzieży z klas I, II III i IV. Były to zajęcia 

z tematyki: „Poznaj siebie - typy osobowości w odniesieniu do umiejętności 

miękkich poszukiwanych na rynku pracy”, rozmowy kwalifikacyjnej, „Jak nie 

spaść z krzesła podczas rozmowy kwalifikacyjnej”, „Dlaczego będę dobrym 

pracownikiem-umiejętności miękkie”.   

Efekty: ukształtowanie umiejętności niezbędnych na rynku pracy. 

Koordynator Maria Wajgner  

  

Współpraca z innymi partnerami strategicznymi 

1.  Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Krokus, cykliczny, 

realizowany pod patronatem Żydowskiego Muzeum Galicja 

w Krakowie oraz Irlandzkiego Towarzystwa Edukacji 

o Holokauście.  

Uczniowie klasy III kształcącej w zawodzie technik ekonomista zasadzili na 

terenie szkoły cebulki żółtych krokusów, które zakwitając wczesną wiosną, 

przypomną całej szkolnej społeczności o żydowskich dzieciach 

zamordowanych podczas Holokaustu w czasie II wojny światowej. Kwitnące 

krokusy będą nie tylko symbolem tamtych tragicznych wydarzeniach, ale 

również znakiem, że nowe życie odradza się, a nadzieja nie umiera nigdy.  

Efekty: nie tylko lekcja historii, ale również nauka szacunku dla drugiego 

człowieka. Koordynatorzy: S. Sobińska, T. Rakowski  

2. Współpraca z UŁ, Regionalnym Oddziałem Turystyki 

Województwa Łódzkiego oraz z Instytutem Geografii Miast i Turyzmu 

Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie organizacji IV Ogólnopolskiej 
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Olimpiady Wiedzy o Turystyce, której inicjatorem jest ZSETH.  

W styczniu odbył się w szkole etap okręgowy, w którym wzięło udział 

22 uczniów z 11 szkół województwa łódzkiego i świętokrzyskiego, 

wyłonionych na etapie szkolnym. Zdający zmierzyli się z 40 pytaniami 

testowymi oraz zadaniem praktycznym, sprawdzającym umiejętność 

programowania i kalkulowania imprezy turystycznej. Nauczyciel szkoły Rafał 

Ryszelewski jest autorem zadania praktycznego i schematu oceniania etapu 

okręgowego Olimpiady.   

Efekty: promocja ZSETH jako współorganizatora olimpiady - partnera 

merytorycznego olimpiady, współpraca z Uniwersytetem Łódzkim i innymi 

instytucjami działającymi w branży turystycznej.  

Koordynator Kamila Niewiadomska   

3. Dzień Sąsiada, I edycja. Piknik rekreacyjno-sportowy z okazji Święta 

Sąsiadów oraz Międzynarodowego Dnia Dziecka.  

Organizatorami imprezy była szkoła oraz Rada Osiedla Bałuty-Centrum. 

Obecni byli między innymi Tomasz Trela - Pierwszy Wiceprezydent Miasta 

Łodzi, Krzysztof Piątkowski - Wiceprezydent Miasta Łodzi, Maciej Rakowski 

- Radny Rady Miejskiej, Lech Lewandowski - Przewodniczący Rady Osiedla 

Bałuty-Centrum, oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli. 

Odbyły się konkurencje sportowe, animacje dla dzieci, zabawy, pokaz Straży 

Pożarnej z użyciem wozu strażackiego, znakowanie rowerów przez Straż 

Miejską, warsztaty z zakresu rękodzieła artystycznego, mecz piłki siatkowej 

oraz mecz piłki nożnej, pokaz talentów uczniów naszej szkoły, musztry, 

udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prezentacja układu 

formacji tanecznej „Bouncing Cats”.   

Efekty: integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym.  

Koordynator Agnieszka Wojtczak.  

4. Współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa Łodzi, cykliczne.  

W ramach współpracy przeprowadzono cztery Akcje Oddawania Krwi oraz 

zorganizowano prelekcję dla uczniów, odbył się międzyszkolny konkurs 

„Szkolny Lider Krwiodawstwa” oraz konkurs „Wiedzy o krwiodawstwie”, 

przygotowano prezentację pt. „Jak zostać krwiodawcą”, honorowi dawcy 

krwi otrzymali nagrody.   

Efekty: propagowanie oddawania krwi w środowisku szkolnym, coroczne 

zwiększanie chętnych do oddawania krwi. Koordynator Iga Michałowska.  
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5. Współpraca z Okręgową Komisją Egzaminacyjną.  

Efekty: szkoła brała udział w standaryzacji etapu praktycznego egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa, nauczyciele 

uczestniczyli w szkoleniach na egzaminatorów w zawodzie technik 

eksploatacji portów i terminali, brali udział w zespołach nadzorujących etap 

praktyczny egzaminu zawodowego oraz sprawdzaniu prac egzaminacyjnych. 

Przeprowadzono badanie wybranych efektów kształcenia wśród uczniów 

kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej (kwalifikacja T.13 

i T.14), przeprowadzono standaryzację z języka francuskiego, szkoła pełniła 

funkcję ośrodka egzaminowania dla zawodu robotniczego: pomocnik obsługi 

hotelarskiej.  

 

Wykaz realizowanych projektów międzynarodowych, krajowych, lokalnych: 

1. W ramach programu europejskiego ERASMUS+ w sektorach: 

Edukacja szkolna - Kształcenie i szkolenie zawodowe: Akcja 1 

MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA realizowany jest projekt dotyczący 

zagranicznych praktyk zawodowych dla 60 uczniów w zawodach  

technik hotelarstwa i obsługi turystycznej pt. „Nowe perspektywy - 

przyszłe szanse” – PORTUGALIA (Lizbona). Projekt realizowany jest 

z wykorzystaniem systemu ECVET w projektach mobilności 

w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe -  działanie 

innowacyjne.   

2. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa XI - działanie XI.3 - 

Szkolnictwo zawodowe, realizowane są dwa projekty:  

 „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów 

kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi”. 

W projekcie udział bierze 50 uczniów kształcących się w zawodzie 

technik ekonomista.   

 „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów 

Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich 

im. Wł. Grabskiego w Łodzi”. Projekt jest skierowany do grupy 90 

uczniów szkoły kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, 

obsługi turystycznej oraz eksploatacji portów i terminali 

(zakończenie projektu czerwiec 2018).  

3. W  ramach programu europejskiego ERASMUS+ w sektorach: 

Edukacja szkolna - Kształcenie i szkolenie zawodowe: Akcja 1 

MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA realizowany jest projekt dotyczący 
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zagranicznych praktyk zawodowych dla 64 uczniów (4 grupy po 

16 uczniów) w zawodach technik hotelarstwa, technik obsługi 

turystycznej oraz technik ekonomista pt. "Otwartość kluczem do 

sukcesu” – PORTUGALIA (Braga). Projekt zakłada wykorzystanie 

podczas realizacji systemu ECVET narzędzia akumulowania 

i przenoszenia osiągnięć zawodowych naszych uczniów 

z międzynarodowego na krajowy rynek pracy (termin zakończenia 

listopad 2019).  

4. „Animator czasu wolnego”, „Psychologia Eventów” kolejna edycja, 

zajęcia organizowane przez firmę Stageman Polska, która 

przeprowadziła warsztaty łącznie dla 102 uczniów. Celem szkolenia 

jest zdobycie nowego zawodu i poszerzenie umiejętności praktycznych, 

dostarczenie wszelkich informacji i umiejętności, które są niezbędne 

w pracy Animatora Czasu Wolnego. Szkolenie ma charakter 

praktyczny, odnosi się do rzeczywistych sytuacji. Efekty: uczestnicy 

szkolenia ukształtowali owe umiejętności potwierdzone certyfikatem, 

mogą prowadzić zajęcia dla dzieci, młodzieży, dorosłych w hotelach 

na wyjazdach integracyjnych, organizować imprezy plenarne 

itp. Koordynator Aleksandra Kurowska.  

 

Wykaz uzyskanych przez szkołę certyfikatów i tytułów: 

1. Złota Odznaka „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych 

w Polsce” (2017 r.).  

2.  Certyfikat dla ZSETH za promocję honorowego  oddawania krwi. 

(2017).  

3. Tytuł „Złota Szkoła 2017” w ogólnopolskim XIX Rankingu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017 (93 miejsce w Polsce, 

1 miejsce w Łodzi, 4 miejsce w województwie).   

4. Brązowy order za zajęcie trzeciego miejsca wśród najlepszych 

techników w Łodzi według rankingu szkół ponadgimnazjalnych 

przygotowanego przez portal WaszaEdukacja.pl (2017).  

5. Tytuł „Srebrna Szkoła 2016” w ogólnopolskim XVIII Rankingu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2016.  

 

Osoba rekomendująca: Maria Wajgner, doradca metodyczny i Małgorzata 

Sienna, nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 
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LIDER SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Henryka Michalska 

 

Lider Szkolnego Doradztwa Zawodowego – tytuł i certyfikat przyznano 

Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Liderem Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego 

jest Pani Dorota Serwik – Porowska, wicedyrektor szkoły. 

 

Działania podejmowane przez lidera wewnątrzszkolnego doradztwa 

edukacyjno-zawodowego, dotyczą realizacji w ramach zajęć z wychowawcą, 

lekcji z podstaw przedsiębiorczości, wycieczek zawodowych, zajęć 

wyrównawczych oraz zajęć indywidualnych i grupowych ze szkolnym 

doradcą zawodowym, w ramach projektów zawodowych oraz poza nimi.  

Realizowane są również warsztaty i prelekcje organizowane w szkole i poza 

nią, prowadzone przez pracodawców, instytucje, organizacje i fundacje 

z Łodzi i regionu w tym doradcę zawodowego z ŁCDNiKP.  

Indywidualne poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe realizowane 

przez doradców zawodowych ZSP nr 9 i doradcę z ŁCDNiKP obejmuje 

następujące zagadnienia:  

 określenie indywidualnych predyspozycji edukacyjnych i zawodowych;  

 diagnozowanie indywidualnych potrzeb młodzieży;  

 autotest predyspozycji i zainteresowań zawodowych;  

 określenie mocnych i słabych stron;  

 pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list 

motywacyjny);  

 przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej;  

 gromadzenie, przetwarzanie i udostępniane informacji edukacyjno-

zawodowej. 
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Szkoła posiada program edukacyjno – zawodowy „Azymut Kariery – Mój 

uczeń wybiera przyszły zawód” - dla 4–letniego Technikum nr 9 i 3–letniej 

Branżowej Szkoły I stopnia nr 9 realizowany w ramach działań Szkolnego 

Ośrodka Kariery – wypełniających założenia wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego. Na początku każdego roku szkolnego zespół 

szkolnych doradców zawodowych opracowuje plan pracy dla Szkolnego 

Ośrodka Kariery, m.in. w oparciu o wyniki Ankiety badającej 

zapotrzebowanie na usługi doradcze wśród uczniów ZSP nr 9.  

Szkoła osiąga sukcesy w konkursach zewnętrznych z zakresu doradztwa 

zawodowego. Uczniowie zdobywali wyróżnienia w Olimpiadzie Wiedzy 

o Regionie i Przedsiębiorczości, a w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej 

zakwalifikowali się do etapu rejonowego. W roku szkolnym 2017/2018 

uczniowie brali udział w konkursach zewnętrznych:  

 Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, 

 Szkolna Internetowa Gra Giełdowa – SIGG „Naucz się inwestować na 

giełdzie”, 

 Azymut Zawód II – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP 

w Łodzi, 

 Olimpiada ZUS – „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach 

społecznych”. 

Uczniowie biorą udział w konkursach wewnętrznych z zakresu rynku pracy 

i doradztwa zawodowego:  

 od 2013/14 - „Moja praca – Moja pasja”,  

 od 2014/15 „Mój pomysł na biznes” – konkurs na najlepszy 

biznesplan”, 

 2017/18 Konkurs na logo Szkolnego Ośrodka Kariery „Azymut 

Kariery” i akcjach związanych z tematyką doradztwa zawodowego:  

W roku szkolnym 2017/18 szkoła piąty rok z rzędu zaangażowała się 

w realizację programu edukacji finansowej „Moje finanse”. Efektem jest 

podjęcie działań projektowych dla klas pierwszych realizowanych metodą 

Webquestów – „Domowe finanse czyli jak zapanować nad swoimi 

wydatkami”. Koordynatorem tego programu jest Fundacja Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości.  

„Lekcje z ZUS” - celem projektu jest upowszechnienie wiedzy 

o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

która jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji, zarówno w życiu 

zawodowym, jak i prywatnym. Organizatorem programu jest Zakład 
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Ubezpieczeń Społecznych.  

Współpraca z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości i udział 

w „Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości” – zorganizowanie dla uczniów 

spotkań z wolontariuszami - przedstawicielami firm i instytucji w ramach 

programu „Otwarta firma – Biznes przy tablicy”. Nawiązanie kontaktu 

z pracodawcami z regionu łódzkiego oraz instytucjami z zakresu rynku pracy.  

W szkole są organizowane wycieczki zawodowe do zakładów pracy np. Dell 

Polska, Veolia Łódź SA, Haering Polska, BSH Sprzęt Gospodarstwa 

Domowego Sp. z o.o. oraz w ramach wycieczek fakultatywnych w ramach 

projektów na terenie całego kraju oraz w Niemczech – podczas, których 

uczniowie mogą zapoznać się z działalnością firm i pozyskać wiedzę na temat 

kwalifikacji i predyspozycji niezbędnych do wykonywania wybranego 

zawodu.  

W szkole jest realizowany projekt pt. „Automatyzacja i systemy robotyki 

przyszłością na europejskim rynku pracy” - polsko – niemiecka wymiana 

młodzieży. I część projektu realizowana jest w Łodzi (X), 

II w Wetzlar/Niemcy (IV). Uczniowie w czasie realizacji działań 

projektowych pracują w 4 osobowych grupach międzynarodowych (Polacy 

i Niemcy), gdzie realizują zadania z zakresu automatyki, informatyki 

i robotyki.  

Rodzice uczniów mają możliwość spotkać się na terenie szkoły z doradcami 

zawodowymi oraz doradcą z ŁCDNiKP,  

Do dyspozycji rodziców są również zgromadzone i udostępniane informacje 

edukacyjno-zawodowe / w postaci: informatorów, gazetek, informacji na 

stronie szkoły, programów multimedialnych.  

W czasie Dni Otwartych w ZSP nr 9 rodzice mają możliwość spotkać się 

z pracodawcami - przedstawicielami lokalnych firm.  

Przedstawiciele szkoły oraz przedstawiciele pracodawców współpracujących 

z ZSP nr 9 w Łodzi uczestniczą w spotkaniach zorganizowanych na terenie 

gimnazjów z rodzicami.  

 

Uczestniczenie w pracach podejmowanych we współpracy z Łódzkim 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli I Kształcenia Praktycznego  

1. Współpraca z doradcą zawodowym opiekującym się szkoła. 

Prowadzenie zajęć edukacyjnych, warsztatów i konsultacji 

indywidualnych dla uczniów i rodziców.  

2. Udział uczniów w konkursie „Ja przedsiębiorca”. W roku szkolnym 

203/2014 – 2 grupy uczniów zajęły I i III miejsce; w roku szkolnym 
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2015/16 były to miejsca - I, II i IV natomiast w 2016/17 uczniowie 

zajęli I, II i III miejsce.  

 

Uczestniczenie w pracach z innymi partnerami:  

Urząd Miasta Łodzi Departament Architektury i Rozwoju, Biuro Obsługi 

Inwestora; Urząd Statystyczny w Łodzi; Fundacja Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości; Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi; Przedsiębiorstwo 

Innowacyjno – Wdrożeniowe WIFAMA-PREXER Sp. z o.o.; Kancelarie dla 

Biznesu; Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łodzi; Fundacja 

Veolia Łódź SA; ŁCDNiKP; ZUS  

 

Charakterystyka bazy informacyjnej szkoły w zakresie doradztwa 

zawodowego:  

Baza informacyjna szkoły w zakresie doradztwa zawodowego znajduje się 

w siedzibie szkolnych doradców zawodowych – Centrum Informacji 

Zawodowej, jak również w bibliotece szkolonej gdzie do dyspozycji uczniów 

jest stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, a na wydzielonym 

regale znajdują się materiały edukacyjno-zawodowe.  

Na terenie szkoły znajdują się również tablice informacyjne, na których 

eksponowane są materiały dotyczące instytucji pozaszkolnych wspierających 

ucznia w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.  

Na terenie szkoły znajdują się również tablice informacyjne, na których są 

eksponowane materiały dotyczące instytucji pozaszkolnych wspierających 

ucznia w wyborze dalszej ścieżki kształcenia edukacyjno-zawodowej, 

z zakresu doradztwa zawodowego, łódzkiego rynku pracy (Pracuję w Łodzi), 

rynku pracy w Polsce i za granicą, Europy i Unii Europejskiej; wymiany 

polsko-niemieckiej; regionu łódzkiego.  

W związku z realizacją w szkole projektów unijnych baza informacyjna 

posiada Kodeks pracy, informatory, podręczniki i inne publikacje z zakresu 

poradnictwa zawodowego i rynku pracy oraz materiały multimedialne 

np. poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna.  

W zasobach bazy informacji edukacyjno-zawodowej znajdują się:  

 aktualne informatory o szkołach średnich, policealnych, kursach 

kwalifikacyjnych oraz szkołach wyższych, 

 informacje o możliwych ścieżkach kształcenia, 

 informacje o lokalnym rynku pracy, 
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 materiały metodyczne dla nauczycieli w zakresie doradztwa 

zawodowego, 

 materiały multimedialne, 

 baza lokalnych pracodawców w branżach, w których kształci szkoła, 

 ankiety.  

 

Raport z ewaluacji działań z zakresu doradztwa zawodowego.  

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi systematycznie są 

monitorowane działania z zakresu doradztwa i poradnictwa zawodowego. 

Szkoła stosuje następujące formy ewaluacji:  

 analiza wyników naboru np. Ankieta dotycząca informacji o naborze 

w danym roku szkolnych,  

 badania ankietowe np. ankiety realizowane w czasie zajęć doradztwa 

edukacyjno-zawodowego (projekty zawodowe),  

 rozmowy z rodzicami, uczniami oraz absolwentami szkoły,  

 badanie losów zawodowych absolwentów – ankieta,  

 obserwacja działań i zachowań uczniowskich,  

 ankieta Aspiracje życiowe i zawodowe uczniów szkoły 

ponadgimnazjalnej (ZSP 9).  

Wnioski z ewaluacji:  

 uczniowie w sposób ciągły są zapoznawani z ofertą szkół wyższych 

i policealnych oraz z możliwymi drogami dalszej kariery edukacyjno-

zawodowej, 

 uczniowie i ich rodzice mają stały dostęp do zgromadzonej 

w bibliotece szkolnej i Centrum Informacji Zawodowej literatury 

poruszającej tematykę doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

 uczniowie korzystają z ankiet i badań predyspozycji zawodowych 

wykonywanych i analizowanych przez szkolnych doradców 

zawodowych, psychologa oraz doradcę zawodowego z ŁCDNiKP,  

 uczniowie kształtują kompetencje w zakresie komunikacji 

interpersonalnej, planowania ścieżki kariery, rozpoznawania swoich 

mocnych i słabych stron podczas zajęć indywidualnych, 

warsztatowych, zajęć w ramach projektów prowadzonych przez 

szkolnych doradców zawodowych oraz doradcę zawodowego 

z ŁCDNiKP, 
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 uczniowie w sposób ciągły są zapoznawani z działalnością firm 

i poznają specyfikę współczesnych zawodów, zdobywają wiedzę na 

temat kwalifikacji i predyspozycji niezbędnych do wykonywania 

wybranego zawodu w czasie wycieczek zawodoznawczych 

i fakultatywnych do zakładów pracy (organizowanych w Polsce 

i Niemczech), 

 uczniowie rozwijają swoje zainteresowania biorąc udział w projektach 

zawodowych, konkursach przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych. 

 

Osoba rekomendująca: Ewa Koper z Łódzkiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
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LIDER SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im Jana Nowaka-

Jeziorańskiego w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Józef Kolat (do 31.08.2018), Renata Fudała (od 1.09.2018) 

 

Lider Szkolnego Doradztwa Zawodowego – tytuł i certyfikat przyznano 

Zespołowi Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Liderem Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego 

jest Pani Katarzyna Kaczmarek-Sowińska. 

 

Charakterystyka działań realizowanych w ramach wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z Łódzkim 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego:  

1. Działania podejmowane przez lidera wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa edukacyjno-zawodowego szkolnego oraz we współpracy 

z doradcą zawodowym Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego w ciągu całego roku:  

 konsultacje indywidualne z uczniami i ich rodzicami mające na celu 

przygotowanie do świadomego wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej 

i zawodowej,  

 prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego na 

godzinach wychowawczych dla uczniów w wszystkich klasach:  

klasy I: „Hierarchie wartości i ich rola i znaczenie w osiągnięciu sukcesu 

edukacyjno-zawodowego”,  

klasy II: „Style uczenia się w kontekście planowania kariery zawodowej”,  

klasy III: „Jak odnieść sukces – sukcesy edukacyjne i zawodowe na 

przykładzie różnych karier”, klasy IV: „Bądź autorem swojej kariery”.  

2. W klasie III ZSZ przeprowadzono zajęcia na temat wizerunku 

zawodowego i dalszych planów zawodowych oraz badania 

predyspozycji zawodowych mających pomóc w wyborze dalszej 

kariery zawodowej.  
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3. Przeprowadzono modelowe zajęcia edukacyjne dla nauczycieli 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych rozwijające zainteresowania na 

temat: „Doskonalenie umiejętności manualnych poprzez wykonywanie 

wielkanocnych ozdób świątecznych”.  

4. Udział uczniów Szkoły w imprezach zawodoznawczych np. Dniach 

Doradztwa Zawodowego. 

5. Udział uczniów w projektach organizowanych przez ŁCDNiKP 

np. „Mechanik taboru tramwajowego”.  

6. Udział uczniów w konkursach: „O szkodliwości korupcji” – rok 

szkolny 2015/2016 – II miejsce, rok szkolny 2016/2017 – I miejsce 

oraz konkursach zawodowych i turniejach wiedzy.  

 

Inne działania szkoły w zakresie doradztwa:  

1. Organizacja Dni Otwartych Szkoły oraz spotkań z uczniami gimnazjów 

i ich rodzicami na terenie ich szkół.  

2. Udział w Targach Edukacyjnych.  

3. Badanie losów absolwentów.  

4. Organizacja Dnia Technika – przedsięwzięcia, podczas którego odbyła 

się konferencja naukowa o najnowszych projektach prowadzonych na 

Wydziale Mechanicznym PŁ oraz spotkanie z przedstawicielami 

zawodów i firm.  

5. Szkolne konkursy zawodowe.  

6. Wycieczki na targi zawodowe.  

7. Udział uczniów w projekcie szkolnym: „Praktyka czyni mistrza” 

i pozyskiwanie przez nich nowych umiejętności zawodowych oraz 

doświadczenia zawodowego poprzez udział w stażach zawodowych.  

8. Udział Szkoły w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.  

9. Uczniowie Szkoły uczestniczą w różnych działaniach 

wolontarystycznych m.in. podczas Łódź Maraton – organizacja punktu 

kibicowania i odświeżania, pakowanie pakietów startowych, a także 

organizują zbiórki odzieży, artykułów papierniczych, spożywczych, 

chemicznych oraz zbiórki dla zwierząt.  

10. Współpraca z pracodawcami – praktyki uczniowskie, wycieczki 

zawodoznawcze, warsztat pracodawcy.  

11. Patronat naukowy Politechniki Łódzkiej poprzez spotkania 

z pracownikami naukowymi PŁ, zajęcia w laboratoriach uczelni, udział 
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w warsztatach i wykładach podczas Dni Otwartych PŁ i Dniach 

Wydziału.  

12. Spotkania z przedstawicielami uczelni wyższych, udział w warsztatach 

podczas Salonu Maturzysty.  

Informacje o wszystkich podejmowanych przez Szkołę działaniach znajdują 

się na stronie internetowej Szkoły. Działania podejmowane są przez 

wszystkich nauczycieli w Szkole.  

 

Charakterystyka bazy informacyjnej szkoły w zakresie doradztwa 

zawodowego:  

Baza informacyjna szkoły w zakresie doradztwa zawodowego znajduje się 

u pedagoga szkolnego i w bibliotece szkolnej. Do dyspozycji uczniów 

w bibliotece jest stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, a na 

wydzielonym regale znajduje się baza edukacyjno-zawodowa. W jej skład 

wchodzą: aktualne informatory o zawodach, o szkołach policealnych, kursach 

kwalifikacyjnych, szkołach wyższych, ulotki o szkołach, ulotki o zawodach, 

materiały multimedialne z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego. Na 

korytarzu szkolnym znajduje się tablica informacyjna, na której wywieszane 

są materiały dotyczące instytucji pozaszkolnych wspierających ucznia 

w wyborze dalszej ścieżki, kariery zawodowej, dyżury doradców 

zawodowych, zasady rekrutacji do szkół, informacje o dniach otwartych na 

uczelnia, aktualne informacje o rynku pracy, oferty pracy, plakaty 

informacyjne o firmach w ramach akcji „Łódź kreuje nowe miejsca pracy”.  

Baza szkoły zawiera także narzędzia diagnostyczne dotyczące zainteresowań, 

planowania kariery zawodowej oraz materiały multimedialne i filmy 

z zakresu autoprezentacji, mowy ciała, planowania i stawiania sobie 

realistycznych celów.  

 

Monitorowanie działań szkoły:  

Działania Szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego są 

systematycznie są monitorowane. Szkoła stosuje następujące formy 

ewaluacji:  

a) badanie ankietowe,  

b) rozmowa z rodzicami, uczniami oraz absolwentami szkoły,  

c) obserwacja działań uczniowskich.  
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Szkoła współpracuje także z:  

1. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną; 

2. gimnazjami; 

3. Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej; 

4. Specjalistyczną Poradnią Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci 

z Wadami Rozwojowymi.  

 

Osoba rekomendująca: Ewa Koper, nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 
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LIDER SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 

Publiczne Gimnazjum nr 5 w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Krzysztof Gąsiorek 

 

Lider Szkolnego Doradztwa Zawodowego – tytuł i certyfikat przyznano 

Publicznemu Gimnazjum nr 5 w Łodzi, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Liderem Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego 

jest Pani Ewa Wilczyńska.  

 

Charakterystyka działań realizowanych w ramach wewnątrzszkolnego 

systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego we współpracy z Łódzkim 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego:  

1. Stała i zgodna z planem współpraca z doradcą zawodowym Panią Ewą 

Koper poprzez prowadzenie przez nią zajęć edukacyjnych, warsztatów 

i rozmów doradczych dla uczniów i rodziców, mających na celu 

przybliżenie tematyki zawodowej i przygotowanie do wyboru szkoły 

ponadgimnazjalnej („Świat zawodów ”, „Świadome planowanie 

własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej”; „Badanie predyspozycji 

zawodowych).  

2. Organizowanie na terenie szkoły spotkań z pracodawcami 

i przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych dla zainteresowanych 

uczniów i ich rodziców.  

3. Udział uczniów szkoły w imprezach zawodoznawczych - Dniach 

Doradztwa Zawodowego, Dniach Otwartych Hotelu andels i wielu 

innych.)  

4. Udział uczniów w warsztatach w Regionalnym Ośrodku Edukacji 

Mechatronicznej z zakresu mechatroniki i innych oraz zajęciach 

edukacyjnych dotyczących potrzeb rynku pracy w Łodzi i regionie.  

5. Indywidualne korzystanie uczniów z porad i badań mających wesprzeć 

ich w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.  
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Inne działania szkoły z zakresu doradztwa zawodowego:  

1. Organizacja wycieczki do Manufaktury Czekolady, mieszczącej się 

w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej nr 217. Uczniowie zwiedzili 

Manufakturę, uczestniczyli w ciekawym wykładzie na temat historii 

ziarna kakaowca oraz poznali linię produkcyjną różnego rodzaju 

czekolad. Uczestniczyli w pokazie temperowania czekolady oraz 

wykonywali co swoją ulubioną tabliczkę czekolady. Efektem udziały 

w wyciecze było rozwijanie kreatywności uczniów podczas 

wykonywania konkretnych zadań, pozyskanie informacji o zawodach 

branży cukierniczej.  

2. Organizacja zajęć warsztatowych dla uczniów klas II na temat: 

„Zdolności manualne atutem na rynku pracy”. Podczas, których 

uczniowie samodzielnie wykonywali czapeczki świąteczne.  

3. Udział Szkoły w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. W Publicznym 

Gimnazjum nr 5 jest organizowany konkurs literacki dla uczniów klas 

III i konkurs plastyczny dla uczniów klas II na tematy związane 

z planami i marzeniami zawodowymi, impreza wewnątrzszkolna pod 

tytułem „Co dalej po gimnazjum?” przeznaczona dla uczniów klas III, 

na którą zaproszeni są przedstawiciele wybranych przez uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. W roku szkolnym 2016/17 były to następujące 

szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespół Szkół 

Gastronomicznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22, Zespół 

Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich. W czasie 

przedsięwzięcia uczniowie klas III zapoznają się z ofertą wybranych 

przez siebie szkół ponadgimnazjalnych.  

4. Organizacja Wewnątrzszkolnego Turnieju Zawodoznawczego dla 

uczniów klas III. Turniej to 10 konkurencji dotyczących zagadnień 

związanych z wiedzą o zawodach, predyspozycjach zawodowych, 

ułożenia domina zawodowego, puzzli i ilustracje z nazwami narzędzi. 

Celem turnieju jest przede wszystkim wspólna zabawa, wzbudzanie 

refleksji do myślenia o własnej przyszłości zawodowej, rozwijanie 

twórczego myślenia współdziałanie w grupie oraz element sportowej 

rywalizacji.  

 

Charakterystyka bazy informacyjnej szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:  

Baza informacyjna szkoły w zakresie doradztwa zawodowego znajduje się 

w pokoju pedagoga szkolnego – lidera wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa. W pokoju pedagoga jest stanowisko komputerowe z dostępem do 

Internetu, a na wydzielonym regale znajduje się baza edukacyjno-zawodowa 
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czyli aktualne informatory o zawodach, o szkołach ponadgimnazjalnych, 

ulotki o szkołach, ulotki o zawodach, materiały multimedialne z zakresu 

orientacji i poradnictwa zawodowego. Na korytarzu szkolnym znajduje się 

tablica informacyjna, na której wywieszane są materiały dotyczące instytucji 

pozaszkolnych wspierających ucznia w wyborze dalszej ścieżki kariery 

zawodowej, informacja o dyżurach doradców zawodowych ŁCDNiKP, 

zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, zaproszenia na „drzwi 

otwarte” do szkół ponadgimnazjalnych, oferta OHP.  

 

Monitorowanie działań szkoły:  

Działania Szkoły w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego są 

systematycznie są monitorowane. Szkoła stosuje następujące formy 

ewaluacji:  

a) badanie ankietowe,  

b) rozmowa z rodzicami, uczniami oraz absolwentami szkoły. 

Wnioski z ewaluacji wewnętrznej:  

 uczniowie świadomie planują wybór szkoły ponadgimnazjalnej 

zgodnie z rozpoznanym potencjałem wewnętrznym;  

 uczniowie wysoko oceniają udział w wycieczkach zawodoznawczych, 

gdzie mają jedyną i niepowtarzalną okazję do uczestnictwa 

w warsztatach zawodoznawczych, zwiedzenia firmy i przedsiębiorstwa, 

szkoły oraz poznania oferty edukacyjnej wybranych szkół czy potrzeb 

rynku pracy zwiedzanych przedsiębiorstw;  

 rozmowy doradcze z uczniami mają na celu udzielenie im pomocy 

w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej, cieszą się dużym 

zainteresowaniem.  

Szkoła współpracuje także w zakresie doradztwa zawodowego z:  

1. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;  

2. ze szkołami ponadgimnazjalnymi;  

3. Fabryką Nici „Ariadana”;  

4. Specjalistyczną Poradnią Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci 

z Wadami Rozwojowymi.  

 

Osoba rekomendująca: Ewa Koper, nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 

Współpraca z liderem WSDEZ panią Ewą Wilczyńską  
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INNOWACYJNY PRACODAWCA 

 

Ryszelewski Rafał 

Biuro Turystyczne Raftur, Łódź, ul. Pomorska 32 

 

Innowacyjny Pracodawca – tytuł i certyfikat przyznano Panu Rafałowi 

Ryszelewskiemu, właścicielowi Biura Turystycznego Raftur, w roku 2018 

podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 

organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego.  

 

Pan Rafał Ryszelewski, właściciel biura turystycznego RAFTUR od 13 lat 

współpracuje z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich 

im. Wł. Grabskiego w Łodzi. Ukończył studia wyższe na kierunku turystyka 

oraz dwa kierunki studiów podyplomowych: „Podstawy Przedsiębiorczości 

dla nauczycieli” oraz „Zarządzanie hotelami o specjalności wellness i spa”. 

Jest egzaminatorem w zakresie egzaminu potwierdzające kwalifikacje 

w zawodzie dla: technika obsługi turystycznej, technika hotelarstwa, technika 

turystyki wiejskiej oraz technika eksploatacji portów i terminali. Od 21 lat 

prowadzi własną działalność – biuro turystyczne. Współpracuje z OKE 

w Łodzi, Poznaniu i Warszawie w charakterze egzaminatora i weryfikatora 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Jest autorem arkuszy 

egzaminacyjnych. Pełni funkcję recenzenta - konsultanta krajowego w CKE 

w zawodzie technik obsługi turystycznej i technik turystyki wiejskiej oraz 

drugiego recenzenta krajowego w zawodzie technik hotelarstwa. Jest 

współautorem nowej podstawy programowej (współpraca z ORE) dla zawodu 

technik turystyki wiejskiej. Reprezentując pracodawców, brał udział 

w pracach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w wyniku których 

zostały opracowane standardy kwalifikacji zawodowych (współpraca 

z ŁCDNiKP). Jest członkiem Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady 

Wiedzy o Turystyce organizowanej przez Uniwersytet Łódzki wspólnie 

z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich, autorem zadań 

praktycznych etapu okręgowego i centralnego Olimpiady Wiedzy 

o Turystyce, współorganizatorem etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy 

o Turystyce organizowanej w ZSETH w Łodzi.  

 

Współpraca z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich 

Pan Rafał Ryszelewski dofinansowuje zakup pomocy dydaktycznych dla 

szkoły w zawodach technik obsługi turystycznej, technik eksploatacji portów 
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i terminali /mapy, przewodniki, atlasy/, udostępniania materiały informacyjne, 

przewodniki, mapy, plany miast w trakcie zajęć edukacyjnych, udostępniania 

specjalistyczną prasę o tematyce turystyczno-hotelarskiej (np. „Wiadomości 

turystyczne”, „Rynek turystyczny”, „Rynek podróży”, materiały 

informacyjno-reklamowe (np. foldery, katalogi, prezentacje multimedialne).  

Dofinansowuje wycieczki szkoleniowo – metodyczne dla uczniów w trudnej 

sytuacji finansowej np. do Warszawy, Tomaszowa Mazowieckiego, Bukowiny 

Tatrzańskiej. Organizuje wycieczki szkoleniowo - metodyczne dla uczniów 

kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej.  

Organizuje i prowadzi zajęcia na kursie pilotów wycieczek dla uczniów 

szkoły.  

Prowadzi dodatkowe zajęcia, szkolenia, konsultacje przygotowujące uczniów 

do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik obsługi 

turystycznej.  

Organizuje cykliczne wycieczki zawodowe dla nauczycieli, współorganizuje 

konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, prowadzi szkolenia dla nauczycieli 

języków obcych w zakresie przygotowania uczniów do egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z części językowej dla technika 

obsługi turystycznej i technika hotelarstwa.  

Jest opiekunem stażu zawodowego nauczycieli odbywających praktykę 

przedmiotową w ZSETH w ramach studiów podyplomowych na UŁ, 

opiekunem nauczycieli odbywających staż zawodowy w Biurze 

Turystycznym RAFTUR.  

Bierze udział w tworzeniu programu praktyk dla uczniów w zawodzie technik 

hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, opracowuje pytania na egzamin 

z praktyk zawodowych odbywanych w biurze turystycznym oraz w hotelu, 

opracowuje zasady oceniania praktyk zawodowych w zawodzie technik 

obsługi turystycznej.  

Przeprowadził cykl warsztatów dla uczniów z łódzkich gimnazjów pod 

hasłem „Ciekawość świata pomysłem na sukces zawodowy”.  

 

Jest członkiem Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 

o Turystyce organizowanej przez Uniwersytet Łódzki wspólnie z ZSETH, 

współorganizatorem etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Turystyce 

organizowanej w ZSETH w Łodzi.  

Udzielał pomocy merytorycznej w opracowaniu projektu POKL 

„Turystycznym szlakiem z ziemi włoskiej do Polski”, realizowanym przez 

ZSETH, prowadził specjalistyczne zajęcia w ramach tego projektu oraz 
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specjalistyczne zajęcia w projekcie POKL „Przedsiębiorczy hotelarz na 

hiszpańskim rynku pracy”.  

 

Osoba rekomendująca: Maria Wajgner, doradca metodyczny w ŁCDNiKP 
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INNOWACYJNY PRACODAWCA 

 

Veolia Energia Łódź S. A. 

 

Innowacyjny Pracodawca – tytuł i certyfikat przyznano firmie VEOLIA 

Energia Łódź S.A., w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

 

Opis osiągnięć firmy Veolia Energia Łódź S. A. w zakresie współpracy 

z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi: 

1. Inwestowanie w bazę techniczno-dydaktyczną szkół oraz udzielanie 

wsparcia finansowego działalności dydaktyczno-wychowawczej: 

 finansowano lub dofinansowano zakup pomocy dydaktycznych, 

materiałów i surowców wykorzystywanych w procesie dydaktycznym - 

sfinansowano zakupy specjalistycznych pomocy dydaktycznych do 

pracowni energetycznej (m.in. grubościomierz, kamera termowizyjna, 

zestaw do płukania wymienników ciepłowniczych…), 

 rozpoczęto budowę i sfinansowano zakup specjalistycznego sprzętu do 

odrębnego stanowiska dydaktycznego umożliwiającego zdalne 

prowadzenie procesów energetycznych na bazie napędów AUMA 

i sterowników PLC, 

 przekazano pomoce dydaktyczne, materiały i surowce wspierające 

realizację zajęć edukacyjnych - przekazano materiały i surowce 

wspomagające realizację stanowiska do napędu armatury 

przemysłowej, 

 ufundowano nagrody, stypendia dla uczniów i nauczycieli - na 

zakończenie roku szkolnego 2016/2017 ufundowano 3 nagrody dla 

wyróżniających się uczniów kształcących się w zawodzie technik 

energetyk, 

 finansowano/dofinansowano wycieczki, kursy, szkolenia, warsztaty, 

staże dla uczniów i nauczycieli - dofinansowano wycieczkę klas 

energetycznych na branżowe targi w Bielsku Białej ENERGETAB 

i spalarni odpadów w Krakowie 

 finansowano działania promocyjne szkoły - przygotowano 

i wyposażono stoisko na tzw. „Ciepłej sobocie” w EC4 Łódź; 

przygotowano materiały promocyjne na spotkania z rodzicami III klas 
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gimnazjów. Przedstawiciele Veolii Energii Łódź czynnie uczestniczyli 

w tych spotkaniach. 

2. Prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów: 

 organizacja przez pracodawcę wycieczek w ramach procesu orientacji 

i poradnictwa zawodowego-organizowano spotkania grupowe 

i indywidualne odzwierciedlające potrzeby i zainteresowania uczniów 

klas patronackich, a nakierowane na zapotrzebowania kadrowe 

zakładów Veolia Energia Łódź,  

 przedstawiciele pracodawcy brali udział w spotkaniach z zakresu 

poradnictwa zawodowego z uczniami szkoły i ich rodzicami. 

3. Uczestniczenie w doskonaleniu umiejętności uczniów poprzez 

zapewnienie szkole możliwości organizacji zajęć praktycznych lub 

praktyk zawodowych na jej terenie: 

 Uczniowie III klasy energetycznej odbyli praktyki zawodowe 

w zakładach Veolia Energia Łódź. Umożliwia także organizację 

wycieczek, kursów, szkoleń wyposażających uczniów w dodatkową 

wiedzę i umiejętności. 

4. Wspieranie procesu doskonalenia umiejętności zawodowych 

nauczycieli: 

 Nauczyciel przedmiotów zawodowych kształcący techników 

energetyków uczestniczył w indywidualnych szkoleniach z zakresu 

sprzętu i urządzeń pozyskanych ze środków Veolia Energia Łódź. 

5. Uczestniczenie w pracach komisji konkursów, zawodów, olimpiad, 

egzaminów. 

6. Wspomaganie szkoły w prowadzeniu projektów finansowanych ze 

środków Unii Europejskiej - firma uczestniczyła w opracowywaniu 

i realizacji projektów, przygotowano specjalistyczną ofertę w ramach 

projektu inwestycyjnego szkoły w zakresie nowoczesnych procesów 

telemetrii w ciepłownictwie. 

7. Zatrudnienie absolwentów - kilkunastu absolwentów klasy patronackiej 

podjęło pracę w zakładach Veolii Energii Łódź. 

 

Osoba rekomendująca: Henryka Michalska – dyrektor szkoły 

Grażyna Adamiec – opiekun szkoły z ramienia ŁCDiKP 
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PARTNER PRZYJAZNY EDUKACJI 

 

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego 

Prezes Oddziału Łódzkiego PTH Jolanta Daszyńska, dr hab. prof. UŁ 

 

Partner Przyjazny Edukacji – tytuł i certyfikat przyznano Oddziałowi 

Łódzkiemu Polskiego Towarzystwa Historycznego, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego.  

 

Profil działalności instytucji 

W ubiegłym roku przypadała okrągła 90. rocznica założenia Oddziału 

Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. W ciągu tych 

dziewięćdziesięciu lat, dzięki współpracy pracowników naukowych, 

nauczycieli, archiwistów, muzealników, prawników, wojskowych, 

duchownych, reprezentantów władz administracyjnych i samorządowych oraz 

miłośników historii - Oddział Łódzki PTH przyczynił się do rozwoju 

i popularyzacji badań nad dziejami Łodzi i szeroko pojętego Regionu 

Łódzkiego oraz historii Polski.  

Oddział Łódzki PTH organizuje cyklicznie, co miesięczne (z wyjątkiem 

miesięcy wakacyjnych) wykłady otwarte ukazujące aktualny stan wiedzy 

historycznej oraz prezentujące metody doskonalące warsztat zawodowy 

nauczycieli historii i wychowania obywatelskiego. W minionym roku kilka 

wystąpień miało ściśle edukacyjny charakter, jak np. Co nowego w badaniach 

nad dziejami średniowiecza, czy też w cyklu „Ludzie z pasją” z udziałem 

znanego łódzkiego regionalisty, senatora Ryszarda Bonisławskiego.  

Oddział organizuje konferencje naukowe, na które wstęp wolny mają 

nauczyciele, uczniowie  i wszyscy zainteresowani. Ostatnia z konferencji była 

poświęcona działalności naukowej i edukacyjnej prezesów Oddziału 

Łódzkiego. Na konferencje i odczyty zapraszani są wybitni przedstawiciele 

świata nauki. I tak w listopadzie gościem prezentującym swój wykład był 

prof. Neal Pease (Uniwersytet Wisconsin-Milwaukee, USA), który wygłosił 

wykład pt. A Hundred Years of U.S. – Polish Relations, tym samym 

zainaugurował obchody 90-lecia Oddziału, zaś w grudniu zakończył 

je prof. Ihor Sribnyak z Uniwersytetu im. Borysa Grinczenki w Kijowie, 

Ukraina, wygłaszając wykład pt. Kalisz: centrum życia społecznego 

i kulturalnego ukraińskich kombatantów w Polsce (1921–1939) 
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Członkowie OŁ PTH uczestniczą także w wielu organizowanych 

konferencjach naukowych, między innymi: we wrześniu 2017 r. w Łodzi, na 

konferencji dotyczącej Józefa Piłsudskiego, pod nazwą Zjazd Miast 

Piłsudskiego, swoje referaty wygłosili profesorowie Jolanta Daszyńska 

i Przemysław Waingertner. W Łodzi w czerwcu 2017 roku podczas 

Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Oblicza Wojny”, pt. „Życie codzienne 

żołnierzy na przestrzeni dziejów. Wojsko w drodze” wygłoszono referat: 

„Z kasztelu do obozu wojennego. Podróżny ekwipunek rycerski na wojnę”. 

W listopadzie 2017 w Łodzi na Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Oblicza 

Wojny”, pt. „Wojsko w obozie i koszarach” wygłoszono referat „Medyczne 

i sanitarne problemy w średniowiecznym i wczesnonowożytnym obozie 

wojskowym”, zaś w Koronowie w listopadzie 2017 roku na konferencji 

naukowej pt. „Rycerze i rycerstwo w średniowiecznej Polsce” referat „Koszty 

ekwipunku wojennego w Polsce w XV wieku”. 

Pod auspicjami Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego 

odbywają się coroczne konferencje naukowe studentów i doktorantów. 

Wiosną odbywają się „Wiosny Historyków”, a jesienią cykliczna konferencja 

„Łódzka Jesień Młodych Historyków”. Oddział wspiera tę formę działalności 

młodych historyków, gdyż daje  możliwość prezentowania rezultatów swych 

badań naukowych. Konferencje te mają już zasięg nie tylko krajowy, ale także 

międzynarodowy. Oddział Łódzki PTH objął także patronatem honorowym 

i udziałem w pracach Rady Programowej XXVI Ogólnopolskiego Zjazdu 

Historyków Studentów, który odbędzie się w Instytucie Historii UŁ 

w kwietniu 2018 (weryfikacja, zatwierdzanie i ocena zgłoszeń do końca 

stycznia 2018 r.) 

Członkowie PTH wygłaszają corocznie kilka odczytów w szkołach średnich 

woj. łódzkiego. Poświęcone są problematyce historycznej najbardziej 

interesującej młodzież (rola Armii Krajowej, rzeź wołyńska). Innym wątkiem 

są spotkania wyjaśniające zasady przystępowania i przygotowywania się 

zainteresowanych uczniów do Olimpiady Historycznej. Członkowie PTH 

uczestniczą też  jako jurorzy w historycznych zawodach i konkursach 

szkolnych.  

Na łamach wydawanego od lat kilkudziesięciu „Rocznika Łódzkiego”, 

ukazują się publikacje naukowców dotyczące dziejów regionu, ale także 

recenzje prac z regionem związanych oraz sprawozdania z przebiegu 

kolejnych Olimpiad Historycznych, wskazujące m. in. nauczycieli i uczniów 

naszego regionu, którzy w danym roku osiągnęli sukcesy w skali kraju. Są też 

tomy okolicznościowe, jak chociażby ten 67 z roku 2017 poświęcony 

rocznicy 90–lecia pracy Oddziału Łódzkiego PTH, z artykułem sumującym 

przebieg Olimpiady Historycznej w okręgu łódzkim w latach 1974–2017.  
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W ramach OŁ PTH działa Sekcja Dydaktyczna, która organizuje wspomniane 

szkolenia uczniów przystępujących do Olimpiady Historycznej, a także 

udziela porad nauczycielom podejmującym się opieki nad olimpijczykami. 

Ukazały się przed laty informatory maturalne i zbiory tekstów źródłowych. 

Od 2004 r. członkowie Sekcji uczestniczą w międzynarodowych spotkaniach 

dydaktyków historii (Toruńskie Spotkania Dydaktyczne) i publikują 

w materiałach z tych spotkań. W druku jest tekst z 2017 r. pt. Dlaczego 

uczniowie nie/lubią historię? Warto też zauważyć, iż jeden z członków Sekcji 

Dydaktycznej jest współtwórcą nowej podstawy programowej z 2017 r. dla 

szkół podstawowych i średnich. 

Pięciu członków naszego Oddziału, a jest to drugich do liczebności, po 

Oddziale Warszawskim, jest Członkami Komitetu Głównego Olimpiady 

Historycznej i jurorami jej finałów. Od kilku lat przedstawiane są przez 

naszych członków propozycje zadań olimpijskich na szczeblu ogólnopolskim, 

zarówno tematów prac pisemnych, jak i tekstów źródłowych, do analizy na 

zawodach centralnych. I znajdują zastosowanie oraz uznanie.  

OŁ PTH jest organizatorem Olimpiady Historycznej dla poziomu licealnego, 

a także jeszcze nadal gimnazjalnego. Oznacza to przeprowadzenie eliminacji 

okręgowych w zakresie prac pisemnych i odpowiedzi ustnych z programu 

szkolnego, problematyki specjalizacyjnej i towarzyszących jej lektur.  

Nasz Oddział posiada koła terenowe, w tym bardzo prężne w Tomaszowie 

Mazowieckim, a także w Piotrkowie Trybunalskim i Bełchatowie, które 

organizują własne odczyty i konferencje naukowe, a także wydają publikacje.  

Różne imprezy historyczne, patriotyczne i rekonstrukcyjne, a także konkursy 

szkolne uzyskały od OŁ PTH patronaty honorowe i „wsparcie” naukowe. 

Corocznie patronat otrzymuje inscenizacja historyczna przypominająca walki 

polskiego września w okolicach Strońska i Bielenia. Tam w inscenizacjach 

historycznych biorą także udział członkowie Oddziału. 

Rekonstruktorzy należący do OŁ PTH biorą udział także w inscenizacjach 

patriotycznych, jak chociażby organizowanych jesienią 2017 r., a dotyczących 

(w związku z Rokiem Józefa Piłsudskiego), działalności konspiracyjnej 

Józefa Piłsudskiego w Łodzi i powitania pociągu, który uzyskał nazwę „Józef 

Piłsudski”. 

Charakterystyka działań podejmowanych we współpracy z Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

1. Doskonalenie warsztatu metodycznego nauczycieli historii poprzez 

prezentację nowych nurtów i metod w dydaktyce przedmiotowej. 

2. Przybliżenie łódzkiemu środowisku nauczycielskiemu najnowszych 

kierunków badań, osiągnięć i publikacji historycznych. 
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3. Sprzężenie nauki z innowacyjnym jej przekazem w postaci inscenizacji 

i rekonstrukcji  historycznych. 

4. Zajęcie się zjawiskiem rekonstrukcji historycznej w sposób naukowy 

i łączenie teorii z praktyką. 

5. Integracja środowisk nauczycieli, miłośników i badaczy historii.  

6. Patronaty honorowe nad inicjatywami edukacyjnymi, historycznymi 

i patriotycznymi 

 

Współpraca z innymi szkołami lub/i placówkami  

1. Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego, 

ul. Kamińskiego 27a; 

2. Instytut Pamięci Narodowej, ul. E. Orzeszkowej 31; 

3. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, ul. Gdańska 13; 

4. Archiwum Państwowe w Łodzi, ul. Plac Wolności 1; 

5. Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi, ul. Warecka 21; 

6. Zespól Szkól Samochodowych w Łodzi, ul. Prożka 3/5; 

7. Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104. 

 

Osoba rekomendująca: Barbara Wrąbel, nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 
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PARTNER PRZYJAZNY EDUKACJI 

 

MP PROJECT (dawniej KODA) 

05-400 Otwock, ul. Rybna 16 

Piotr Maciąg, Paweł Więsik 

 

Partner Przyjazny Edukacji – tytuł i certyfikat przyznano firmie 

MP PROJECT, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

 

Profil działalności  

Firma MP PROJECT jest oficjalnym i wyłącznym polskim przedstawicielem 

marek Hammond, Leslie oraz właścicielem nazwy Hammond Polska, 

prowadzącą prezentacje,  sprzedaż, serwis i wynajem produktów tych marek. 

Od wielu lat organizuje wydarzenia artystyczne na terenie całego kraju 

ukazujące nowe instrumenty i ich możliwości wykorzystania w różnych 

rodzajach muzyki.  

Firma bardzo blisko współpracuje  na różnych płaszczyznach z Hammond 

Suzuki Europe B.V. z siedzibą w Holandii, m.in. uczestnicząc w targach 

muzycznych i imprezach branżowych promując artystów i muzykę organową. 

Przy firmie powstał Klub Miłośników Organów Hammonda, który organizuje 

spotkania swoich członków oraz koncerty. Honorowymi członkami klubu są 

najwybitniejsi polscy  artyści tacy jak Wojciech Karolak, Paweł Serafiński, 

Krzysztof Sadowski i wielu innych. 

 

Charakterystyka działań  

Od początku swojej w Polsce działalności, tj. od roku 1997 firma postawiła 

sobie za cel szeroko rozumianą edukację muzyczną polegającą na 

upowszechnianiu wiedzy na temat budowy, zasady działania oraz możliwości 

zastosowania w różnych stylach muzycznych instrumentów firmy Hammond 

oraz Leslie – zarówno współczesnych jak i historycznych modeli. MP Project 

pośredniczy także w dostarczaniu instrumentów szkołom muzycznym i innym 

odbiorcom. Zajmuje się organizacją i wspieraniem imprez muzycznych 

o zasięgu krajowym, które ukierunkowane są na doskonalenie umiejętności 

muzyków, zwłaszcza młodych, grających na instrumentach klawiszowych. 
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Ze względu na specyfikę instrumentów Hammond szeroko stosowanych 

w muzyce europejskiej i światowej, w celu maksymalnego wykorzystania ich 

możliwości ważne jest  zrozumienie ich specyficznej zasady działania 

(tworzenia dźwięków). Niesie to za sobą konieczną umiejętność ich właściwej 

obsługi „technicznej”. Firma prowadzi w związku z tym działalność 

edukacyjną w zakresie poznawania i serwisowania tych innowacyjnych 

instrumentów. 

MP PROJECT (dawniej KODA) od dwudziestu lat organizuje i prowadzi 

w różnych formach warsztaty dla muzyków z całego kraju. Zaprasza do 

prowadzenia grup warsztatowych najlepszych muzyków krajowych 

i europejskich specjalizujących się w tworzeniu i wykonywaniu muzyki 

organowej. 

Przedstawiciel firmy pan Paweł Więsik konsultował opracowanie krajowego 

standardu kompetencji zawodowych dla zawodu Organomistrz (731207) 

z członkiem zespołu eksperckiego Krzysztofem Makowskim - konsultantem 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

MP PROJECT prowadzi różne warsztaty dla muzyków, między innymi 

w Zakrzewie i cyklicznie w Bolesławcu - najpopularniejsze warsztaty 

muzyczne w Polsce. Corocznie w ramach spotkań Klubu Hammonda, firma 

prowadzi dla muzyków i wszystkich zainteresowanych szkolenia z zakresu 

napraw i serwisu instrumentów i sprzętu muzycznego. Podczas festiwali 

i innych wydarzeń artystycznych firma prowadzi spotkania edukacyjne dla 

młodych muzyków, przede wszystkim specjalizujących się w muzyce 

organowej.  

W wielu miejscowościach Polski, także w Łodzi, firma organizowała 

prezentacje najnowszych instrumentów dla uczniów szkół muzycznych, 

muzyków i nauczycieli muzyki. 

Na potrzeby edukacyjne Akademii Muzycznej w Katowicach firma 

znalazła, wyremontowała i dostarczyła stary historyczny instrument 

Hammond razem z Leslie 122. Zamierza kontynuować tego typu działania 

także w innych placówkach oświatowych.  

MP PROJECT aktywnie wspierała postawanie Muzeum Laurensa 

Hammonda w Kielcach – jedynego w Europie prowadzącego tego typu 

działalność edukacyjną. Przekazała tam funkcjonalne makiety i modele 

mechanizmów stosowanych w instrumentach elektromechanicznych. 
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MP PROJECT (dawniej KODA) prowadzi wieloletnią współpracę 

z organizacjami wspierającymi edukację muzyczną. Tak jak wcześniej, 

również w przyszłości zamierza wspierać własnym doświadczeniem 

i zaangażowaniem uzdolnioną młodzież i dorosłych, umożliwiając 

im wzbogacanie własnego warsztatu muzycznego oraz realizowanie marzeń 

artystycznych.  
 

Osoba rekomendująca: Krzysztof Makowski, nauczyciel konsultant 

w ŁCDNiKP 



Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 2017/2018 69 

 

PARTNER PRZYJAZNY EDUKACJI 

 

Jaworski Andrzej 

JOGO - Łódzka Spółdzielnia Mleczarska, 94-251 Łódź, ul. Omłotowa 12 

 

Partner Przyjazny Edukacji – tytuł i certyfikat przyznano Panu Andrzejowi 

Jaworskiemu, pełnomocnikowi ds. jakości w firmie JOGO, w roku 2018 

podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 

organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego.  

 

Profil działalności instytucji 

"JOGO" - Łódzka Spółdzielnia Mleczarska skupuje rocznie około 60 

milionów litrów mleka. W ofercie Spółdzielni znajduje się m.in. mleko 

świeże o różnej zawartości tłuszczu, śmietanka, twarogi, twarożki, serki, 

desery, orzeźwiające napoje mleczne, lody Bambino. JOGO systematycznie 

poszerza swoją ofertę o unikatowe smaki tradycyjnych produktów. 

Modernizuje linie technologiczne oraz unowocześnia park maszynowy. 

Organizuje m.in. praktyki zawodowe dla uczniów kształcących się 

w zawodzie technik technologii żywności. Współpracuje z Zespołem Szkół 

Przemysłu Spożywczego. 

 

Charakterystyka działań innowacyjnych oraz efektów procesów 

wdrożeniowych zorientowanych na organizowanie partnerstwa z Zespołem 

Szkół Przemysłu Spożywczego: 

1. Udział w spotkaniach z zakresu poradnictwa zawodowego z uczniami 

Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i ich rodzicami: 

Przedstawiciel ŁSM JOGO Pan Andrzej Jaworski każdego roku czynnie 

uczestniczy w spotkaniach z uczniami gimnazjów podczas Dni Otwartych, 

Targów Edukacyjnych oraz w innych przedsięwzięciach skierowanych do 

gimnazjalistów, np. Open School Day Hotel Andel’s, Ogólnopolski Tydzień 

Kariery. Prezentuje specyfikę pracy w zawodach spożywczych, związanych 

z branżą mleczarską, przedstawia możliwości zatrudnienia i warunki pracy. 

2. Doskonalenie umiejętności uczniów, organizacja praktyk zawodowych: 

Pan Andrzej Jaworski w ramach współpracy Zespołem Szkół Przemysłu 

Spożywczego przyczynił się do organizacji praktyk zawodowych w ŁSM 

JOGO dla uczniów kształcących się w zawodzie technik technologii żywności 
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oraz technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności. Rozpoznając 

możliwości firmy wskazał działy, w których możliwa jest ich organizacja. 

Wpłynęło to znacząco na współpracę ze szkołą w zakresie działań na rzecz 

kształcenia zawodowego w branży spożywczej, dostosowanego do potrzeb 

pracodawców i lokalnego rynku pracy. Jako opiekun uczniów odbywających 

praktyki zawodowe, dba o rzetelne przekazanie im wiedzy zakresu produkcji 

mleczarskiej oraz nabywanie przez nich umiejętności zawodowych 

i kompetencji społecznych oczekiwanych przez pracodawców. 

 

3. Organizacja wycieczek i szkoleń wyposażających uczniów w dodatkową 

wiedzę i umiejętności: 

Pan Andrzej Jaworski współpracuje z Zespołem Szkół Przemysłu 

Spożywczego w zakresie organizacji wycieczek zawodowych do siedziby 

firmy JOGO, których celem jest poznanie rzeczywistych warunków pracy 

i specyfiki procesów produkcyjnych zachodzących w poszczególnych 

działach związanych z przetwórstwem mleka. Pan Andrzej Jaworski 

kompetentnie prezentuje zagadnienia z zakresu przetwórstwa mleczarskiego, 

stwarza możliwości wykonywania prostych zadań zawodowych. Ma bardzo 

dobry kontakt z młodzieżą, umiejętnie przekazuje stosowną wiedzę z zakresu 

edukacji zawodowej. Jest profesjonalistą zaangażowanym w proces 

kształcenia zawodowego młodzieży. 

4. Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli: 

Pan Andrzej Jaworski jako przedstawiciel JOGO udziela wsparcia w zakresie 

doradztwa merytorycznego dla nauczycieli z zakresu przetwórstwa 

mleczarskiego, badania żywności i systemów zarządzania jakością 

w przetwórstwie spożywczym. 

 

Osoba rekomendująca: Joanna Kośka, dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu 

Spożywczego oraz Danuta Urbaniak, Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
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PARTNER PRZYJAZNY EDUKACJI 

 

Kordysiewicz Grzegorz 

Oddział Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Wojewódzkim 

Ośrodku Ruchu Drogowego w Łodzi 

 

Partner Przyjazny Edukacji – tytuł i certyfikat przyznano Panu 

Grzegorzowi Kordysiewiczowi, odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo 

w ruchu drogowym, edukację komunikacyjną, szkolenia i marketing, w roku 

2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 

organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego.  

 

Profil działalności instytucji 

1. Współorganizator ogólnopolskich turniejów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego dla szkół podstawowych i gimnazjów. 

2. Współorganizator ogólnopolskich turniejów motoryzacyjnych dla szkół 

ponadgimnazjalnych. 

3. Prelegent na konferencjach i warsztatach dla nauczycieli organizowanych 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

4. Koordynator współpracy między Łódzkim Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego a Wojewódzkim Ośrodkiem 

Ruchu Drogowego w Łodzi. 

5. Współorganizator i sędzia Łódzkiego Turnieju „Przygoda z przepisami 

ruchu drogowego”. 

6. Współorganizator Konkursu „Bezpieczny świat dziecka”. 

7. Współorganizator Konkursu Wiedzy Technicznej. 

 

Organizacja partnerstwa dla szkolnej edukacji (przykłady): 

1. Animator imprez masowych dla uczniów łódzkich szkół; 

2. Organizator SZKOLNEGO KONKURSU– „Jestem bezpieczny w domu, 

w szkole i na drodze” wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 64 oraz 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi; 
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3. Współorganizator i sponsor nagród MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

PLASTYCZNEGO pt „Mój przyjaciel Bezpieczniaczek”; 

4. Sędzia turniejów i konkursów organizowanych dla uczniów szkół 

łódzkich; 

5. Instruktor rowerowy WORD w Łodzi – prowadzący zajęcia 

z doskonalenia techniki jazdy rowerem i bezpiecznego poruszania się po 

drogach; 

6. Organizator i prowadzący zajęcia z dziećmi i młodzieżą w ramach lekcji 

wychowania komunikacyjnego w placówkach oświatowych województwa 

łódzkiego; 

7. Organizator i prowadzący zajęcia sprawdzające umiejętności uczniów 

ubiegających się o kartę rowerową. 

 

Osoba rekomendująca: Bożena Piekarska, doradca metodyczny w ŁCDNiKP 
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PARTNER PRZYJAZNY EDUKACJI 

 

Cholajda Maciej 

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 

 

Partner Przyjazny Edukacji – tytuł i certyfikat przyznano Panu 

podkomisarzowi Maciejowi Cholajdzie, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego.  

 

Charakterystyka działań oraz efektów procesów wdrożeniowych 

1. Organizowanie konkursów dla uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego, mających 

na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

2. Prowadzenie imprez masowych dla młodzieży i dorosłych.  

3. Wystąpienia na konferencjach i warsztatach dla nauczycieli wychowania 

komunikacyjnego organizowanych przez Pracownię Edukacji 

Przedzawodowej ŁCDNiKP. 

4. Współorganizowanie i sędziowanie corocznych eliminacji wojewódzkich 

turniejów bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół podstawowych 

i gimnazjów oraz motoryzacyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych.  

5. Przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach dla 

nauczycieli wychowania komunikacyjnego z województwa łódzkiego 

i z Łodzi. 

6. Współorganizowanie pikników i innych wydarzeń z zakresu szeroko 

pojętej tematyki bezpieczeństwa. 

7. Coroczne organizowanie eliminacji wojewódzkich ogólnopolskiego 

konkursu dla policjantów ruchu drogowego „Policjant Roku”. 

8. Przygotowywanie i prowadzenie konkursów organizowanych przez policję 

dla uczniów szkół z województwa łódzkiego, mających na celu 

podnoszenie kultury motoryzacyjnej wśród młodych uczestników ruchu 

drogowego. 

9. Wieloletnia współpraca z ramienia Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Wojewódzkiej Policji z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego,  Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu 
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Drogowego, Polskim Związkiem Motorowym, Kuratorium Oświaty 

w Łodzi i innymi instytucjami w obszarze profilaktyki bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym dzieci i młodzieży. 

10. Koordynowanie i nadzór nad przedsięwzięciami mającymi na celu 

podnoszenie poziomu świadomości istniejących zagrożeń w ruchu 

drogowym i ukazywanie prawidłowych zachowań. 

11. Opracowywanie analiz stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na 

drogach województwa łódzkiego, w tym dotyczących bezpieczeństwa 

uczniów. 

12. Konsultant merytoryczny materiałów dydaktycznych z zakresu 

wychowania komunikacyjnego opracowywanych w Pracowni Edukacji 

Przedzawodowej ŁCDNiKP. 

 

Osoba rekomendująca: Krzysztof Makowski, nauczyciel konsultant 

w ŁCDNiKP 
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PARTNER PRZYJAZNY EDUKACJI 

 

Wnukowski Kamil 

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 

 

Partner Przyjazny Edukacji – tytuł i certyfikat przyznano Panu 

podkomisarzowi Kamilowi Wnukowskiemu, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego.  

 

Charakterystyka działań oraz efektów procesów wdrożeniowych 

1. Organizowanie konkursów dla uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego, mających 

na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

2. Prowadzenie imprez masowych dla młodzieży i dorosłych.  

3. Wystąpienia na konferencjach i warsztatach dla nauczycieli wychowania 

komunikacyjnego organizowanych przez Pracownię Edukacji 

Przedzawodowej ŁCDNiKP. 

4. Współorganizowanie i sędziowanie corocznych eliminacji wojewódzkich 

turniejów bezpieczeństwa ruchu drogowego dla szkół podstawowych 

i gimnazjów oraz motoryzacyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych.  

5. Przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych  na kursach dla 

nauczycieli wychowania komunikacyjnego z Łodzi i woj. łódzkiego. 

6. Współorganizowanie pikników i innych wydarzeń z zakresu szeroko 

pojętej tematyki bezpieczeństwa. 

7. Coroczne organizowanie eliminacji wojewódzkich ogólnopolskiego 

konkursu dla policjantów ruchu drogowego „Policjant Roku”. 

8. Przygotowywanie i prowadzenie konkursów organizowanych przez policję 

dla uczniów szkół z województwa łódzkiego, mających na celu 

podnoszenie kultury motoryzacyjnej wśród młodych uczestników ruchu 

drogowego. 

9. Wieloletnia współpraca z ramienia Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Wojewódzkiej Policji z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego, Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu 

Drogowego, Polskim Związkiem Motorowym, Kuratorium Oświaty 
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w Łodzi i innymi instytucjami w obszarze profilaktyki bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym dzieci i młodzieży. 

10. Koordynowanie i nadzór nad przedsięwzięciami mającymi na celu 

podnoszenie poziomu świadomości istniejących zagrożeń w ruchu 

drogowym i ukazywanie prawidłowych zachowań. 

11. Opracowywanie analiz stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na 

drogach województwa łódzkiego, w tym dotyczących bezpieczeństwa 

uczniów. 

12. Reprezentowanie policji wojewódzkiej na międzynarodowej konferencji 

„Współczesne oblicza bezpieczeństwa” we wrześniu 2017 r. - 

przygotowanie analiz i wystąpienie prezentujące m.in. zagrożenie dla 

bezpieczeństwa uczniów. 

 

Osoba rekomendująca: Krzysztof Makowski, nauczyciel konsultant 

w ŁCDNiKP 
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PARTNER PRZYJAZNY EDUKACJI 

 

Janina Michałowska 

Auchan Polska S.A. w C.H. Manufaktura w Łodzi 

 

Partner Przyjazny Edukacji – tytuł i certyfikat przyznano Pani Janinie 

Michałowskiej, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

 

O kandydacie 

 menedżer w Auchan Polska S.A. w C.H. Manufaktura w Łodzi,  

 opiekun młodzieży w ramach zajęć praktycznych i praktyk 

zawodowych oraz staży/praktyk finansowanych ze środków unijnych, 

 pracodawca, mentor, pasjonat i przyjaciel młodzieży 

z zaangażowaniem organizujący proces uczenia się uczniów. 

 

Pani Janina Michałowska od prawie 10 lat organizuje kształcenie uczniów 

w ramach praktyk zawodowych, praktycznej nauki zawodu i staży 

zawodowych. W pracy i kontaktach z młodzieżą wykazuje się wybitnym 

profesjonalizmem, cierpliwością oraz intuicją  zarówno w sytuacjach typowo 

zawodowych, jak życiowych. Wspiera uczniów, organizuje warunki dla ich 

rozwoju zawodowego i społecznego, jest mentorem, który pomaga odkryć 

możliwości i wyznaczyć kierunki rozwoju zawodowego i osobistego.  

1. Organizacja zajęć 

Podczas zajęć, które organizuje pani Janina Michałowska uczniowie 

wykonują typowe zadania zawodowe oraz stawiani są w nietypowych 

sytuacjach problemowych związanych z funkcjonowaniem placówki 

handlowej oraz obsługą klientów, których rozwiązanie rozwija myślenie 

koncepcyjne, umiejętność podejmowania decyzji w nietypowych sytuacjach 

oraz analizowania konsekwencji tych decyzji. Uczniowie dzięki takim 

zajęciom przygotowani są zarówno do samodzielnego prowadzenia 

działalności handlowej jak i do pracy w małych, średnich oraz dużych 

placówkach handlowych. Poznają kulturę pracy i stosują zasady etyki 

zawodowej. Dzięki zaangażowaniu pani Janiny Michałowskiej, która 

organizuje kształcenie uczniów w rzeczywistym środowisku pracy oraz 
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w dużym stopniu indywidualizuje proces uczenia się, uczniowie są 

przygotowani do podjęcia pracy zaraz po ukończeniu kształcenia.  

Pani Janina Michałowska organizuje ponadto tematyczne zajęcia w sali 

sprzedażowej oraz w magazynie Auchan. Uczniowie samodzielnie i w zespole 

wykonują zadania zawodowe zgodnie z przygotowanym scenariuszem. Celem 

tych zajęć jest doskonalenie zawodowe oraz kształtowanie kompetencji 

personalnych i społecznych. Zajęcia te cieszą się ogromnym 

zainteresowaniem i są wysoko oceniane przez uczniów. Należy podkreślić, że 

sposób pracy z uczniami oraz współpracy ze szkołą pani Janiny 

Michałowskiej ma ogromny wpływ na postawy uczniów (doskonała 

frekwencja na zajęciach praktycznych oraz szkolnych) oraz rozwój ich 

kompetencji zawodowych i społecznych. 

2. Zakres współpracy ze szkołą 

Organizator: 

 kształcenia praktycznego, praktyk zawodowych, staży zawodowych, 

 procesu uczenia się, 

 wycieczek zawodoznawczych dla potencjalnych uczniów Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 5, 

 szkoleń i warsztatów w ramach zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich 

uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 pragnących rozwijać 

kompetencje zawodowe np. specjalistyczne szkolenia z zakresu: 

o merchandisingu,  

o kompleksowej obsługi klienta,  

o obsługi specjalistycznych urządzeń stosowanych w handlu,  

o bezpieczeństwa i higieny pracy,  

o obsługi urządzeń i terminali stosowanych do rozliczeń 

finansowych, 

 inicjator i mediator w rozmowach z Dyrekcją Auchan dotyczących 

wsparcia materialnego i doposażenia szkoły, ufundowania nagród dla 

uczniów oraz organizacji kształcenia praktycznego szczególnie 

w zakresie specjalistycznych szkoleń. 

3. Przyjaciel, mentor i orędownik uczniów 

Pani Janina Michałowska jest ogromnym przyjacielem i orędownikiem 

uczniów. Z troską opiekuje się młodzieżą oraz z niezwykłą starannością 

przygotowuję zajęcia dla niej. Wspiera uczniów w wykonywaniu zadań 

zawodowych oraz rozwiązywaniu problemów osobistych. Młodzież darzy ją 

szacunkiem i zaufaniem. Pani Janina zawsze dba o ty by z okazji różnych 
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wydarzeń np. świąt wręczyć podopiecznym uczniom prezenty w imieniu 

firmy Auchan. 

Wyróżniającym się uczniom wystawia referencje oraz rekomenduje ich do 

zatrudnienia w Auchan, ponadto ułatwia zatrudnienie uczniów, którzy chcą 

podjąć pracę jeszcze w trakcie nauki szkolnej.  

Pani Janina Michałowska umożliwia młodzieży konsultacje i spotkania także 

poza godzinami zajęć dydaktycznych. Jest w ciągłym kontakcie ze szkołą 

oraz w razie potrzeby z rodzicami uczniów. Jest nieocenionym pracownikiem, 

przyjacielem szkoły i promotorem kształcenia zawodowego. 

 

Osoba rekomendująca: Małgorzata Joniuk-Piątkowska – dyrektor Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi, Donata Andrzejczak – opiekun 

szkoły z ramienia ŁCDNiKP 
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PARTNER PRZYJAZNY EDUKACJI 

 

Zbigniew Wodo, Wodo i Partnerzy 

Adwokacka Spółka Partnerska w Łodzi 

 

Partner Przyjazny Edukacji – tytuł i certyfikat przyznano Panu 

Zbigniewowi Wodo, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

 

Pan Zbigniew Wodo od 16 lat wspiera uzdolnionych uczniów łódzkich szkół 

przekazując środki finansowe na stypendia. Środki gromadzone są w ramach 

projektu Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Wspieranie talentów 

uczniowskich i nauczycielskich ”, projektu, którego celem jest umożliwienie 

rozwoju edukacyjnego uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych z obszaru województwa łódzkiego, uzdolnionych 

w różnych obszarach. Przez te lata ufundował conajmniej 16 stypendiów. 

 

Pan Zbigniew Wodo - to adwokat z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem 

zawodowym; dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi w latach 2010–

2013; w latach 1972–1974 aplikant sądowy; od 1974 r. do 1975 r. asesor; od 

1976 r. sędzia sądu rejonowego, a w latach 1978–1980 przewodniczący 

wydziału cywilnego. W 1981 r. wpisany na listę adwokatów Łódzkiej Izby 

Adwokackiej; w latach: 1992, 1998, 2007 i 2013 delegat na Krajowe Zjazdy 

Adwokatury. W 1996 r. decyzją ORA w Łodzi powołany do Zarządu Fundacji 

„Societas Palestraˮ; w 1998 r. wicedziekan ORA w Łodzi oraz członek 

Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Kierownik Szkolenia 

Aplikantów Adwokackich; w 2002 r. członek Komisji Prawnej. W latach 

2007–2010 członek i wicedziekan ORA w Łodzi. W 2002 r. Adwokat 

Zbigniew Wodo specjalizuje się w szczególności w: prawie cywilnym, 

odszkodowawczym, spadkowym, administracyjnym, budowlanym, 

gospodarczym, zajmuje się prawną obsługą przedsiębiorców, łącznie 

z windykacją należności. 

Naczelna Rada Adwokacka przyznała mu odznaczenie Adwokatura 

Zasłużonym. 

 

Rekomendujący: Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole 
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ORGANIZACJA INNOWACYJNA 

 

Przedszkole Miejskie nr 173 w Łodzi 

Dyrektor placówki: Ilona Ofis-Korowczyk 

 

Organizacja Innowacyjna – tytuł i certyfikat przyznano Przedszkolu 

Miejskiemu nr 173, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

 

Charakterystyka działań innowacyjnych placówki: 

1. Opracowanie i wdrażanie innowacji metodycznej pt. „Jestem 

Łodzianinem, Polakiem i Europejczykiem”. Innowacja, uwzględnia: 

 stosowanie w procesie edukacyjnym metody projektu, 

 współpracę z instytucjami, środowiskiem, ekspertami z różnych 

dziedzin oraz przewiduje organizowanie „wypraw edukacyjnych” do 

wybranych krajów europejskich z wykorzystaniem technik 

multimedialnych. 

Podsumowaniem kolejnych bloków tematycznych jest instalacja 

przestrzenna przedstawiająca wytwory dzieci oraz prezentująca wartość 

dodaną w procesie kształcenia a podsumowaniem zdobytych wiadomości 

i umiejętności jest tydzień Kultury Europejskiej (piosenki, wiersze, tańce, 

quizy, scenki, konkursy, degustacje potraw) zorganizowanym przy 

współudziale dzieci, nauczycieli i rodziców.  

W trakcie realizacji innowacji dzieci: 

 planują własną aktywność,  

 wybierają materiały źródłowe oraz miejsce prowadzonych „badań”, 

 podejmują działania związane z wyszukiwaniem, selekcjonowaniem 

i analizowaniem dostępnych informacji oraz kreatywnym 

wykorzystaniem zdobytej wiedzy w praktyce. 

2. Prowadzanie zajęć dodatkowych dla dzieci w formie koła teatralnego. 

Udział w zajęciach umożliwia rozwijanie umiejętności twórczych, uczy 

wyrażania emocji, ilustrowania słów poprzez gest, mimikę i postawę 

ciała, wyrabia umiejętność dostosowywania mimiki i gry swojego ciała do 

przedstawianej roli, rozbudza wiarę we własne możliwości, przełamuje 

lęki przed wystąpieniami publicznymi. 
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Aktywny udział w przedstawieniach teatralnych staje się motywacją do 

nowych twórczych wyzwań, przynosi dzieciom zadowolenie oraz możliwość 

odczuwania podziwu innych, stymuluje małego aktora do twórczego wysiłku. 

Od wielu lat wszystkie przedstawienia teatralne przygotowywane przez koło 

systematycznie prezentowane są dzieciom, rodzicom oraz osobom starszym. 

Przedstawienie odbywają się w: 

 poleskich przedszkoli i szkołach podstawowych,  

 poleskich żłobkach. 

 Domu Małego Dziecka, 

 Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz”, 

 Przedszkolu nr 1 w Sieradzu, 

 Kościele Parafialnym „Najświętszego Serca Jezusowego”. 

Przedstawienia rejestrowane przez telewizję kablową Retsat 1 i emitowane na 

jej antenie. 

3. Cykliczne opracowywanie i wdrażanie projektów ekologicznych.  

Wzbogacanie oferty edukacyjnej oraz wyposażenia dydaktycznego 

z pozyskanych środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. 

Przedszkole wdrożyło następujące projekty: 

 „Przedszkolak małym przyjacielem przyrody”, 

 „Eko-przedszkolaki”, 

 „Poznajemy ekosystemy leśne naturalne i stworzone ręką człowieka”, 

 „Dbając o przyrodę – poznajemy i uczymy się chronić ekosystemy”, 

 „Dbając o czyste powietrze chronimy przyrodę i własne zdrowie”. 

Realizacja programów wyznacza kierunek działań proekologicznych 

przedszkola, wspomaga realizację podstawy programowej, kształtuje u dzieci 

właściwe postawy ukierunkowuje codzienną pracę pedagogiczną nauczycieli 

oraz organizację i wyposażenie placówki. 

4. Włączanie do praktyki przedszkolnej różnorodnych narzędzi 

interaktywnych. 

Wszystkie sale przedszkolne wyposażone w kąciki komputerowe i tablice 

interaktywne z dostępem do Internetu umożliwiają w codziennej pracy 

z dzieckiem wykorzystywanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych. 

Urządzenia te angażują wiele zmysłów, wspomagają pracę nauczyciela 

i ukierunkowują dziecko na celowe i efektywne wykorzystywanie zdobyczy 

współczesnych osiągnięć technologicznych. Praca z wykorzystaniem tablicy 

interaktywnej  pozwala dzieciom: 
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 poznawać, to czego nie mogą zobaczyć w rzeczywistości,  

 rozwija spostrzegawczość, ćwiczy pamięć, uwagę, 

 motywuje do podejmowania samodzielnych działań z możliwością 

korekty błędu. 

Jednym z celów wprowadzania TIK do przedszkola jest również 

kształtowanie prawidłowego stosunku do komputera. W trakcie 

prowadzonych zajęć dzieci mają możliwość postrzegać komputer jako 

narzędzie ułatwiające komunikację, wspomagające i uatrakcyjniające zajęcia.  

 

Charakterystyka działań innowacyjnych placówki oraz efektów procesów 

wdrożeniowych podejmowanych we współpracy z Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego: 

 Udział w pracach zespołu koordynowanego przez doradców 

metodycznych wychowania przedszkolnego w zakresie wdrażania 

ogólnopolskiego projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. 

Prezentowanie efektów pracy z dziećmi podczas Światowego Dnia 

Misia w Pałacu Młodzieży. 

Występy dzieci- przedstawienie bajki wg autorskiego scenariusz  

pt. „O małym misiu łakomczuchu i nie tylko…” 

 Poprowadzenie panelu warsztatowego w ramach seminarium 

zorganizowanego przez doradców metodycznych wychowania 

przedszkolnego na temat sposobów wdrażania do praktyki przedszkolnej 

koncepcji pracy w oparciu o system pedagogiczny F. Froebla. 

 Prowadzenie zajęć modelowych  dla nauczycieli z łódzkich przedszkoli 

ukazujących model pracy z wykorzystaniem freblowskich darów. 

 

Współpraca z innymi partnerami strategicznymi 

1. Włączanie do praktyki przedszkolnej pedagogiki Fryderyka Froebla 

przy współpracy z firmą Froebel.pl 

Od września 2016 r. przedszkole jako jedno z pierwszych na terenie 

Łodzi rozpoczęło pracę w oparciu o pedagogikę Friedricha Froebla. 

Nadrzędnym celem tej koncepcji pracy jest samodzielne i odpowiedzialne 

uczenie się małego dziecka. Zgodnie z założeniami pedagogicznymi Froebla 

w przedszkolu :dzieci poznają świat poprzez doświadczanie, badanie 

i twórcze działanie. Podstawą zabawy, nauki i pracy są „Dary Froeblowskie” 

– zamiast gotowych obrazów prezentowane są dzieciom symbole, które 

skłaniają do ćwiczenia wyobraźni, języka i pamięci, do odtwarzania własnych 
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doświadczeń, które angażują emocje oraz inspirują do podejmowania 

symbolicznych zabaw. Użyteczna jest organizacja przestrzeni – sali 

przedszkolnej, w której wyeksponowane są cztery kąciki aktywności: 

badawczy, gospodarczy, darów, twórczy. 

Ważnym aspektem tej koncepcji pracy jest również przemyślana organizacja 

dnia. Codzienne projektowane są: 

 spotkania w kole z całą grupą, 

 aktywność dzieci w zespołach zabawowo-zadaniowych z podziałem 

na w/w kąciki metodą stacyjną - poznawanie świata wszystkimi 

zmysłami i z wielu perspektyw 

 swobodna zabawa w kącikach zainteresowań i plenerze 

(np. uprawianie ogródka, układanie mandali z materiału 

przyrodniczego…) 

Praca w nurcie Froeblowskim pozwala: 

 wprowadzić już od najmłodszych dzieci pracę zespołową,  

 uczy dzieci współpracy,  

 odpowiedzialności za wykonane zadanie,  

 uczy słuchania siebie nawzajem,  

 samodzielności,  

 pozwala pracować we własnym tempie,  

 daje możliwość prezentacji swoich prac, 

 daje także nauczycielowi możliwość efektywnego 

indywidualizowania pracy.  

2. W ramach współpracy z Froebel.pl na terenie przedszkola organizowane 

są tzw. „FROEBLOWSKIE PORANKI” dla zainteresowanych 

nauczycieli z łódzkich przedszkoli programem „Dar Zabawy”. Podczas 

spotkań zaprezentowane zostały: 

 Froeblowskie Dary - pomoce dydaktyczne stymulujące 

wszechstronny rozwój dzieci, 

 sposoby projektowania procesu wychowawczo - dydaktycznego 

w formie zadaniowej z wykorzystaniem Darów Froebla. 
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3. Współpraca z Katedrą Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu 

Łódzkiego w ramach której studentka III roku studiów stacjonarnych: 

 prowadziła na terenie placówki badania do pracy dyplomowej związane 

z pomocami dydaktycznymi wyzwalającymi różnorodną aktywność 

dziecka – Darami Froebla, 

 uczestniczyła w zajęciach prezentujących wykorzystanie pedagogiki 

froeblowskiej w codziennej pracy z dziećmi, 

 samodzielnie projektowała sytuacje edukacyjne z wykorzystaniem 

Darów Froebla. 

 

Wykaz realizowanych projektów międzynarodowych, krajowych, lokalnych  

1. „Mały miś w świecie wielkiej literaturyˮ - ogólnopolski projekt 

rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami pod 

patronatem ogólnopolskiego czasopisma „Przedszkolnego ABCˮ.  

2. „Cała Polska czyta dzieciomˮ - kampania społeczna, mająca na celu 

propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią 

i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – 

psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania 

zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych 

i intelektualnych. 

3. „Mamo, tato wolę wodę” - program edukacyjny, którego celem jest 

promowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych oraz 

kształtowanie postawy proekologicznej.  

4. „Pomaganie przez ubranie” – udział w projekcie charytatywno- 

ekologicznym Fundacji Gajusz - głównym celem projektu jest aktywizacja 

dzieci i młodzieży w zakresie pomagania potrzebującym. 

5. „Zostań Super Zakrętakiem” – projekt realizowany przez 

Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla dzieci pod patronatem 

Kuratorium Oświaty w Łodzi – segregacja odpadów w postaci zbiórki 

zakrętek. 

6. „Zostań dawcą szpiku” - Wspólnie możemy pokonać nowotwory krwi! - 

pomoc w poszukiwaniu i rejestracji nowych potencjalnych Dawców – 

organizacja dni dawcy szpiku. 

7. „Zbieraj z klasą” projekt edukacyjno-ekologiczny REMONDIS 

Electrorecyclingˮ, który ma na celu kształtowanie u dzieci przyjaznych 

postaw wobec środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości 

odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych. 
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Wykaz uzyskanych przez placówkę certyfikatów  

1. Certyfikat „Przedszkola przyjaznego zdrowemu żywieniu 

i aktywności fizycznej” w związku z realizacją Programu Szwajcarsko 

– Polskiej Współpracy, jakimi są promocja zdrowego stylu życia, 

w tym zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży – 

organizator Instytut Żywności i Żywienia, Ministerstwo Zdrowia. 

2. Certyfikat „Plastusiowego Przedszkola” za udział w Ogólnopolskim 

Programie Edukacji Zdrowotnej  – organizator - Akademia Aqafresh, 

Adliner. 

3. Certyfikat społecznie zaangażowanej placówki – udział 

w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Mali Uczniowie Idą Do 

Szkoły”  – UNICEF, 2016. 

4. Certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu „Kubusiowi Przyjaciele 

Natury” – organizator IX edycji programu - Kubuś, 2017. 

5. Certyfikat za realizację programu Akcji XIX Akademii Zdrowego 

Przedszkolaka – organizator Akademia Zdrowego Przedszkolaka. 

Partnerami popierającymi ww. działania są m.in.: Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, Instytut Matki i Dziecka, SGGW, Polskie 

Towarzystwo Dietetyki, Agencja Rynku Rolnego, Straż Pożarna, 

WOPR, Miasto Stołeczne Warszawa i wiele innych – 2016. 

6. Certyfikat „Chronimy dzieci” za realizację polityki ochrony dzieci 

przed przemocą – Fundacja Dajemy dzieciom siłę/Fundacja dzieci 

niczyje 2017. 

7. Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki – IV edycja 

ogólnopolskiej kampanii „Wszystkie Kolory Świata" zorganizowanej 

przez UNICEF – 2017. 

 

Osoba rekomendująca: Beata Wosińska, doradca metodyczny  

ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
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ORGANIZACJA INNOWACYJNA 

 

Przedszkole Miejskie nr 74 w Łodzi 

Dyrektor placówki: Renata Terka 

 

Organizacja Innowacyjna – tytuł i certyfikat przyznano Przedszkolu 

Miejskiemu nr 74, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

 

Charakterystyka działań innowacyjnych placówki  

1. Opracowanie i wdrażanie programu „Uwierz w dziecko” opartego na 

pedagogice Marii Montessori autorstwo R. Terka, A. Suchecka, K. Mitka- 

Pagacz, M. Mroczkowska, M Walczak.  

Wdrażanie programu polega na: 

 indywidualizacji procesu wychowania i  uczenia/ uczenia się poprzez 

szanowanie indywidualnego „planu rozwoju” dziecka, wspieranie go 

w samodzielnym zdobywaniu wiedzy o sobie  i o świecie, osiąganie 

w najwyższym stopniu niezależności od dorosłych, ładu wewnętrznego, 

odpowiedzialności za siebie i innych zgodnie z przesłaniem Marii 

Montessori „pomóż mi zrobić to samemu”, organizowanie 

przygotowanego otoczenia- warunków do wszechstronnego rozwoju 

dziecka, kształtowanie postaw twórczych, proekologicznych oraz 

wychowanie w duchu pokoju; 

 pracy z materiałem rozwojowym w przygotowanym otoczeniu, którego 

poszczególne obszary mają swoje stałe miejsce w codziennej pracy 

w zakresie: ćwiczeń praktycznych dnia codziennego, rozwoju zmysłów, 

edukacji matematycznej i językowej, wychowania dla wszechświata, 

wychowania w duchu wartości; 

 ciągłej obserwacji dziecka, rozwijaniu jego zainteresowań i wrażliwości 

poznawczej, rozwijaniu kompetencji społeczno- emocjonalnych, 

wspieraniu ewaluujących potrzeb rozwojowych dzieci zdolnych 

i z trudnościami (terapeutyczna wartość materiału rozwojowego); 

 permanentnym wzbogacaniu przygotowanego otoczenia adekwatnie do 

możliwości rozwojowych przedszkolaków, włączaniu rodziców w proces 

edukacyjny, rozszerzenie i pogłębienie współpracy ze środowiskiem 

lokalnym; 
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Program własny, osadzony w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori, 

wzbogacany jest o twórcze metody pracy poprzez proponowanie aktywności 

z zakresu szeroko pojętej twórczości dziecięcej (plastycznej, muzycznej, 

językowej) oraz kinezjologii edukacyjnej, edukacji przez ruch, logorytmiki, 

nauki języka angielskiego od 3 roku życia, dodatkowe zajęcia terapeutyczne 

i wiele innych.  

Efekty prowadzonych działań innowacyjnych w zakresie realizacji programu 

„Uwierz w dziecko”.  

Praca metodą M. Montessori praktykowana i rozwijana jest w przedszkolu na 

przestrzeni ponad 20 lat. Praca w oparciu o tę koncepcję wyzwala u dzieci 

szerokie zainteresowania poznawcze, ciekawość świata, otwartość, 

samodzielność, komunikatywność, a także skupienie i wyciszenie tak istotne 

w procesie poznawania samego siebie w dzisiejszym świecie. Pozwala na 

stworzenie adekwatnej dla wieku dziecięcego „krainy uczenia się”, w której 

dziecko samodzielnie zdobywa wiedzę i doświadczenie dzięki własnej 

aktywności, próbom, bez lęku szukając odpowiedzi na pytania, które samo 

sobie stawia. Wychowankowie to dzieci samodzielne, otwarte na wyzwania 

życiowe oraz w pełni gotowe do podejmowania obowiązków szkolnych. 

2. Wdrażanie do praktyki przedszkolnej edukacji lingwistycznej 

w zakresie języka angielskiego metodą Total Physical Response.  

Total Physical Response to metoda wpisująca się w koncepcję programu 

własnego oraz założenia pedagogiki montessoriańskiej. Celem pracy 

z dziećmi jest stymulowanie pamięci motorycznej i koncentracji pracy 

dziecka podczas zajęć poświęconych nauce języka obcego. Edukacja oparta 

jest na reakcji motorycznej i doskonale odpowiada na stałą potrzebę ruchu 

dzieci. TPR zakłada również długi okres osłuchiwania się z językiem obcym 

bez konieczności wypowiedzi w tym języku („Daj mi czas”). W okresie 

osłuchiwania się z językiem dochodzi do tak zwanego „łamania kodu” 

językowego, po którym dziecko gotowe jest do spontanicznego 

reprodukowania wypowiedzi.  

Efekty: dzięki stosowaniu metody TPR zajęcia językowe stały się 

atrakcyjniejsze – pobudzając pamięć motoryczną dzieci, które są aktywne 

i skoncentrowane. Wprowadzane nowe słownictwo, połączone z ruchem 

naśladującym daną czynność lub wprowadzenie piosenek ilustrowanych 

gestem oraz częsta zamiana ról  wpływa na naturalną naukę języka obcego 

w formie zabawowej. 

3. Organizowanie i prowadzenie zajęć logorytmicznych dla wszystkich 

dzieci w formie zajęć dodatkowych. Zajęcia prowadzi od 2015/16 Anna 

Mikołajczyk – logopeda. Celem zabaw jest rozbudzenie i rozwijanie 

wrażliwości estetycznej poprzez ekspresję słowną, muzyczno-ruchową, 
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uwrażliwianie dziecka na ekspresję spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych 

formach działalności, z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych 

środków wyrazu, identyfikowanie i nazywanie różnych stanów 

emocjonalnych, uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, 

właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania 

zachowań, a także odkrywanie znaczenia komunikowania się w sposób 

niewerbalny. 

Zajęcia poprawiają ogólną kondycję fizyczno-psychiczną dziecka. Wyzwalają 

aktywność ruchową, wywołują uśmiech, budzą zaciekawienie, umożliwiają 

odreagowanie napięć i negatywnych emocji. Stosowane formy aktywności 

podczas tych zajęć to muzyka, ruch i mowa realizowane w formie zabawy.  

Efekty: po kilkuletnim cyklu zabaw można zaobserwować, że dzieci bardzo 

chętnie w nich uczestniczą, są aktywne, dobrze się bawią. Po zajęciach są 

zrelaksowane, potrafią się wyciszyć. Podczas zabaw świadomie 

i w odpowiedni sposób wykorzystują rekwizyty. Dzieci w praktyce 

wykorzystują poznane ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, rytmizujące, 

słuchowe co wpływa na płynność mowy oraz jakość wymowy 

przedszkolaków. 

4. Wdrażanie różnorodnych działań edukacyjnych ukierunkowanych na 

rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci, kształtowanie 

postawy świadomego twórcy i odbiorcy kultury. Upowszechnianie 

czytelnictwa -Mirosława Walczak.  

5. Czytanie wrażeniowe – innowacyjny model czytania dzieciom 

z wykorzystaniem ruchu, muzyki i elementów plastycznych. 

Wykorzystywanie rozwiązań własnych oraz promotorki takiego przekazu 

M. Swędrowskiej. Systematyczne wydobywanie wartości z dobrych 

tekstów literackich; 

6. Kamishbai – wprowadzenie do kształcenia językowego jako narzędzie 

w doskonaleniu procesu nauki opowiadania, czytania, nauki liter, 

tworzenia oraz rysowania opowiadań przez dzieci; 

7. Książka obrazkowa – doświadczanie obrazu jako przekazu, symbolu 

odbieranego przez pryzmat własnej wiedzy i doświadczenia. 

Kształtowanie postawy krytycznego myślenia, wspieranie myślenia 

pytajnego, pobudzanie ciekawości i samodzielności w dochodzeniu do 

wniosków.  

Efekty: obcowanie na co dzień ze starannie dobraną literaturą pod kątem 

walorów artystycznych i wartości jakie ze sobą niesie dostarcza dzieciom nie 

tylko przeżyć artystycznych, ale przede wszystkim pobudza do refleksji, 

sprzyja rozmowie zmusza niejako do myślenia. Przedszkolaki lepiej skupiają 
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uwagę, śledzą przebieg wydarzeń, reagują na dowcip, wzbogaciły 

słownictwo, rozwinęły wyobraźnię, pamięć, poznały autorów i bohaterów 

literatury polskiej oraz światowej. 

8. Muzykowanie na flażoletach – prowadzenie zajęć ukierunkowanych 

na naukę gry na flażoletach. Zajęcia z nauki gry na flażolecie 

prowadzone są przez Katarzynę Mitkę-Pagacz oraz Małgorzatę 

Mroczkowską od 2015/16.  

Małe dzieci odczuwają naturalną potrzebę obcowania z muzyką. 

Umuzykalnianie wpływa nie tylko na zdolności muzyczne dziecka, ale 

również na jego wszechstronny rozwój emocjonalny, fizyczny i intelektualny. 

Celem prowadzonych zajęć nauki gry na flażolecie w przedszkolu jest przede 

wszystkim wspieranie tego rozwoju, rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień 

muzycznych, rozwijanie wrażliwości artystycznej i emocjonalnej. Pośrednim 

celem jest również propagowanie Ogólnopolskiego Ruchu Flażoletowego 

Wojciecha Wietrzyńskiego.  

Efekty: poprzez proponowane zajęcia umuzykalniające dzieci rozwinęły 

u siebie umiejętność rozpoznawania i grania dźwięków muzycznych, 

rozwinęła się u nich percepcja słuchowa, poczucie rytmu, pamięć, sprawność 

manualna. Dzieci nauczyły się systematyczności, pracowitości, potrafią 

maksymalnie się skoncentrować, doświadczyły współpracy 

i współodpowiedzialności za powierzone zadanie. Dzieci czerpią radość 

z obcowania z instrumentem muzycznym oraz satysfakcję z odniesionych 

sukcesów w postaci zagranych melodii samodzielnie i z całą grupą. Dzięki 

zdobyciu przez dzieci nowych umiejętności powstał w przedszkolu zespół 

flażoletowy, który prezentuje swoje osiągnięcia podczas uroczystości, 

występów publicznych przed społecznością przedszkolną, rodziną oraz 

dalszym środowiskiem. 

9. Organizowanie od roku 2005 cyklicznych przeglądów literacko-

plastycznych o zasięgu ogólnołódzkim, uwzględniające tematykę zgodną 

z priorytetami ministerialnymi i potrzebami lokalnymi. Celem przeglądów 

jest rozwijanie zainteresowań literackich dzieci  w wieku przedszkolnym 

oraz talentów plastycznych. 

Efekty: dzieci rozwinęły umiejętność tworzenia krótkich tekstów literackich, 

rymowanek, wierszyków. Wykorzystywały różnorodne techniki plastyczne do 

zobrazowania własnej twórczości. Z każdym kolejnym rokiem zauważyć 

można coraz większe zainteresowanie łódzkich placówek przedszkolnych 

oraz bardzo duże zaangażowanie rodziców wychowanków zarówno jako 

uczestników jak i współorganizatorów.  
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Charakterystyka działań innowacyjnych placówki oraz efektów procesów 

wdrożeniowych podejmowanych we współpracy z Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

1. Aktywne uczestnictwo w Łódzkich Targach Edukacyjnych. 

Przygotowanie salonu edukacyjnego opisującego koncepcję oraz efekty 

pracy przedszkola (prezentacja samodzielnie stworzonego materiału 

rozwojowego do edukacji we wszystkich obszarach przygotowanego 

otoczenia) podczas konferencji „Edukacja bez granic nowe 

perspektywy i wyzwania” R. Terka, M. Mroczkowska, M. Walczak, 

A. Mikołajczyk, K. Mitka-Pagacz A. Suchecka. Udział dyrektora w części 

panelowej konferencji - na temat „Szanse i zagrożenia współczesnej 

edukacji”. 

2. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli z łódzkich przedszkoli w zakresie 

wykorzystywania niekonwencjonalnych pomocy dydaktycznych 

wyzwalających motywację do samodzielnego uczenia się. 

Prezentowanie dobrych praktyk ukazujących model pracy w oparciu 

o pedagogikę M. Montessori.  

3. Prowadzenie zajęć warsztatowych dla nauczycieli z łódzkich przedszkoli 

na temat „Organizacja przestrzeni aktywności dziecięcej 

w przedszkolu stymulująca rozwój kompetencji językowych” 
2017/2018. Dzielenie się własnymi pomysłami, wiedzą 

i doświadczeniem z innymi pedagogami. Poszukiwanie optymalnych 

rozwiązań praktycznych w edukacji językowej dostosowanych do 

potrzeb i możliwości danej placówki. 

 

Współpraca z innymi partnerami strategicznymi: Uniwersytet Łódzki 

Wydział Nauk o Wychowaniu współpraca w ramach projektu i jego 

kontynuacji Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie 

do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji" finansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pełnienie roli opiekuna 

praktyk studenckich (śródrocznych oraz ciągłych) z ramienia UŁ. M. Walczak 

(od 2012 do chwili obecnej) Praktyczne przygotowanie do zawodu 

nauczyciela wczesnej edukacji. 

 

Wykaz realizowanych projektów międzynarodowych, krajowych, lokalnych  

1. „Mali odkrywcy lasu”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej – rozwijanie wiedzy o ekosystemie leśnym 

z zaangażowaniem polisensorycznych zdolności małego dziecka. Projekt 

całoroczny z zaangażowaniem wszystkich nauczycieli oraz dzieci. 
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2. „Akademia pełna dźwięku” Akademia Muzyczna w Łodzi Katedra 

Edukacji Muzycznej – cykl koncertów i spotkań z przedszkolakami 

moderowanych przez studentów kierunku animacja muzyczna. Celem 

rozwijania wrażliwości muzycznej, wyobraźni, kształtowanie gustów 

dziecięcych w odniesieniu do sztuki muzycznej.  

3. MS2 Muzeum Sztuki Manufaktura – całoroczne cykle warsztatów. 

Kształtowanie, rozwijanie dziecka jako twórcy i odbiorcy kultury (sztuki).  

4. „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – udział w ogólnopolskim 

projekcie promującym czytelnictwo u dzieci i rodziców. 

5. „Czytające przedszkola” – udział w programie pod patronatem 

Fundacji ABCXXI w” - rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci, 

zaangażowanie rodziców i absolwentów. 

6. „Uwolnij książkę” – społeczna ogólnoświatowa forma popularyzowania 

czytelnictwa, ruchoma wirtualna biblioteka, bez własnej siedziby, regałów 

i kart bibliotecznych. Akcja bookcrosingu polegająca na wymianie 

książek, celem aktywizowania czytelnictwa dzieci i ich rodzin. 

7. Urząd Miasta Łodzi – realizacja projektów w ramach Budżetu 

Obywatelskie. Modernizacja ogrodu przedszkolnego, wyposażenie ogrodu 

w mobilne pomoce dydaktyczne. 

8. Rada Osiedla „Koziny” – udział w corocznie organizowanych „Dniach 

Kozin” - prezentacji osiągnięć artystycznych dzieci. 

 

Wykaz uzyskanych przez placówkę certyfikatów i tytułów  

1. Certyfikat „Profesjonalny nauczyciel wczesnej edukacji” – certyfikat 

dla placówki przygotowanej do opieki metodycznej nad studentami 

studiów pedagogicznych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej 

i wychowania przedszkolnego odbywającymi praktyki pedagogiczne 

Uniwersytet Łódzki. 

2. Certyfikat Bezpieczne przedszkole – potrafimy ratować. Polski 

Czerwony Krzyż. 

3. Certyfikat „Zostań super zakrętasem” – działania ekologiczno-

charytatywne Łódzkie Hospicjum dla Dzieci. 

 

Osoba rekomendująca: Beata Wosińska, doradca metodyczny ds. edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej w ŁCDNiKP 
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ORGANIZACJA INNOWACYJNA 

 

Szkoła Podstawowa nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej 

Dyrektor szkoły: Monika Polaszczyk 

 

Organizacja Innowacyjna – tytuł i certyfikat przyznano Szkole 

Podstawowej Specjalnej nr 109, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania 

Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

 

Charakterystyka działań innowacyjnych  

Innowacje przeprowadzane na terenie placówki w roku szkolnym 2017/2018: 

1. Wielkie podróże małych odkrywców – Beata Zduńczyk (adresaci – 

kl. III) – innowacja programowa dotycząca rozwijania wiedzy w zakresie 

poznawania ciekawych miejsce na świecie wraz z aspektem kulturowo-

geograficznym, a w szczególności z wykorzystaniem narzędzi 

podróżnika – mapy, kompasu; rozwijanie umiejętności posługiwania się 

przedmiotami wspierającymi podróże, wzbogacanie i utrwalanie wiedzy 

w zakresie kierunków geograficznych, kontynentów, krajów i ich stolic 

z bardziej praktycznego niż teoretycznego punktu widzenia. 

Efekt: poszerzanie horyzontów, upowszechnianie wiedzy zdobytej podczas 

projektów europejskich, wskazywanie wartości kulturowych poszczególnych 

krajów, jako bogactwa światowego. 

2. Ekologiczne przygody w świecie przyrody – p. Bożena Lisiak – adresaci 

kl. III – innowacja programowa nawiązująca do działań ekologicznych 

realizowanych w szkole, jako uzupełnienie projektów promujących 

zdrowie oraz projektów ekologicznych. 

Efekt: rozwijanie świadomości ekologicznej wśród uczniów oraz ich rodzin 

w aspekcie segregacji odpadów, korzystania z surowców naturalnych, szeroko 

pojętej ochrony przyrody. 

3. Z panem Stopkiem wędrujemy, zasady ruchu drogowego poznajemy – 

pani Monika Jagiełło, adresaci kl. II – działania wspierające edukację 

bezpieczeństwa, poznawanie nie tylko zasad ruchu drogowego, ale 

również sposobów bezpiecznego funkcjonowania w świecie. 

Efekt: uczniowie pozyskują wiedzę niezbędną do właściwych reakcji 

i zachowań bezpiecznych w różnych sytuacjach zagrożenia, od problemów 

komunikacyjnych po zdrowotne. 
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4. Bliżej teatru – pani Anna Spychała, adresaci – kl. III; innowacja 

polegająca na wprowadzaniu uczniów w świat teatru, uwrażliwiania na 

sztukę, wyrażania emocji poprzez sztukę, rozwijanie zainteresowań 

aktorskich i czytelniczych wśród dzieci. 

Efekt: wykorzystywanie sztuk teatralnych i ich przekazu w procesie nie tylko 

dydaktycznym, ale również wychowawczym, ze zwróceniem uwagi na 

wartości uniwersalne w życiu każdego człowieka. 

5. Mistrz pióra i ortografii pokaże co potrafi – p. Jolanta Matusiak – 

Gruchała, adresaci uczniowie klas V, VI, VII; innowacja rozszerzająca 

zakres wiedzy i wzbogacająca umiejętności uczniów w zakresie 

ortografii i umiejętności literackich; poznawanie form wypowiedzi 

artystycznej i ich wykorzystywanie. 

Efekt: wzbudzanie w uczniach szacunku do literatury, wykształcenie 

u uczniów umiejętności literackich, które są później zauważane przez gremia 

konkursowe (liczne nagrody w konkursach literackich na różnym szczeblu). 

6. Szkolny MasterChef czyli kulinarne spotkania na wesoło – pani Agata 

Frączak – adresaci uczniowie klas IV; innowacja programowa 

wzbogacająca treści o charakterze kulinarnym, nawiązująca 

o współczesnych trendów oraz zainteresowań kulinarnych. 

Efekt: wykorzystywanie umiejętności kulinarnych do właściwego sposobu 

funkcjonowania w świecie, nie marnowanie żywności, właściwy sposób 

przetwarzania go, wykorzystywanie zasad higieny w zakresie żywienia 

i wykształcanie prawidłowych nawyków żywieniowo-higienicznych.  

7. Czary – mary na ekranie czyli bawimy się w programowanie – pani 

Elżbieta Milska, adresaci – uczniowie klasy V; innowacja z zakresu 

informatyki mająca na celu rozbudzanie zainteresowań uczniów 

podejmowanymi tematami oraz poszerzenie wiadomości poza podstawę 

programową z wykorzystaniem dodatkowych materiałów dydaktycznych 

takich jak ozoboty czy gry do programowania. 

Efekt: wzbogacenie warsztatu dydaktycznego w zajęcia, na których 

wykorzystywane są dodatkowe pomoce dydaktyczne – tablety, gry do 

programowania, ozoboty, zachęcanie uczniów do działań w zakresie 

programowania. 

 

Pozostałe działania nowatorskie 

1. Koło Detektywów (Małgorzata Kantecka, Joanna Świątek), zasięg: 

chętni uczniowie z klas IV–VII – kontynuacja zajęć w ramach projektu 
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„Nasza Łódź” (Spółdzielnia socjalna Waria oraz UMŁ), wycieczki 

krajoznawcze po Łodzi, zajęcia w Centrum Dialogu. 

NOWOŚĆ: tworzenie kolejnych haseł do słownika gwary łódzkiej, 

poznawanie miejsc nieznanych  i mało uczęszczanych przez 

mieszkańców miasta. 

Efekt: utożsamianie się z regionem i miastem, poczucie dumy 

z różnorodności naszego miasta. 

2. Upowszechnianie nieznanych dyscyplin sportowych  - unihokej (Mariusz 

Stabryła – przewodniczący UKS 109); organizacja treningów, wyjazdów 

na turnieje, poznawanie zasad, sponsorowanie sprzętu. 

Nowość: wprowadzenie uczniów w świat unihokeja (wprowadzenie 

dziewcząt do tej dyscypliny na poziomie województwa). 

Efekt: rozwój fizyczny uczniów oraz integracja środowiska i zespołu 

3. Zajęcia z języka angielskiego prowadzone dla nauczycieli (Justyna 

Gruszczyńska). 

Nowość: nauczyciele postawieni w roli ucznia (odrabiają prace domowe, 

piszą sprawdziany, odpowiadają na zajęciach). 

Efekt: lepsze zrozumienie sytuacji uczniów na lekcji, pogłębianie 

znajomość języka angielskiego. 

4. Warsztaty na świetlicy szkolnej „Tańcowała igła z nitką” w zakresie 

robótek ręcznych (szydełkowanie, przyszywanie guzików, robienie 

pomponów)- Małgorzata Kantecka. 

Nowość: wykorzystanie działań z przeszłości (igła, druty, szydełko, 

groszówka) dla wzmocnienia psychoruchowego dzieci. 

Efekt: forma terapii dla dzieci nadpobudliwych, rozwijanie zdolności 

manualnych, rozwijanie wiary we własne siły. 

5. Warsztaty teatralne (Joanna Gałwiaczek) – organizowanie zajęć 

warsztatowych z technik teatralnych, tworzenia własnych tekstów 

w powiązaniu z wieczorami poezji i filmu. 

Nowość: włączanie do działań uczniów z upośledzeniem słuchu. 

Efekt: integracja zespołu uczniów, włączenie rodziców w rozwijanie 

zainteresowań dzieci, wsparcie rodzicielskie. 

6. Zajęcia taneczne (Agnieszka Piasecka) stworzenie warsztatów 

tanecznych w odpowiedzi na zainteresowanie sztuką tańca wynikającą 

z projektów realizowanych na terenie szkoły (np. taniec fiński – 
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lektajennka, taniec belgijski – tzw. belgijka, tradycyjne tańce tureckie 

i węgierskie – czardasz) 

Nowość: poznawanie kultury innych krajów poprzez taniec, uczenie się 

tańca poprzez e-learning – uczniowie z krajów partnerskich prezentowali 

swoje układy taneczne. 

Efekt: promowanie kultur innych krajów oraz placówki poprzez występy 

na różnych imprezach środowiskowych o zasięgu lokalnym i szkolnym; 

integracja z rówieśnikami z innych krajów poprzez taniec. 

7. Zajęcia czytelnicze „Rozumiemy co czytamy i w potrawy zamieniamy” 

(Małgorzata Osiecka, Dorota Mieszkowska) stworzenie cyklu zajęć dla 

klas młodszych o charakterze warsztatowym, połączenie praktyki 

z teorią. 

Nowość: organoleptyczne doświadczanie smaków, zapachów, przyczyn 

i skutków działań przypraw, zachęcanie do łączenia smaków, tworzenia 

własnych kompozycji, rozwijanie wyobraźni, możliwość samorealizacji 

uczniów słabszych. 

Efekt: Stworzenie „Magicznej Książki Kucharskiej”, w której 

zamieszczone są przepisy przygotowane przez dzieci, a inspirowane 

zajęciami i lekturami. 

8. Broszura informacyjna Info-Echo 109tki dla rodziców uczniów oraz 

środowiska lokalnego (zespół redakcyjny) tworzenie miesięcznej 

broszury informacyjnej zawierającej wiadomości na temat działań szkoły 

przez cały miesiąc (93 numery). 

Nowość: bieżące informowanie w formie papierowej rodziców o pracy 

szkoły, zachęcanie do czytelnictwa, możliwość pochwalenia się 

sukcesami dzieci, tworzenie nowoczesnej kroniki szkolnej. 

Efekt: bardzo szeroki wachlarz odbiorców (wydawanie gazetki w formie 

papierowej oraz elektronicznej), powstanie współczesnej kroniki szkoły, 

dostępnej również na stronie internetowej placówki 

9. Monitorowanie poziomu biegłości czytania (Małgorzata Kantecka, 

Dorota Mieszkowska); na podstawie specjalnie stworzonego na potrzeby 

mierzenia tempa i płynności czytania tekstu określa się te parametry 

podczas dwukrotnej analizy czytania przez dzieci w roku szkolnym; na 

podstawie badań określamy poziom biegłości czytania. 

Nowość: celem działań jest m. in. zakwalifikowanie ucznia na zajęcia 

wyrównawcze, określenia przyrostu umiejętności czytania (określenie 

wskaźnika ilościowego słów odczytywanych na minutę), przekazanie 

informacji nauczycielom i rodzicom. 
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Efekt: rozpoznawanie na wczesnym etapie trudnych w zakresie czytania, 

monitorowanie ich oraz dobieranie właściwych metod pracy z uczniami 

10. Przyjemności daje wiele, książka moim przyjacielem – (Jolanta Matusiak 

– Gruchała), zarówno uczniowie, jak i rodzice są zachęcani do czytania. 

Co miesiąc przedstawiana jest broszura „Po pierwsze czytanie, po 

pierwsze książka..”, w której rodzice poznają walory czytelnictwa oraz 

powody, dla których warto czytać. Organizowane są akcje czytania na 

przerwach oraz konkursy na mola książkowego (w klasach młodszych), 

organizowane są biblioteczki klasowe 

Efekt: podniesienie się poziomu czytelnictwa w szkole, sięganie po 

książki również spoza kanonu lektur. 

 

Charakterystyka działań innowacyjnych podejmowanych we współpracy 

z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

1. Akademia Młodych Twórców (Małgorzata Kantecka) przeprowadzenie 

lekcji modelowej dla uczniów uczestniczących w akademii pt.: „Taśma 

czasu, torcik epok” 15.03.2017, 

Efekt: wprowadzenie do procesu dydaktycznego rzeczy codziennego 

użytku jako elementu wzbogacającego edukację, z możliwością 

wykorzystania ich bez względu na miejsce przeprowadzenie zajęć. 

2. Czasopismo „Dobre Praktyki w Edukacji” (Małgorzata Kantecka, 

Agnieszka Mielczarek) – napisanie artykułu pt.: „Nie boimy się projektów 

unijnych” (artykuł oddany do publikacji).  

Efekt inspirowanie do udziału w projektach, pokazanie procesu tworzenia 

projektu unijnego oraz jego wpływu na życie szkoły oraz proces 

dydaktyczny. 

3. Współpraca nauczycieli przy układaniu pytań konkursowych 

w konkursach przedmiotowych organizowanych przez ŁCDNiKP oraz 

Kuratorium Oświaty język angielski – pani Agnieszka Mielczarek 

(Wojewódzki Przedmiotowy Konkurs z języka angielskiego dla szkół 

podstawowych – komisja wojewódzka). 

Matematyka – konkurs „Z Pitagorasem na Ty” pani Elżbieta Milska. 

Historia - Wojewódzki Przedmiotowy Konkurs z historii dla szkół 

podstawowych i gimnazjum– komisja wojewódzka. 

Efekt: standaryzowanie pytań konkursowych na uczniach w szkole, 

wzbogacanie warsztatu pracy w zakresie pomiaru dydaktycznego, 

przenoszenie doświadczeń z pracy w komisji na tworzenie własnych 
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sprawdzianów lub prac klasowych. 

4. Organizowanie ogólnołódzkich konkursów przedmiotowych  

Skilfuler (cykliczny) z języka angielskiego, łączenie wiedzy (gramatyka + 

leksyka) i umiejętności (receptywnych i produktywnych) poprzez 

wykorzystywanie umiejętności językowych, konkurs jest wieloetapowy 

i dedykowany uczniom z podziałem na poziom klas (dla każdego poziomu 

jest oddzielny test). 

Columbus (z języka angielskiego i historii) - nauczenie uczniów korelacji 

międzyprzedmiotowej np. języka angielskiego i historii, łączenie 

znajomości języka angielskiego z kulturą, obyczajami i historią Stanów 

Zjednoczonych. 

Efekt dzielenie się wiedzą i doświadczeniem ze środowiskiem 

nauczycielskim, umożliwienie uczniom udziału w innym niż dotychczas 

konkursie, poznawanie kultury poprzez język obcy. 

5. Udział w Festiwalu Komiksu Historycznego (klasy Vb i Vc); uczestnictwo 

w warsztatach z twórcami komiksu, tworzenie własnego komiksu, 

uczestnictwo w grach historycznych. 

Efekt: zainteresowanie uczniów komiksem jako formą literacką 

i edukacyjną, poszerzanie horyzontów, dzielenie się wiedzą 

i umiejętnościami w wykorzystaniu otrzymanych gier historycznych 

i komiksów 

 

Współpraca z innymi partnerami strategicznymi 

1. PTTK udział w projekcie „Filmowa Łódź, bajkowa Łódź”, zdobywanie 

odznaki filmowej Łodzi; uczniowie koła przyrodniczo – historycznego 

oraz klas IIIa,b organizowali wycieczki w celu sfotografowania, zdobycia 

informacji oraz stempla związanego z postaciami bajkowymi Łodzi 

filmowej. 

Efekt: poznawanie postaci bajkowych z dzieciństwa rodziców, 

zaangażowanie rodziców w zdobywanie tych stempli i informacji, których 

nie zdołali pozyskać podczas wycieczek, poznawanie w sposób 

niekonwencjonalny tradycji filmowej miasta (HollyŁódź), nauka przez 

zabawę, uczenie samodzielności w zdobywaniu informacji i stempla. 

2. IFMSA oraz Wydział Lekarski UM w Łodzi, zaangażowanie studentów 

medycyny do przeprowadzania warsztatów oraz badań profilaktycznych 

dla dzieci i środowiska szkolno – lokalnego; badania dotyczyły zaburzeń 

w odżywianiu (badania profilaktyczne – mierzenie ciśnienia, poziomu 

cukru). 
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Efekt: uświadomienie roli badań profilaktycznych, odżywiania i stylu 

życia na nasze zdrowie, samopoczucie i funkcjonowanie wśród ludzi. 

3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi, wydział strategii UMŁ 

„Zapobieganie narkomanii” – projekt „Odkrywcy Łodzi”; udział 

w bezpłatnych wycieczkach z przewodnikiem, zachęcanie dzieci 

z najbiedniejszych środowiska do udziału w zajęciach;  

Efekt: włączenie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych do aktywnego spędzania 

czasu w połączeniu z aspektami edukacyjnymi 

4. WFOŚiGW – zdobycie grantu na projekty ekologiczno-edukacyjne 

„Chcesz mieć zdrowie i urodę sięgaj po czystą wodę” oraz „Nie samym 

chlebem żyje człowiek, czyste powietrze to również zdrowie” oraz projekt 

„Nasadzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi”; udział uczniów 

w warsztatach prowadzonych przez instytucje ekologiczne np. ODE 

Źródła, GOŚ, WFOŚiGW; pozyskanie materiałów i pomocy 

dydaktycznych; udział w wycieczkach o charakterze edukacyjno-

ekologicznym na terenie województwa łódzkiego (m.in. badanie czystości 

wód przez uczniów na podstawie ekosystemu) np. Załęcze Wielkie, 

Sierpc, Las Łagiewnicki, Kopalnia Bełchatów. 

Efekt: zrozumienie korelacji pomiędzy działaniem człowieka 

a niszczeniem środowiska, wpływanie na kształtowanie właściwych 

nawyków w zakresie oszczędzania dóbr naturalnych, segregacji odpadów, 

korzystania z wody, wykorzystanie własnych doświadczeń dzieci do 

procesu edukacyjnego; dbanie o własne środowisko, wykorzystanie 

surowców wtórnych (uczniowie wykorzystują plastikowe butelki 

kilkukrotnie, nalewając ze źródełka w szkole wodę do picia). 

 

Wykaz realizowanych projektów międzynarodowych, krajowych, lokalnych  

1. UNICEF włączenie się do realizacji projektów z cyklu „Wszystkie kolory 

świata” – pomoc dla Syrii, Czadu – cała społeczność szkolna realizuje 

zadani wynikające z projektu, zarówno w zakresie włączania się projektu 

poprze pomoc finansową (zbiórki pieniężne), jak również propagowanie 

idei projektów, zapoznawaniem z trudnościami, z jakimi borykają się 

mieszkańcy innych krajów, uwrażliwianie na biedę i ubóstwo oraz 

tolerancja i szacunek dla osób o innym kolorze skóry. 

Efekt: uczniowie poznają warunki życia dzieci w innych miejscach na 

świecie, stają się empatyczne, chętnie dzielą się tym, co mają, doceniają 

wartość tego, co jest dla nich oczywiste, a brakuje innym (np. jedzenie) 

UNICEF – Szkoła z prawami dziecka – włączanie się w akcję promująca 

prawa dziecka we właściwym tego słowa znaczeniu, uwzględniając prawa 
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nie jako formę anarchii, ale działania mającego na celu obronę własnych 

wartości czy godności osobistej 

Efekt: uczniowie mają świadomość swoich praw, ale wiedzą również, jak 

i kiedy z nich skorzystać 

2. ERASMUS PLUS – projekt „Kreujemy zdrowszą Europę” obejmował 

swoim zasięgiem całą społeczność szkolną oraz lokalne środowisko. 

Nawiązywał do kształtowania właściwych [postaw żywieniowych, zwracał 

uwagę na aspekty ekologiczne (nie marnowanie żywności, właściwa 

dieta), jak również wprowadzał w świat badań profilaktycznych. 

Efekt: zarówno uczniowie jak i rodzice pamiętają o zdrowych przekąskach 

na drugie śniadanie, spadło spożywanie napojów wysokosłodzonych na 

rzecz wody, uczniowie chętniej bawią się i tańczą na zajęciach w-f. 

3. ERASMUS PLUS SACHI2 – udział uczniów klasy Vb w projekcie 

uczenie wielopokoleniowe. 

Dzieci goszczą na godzinach wychowawczych emerytów reprezentujących 

różne zawody. Wspólnie omawiają i dyskutują np. idol i autorytet, szkoła 

dawniej i dziś, poznajmy siebie i moją rodzinę. 

Efekt: dzieci doświadczają udziału w ciekawych dyskusjach, uczą 

starszych( np. obsługi tablicy multimedialnej), przygotowują prezentacje 

o swojej szkole, rodzinie, zawiązują bliskie relacje ze starszymi ludźmi, 

doceniają bardziej i rozumieją własnych dziadków i osoby na emeryturze. 

Uczą się wzajemnie. 

4. CARITAS współpraca z instytucją w zakresie akcji pomocowych 

i charytatywnych (m. in. kremówki papieskie, udział w biegach 

charytatywnych, sprzedaż mikołajów). Szkoła była również inicjatorem, 

pomysłodawcą i pierwszym realizatorem Drzewka Miłości (obecnie 

Drzewko Serc), akcji, której celem jest pomoc najuboższym i najbardziej 

potrzebującym rodzinom w parafii. 

Efekt: zacieśniają się więzi pomiędzy parafianami, a parafią i szkołą; 

ludzie są wrażliwi na krzywdę innych i chętnie włączają się w akcje 

charytatywne między innymi poprzez zaangażowanie młodzieży szkolnej. 

5. Tydzień Świadomości Dysleksji (organizowanie na terenie szkoły działań 

uświadamiających problem dysleksji i jego przeciwdziałanie, 

wskazywanie właściwych form przeciwdziałania problemom dysleksji 

Efekt: zmniejszenie ilości uczniów narażonych na ryzyko dysleksji 

poprzez wczesna diagnostykę i szybszą reakcję; świadomość realnego 

problemu i jego objawów zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców 

i dzieci.  
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6. Europejski Tydzień Kodowania – włączenie się do realizacji projektu 

opiniowanego przez agendę cyfrową ściśle współpracującą z Komisją 

Europejską; ma na celu pokazanie wszystkim zainteresowanym, że 

programowanie może być ciekawe i przydatne; na terenie szkoły odbyły 

się zajęcia z kodowania na różnych lekcjach, a szkoła otrzymała 

stosowane certyfikaty; było to działanie, które ściśle wspiera działalność 

szkoły w zakresie innowacyjnych sposób nauczania i programowania. 

Efekt: otworzenie na zagadnienie kodowania szerokiego grona 

pracowników szkoły oraz uczniów, zachęcenie do logicznego, 

nowatorskiego nauczania 

7. Światowy Dzień Żywności – projekt realizowany w nawiązaniu do 

pozostałych projektów o charakterze prozdrowotnym i ekologicznym 

wskazujący na konieczność poszanowania jedzenia oraz właściwych 

proporcji w jego spożywaniu 

Efekt: rozpowszechnianie wiedzy i nawyków zdrowego żywienia i nie 

marnowania jedzenia wykształconych poprzez inne projekty i działania 

o tej tematyce w ramach oddziaływań szkoły jako placówki promującej 

zdrowie 

Wykaz uzyskanych przez szkołę certyfikatów i tytułów: 

1. „Pomaganie przez ubranie” –za rok szkolny 2016/2017 – Organizator 

Recycling Solutions. 

2. Dyplom za udział w projekcie UNICEF „Po pierwsze dziecko” – projekt 

poświęcony sytuacji dzieci uchodźców – Stowarzyszenie UNICEF Polska. 

11.09 2017 rok 

3. Certyfikat potwierdzający udział w IX edycji programu „Akademia 

Bezpiecznego Puchatka” w roku szkolnym 2016/2017. 

4. II Unihokejowy Turniej Łódzkich Szkół Podstawowych – 6.06.2017 – 

Hala Anilana pod patronatem Prezydent Miasta Łodzi – dyplom 

5. „Odkrywcy Łodzi „ – dyplom 2016 XII – dyrektor Łódzkiego Schroniska 

Młodzieżowego i UMŁ. 

6. Certyfikat potwierdzający udział w IX edycji programu „Akademia 

Bezpiecznego Puchatka” w roku szkolnym 2017/2018. 

7. Certyfikat dla Szkoły Podstawowej 109 za społeczne zaangażowanie na 

rzecz dzieci w Mali „Mali uczniowie idą do szkoły” – 28.04.2016  - 

Dyrektor Stowarzyszenia UNICEF Polska. 
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8. Certyfikat „Szkoły Przyjaznej Łodzi” (2016/2017) za czynny udział 

w Programie „Nasza Łódź” realizowanego przez Miasto Łódź – Urząd 

Miasta Łodzi. 

9. Certyfikat „Bezpieczna klasa I” za udział w projekcie „Bezpieczny 

pierwszak w szkole i w domu”- dyrektor ŁCKN i KP w Łodzi - 

24.06.2016 rok. 

10. Certyfikat placówki wspierającej  „Prawa Dziecka” na świecie. – czerwiec 

2016 - Stowarzyszenie UNICEF Polska. 

11. Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi za zajęcie I miejsca w XI Festiwalu 

DPS i DDP. 15.08.2016 rok. 

12. Honorowy certyfikat dla Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi za aktywne 

uczestnictwo w programach pro ekologicznych. Biuro Prawne Inter MEG. 

(2016/2017) 

13. Certyfikat za udział w programie „5 porcji warzyw, owoców lub soków” 

2016 – Prezes Krajowej Unii Producentów Soków. 

 

Osoba rekomendująca: Barbara Wrąbel, nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 
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ORGANIZACJA INNOWACYJNA 

 

Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Maria Wartołowska 

 

Organizacja Innowacyjna – tytuł i certyfikat przyznano Szkole 

Podstawowej nr 162, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

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 szkoły oraz efektów procesów 

wdrożeniowych  

1. 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 

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. 

2. Klub turystyczny. Projekt zorientowany na promowanie pieszych form 

turystyki. W ramach projektu co roku organizowany jest dla klas IV Rajd 

w Tuszynie, połączony ze sprzątaniem świata, ukierunkowany na rozwijania 

świadomości ekologicznej Zorganizowany w formie zajęć edukacyjnych, 

podczas których dzieci uczą się poruszania w terenie, odczytywania mapy 
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i znaków, przygotowania posiłku w warunkach polowych. Klasy piąte biorą 

udział w grach terenowych. Projekt koordynowany przez Piotra Kancika 

nauczyciela religii. Projekt na stałe wpisany do harmonogramu zadań szkoły. 

3. Rozwijanie kompetencji matematycznych i informatycznych.  

 Szachy w szkole - w projekcie uczestniczą wszyscy uczniowie klas II. 

Koordynator: Elżbieta Brodowicz - nauczyciel edukacji 

wczesnoszkolnej. 

 Kodowanie z Lego. Projektem objęci są uczniowie klasy IId. 

Koordynator: Agnieszka Jesionowska, nauczycielka edukacji 

wczesnoszkolnej. 

4. Spotkania z tradycją. Innowacja ukierunkowana na poznanie tradycji 

i obrzędów polskich wdrażana w klasie IIIa w roku szkolnym 2015/2016, 

2016/2017, 2017/2018. Koordynator: Małgorzata Bartniak.  

5. Z przyrodą za pan brat. Innowacja dotycząca rozwijania kompetencji 

przyrodniczych. Wdrażana w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017, 

2017/2018. Koordynator: Agnieszka Hankiewicz.  

6. Edukacja językowa w I etapie kształcenia: Ziengenund i Wir 

singenundlernen. Innowacje pedagogiczne dla pierwszego etapu kształcenia, 

której celem jest rozwijanie kompetencji językowych uczniów (w zakresie 

języka niemieckiego). Innowacją objęci są wszyscy uczniowie. 

Koordynatorem jest Monika Sawicka-Gralak, nauczyciel języka 

niemieckiego, autorka programu, który jest podstawą innowacji. Innowacja 

stanowi element edukacji językowej uczniów i wdrażana jest już od wielu lat. 

 

Charakterystyka działań innowacyjnych szkoły oraz efektów procesów 

wdrożeniowych podejmowanych we współpracy z Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

1. Kompleksowe wsparcie szkół projekt zorientowany na zintegrowaniu 

systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli, ukierunkowanego na 

potrzeby szkoły. Wdrażany przez dwa lata. Koordynator na terenie szkoły 

Maria Wartołowska. 

2. Szkoła Promująca Zdrowie - projekt zorientowany na wprowadzanie zmian 

w zakresie budowania środowiska sprzyjającego promowaniu postaw 

prozdrowotnych, tworzenie warunków/ fizycznych i społecznych], 

sprzyjających ochronie i pomnażaniu zdrowiu, dobremu samopoczuciu 

społeczności szkolnej. Kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności 

zdrowego trybu życia, a także podejmowanie działań na rzecz zdrowia 

własnego i innych. Koordynator: Małgorzata Neuman - nauczyciel 
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wychowania fizycznego. W ramach projektu w szkole wdrażane są 

programy: 

• Mleko w szkole i Warzywa i owoce w szkole w ramach współpracy 

z Agencją Restrukturyzacji Rolnictwa, 

• Program edukacji stomatologicznej Instytutu Blend-amed Oral B 

Niesamowity świat higieny jamy ustnej z włączeniem rodziców 

uczniów. Wdrażanie programu rozpoczęto w roku szk. 2017/2018. 

3. Piękna nasza Polska cała - projekt zorientowany na poznanie folkloru 

polskiego. Działaniami objęte dzieci I etapu kształcenia uczęszczające na 

świetlicę szkolną. 

 

Współpraca z innymi partnerami strategicznymi  

1. Ośrodek Szkoleniowy w Piłce Ręcznej. Koordynator nauczyciel 

wychowania fizycznego - Dariusz Sprawka. Projekt realizowany we 

współpracy ze Związkiem Piłki ręcznej w Polsce, Ministerstwem Sportu 

i Turystyki, Fundacją PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza oraz Jednostkami 

Samorządu Terytorialnego. Projekt ma na celu wspieranie działalności 

Chojeńskiego Klubu Sportowego poprzez nabór, selekcję i szkolenie 

sportowe dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej, którzy w przyszłości 

zasilą kadrę klubu. Obecnie szkoleniem zostały objęte wszystkie roczniki, 

czyli ponad 90 uczniów. Projekt ma charakter środowiskowy i obejmuje 

zasięgiem również uczniów okolicznych szkół. 

2. Tydzień Świadomości Dysleksji organizowany w ramach Europejskiego 

Tygodnia Świadomości Dysleksji. Projekt organizowany we współpracy 

z Polskim Towarzystwem Dysleksji w Łodzi. Inicjatywa organizowana 

metodą projektu, którego celem jest podniesienie świadomości całej 

społeczności szkolnej na temat dysleksji oraz zwiększenie skuteczności 

działań dydaktycznych i edukacyjnych uczniów dyslektycznych. W ramach 

projektu w szkole zorganizowano punkt konsultacyjny dla rodziców. Projekt 

jest szeroko promowany w łódzkich mediach. Koordynatorem projektu jest 

Ewa Ruszkiewicz, nauczycielka języka angielskiego. 

3. Dni wiedzy na temat autyzmu. Projekt realizowany we współpracy 

z fundacją SYNAPSIS”. którego celem jest podniesienie świadomości całej 

społeczności szkolnej na temat autyzmu oraz zwiększenie skuteczności 

działań dydaktycznych i edukacyjnych uczniów autystycznych. Należy 

podkreślić, że obecnie w szkole uczy się 23 uczniów autystycznych. 

Uczniowie w szkole wiedzą jak współpracować z kolegami autystycznymi, na 

jakie ich zachowania nie zwracać uwagi, ale przede wszystkim jak ich 

akceptować, a nawet motywować do pracy. 
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4. Mały Mistrz. Program zorientowany na podniesienie efektywności zajęć 

wychowania fizycznego. W projekcie uczestniczą wszystkie klasy III Bieżący 

rok szkolny jest ostatnim rokiem wdrażania projektu. Projekt realizowany we 

współpracy z Łódzkim Związkiem Sportowym. 

5. Program ukierunkowany na promocję czytelnictwa realizowany we 

współpracy z Domem Literatury w Łodzi w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa. 

6. Klasy z dwujęzyczne z językiem niemieckim. Program realizowany jest we 

współpracy Centralą Szkolnictwa Zagranicznego przy Federalnym Urzędzie 

Administracji Niemiec. 

7. Program edukacji filmowej Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej Program 

realizowany we współpracy z kinem Charlie zorientowany na przygotowanie 

uczestnictwa w kulturze i świadomego odbioru projekcji filmowych. 

Koordynator: Ewa Ruszkiewicz - nauczyciel języka angielskiego 

8. Anioły ze szkoły. Projekt realizowany we współpracy z Towarzystwem 

Opieki Zwierząt Rzeczypospolitej polskiej oraz innymi fundacjami 

działającymi na rzecz zwierząt Celem projektu jest pogłębianie wiedzy na 

temat zwierząt, rozwijanie empatii do zwierząt, wzbudzenie świadomości ich 

istnienia na równi z ludźmi, koniczności okazania im szacunku, niesienia 

pomocy i otoczenia opieką. Koordynator: Ewa Ruszkiewicz - nauczyciel 

języka angielskiego. 

 

Wykaz realizowanych projektów międzynarodowych, krajowych, lokalnych  

1. Projektach Erasmus+ współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 

• Czujemy, a więc uczymy się. W ramach tego projektu dzieci pracują nad 

emocjami, ich identyfikacją i umiejętnościami radzenia sobie z nimi. 

Nauczyciele rozwijają kompetencje w zakresie rozpoznawania emocji 

uczniów i własnych oraz zarządzania nimi. Wdrożenie projektu 

zdecydowanie poprawiło relacje w szkole oraz wpłynęło na integracje 

środowiska społecznego, w szczególności w zakresie integracji z uczniami 

niepełnosprawnymi i edukacji włączającej. Koordynatorzy: Ewa 

Ruszkiewicz, Agnieszka Jesionowska. 

• POWER Projekt zorientowany na rozszerzanie kompetencji dydaktycznych 

i językowych nauczycieli. Nauczyciele uczestniczący w  projekcie poznają 

systemy edukacyjne oraz rozwiązania organizacyjno-metodyczne, które są 

inspiracją do wprowadzania działań innowacyjnych w szkole. 

Koordynator: Maria Wartołowska - dyrektor szkoły 
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Wykaz uzyskanych przez szkołę certyfikatów i tytułów  

• Certyfikat „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” Certyfikat 

Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji  - 2016/2017 

• Certyfikat Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego 

• Certyfikat Programu „Mistrzowie Kodowania” - IV edycja 2016/2017 

 

Osoba rekomendująca: Ewa Sprawka, doradca metodyczny w ŁCDNiKP 
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ORGANIZACJA INNOWACYJNA 

 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 z Oddziałami Gimnazjalnymi 

w Łodzi 

Dyrektor Szkoły: Zdzisława Jóźwiak 

 

Organizacja Innowacyjna – tytuł i certyfikat przyznano Szkole 

Podstawowej Specjalnej nr 194, 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 programu wspierającego zaburzenia uwagi słuchowej dzieci 

z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia i cztero-

kończynowym porażeniem mózgowym „Rozumiem - potrafię”, 

prowadzenie terapii – Zdzisława Jóźwiak.  

Wprowadzone działanie innowacyjne polega na opracowaniu programu 

i realizacji nowatorskich metod w treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa 

i objęcie zajęciami dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Główne cele 

programu to stymulowanie obszaru sensorycznego i reakcji ciała związanych 

z układem przedsionkowym i koordynacją wzrokowo - ruchową, poprawę 

czucia własnego ciała, poprawa obszaru mowy i komunikacji, budowanie 

poczucia własnej tożsamości.   

W efekcie prowadzonych zajęć znaczna grupa dzieci: 

 poprawiła koncentrację, co podniosło jakość uczenia, podniosło 

kompetencje językowe i komunikacyjne,  

 poprawiła jakość zachowań prospołecznych,  

 u znacznej grupy uczniów z autyzmem nastąpił postęp w zakresie 

umiejętności logicznego myślenia, wzmocnienie kreatywności 

i wyobraźni, generowanie nowych pomysłów i stawianie nowych 

wyzwań.  

Zajęcia prowadzone  są metodą Tomatisa, z użyciem specjalistycznego 

sprzętu najnowszej generacji, pozyskanego przez szkołę. Program 

prowadzony jest w latach 2016/2017 i 2017/2018. Po zakończeniu programu 

i ewaluacji będzie on kontynuowany z kolejnymi grupami uczniów 

z niepełnosprawnościami. 
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2. Dwie specjalistki: Joanna Lefik i Ewa Marciniak opracowały i realizują 

autorski program dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim zwiększający zdolności zapamiętywania metodą Biofeedback, 

opartą na biologicznym sprzężeniu zwrotnym. W wyniku programu dzieci:  

 minimalizują dysfunkcje poznawcze, przez co podnoszą zdolność 

zapamiętywania. 

 w sferze emocjonalnej zajęcia wyciszają nadmierne emocje.   

3. Prowadzenie treningów metodą Warnkego z dziećmi Zespołu Wczesnego 

Wspomagania Rozwoju. Nauczyciel Maciej Walczak ukończył 

doskonalenie w zakresie stosowania innowacyjnych metod terapii 

sensorycznej na kursach w Anglii i podjął realizację terapii dzieci 

najbardziej uszkodzonych, z nieraz rzadkimi zaburzeniami, także 

neurologicznymi. Dobiera techniki pracy z zakresu neurorehabilitacji, 

opracował program zajęć z psychomotoryki, terapii integracji 

sensorycznej.  

W efekcie : 

 znacznie wyrównywane są  skutki  deficytów rozwojowych, 

ponieważ autor programu opracował i stosuje metody 

oddziaływujące na przyczyny,  a nie na skutki rozwojowe, 

 u  dzieci podniósł się poziom umiejętności czytania, mówienia 

pisania, co skutkuje lepszymi efektami edukacyjnymi. 

4. Psycholog Anna Czajkowska opracowała i prowadzi autorski program 

„Pies – mój przyjaciel” w ramach dogoterapii. Program prowadzony od 

2015 roku, jest w trakcie realizacji Corocznie uczestniczy w nim kilka 

5 osobowych grup dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, znacznym i głębokim, a od roku szkolnego 2016/17 także 

dzieci z autyzmem. Program,  poprzez umożliwienie  kontaktów ze 

zwierzętami: 

 usprawnia funkcje motoryczne, komunikację, wycisza emocje, 

przez co w dziecku wyzwala się motywacja do podjęcia 

aktywności. 

 efekcie dzieci przełamują lęki, rozwijają wrażliwość. 

5. Katarzyna Maroszka opracowała i prowadzi od roku szkolnego 2016/2017 

autorski program socjoterapeutyczny „Ja i mój światˮ z grupą dzieci i ich 

rodziców. Programem objęte są dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, 

zwłaszcza z zespołów wczesnej interwencji. Program wspomaga rodziny 

uczniów z niepełnosprawnościami, pomaga zaakceptować sytuację 

trudnych relacji w rodzinie wychowującej dziecko z zaburzeniami 

i niepełnosprawnościami sprzężonymi.  
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 w efekcie rodzice nauczyli się empatii, tolerancji,  

 pozyskują niezbędne informacje na temat wsparcia rodzin 

w zakresie medycznym i pomocy społecznej, 

 rodziny objęte są pomocą specjalistyczną przez szkołę i instytucje 

wspomagające.   

 

Charakterystyka działań innowacyjnych szkoły/placówki oraz efektów 

procesów wdrożeniowych podejmowanych we współpracy z Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

1. Dyrektor szkoły Zdzisława Jóźwiak jest czynnym członkiem Forum 

Dyrektorów Szkół i Placówek Specjalnych, włącza się w organizację 

przedsięwzięć zaprojektowanych w ramach działań forum;  

2. Organizacja zajęć otwartych dla specjalistów i nauczycieli szkół, 

przedszkoli ogólnodostępnych i specjalnych, psychologów poradni 

psychologiczni - pedagogicznych;  

„Wspomaganie ucznia z zaburzoną komunikacją”. Zajęcia prezentujące 

oddziaływania specjalistyczne z uczniami z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym styczeń 2017; 

„Bazowe systemy wspierania rozwoju dziecka” listopad 2016 r. - zajęcia 

wspierające pracę specjalistów z dziećmi we wczesnym wspomaganiu 

rozwoju, promocja nowatorskich metod wyrównujących deficyty rozwojowe 

dzieci z zespołów. Zajęcia i prelekcja dla uczestników prezentowały pracę 

prowadzoną metodą Warnkego. Uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne, 

artykuł opracowany przez specjalistów opublikowany został w „Katalogu 

dobrych praktykˮ. 

„Metoda Makaton w pracy z dziećmi z zaburzoną komunikacją” październik 

2016 r. zajęcia otwarte prezentujące specyfikę pracy z dziećmi niemówiącymi 

i z zaburzeniami wynikającymi z czterokończynowego porażenia 

mózgowego, zajęcia modelowe, prelekcja i prezentacja innowacyjnych metod 

z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu a także oprzyrządowania 

ułatwiającego porozumiewanie się: komunikator Go Talk 4+, 9+ i 20+, 

syntezator mowy IVONA, klawiatura IntelliKeys, aplikacja MÓWIK. 

3. Publikacje doświadczeń i proinnowacyjnych działań w Katalogu dobrych 

praktyk wyd. ŁCDNiKP – dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, 

promocja innowacyjności w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 
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Charakterystyka działań innowacyjnych szkoły/placówki oraz efektów 

procesów wdrożeniowych podejmowanych we współpracy z innymi 

partnerami strategicznymi 

1. Stowarzyszenia „Przyjaciele Świata”, „Między Ludźmi”. 

2. Fundacja „Słoneczny Dom”. 

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 

5. Pan Senator Ryszard Bonisławski, Pani Poseł Małgorzata Niemczyk. 

6. Rada Osiedla Chojny – Dąbrowa. 

7. Bank Żywności. 

8. Uniwersytet Łódzki. 

9. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. 

Współpraca z organizacjami, fundacjami i przedstawicielami Sejmu, Senatu 

ma na celu wsparcie działań szkoły pod względem merytorycznym, zapewnia 

utrzymanie nowoczesnej bazy rekreacyjnej i dydaktycznej. Wspomagani są 

ekonomicznie nie tylko uczniowie, ale także rodziny, często niewydolne 

wychowawczo i finansowo. 

 

Wykaz realizowanych projektów międzynarodowych, krajowych, lokalnych  

1. „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 

w Łodzi” RPLD.11.01.02-10-A019/16 

Projekt realizowany w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018. Wsparciem 

w ramach projektu objętych jest 50 dzieci. Rodzaj wsparcia to poszerzenie 

oferty zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, 

logopedycznych, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, zajęć 

informatycznych. W wyniku udziału w projekcie szkoła pozyskała 

nowoczesny specjalistyczny sprzęt do pracy z uczniem 

z niepełnosprawnością, pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, które 

pozwalają wzmocnić jakość oferty edukacyjnej, umożliwiają  stworzenie 

warunków do wyrównywania deficytów rozwojowych, podniesienie 

efektywności uczenia się. Uczący się wyrównują wiedzę wynikającą 

z podstawy programowej kształcenia ogólnego, doradztwa edukacyjno-

zawodowego. Nauczyciele podnoszą kompetencje w zakresie pedagogiki 

specjalnej. 

2. „Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi – 

RPLD. 11.01.02-10-B028/16 Celem projektu realizowanego do sierpnia 



112 Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 2017/2018 

 

2018 roku jest poprawa jakości edukacji  poprzez wzrost efektów 

edukacyjnych, poprawę warunków do prawidłowego rozwoju 

psychofizycznego dzieci. Wartością dodaną jest doposażenie bazy 

dydaktycznej szkoły, poszerzenie oferty edukacyjnej, stworzenie 

warunków do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-

komunikacyjnych. W ramach projektu organizowane są – także w soboty 

zajęcia specjalistyczne, terapia ruchowa, terapia behewioralna, integracja 

sensoryczna, a także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i doradztwo 

edukacyjno-zawodowe. W projekcie uczestniczy 32 uczniów.   

 

Wykaz uzyskanych certyfikatów i tytułów: 

1. Certyfikat „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”  Wydział Zdrowia 

Urząd Miasta Łodzi. 

2. Certyfikat „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY” – Stowarzyszenie „Akcja 

Społeczna”. 

3. Certyfikat „SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA” UNICEF. 

 

Osoba rekomendująca: Jolanta Wojciechowska  
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ORGANIZACJA INNOWACYJNA 

 

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Iwona Kowalska 

 

Organizacja Innowacyjna – tytuł i certyfikat przyznano Zespołowi Szkół 

Zawodowych Specjalnych nr 2, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania 

Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

 

Charakterystyka działań innowacyjnych placówki  

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2, to szkoła wyjątkowa na 

edukacyjnej mapie Łodzi. Nie tylko oferuje możliwość kształcenia w wielu 

gwarantujących zatrudnienie zawodach, takich jak: krawiec, kucharz, 

cukiernik, operator maszyn w przemyśle włókienniczym, pracownik 

pomocniczy obsługi hotelowej, mechanik monter maszyn i urządzeń czy 

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ale także, przez 

swoje wszechstronne działania zapewnia pełną socjalizację uczniów, we 

wszystkich zakresach życia codziennego. Oferta kształcenia jest 

dostosowywana  do potrzeb rynku pracy, w ostatnim roku szkolnym w ofercie 

kształcenia pojawił się zawód sprzedawca a we współpracy z Zespołem Szkół 

Samochodowych w Łodzi wprowadzone zostały zawody: blacharz 

samochodowy i lakiernik. W nowym roku szkolnym w ofercie kształcenia 

znajdą się; pracownik pomocniczy obsługi gastronomicznej i pracownik 

pomocniczy krawca. W skład Zespołu wchodzą dwie szkoły wielozawodowe: 

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 24 dla uczniów: 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, słabo 

widzącej, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją oraz spektrum 

autyzmu i zespołem Aspergera i Specjalna Szkoła Przysposabiająca do 

Pracy nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Uczniów szkoła ma niezwykłych, mimo że borykają się z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności, to zarówno w czasie kształcenia zawodowego, jak 

i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, zdobyte wiadomości 

i umiejętności, uczniów obowiązują takie same zasady i warunki oceny jak 

ich pełnosprawnych kolegów ze szkół ogólnodostępnych. Ogrom pracy, jaki 

muszą włożyć w swoją edukację przynosi jednak wymierny efekt, kończąc 

szkołę mogą realizować swoje zawodowe plany oraz marzenia.  
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Dyrektor szkoły i nauczyciele podejmują wiele działań innowacyjnych by 

osiągać jak najlepsze efekty dydaktyczne i wychowawcze a w efekcie 

zapewnić jak najlepszy start w życie zawodowe swoim wychowankom. Do 

tych działań należy zaliczyć liczne  projekty edukacyjne oraz finansowane 

z funduszy Unii Europejskiej. 

Projekt Erasmus+  „Będę fachowcem na miarę Europy” 

Okres realizacji całego projektu- lata 2016-2018 

Projekt skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie monter 

zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Partnerem 

zagranicznym w projekcie jest BFW Bau Sachsen e.V., szkoła zajmująca się 

kształceniem zawodowym w dziedzinie budownictwa. Celem projektu jest: 

zdobycie doświadczeń zawodowych poza instytucją edukacyjną i poza 

granicami kraju, podniesienie umiejętności zawodowych ułatwiających 

adaptację na rynku pracy, ukształtowanie dodatkowych umiejętności 

językowych i międzykulturowych.  

Uczniowie biorący udział w projekcie uczestniczą w 2 tygodniowych stażach 

zagranicznych. Wyjazd na staż poprzedzony jest spotkaniami uczniów 

z doradcą zawodowym, mających na celu poznanie własnego potencjału 

i rozwijanie umiejętności planowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej. 

Uczniowie uczestniczą również w zajęciach dodatkowych mających na celu 

ukształtowanie dodatkowych umiejętności językowych i międzykulturowych. 

Po odbytym stażu każdy z uczniów otrzymuje dokument „indywidualny 

program osiągnięć”, w którym wymienione są wszystkie kompetencje nabyte 

w trakcie zajęć przygotowawczych do stażu i podczas stażu w Niemczech. 

Pierwszy z wyjazdów odbył się 20.III–2.IV. 2017 r. do Ponadzakładowego 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Glauchau. Podczas stażu zawodowego 

uczniowie samodzielnie wykonywali zadania zawodowe na stanowiskach 

pracy, współpracowali w zespole, adaptowali  się w nowym środowisku pracy 

w innej kulturze organizacyjnej, w międzynarodowym zespole pracowników. 

W efekcie odbytego stażu zawodowego w Niemczech, uczniowie nabyli nowe 

umiejętności zawodowe, co wpłynie korzystnie na ich adaptację na polskim 

i europejskim rynku pracy. Runda 2 projektu odbędzie się w kwietniu 

2018 roku.  

Projekt realizowany w ramach RPO Województwa Łódzkiego 

„Fach mam radę sobie dam” 

Czas realizacji projektu – od 01-01-2017 do 31-12-2018 

Projekt skierowany do uczniów klas I–III kształcących się w zawodach: 

kucharz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, monter 

zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Głównym celem 



Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 2017/2018 115 

 

projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 77 uczniów, poprzez 

udział w zajęciach dodatkowych, praktykach i stażach u pracodawców oraz 

doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 9 nauczycieli 

kształcenia zawodowego poprzez umożliwienie im udziału w szkoleniach 

i studiach podyplomowych.  

W ramach zajęć projektowych odbyły się dla uczniów szkolenia i kursy: 

carvingu, baristy, barmana, tynków dekoracyjnych, obsługi kas fiskalnych, 

obsługi wózków widłowych oraz dekorowania wyrobów cukierniczych. 

W dalszej kolejności odbędzie się kurs kelnerski. 

Dla nauczycieli zawodu zorganizowano już kurs barmański. Planowany jest 

jeszcze kurs tynków dekoracyjnych, florystyczny oraz kuchni molekularnej. 

Zakładane efekty w odniesieniu do uczniów, to poprawa zdawalności 

egzaminów zawodowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych, 

zwiększenie możliwości zatrudnienia w zawodzie i osiągnięcia wyższego 

statusu zawodowego. A w odniesieniu do nauczycieli, podniesienie 

kompetencji i uzyskania kwalifikacji zawodowych dla lepszej edukacji 

obecnych i przyszłych uczniów placówki, rozwój zawodowy z korzyścią dla 

uczniów. 

Projekt realizowany w ramach RPO Województwa Łódzkiego 

„Moje umiejętności – Moja przyszłość” 

Realizacja projektu „Moje umiejętności – Moja przyszłość”, rozpoczyna się 

w kwietniu 2018 r. Zasługuje on na szczególną uwagę bowiem skierowany 

jest zarówno do uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia jak i Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy oraz nauczycieli kształcenia zawodowego. 

W ramach działań w projekcie planowane są dla uczniów: spotkania 

z doradcą zawodowym, praktyki zawodowe, dodatkowe zajęcia 

specjalistyczne w ramach zawodów, oraz szkolenia zawodowe dla 

nauczycieli. Doposażone będą pracownie i warsztaty szkolne w nowoczesny 

sprzęt i urządzenia. Oczekiwane efekty realizacji projektu, to poprawa 

zdolności do zatrudnienia przyszłych absolwentów szkoły, poszerzenie 

współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wyposażenie pracowni 

i warsztatów szkolnych w nowoczesne zgodne z potrzebami rynku pracy 

urządzenia. 

Projekt ten ma również dodatkowe zadanie  jakim jest wsparcie w realizacji 

projektu inwestycyjnego, który realizowany będzie w placówce w latach 

2018-2020. 

 

 



116 Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 2017/2018 

 

Innowacyjna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

Projekt edukacyjny „SZKOŁA TEATRALNA” 

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym Nie tylko i skierowany do uczniów Specjalnej Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy nr 2 funkcjonującej w Zespole. W ramach 

projektu dla grupy 10 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

również niepełnosprawnością ruchową, prowadzone są szkolenia aktorskie, 

warsztaty dykcji i impostacji głosu, warsztaty muzyczne, ruchu scenicznego – 

z podstaw pantomimy.  

Efektem tych działań są realizowane przedstawienia prezentowane przed 

społecznością szkolną. W tym roku aktorzy z koła teatralnego przygotowali 

spektakl wigilijny pt. „Chór Aniołów”, którym uświetnili uroczystość 

szkolnego spotkania wigilijnego 20 grudnia 2017 roku. Podczas spotkania 

wigilijnego spotkali się uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz 

nauczyciele którzy zakończyli już swoją karierę zawodową. Były to chwile 

wzajemnej życzliwości, pełne magii, uroku i radości. 

Projekt edukacyjny we współpracy z Fundacją Bankową im. L.Kronenbrega 

„Zdrowy posiłek to nie wysiłekˮ 

W ramach projektu cyklicznie organizowane są spotkania pod nazwą 

„Zdrowy posiłek to nie wysiłek”. Spotkania prowadzi wolontariusz wskazany 

przez Fundację Bankową. Ponadto Fundacja ta wspomaga organizację zajęć, 

finansując doposażenie w drobny sprzęt AGD i zakup produktów 

spożywczych wykorzystywanych w trakcie zajęć zdrowego żywienia. 

Projekt inwestycyjny -Pracownia gastronomiczna 

Okres realizacji 2018–2020 

Projekt obejmuje modernizację pracowni gastronomicznej do realizacji zajęć 

praktycznych i teoretycznych przedmiotów zawodowych na kierunkach: 

kucharz, piekarz, cukiernik i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej dla 

uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, ze spektrum 

autyzmu, zespołem Aspergera i sprzężeniami w tym z afazją oraz 

stanowiskami dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Inwestycja obejmuje 

również adaptację i złamanie barier architektonicznych dziedzińca szkolnego 

dla Zespołu Szkół . 

Zadania inwestycyjne umożliwią prawidłowe funkcjonowanie zawodowe 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i obejmować będą:  

1. modernizację pomieszczeń (95 m2 - pracownia dla zawodów 

gastronomicznych), dostosowanie pracowni do wymogów osób 
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niepełnosprawnych w tym osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich z uwzględnieniem  stosowne przepisów i dostosowań. Nowa 

pracownia umożliwi tym uczniom przystępowanie do egzaminów 

zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  

2. wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony dziedzińca 

szkoły łączącego pracownię zajęć kierunków gastronomicznych z głównym 

budynkiem szkoły. Wykonany podjazd z dwukierunkowym zakończeniem: 

bezpośrednim wejściem do pracowni gastronomicznej jak również 

zejściem na dziedziniec. 

3. modernizacja dziedzińca wewnętrznego, dla młodzieży 

z niepełnosprawnościami. Realizacja zadania pozwoli na bezpieczne 

spędzanie czasu wolnego oraz umożliwi prowadzenie ciekawych zajęć dla 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym 

niepełnosprawnych ruchowo, ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.   

 

Osoba rekomendująca: Maria Michalak, nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 
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ORGANIZACJA INNOWACYJNA 

 

Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi 

Dyrektor: dr Joanna Podolska-Płocka 

 

Organizacja Innowacyjna – tytuł i certyfikat przyznano Centrum Dialogu 

im. Marka Edelmana, 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. EduAkcja – cykl wykładów o historii XX dla uczniów szkół średnich. 

Zajęcia prowadzone są przez Szymona Pawlaka, historyka z Centrum 

Dialogu. Zajęcia prowadzone są od X 2017 roku do IV 2018 roku. 

Uczestnicy zajęć poszerzają wiedzę historyczną ponad podstawę 

programową. Udział w wykładach jest doskonałą formą przygotowania do 

matury. (EduAkcja trwa cykliczne od kilku lat). Zajęcia dotyczą 

współczesnych problemów w odniesieniu do kontekstu historycznego.  

2. Klub Kuriera -Klub powstał z inicjatywy pracowników Centrum Dialogu 

im. Marka Edelmana w Łodzi. W założeniu ma stać się miejscem 

grupującym młodych ludzi zainteresowanych poznawaniem historii 

w sposób bezpośredni u jej źródeł. Inspiracją pomysłu była przypadająca 

w 2014 roku 100. rocznica urodzin Jana Kozielewskiego, bardziej znanego 

jako Jan Karski.  

W 2017 r. realizowano projekt edukacyjny, w całości poświęcony 

dzieciom. Poruszano w nim tematy związane z dzieciństwem na 

przestrzeni wieków, powstawaniem Praw Dziecka oraz opisujące warunki 

w jakich muszą dorastać dzieci z całego świata. 

3. Cykliczne spotkania ekumeniczne - rozmowy o biblijnym znaczeniu 

świąt Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego z duchownymi 

przedstawicielami różnych wyznań chrześcijańskich. Uczestnicy są 

prowokowani do myślenia. Jak przeżywać święta, czemu one służą, czy 

oprócz tradycji znanych wszystkim od dziecka faktycznie rozumiemy 

istotę ich chrześcijańskiego interpretowania.  
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4. Geneza kryzysu migracyjnego - wykłady podczas których młodzież 

zapoznaje się z przyczynami kryzysu migracyjnego, zajęcia obejmują 

elementy edukacji medialnej. 

5. Cykliczne wakacyjne spacery - spacery realizowane są pod hasłem 

„Chodź na spacer. Jest wtorek” W tym roku spacery były związane 

z tematyką 4 Kultur. 

6. Zajęcia dla szkół podstawowych i średnich - zajęcia prowadzone przez 

edukatorów Centrum Dialogu skupiających się na tematyce związanej 

z wielokulturowymi korzeniami Łodzi, historią Litzmannstadt Getto 

i wielkimi postaciami związanymi z naszym miastem: Marek Edelman, 

Arnold Mostowicz, Jan Karski. Są to wykłady, projekty edukacyjne, gry 

miejskie, wyjazdy. Centrum Dialogu propaguje wśród młodzieży wartości 

oparte na tolerancji, prawdzie i otwartości. Cechą charakterystyczną 

projektów jest uczenie się od siebie. Młodzież zachęcona do 

przekazywania w swoich środowiskach wiedzy zdobytej w Centrum 

prowadzi zajęcia dla rówieśników.  

7. Spotkania z osobami działającymi na rzecz innych 

Były to spotkania między innymi z: 

- Anną Wilczyńską pt. „Syryjskie dzieci - pokolenie stracone?”, która 

opowiedziała jak wygląda rzeczywistość dla syryjskich dzieci - zarówno 

tych, które pozostały w kraju, jak i tych, które żyją w Turcji i Libanie - 

oraz o tym, jakie działania podejmują lokalne organizacje, aby odzyskać 

stracone pokolenie. Pani Wilczyńska prowadzi warsztaty na temat 

uchodźców i islamu, uczy języka arabskiego.  

- Markiem Michalakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka pt. „Czy dzieci 

i ryby głosu nie mają?”. Wykład adresowany był do młodzieży w wieku 

gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w związku z przypadającym 

20 listopada a ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 

Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Wykład towarzyszył wystawie 

„Nie ma dzieci są ludzie. Prawa dziecka to prawa człowieka”. 

- Michaelem Szudrichem, naczelnym Rabinem Polski, który opowiedział 

o swoim życiu, rodzinie i najnowszej książce pt. „Nie ma rzeczy 

niemożliwych”. 

- Danielem Libeskindem, światowej sławy architektem urodzonym 

w Łodzi. Rozmowa o łódzkich korzeniach i tęsknotach. 

- Ewą i Aliną Rubinstein - córkami Artura Rubinsteina, które opowiedziały 

o Łodzi i swoim Ojcu, na otwarciu wystawy „Artur Rubinstein rodzinnie”. 

- Aleksandrem Edelmanem, synem Marka Edelmana i Martyną Rusiniak-
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Karwat. Rozmawiano m.in. o nowej książce patrona Centrum Dialogu 

„Nieznane zapiski o getcie warszawskim” i o życiu bez Edelmana. 

8. 5 edycji Żywej Biblioteki  

Żywa Biblioteka to bardzo ciekawa forma spotkania oparta na rozmowie. 

Zwyczajna, codzienna czynność, często poruszająca trudne tematy, 

wymagająca otwartości i chęci zrozumienia drugiego człowieka. Do 

projektu zapraszane są „Żywe Książki” - czyli ludzie, którzy opowiadają 

swoje historie...a wśród nich bezdomny, transgender, osoba poruszająca się 

na wózku inwalidzkim, babka, mama lesbijki, mama dziecka 

autystycznego, osoba aseksualna, gej, tourettyk i wiele innych. 

9. Organizacja obchodów kolejnych rocznic likwidacji Litzmannstadt 

Getto (w tym roku 73) i Wielkiej Szpery (75). W programach uroczystości 

organizowano wykłady, projekcje filmów, koncerty, spotkania 

z Ocalałymi, spacery, wystawy itp. 

10. „Granice Bałut” 

Jest to cykl spotkań (wykłady, spacery itp.) przybliżających historię, 

miejsca i ludzi związanych z Bałutami - wyjątkową dzielnicą Łodzi, 

przyłączoną do miasta 103 lata temu. 

11. Wydawanie publikacji 

Wydano m. in. Bałucki Słownik, „Drzewo życia” Chavy Rosenfarb, 

książkę o historii Łodzi oraz getta po raz pierwszy przetłumaczoną 

z języka jidysz, „Getto walczy” Marka Edelmana, „Żółta gwiazda 

i czerwony krzyż” Arnolda Mostowicza i katalogi do wystaw o Ocalałych 

z łódzkiego getta.  

 

Charakterystyka działań innowacyjnych podejmowanych we współpracy 

z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

1. Centrum Dialogu wraz z Urzędem Miasta Łodzi przy aktywnym udziale 

konsultantów ds. edukacji regionalnej ŁCDNiKP zorganizowało flash 

mobie - akcję poparcia dla kandydatury Polski (i Łodzi) w staraniu się 

o EXPO 2022. 

2. ŁCDNiKP systematycznie upowszechnia ofertę edukacyjną Centrum 

Dialogu. 
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Charakterystyka działań innowacyjnych podejmowanych we współpracy 

z innymi partnerami strategicznymi  

1. Cykl spotkań „Łódź Niepodległa” związanych ze 100-leciem odzyskania 

niepodległości przez Polskę - przybliża najważniejsze osiągnięcia 

i momenty łódzkiego dwudziestolecia międzywojennego. Spotkania 

organizowane we współpracy z pracownikami Wydziału Filozoficzno – 

Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. 

2. Z miasta Łodzi /Movies from Łódź in English – przegląd 

niezapomnianych filmów z Łodzi, organizowany we współpracy z Biurem 

Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego. Adresowany jest 

głównie do studentów zagranicznych i innych osób anglojęzycznych, które 

w Łodzi uczą się lub pracują. Projekcje przewidziane są na cały rok 

akademicki od X 2017 roku do VI 2018 roku. 

3. Cykl wykładów o przeszłości, tradycji i współczesności dzieła Reformacji 

pod tytułem „500 lat Reformacji” prowadzony razem z Parafią 

Ewangelicko - Augsburską Świętego Mateusza w Łodzi. 

4. Cykl wykładów pod hasłem „Żydowskie tematy. Religia. Tradycja. 

Kultura.” towarzyszących wystawie LODZER MISZMASZ. Partnerzy 

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi - Jewish Community in Lodz, 

Cukunft Jewish Association, Żydowski Instytut Historyczny (od X 2016 

roku do VI 2017 roku). 

 

Wykaz realizowanych projektów międzynarodowych, krajowych, lokalnych  

1. Kolorowa Tolerancja to cykliczna impreza organizowana w Łodzi 

od 18 lat, od 2011 roku koordynowana przez Centrum Dialogu. Kolorowa 

Tolerancja to cykl wykładów, spotkań, działań w przestrzeni miasta 

mających na celu szerzenie idei tolerancji, obalania stereotypów. 

Głównym założeniem akcji jest zwrócenie uwagi na problem mowy 

nienawiści – zarówno na murach Łodzi (stąd coroczna akcja 

zamalowywania obraźliwych napisów), happeningi pokazujące 

różnorodność mieszkańców Łodzi (w 2017 hasłem KT była Kolorowa 

Wielokulturowa, w marszu ulicą Piotrkowską przeszło kilkaset studentów 

i pracowników międzynarodowych firm, pokazując, że Łódź nadal jest 

wielokulturowym miastem). Partner: Instytut Tolerancji, KobieTY, 

Uniwersytet Łódzki. 

2. Mikołajki dla dzieci z Domów Małego Dziecka z Łodzi zorganizowane 

w ramach projektu Raport 2017: Partnerzy: Muzeum Historii Polski. 

Do akcji włączyły się Grupa Cernival – Łódź Przestrzeń i Bank Żywności 
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w Łodzi im M. Edelmana oraz wycieczki dla dzieci z Domów Małego 

Dziecka do Warszawy, Torunia i łódzkich Łagiewnik.  

3. Centrum Dialogu było współorganizatorem wydarzeń upamiętniających 

75. rocznicę powstania niemieckiego obozu dla dzieci polskich przy ulicy 

Przemysłowej. Cykl spotkań zorganizowano w partnerstwie z łódzkim 

oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. 

 

Wykaz uzyskanych przez szkołę/placówkę certyfikatów i tytułów  

1. Dyrektor Joanna Podolska na liście 10 aktywistek i aktywistów z Łodzi, 

którzy zmieniają miasto na lepsze. 

2. Dyrektor dr Joanna Podolska została laureatką Nagrody Polin 2017. 

3. Nagroda Urzędu Miasta Łodzi za 2016 rok. 

 

Osoba rekomendująca: Piotr Machlański, nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 
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AMBASADOR INNOWACYJNYCH IDEI I PRAKTYK 

PEDAGOGICZNYCH 

 

Bartniak-Rogalska Anna 

Politechnika Łódzka 

 

Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych – tytuł 

i certyfikat przyznano Pani Annie Bartniak-Rogalskiej, informatykowi, 

absolwentce Akademii Młodych Twórców, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego.  

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań 

 PhD student na PŁ 

Badania nad oceną modelu stereoskopowej oceny jakości video. 

 Firma Wasteland Interactive  

Tworzenie środowiska gier 3D.  

Wastelands Interactive jest firmą powstałą w 2006 roku, która 

specjalizuje się w produkcji klasycznych gier strategicznych. Zespół 

koncentruje się na tworzeniu strategii turowych przeznaczonych na 

komputery osobiste, jednak ma na swoim koncie również tytuły 

opracowane z myślą o konsolach i urządzeniach mobilnych. 

 3D Artist w firmie LightCast 

Przygotowanie Videomappings dla Light Move Festival 2014 w Łodzi 

i Juwenaliów Politechniki Łódzkiej, 2013. 

 Stażysta w firmie MOOMOO Architekci 

Doskonalenie i kształtowanie nowych umiejętności w zakresie 

wizualizacji architektonicznych (zarówno renderingu, jak i malowania 

matowego). 

 Trener/edukator w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego 

 Prowadzenie pozaformalnych zajęć komputerowych dla uczniów 

różnych rodzajów szkół: 

1. Prowadzenie przez 3 lata kursów Macromedia Flash ; 
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2. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów komputerowych 

w ramach Forum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie. 

 Absolwentka Akademii Młodych Twórców z roku 2004 

 

Osoba rekomendująca: Sławomir Szaruga, nauczyciel konsultant, 

opiekun AMT w ŁCDNiKP 
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AMBASADOR INNOWACYJNYCH IDEI I PRAKTYK 

PEDAGOGICZNYCH 

 

Goss Dominik 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  

 

Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych – tytuł 

i certyfikat przyznano Panu Dominikowi Gossowi, informatykowi, w roku 

2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 

organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego.  

 

Charakterystyka działań innowacyjnych nauczyciela oraz efektów procesów 

wdrożeniowych 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Informatyzacji ŁCDNiKP 

Prezes Zarządu Firmy INWEDO 

1. Absolwent Akademii Młodych Twórców z 2001 roku, 

2. Prowadził zajęcia z młodzieżą w Twórczej Szkole Komputerowej 

uzyskując tytuł edukatora AMT,  

3. Utworzył programy komputerowe (Pomocnik PHP, Pomocnik MySQL),  

4. Pomysłodawca i jeden z realizatorów Ogólnopolskiego Portalu 

Akademii Młodych Twórców realizowanego w ramach projektu 

Partnerstwa dla Przyszłości firmy Microsoft,  

5. Wendor firmy Microsoft (E-nadzór, ClassServer), 

6. Uczestniczył w międzynarodowej konferencji Edukacja alternatywna 

zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki wygłaszając referat 

Tworzenie portali edukacyjnych dla potrzeb kształcenia na odległość,  

7. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości zdecydował się na wybór studiów 

na styku informatyki i ekonomii. Po uzyskaniu tytułu magistra na 

kierunku Informatyki i Ekonometrii Wydziału Ekonomiczno-

Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, rozpoczął pracę w Łódzkim 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego na 

stanowisku Pełnomocnika Dyrektora d/s informatyzacji instytucji. 

8. Działając w  Regionalnym Centrum Innowacji firmy Microsoft stworzył 

oprogramowanie do testowania nauczycieli pragnących uzyskać 
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certyfikat potwierdzający poziom ukształtowanych przez nich 

umiejętności informatycznych. 

9. Prowadził zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych 

z informatyki w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wyższej 

Szkole Informatyki w Łodzi.   

10. Założył firmę informatyczną INWEDO zajmującą się budową 

innowacyjnych aplikacji internetowych oraz outsourcingiem usług 

informatycznych dla firm oraz klientów indywidualnych  i z sukcesem 

ją prowadzi.  

 

Obecnie to: 

Energiczny przedsiębiorca, z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu 

globalnych produktów IT. Absolwent Google Leadership Academy. Ma na 

koncie ponad 160 projektów, które zrealizował jako project manager 

i dyrektor zarządzający INWEDO. Wiele rozwiązań, które budował, 

tworzył od samych podstaw. Wśród nich są także startupy, w tym jego własny, 

dlatego chętnie doradza przedsiębiorcom, którzy są dopiero na początku 

swojej drogi. Dzięki ponad 160 projektom informatycznym zrealizowanym na 

całym świecie dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą.  

 

Osiągnięcia 

1. Wygranie konkursu i zakwalifikowanie się do programu Polski Most 

Krzemowy, który pozwolił na zaprezentowanie pomysły w Dolinie 

Krzemowej w San Francisco podczas największej imprezy startupowe 

TechCrunch Disrupt / 2015. 

2. Startup Timble, zakwalifkował się jako 1 z 10 startupów z Europy do 

udziału w programie akceleracji Axel Springer Plug And Play w Berlinie 

/ 2016. 

3. Projekt Timble został wyróżnionych jako jeden z 10 projektów przez 

Google Campus do udziału w programie Google Campus Central Europe 

Exchange / 2016. 

4. Kompetencje, umiejętności i zaangażowanie Dominika jako lidera 

zostało docenione przez Google Polska w wyniku czego został 

zaproszony do udziału i z powodzeniem ukończył Google Leadership 

Academy. 
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5. W latach 2016/2017 został zaproszony do prelekcji na ponad 

10 konferencjach ogólnopolskich dotyczących startupów i tworzenia 

innowacyjnych projektów. 

 

Osoba rekomendująca: Sławomir Szaruga, nauczyciel konsultant,  

opiekun AMT w ŁCDNiKP 
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AMBASADOR INNOWACYJNYCH IDEI I PRAKTYK 

PEDAGOGICZNYCH 

 

Kołakowski Adam 

ABB Ability™, ul. Aleksandrowska 67, 91-205 Łódź 

 

Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych – tytuł 

i certyfikat przyznano Panu Adamowi Kołakowskiemu, informatykowi, 

w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego 

w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań 

 Absolwent Akademii Młodych Twórców z roku 2003 

 Założyciel firmy Lava Business Solutions 

Firma dba o każde wyzwanie informatyczne - stronę internetową, 

kampanię internetową, dedykowane oprogramowanie, środowisko 

sieciowe lub sprzęt komputerowy.  

 Architekt systemów informatycznych w mBanku 

 Trener/edukator w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego 

Prowadził profesjonalne szkolenia i pozaformalne zajęcia komputerowe 

dla uczniów różnych rodzajów szkół 

 IT Professional w Biurze Konsultingowym MAAN 

 Odpowiedzialny za wszystkie usługi IT świadczone klientom 

 Network Administrator firmy NSZZ Solidarność 

Zarządzanie serwerami sieciowymi i internetowymi/intranetowymi 

 Programista w firmie DEV 36 

Programowanie aplikacji biznesowych w .NET / C # / ASP.NET m.in. dla 

firmy Microsoft 

 Trener w firmie NT Group Systemy Informatyczne  

Prowadził profesjonalne szkolenia IT 

 Konsultant w firmie SII 
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Francuska firma SII Polska zatrudnia ponad 3200 specjalistów. Jest 

liderem usług IT i inżynierii w Polsce. Realizuje projekty dla wiodących 

firm z Polski i z zagranicy. Wspieramy naszych Klientów (szczególnie 

banki) w zakresie rozwoju oprogramowania, zarządzania infrastrukturą 

IT, testów, usług service desk i inżynieryjnych.  

Obecnie: 

 Ewangelista technologiczny ABB Ability™ 

Ewangelista to osoba, która posiada rozległą wiedzę na temat, którym 

się zajmuje. W firmie jest odpowiedzialny za komunikację 

z użytkownikami produktów firmy. Technologiczny ewangelista firmy 

trafia na konferencje, warsztaty i hackathony. Uczestniczy 

w kształtowaniu społeczności. To on występuje na scenie na takich 

spotkaniach.  

ABB jest globalnym liderem w technologiach dla energetyki 

i automatyki. Tworzy i wspiera wszechstronny zakres produktów, 

systemów i usług, które zwiększają efektywność energetyczną, 

niezawodność oraz produktywność klientów przemysłowych, 

infrastrukturalnych oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej. 

 

Osoba rekomendująca: Sławomir Szaruga, nauczyciel konsultant,  

opiekun AMT w ŁCDNiKP 
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AMBASADOR INNOWACYJNYCH IDEI I PRAKTYK 

PEDAGOGICZNYCH 

 

Kowalczyk Michał 

Firma TomTom Polska sp. z o.o. oddz. w Łodzi, ul. Stefana Żeromskiego 94c 

 

Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych – tytuł 

i certyfikat przyznano Panu Michałowi Kowalczykowi, informatykowi, 

w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego 

w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań 

1. Wygrana w ogólnopolskim konkursie „Najlepszy pomysł na 

wykorzystanie Internetu w szkoleˮ w kategorii szkoły podstawowe 

i gimnazja (2001 r.). 

2. Tworzenie stron internetowych (w tym o astronomii (2001 r.), Jamesie 

Bondzie (2003 r.)). 

3. Tworzenie gier komputerowych w tym „Macgayver Menuˮ (2004 r.) 

http://macgayvermenu.konst.pl. 

4. Prowadzenie przez 3 lata kursów Macromedia Flash dla młodzieży szkół 

łódzkich. 

5. Prowadzenie przez pół roku kursu Macromedia Flash dla nauczycieli 

XII LO (będąc jednocześnie uczniem tej szkoły). 

6. Inicjowanie współpracy z projektem im. Rolanda Maze oraz 

prowadzenie tej współpracy przez pierwszy rok. 

a. przeprowadzenie prelekcji w Łodzi i Amsterdamie, 

b. prowadzenie przez rok kursu C++  z młodzieżą szkół 

ponadgimnazjalnych oraz studentami  łódzkich uczelni, 

c. tworzenie oprogramowania wykorzystywanego przez naukowców IBJ 

PAN). 

7. Zorganizowanie warsztatów w ramach II, III konferencji AMT oraz 

Międzynarodowej konferencji Netd@ys. 

8. Stworzenie pracy naukowej we współpracy z naukowcami Uniwersytetu 

Lotaryngii i Uniwersytetu Strassburga „Revisiting component tree based 

http://macgayvermenu.konst.pl/
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segmentation using meaningful photometricˮ wydanej w ramach 

międzynarodowej konferencji ICCVG (2012 r.) 

(https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-33564-8_57). 

9. Zaprezentowanie autorskich projektów w Samsung HQ - Suwon (Korea 

Południowa) - 2013 roku. 

10. Przeprowadzenie zajęć w ramach dwóch edycji Nokia C++ Academy 

(2014 r.). 

11. Przeprowadzenie prelekcji „Djinni - Java/Objective-C and C++ 

bridgingˮ podczas ogólnopolskiej konferencji 4Developers (Warszawa, 

kwiecień 2016) oraz targów pracy InfoMeet Łódź (maj tego samego 

roku). 

12. Przeprowadzenie prelekcji „Native library based Android application - 

why, how and is itworth it?ˮ w ramach spotkań łódzkiej grupy 

użytkowników (Java Java User Group Łódź) (kwiecień 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=X4dj2pOlbZQ. 

13. Przeprowadzenie prelekcji „How to combine Swift/Kotlin with C/C++ˮ 

w ramach ogólnopolskiej konferencji Mobilization 

https://www.youtube.com/watch?v=eNppYcmsx-g,która również stała 

się częścią Realm Academy https://academy.realm.io/posts/kowalczyk-

mobilization-combining-swift-kotlin-c-cpp(Łódź, październik 2017). 

14. Przeprowadzenie prelekcji „C/C++ based mobile applicationˮ w ramach 

ogólnopolskiej konferencji code:dive (Wrocław, listopad 2017). 

 

Firma TomTom Polska sp. z o.o. oddz. w Łodzi, to światowy lider w branży 

produktów do nawigacji, podglądu ruchu drogowego i map, a także producent 

zegarków sportowych GPS i dostawca rozwiązań do zarządzania flotą 

pojazdów. 

 

Osoba rekomendująca: Sławomir Szaruga, nauczyciel konsultant,  

opiekun AMT w ŁCDNiKP 
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AMBASADOR INNOWACYJNYCH IDEI I PRAKTYK 

PEDAGOGICZNYCH 

 

Rogalski Marek 

GOOGLE, Zurych, Brandschenkestrasse 110, 8002 Zürich, Szwajcaria 

Politechnika Łódzka, Phd Student 

 

Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych – tytuł 

i certyfikat przyznano Panu Markowi Rogalskiemu, informatykowi, w roku 

2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 

organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego.  

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań 

1. Absolwent Akademii Młodych Twórców z roku 2008. 

2. Trener/edukator w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego. Prowadził profesjonalne szkolenia 

i pozaformalne zajęcia komputerowe dla uczniów różnych rodzajów szkół. 

3. Laureat konkursów informatycznych.  

4. Uczestnik Olimpiady Informatycznej na szczeblu centralnym 

5. Czynny udział w projektach realizowanych w  ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki i wykorzystujących doświadczenia 

Akademii Młodych Twórców z  pracy z uczniem uzdolnionym 

informatycznie: 

 AMT – program wspierania uczennic i  uczniów uzdolnionych 

informatycznie  

 AMT – program wspierania zainteresowań informatycznych uczennic 

i uczniów szkół zawodowych. 

6. Autor internetowego kursu JavaScript  

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLnt9Nwtpt_DHSkI9c8EDt0eZzUuk

WWDmY) 

Na studiach:  

1. Drugie miejsce w maratonie programistycznym Deadline 2014 

i pierwsze miejsce w Samsung App Cup 2013, za aplikację „Dessinˮ do 

automatyzacji czynności za pomocą telefonu 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=it.dessin.app&hl=pl). 

2. Praca inżynierska „Tłumaczenie Maszynoweˮ. 

3. Praca magisterska „Identyfikacja sekwencji zdarzeń w środowisku 

dokumentów HTML5ˮ. 

4. Praca doktorska „Automatyczne uzupełnianie kodu źródłowego 

z wykorzystaniem rekurencyjnych sieci neuronowychˮ. 

5. Prowadzenie zajęć z „Sztucznej Inteligencji i Systemów Ekspertowychˮ, 

„Inteligentnej Analizy Danychˮ, „Teorii Podejmowania Decyzjiˮ. 

 

Po studiach: 

1. Przez ok. rok - indywidualna działalność gospodarcza - komercjalizacja 

projektu Dessin, a także innych aplikacji - w tym innowacyjnej aplikacji 

do nagrywania zdarzeń minionych „Echoˮ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.mrogalski.saidit&hl=pl. 

2. Od września 2014 - praca w Google. Przez pierwszy rok w Krakowie - 

stosowanie technik sztucznej inteligencji do wyszukiwania firm, 

a później w Zurychu - wykrywanie spamu oraz aktywności bonetów. 

3. Autor „Wektorowego słownika języka polskiegoˮ 

(http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C409510%2Cpowstal-

polski-slownik-ktory-mierzy-odleglosci-miedzy-polskimi-

slowami.html), nagrodzonego złotym medalem na wystawie Geneva 

Inventions 2016 oraz srebrnym medalem na wystawie Invent Arena 

2016. 

 

Zainteresowania: 

 języki sztuczne - popularyzacja języka Lożban 

https://mw.lojban.org/papri/Lojban, 

 wizualne języki programowania, 

 sztuczna inteligencja. 

 

Obecnie 

• PhD student na PŁ 

• Sotfware engineer w firmie Google 
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Według Millward Brown Optimor wartość firmy Google na świecie to 

86 mld dolarów. Co roku do kadr napływają co najmniej dwa miliony CV od 

osób ubiegających się o pracę w Google. Przyjętych zostaje około 1% z nich. 

 

Osoba rekomendująca: Sławomir Szaruga, nauczyciel konsultant, 

opiekun AMT w ŁCDNiKP 
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AMBASADOR INNOWACYJNYCH IDEI I PRAKTYK 

PEDAGOGICZNYCH 

 

Bączyński Marek 

Stockholm University (Szwecja) 

 

Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych – tytuł 

i certyfikat przyznano Panu Markowi Baczyńskiemu, studentowi, 

absolwentowi AMT, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań 

1. Prowadził zajęcia dydaktyczne w Akademii Młodych Twórców,  

m.in. z robotyki mobilnej. 

2. Brał czynny udział w projektach realizowanych w ramach Programu 

Operacyjnego kapitał Ludzki i wykorzystujących doświadczenia 

Akademii Młodych Twórców w pracy z uczniem uzdolnionym 

informatycznie, np.: 

 AMT - program wspierania uczennic i uczniów uzdolnionych 

informatycznie  

 AMT - program wspierania zainteresowań informatycznych uczennic 

i uczniów szkół zawodowych 

3. Laureat konkursu na najlepiej wygłoszony referat podczas 

Wojewódzkiej Konferencji Nauczycieli Informatyki. 

4. Uczestniczył w projektach unijnych organizowanych w Centrum 

prowadząc zajęcia dydaktyczne z zakresu robotyki mobilnej oraz 

tworząc materiały dydaktyczne w postaci publikacji tradycyjnej oraz 

w formie elektronicznej dostosowanej do zajęć e-learningowych. 

5. Pracował w firmie Blue Brick (http://blue-brick.com)zajmującej się 

tworzeniem oprogramowania biznesowo i systemów wbudowanych na 

zamówienie. 

6. Jest współautorem gier „Twistujˮ i „SuperHotˮ bijących rekordy 

w ilości zebranych funduszy na ich rozwój w ramach Kickstartów. 

Obecnie studiuje w Sztokholmie. 

 

Osoba rekomendująca: Sławomir Szaruga, nauczyciel konsultant,  

opiekun AMT w ŁCDNiKP 
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AMBASADOR INNOWACYJNYCH IDEI I PRAKTYK 

PEDAGOGICZNYCH 

 

Rychlicki-Kicior Krzysztof 

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi 

 

Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych – tytuł 

i certyfikat przyznano Panu dr Krzysztofowi Rychlickiemu-Kicior, 

informatykowi, Prezesowi Zarządu w firmie MAKIMO SYSTEMS, w roku 2018 

podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 

organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego.  

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań 

1. Będąc uczniem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 

im. H. Wieniawskiego, uczestniczył w zajęciach Akademii Młodych 

Twórców tworząc strony internetowe i zgłębiając tajniki programowania 

w językach wysokiego poziomu.  

2. Przez następne lata poznawał Delphi, PHP, Javę (w szczególności J2ME) 

i C#. Jego wiedza i ukształtowane na wysokim poziomie umiejętności 

programistyczne pozwoliły mu prowadzić dla swoich młodszych kolegów 

z Twórczej Szkoły Komputerowej, początkowo fragmenty, a następnie 

całe zajęcia dydaktyczne (również w języku angielskim) dotyczące 

problematyki, którą się interesował.  

3. Za swą działalność dydaktyczną otrzymał Certyfikat Innowatora Edukacji 

Informatycznej nr1/2006 wydany przez ŁCDNiKP.  

4. W latach 2003–2012 był współorganizatorem Konferencji Młodych 

Twórców organizowanych przez członków Akademii dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. Wygłaszał referaty, których tematyka dotyczyła 

najnowszych technologii informacyjnych, dzięki czemu jego 

wystąpieniom zawsze towarzyszyło duże zainteresowanie uczestników 

konferencji.  

5. W 2004 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zleciło 

ŁCDNiKP realizację polskiej edycji Międzynarodowego Konkursu 

Netd@ys. Krzysztof współtworzył witrynę internetową oraz 

administrował forum projektu.  
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6. W tym samym roku rozpoczął działalność publicystyczną w czasopismach 

z branży informatycznej – PC World Komputer, Software Developer’s 

Journal, NEXT. Jego artykuły ukazujące się w tym okresie czasu w prasie 

komputerowej dotyczyły tematyki programistycznej, np. Tworzenie 

komponentów w NET 2.0, Sonda w PHP, Programowanie internetowe 

w Delphi przy użyciu technologii Socketów. 

7. W 2006 roku opublikował swoją pierwszą książkę J2ME. Java dla 

urządzeń mobilnych. Nakładem największego polskiego wydawnictwa 

zajmującego się literaturą informatyczną, do tej pory wydanych zostało 

wiele pozycji książkowych jego autorstwa, np. ASP.NET 3.5 dla 

programistów PHP, C# Tworzenie aplikacji graficznych w .NET 3.0, Java 

EE 6 Programowanie aplikacji WWW, J2ME.Praktyczne projekty. 

8. Będąc „akademikiem” uczestniczył w konferencjach informatycznych 

organizowanych przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

oraz w konferencji międzynarodowej Software Development GigaCon.  

9. Należał do społeczności CodeGuru.pl - zwłaszcza na forum portalu oraz 

zajął III miejsce w konkursie CodeGuru miesiąca edycja czerwiec 2006 za 

artykuł Usługa sieciowa MSN Search w aplikacji C#. 

10. W roku 2007 za swoją działalność z zakresu IT został wyróżniony przez 

firmę Microsoft, która przyznała mu tytuł MICROSOFT MOST 

VALUABLE PROFESSIONAL (MVP) w kategorii Visual Developer – 

Visual C#. MVP to wyjątkowi specjaliści, posiadający imponującą wiedzę 

z zakresu technologii Microsoftu, szeroko rozpoznawani z powodu dużej 

aktywności oraz stałego wspierania społeczności gromadzących się wokół 

firmy. Nominacje do tego tytułu są wynikiem zauważenia ich działalności 

przez pracowników działu wsparcia technicznego Microsoftu. 

W 2007 roku tytuł ten otrzymało ośmiu Polaków, a Krzysztof był jego 

najmłodszym posiadaczem.  

11. W roku szkolnym 2007/2008 koordynował realizację części 

informatycznej projektu Multimedialna Encyklopedia Łodzi realizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego.  

12. W następnych latach brał czynny udział w projektach realizowanych 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wykorzystujących 

doświadczenia Akademii Młodych Twórców z pracy z uczniem 

uzdolnionym informatycznie, np. AMT – program wspierania uczennic 

i  uczniów uzdolnionych informatycznie czy AMT – program wspierania 

zainteresowań informatycznych uczennic i uczniów szkół zawodowych. 
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13. Będąc studentem Politechniki Łódzkiej na Wydziale Fizyki Technicznej, 

Informatyki i Matematyki Stosowanej, kierunek Sztuczna Inteligencja 

i Inżynieria Oprogramowania, uczestniczył w pracach Grupy .NET 

będącej jedną z sekcji Koła Naukowego działającego na tym Wydziale. 

Wygłosił m. in. referat na Konferencji IT Academic Day. Posiada 

certyfikaty: Sun Certified Java Programmer, Standard Edition 6.0 oraz Sun 

Certified Web Component Developer, Java 2, Enterprise Edition 5. 

14. W roku 2010 obronił pracę inżynierską Separacja mechanizmów obsługi 

danych od logiki biznesowej, w roku 2012 pracę magisterską 

Rozpoznawanie emocji w sygnale mowy, a w roku bieżącym został 

doktorantem na swojej macierzystej uczelni. Obroniona praca doktorska 

nosiła tytuł: „Hybrydowa analiza transformat w rozpoznawaniu 

wysokości dźwięków w polifonicznych nagraniach instrumentów 

muzycznych”. 

15. W rozwoju naukowym nie przeszkadza mu kierowanie, założoną po 

ukończeniu I etapu studiów, firmą komputerową MAKIMO SYSTEMS, 

zajmującą się m.in. tworzeniem dedykowanych aplikacji internetowych 

i mobilnych.  

Obecnie to: 

 Doktor inżynier, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Informatyki 

i Umiejętności  

Jego praca naukowa koncentruje się wokół przetwarzania dźwięku 

i sztucznej inteligencji, w szczególności MIR (Music Information 

Retrieval). Praca doktorska nosiła tytuł: „Hybrydowa analiza transformat 

w rozpoznawaniu wysokości dźwięków w polifonicznych nagraniach 

instrumentów muzycznych”. 

 Prezes Zarządu, architekt, programista w firmie Makimo sp. z o.o. 

Założyciel i prezes zarządu spółki. Pracuje w zespole programistycznym 

jako architekt i programista nad dedykowanymi rozwiązaniami dla firm 

w różnorodnych technologiach webowych, desktopowych i mobilnych 

 Autor książek i tłumacz współpracujący z Wydawnictwem Helion 

 Programista J2EE/Flex w bizOnline 

Współtwórca projektów informatycznych, wykorzystujących technologie 

J2EE (Spring) i  Adobe Flex & AIR. 

 

Osoba rekomendująca: Sławomir Szaruga, nauczyciel konsultant,  

opiekun AMT w ŁCDNiKP 
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AMBASADOR INNOWACYJNYCH IDEI I PRAKTYK 

PEDAGOGICZNYCH 

 

Stożek Dominik 

Firma TomTom Polska sp. z o.o. oddz. w Łodzi, ul. Stefana Żeromskiego 94c 

 

Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych – tytuł 

i certyfikat przyznano Panu Dominikowi Stożek, informatykowi, Prezesowi 

Zarządu w firmie MAKIMO SYSTEMS, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego.  

 

Krótka charakterystyka innowacyjnych działań 

1. Absolwent Akademii z roku 2008. 

2. Prowadził zajęcia dydaktyczne w Akademii Młodych Twórców, 

m.in. z robotyki mobilnej. 

3. Publikował artykuły w prasie informatycznej. 

4. Uczestnik międzynarodowych konkursów takich jak, np. eXplora 

(I miejsce). 

5. Uczestniczył w projektach unijnych realizowanych w Łódzkim 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

prowadząc zajęcia dydaktyczne z zakresu robotyki mobilnej  

6. Autor materiałów dydaktycznych w postaci tradycyjnej oraz w formie 

elektronicznej dostosowanej do zajęć e-learningowych.  

7. Współpracowal z firmą Google w  projekcie Mind Notes - Google 

Summer of Code 2010. 

8. Utworzył we współpracy z firmą Microsoft - aplikację Selektiv na 

urządzenia z Windows 8.  

9. Będąc w Szwecji w ramach Erasmusa wziął udział w konkursie 

Swedish Embedded Award 2010 w kategorii Student i wraz ze swoimi 

dwoma kolegami zdobył pierwszą nagrodę za projekt cyfrowego 

procesora efektów gitarowych. Nagrodę w wysokości 50 tys. koron 

szwedzkich nagrodzeni odebrali na Targach Tekniska Mässan 

w Sztokholmie. 

10. Założył w Łodzi firmę Blue Brick (http://blue-brick.com) zajmującą się 



140 Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 2017/2018 

 

tworzeniem oprogramowania biznesowego i systemów wbudowanych 

na zamówienie.  

11. W 2011 r. obronił pracę inżynierską Cyfrowa implementacja 

syntezatora subtraktywnego. 

12. Uzyskał brązowy medal na międzynarodowej wystawie innowacji 

IWIS2012 w Warszawie za dynamiczny system wpływu na zachowanie 

nastrojów . 

13. W marcu 2013 r. obronił na Politechnice Łódzkiej pracę magisterską 

„Zdalna konfiguracja układów FPGA”. 

14. Autor filmów na YouTube o tematyce  informatycznej, 

np. „Automatyczna konfiguracja maszyn w chmurze z użyciem 

Ansible”- 2015 roku. 

15. Obecnie Software Engineer w firmie Tom Tom. 

Firma TomTom Polska sp. z o.o. oddz. w Łodzi, to światowy lider w branży 

produktów do nawigacji, podglądu ruchu drogowego i map, a także producent 

zegarków sportowych GPS i dostawca rozwiązań do zarządzania flotą 

pojazdów. 

 

Osoba rekomendująca: Sławomir Szaruga, nauczyciel konsultant,  

opiekun AMT w ŁCDNiKP 
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AMBASADOR INNOWACYJNYCH IDEI I PRAKTYK 

PEDAGOGICZNYCH 

 

Suwalska Renata 

Zakład Teorii Kształcenia i Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego 

 

Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych – tytuł 

i certyfikat przyznano Pani dr Renacie Suwalskiej, pedagogowi, w roku 2018 

podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 

organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego.  

 

Dr Renata Suwalska – pedagog, adiunkt w Zakładzie Teorii Kształcenia 

i Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego, autorka książki w języku angielskim 

wydanej z UJ- English Educational Policy. Contemporary Challenges 

in a Historical-Comparative Context (2017): edukator nauczycieli. Jej 

inspiracje dla edukacji wynikają z bardzo szerokiego i zróżnicowanego 

dziedzinowo wykształcenia, gdyż ukończyła studia z analityki medycznej na 

Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Białymstoku (1998), 

studia z filologii angielskiej w 2000 roku na Wydziale Filologiczno-

Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego (2006) oraz trzeci fakultet na 

studiach magisterskich na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole 

Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku (2002). Także na Politechnice 

Białostockiej ukończyła w 2003 r. studia podyplomowe z informatyki dla 

nauczycieli. To wyjątkowo szerokie wykształcenie w gronie nauczycielskim 

pozwoliło na twórczy wkład w nauczycielską profesję. Prowadzi zajęcia 

według modelu ‘Creative Methodology of the Classroom’ (za University 

of Kent w Wielkiej Brytanii). Kształciła filologicznie posłów na Sejm 

VII kadencji. 

 

Osoba rekomendująca: Bogusław Śliwerski, prof. dr hab. 
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MISTRZ PEDAGOGII 

 

Góralska Renata 

Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego 

 

Mistrz Pedagogii– tytuł i certyfikat przyznano Pani dr Renacie Góralskiej, 

m.in. edukatorce nauczycieli i badaczowi, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego.  

 

Dr Renata Góralska – redaktor naczelna periodyku „Studia Dydaktyczne”, 

adiunkt na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ, edukatorka nauczycieli 

w zakresie edukacji konstruktywistycznej, badacz problematyki kompetencji 

emocjonalnych nauczycieli i wspierania ich rozwoju. Realizator projektów 

„Funkcje szkół wyższych wobec zmian społecznych” (instytucja koordynująca: 

Uniwersytet w Klagenfurcie oraz Uniwersytet Humboldtów w Berlinie), 

„Kultura studiowania w okresie transformacji” (instytucja koordynująca: 

Uniwersytet Humboldtów w Berlinie) oraz EL4VET – Teachers First: Using 

Emotional Literacy to Improve VET Teaching in the 21st Century (instytucja 

koordynująca: City of Wolverhampton College, Applied Centre for Emotional 

Literacy, Leadership and Research, Wielka Brytania).  

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (członek Zarządu 

Oddziału PTP w Toruniu). 

Autorka ponad 80 rozpraw naukowych i dwóch monografii:  

Studenci uniwersytetu końca XX wieku. Raport z badań młodzieży 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika, Toruń 2003, ss. 296. 

Współautor: Joanna Madalińska-Michalak, Kompetencje emocjonalne 

nauczyciela, Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, 

ss. 248. 

 

Osoba rekomendująca: Bogusław Śliwerski, prof. dr hab. 
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HOMO CREATOR 

 

Raczko Danuta 

 

HOMO CREATOR – tytuł i certyfikat przyznano Pani Danucie Raczko, 

w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego 

w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

 

Dotychczasowe nagrody przyznane Pani Danucie Raczko: 

1. Nagroda Ministra Edukacji (1991) 

2. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1997) 

Prace pani Danuty Raczko na rzecz edukacji i wychowania młodzieży 

w okresie od 1995 roku: 

Opracowania: 

1. Pierwszy autorski program w Polsce - klasy menedżerskiej (realizowany 

w latach 1991–1995). 

2. Program autorski klasy edukacji europejskiej realizowany w latach 

1992 do 2005). 

3. Program do nauczania podstaw przedsiębiorczości dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych „Ekonomia stosowana „ nr dopuszczenia programu 

DKOS 4015/02 – współautor od 2002 r.- do dzisiaj. 

4. Program rozszerzający przedmiot podstawy przedsiębiorczości dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” 

nr dopuszczenia programu DKOS -4015-187/02, współautor. 

5. Program rozszerzający przedmiot podstawy przedsiębiorczości dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych - Zarzadzanie Firma nr dopuszczenia programu 

DKOS -5002 – 50/03 współautor od 2003 roku. 

6. Program rozszerzający przedmiot podstawy przedsiębiorczości dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych - „Banki w akcji” nr dopuszczenia DKOS-4015-

241 współautor od 2003 roku.  

7. Opracowanie koncepcji dydaktyczno-organizacyjnej Dnia Przedsiębiorczości 

od 2004 r. jest to ogólnopolska akcja pod honorowym Patronatem 

Prezydenta RP współautor i inicjator – do 2016. 

8. Opracowanie koncepcji dydaktyczno-organizacyjnej programu Certyfikat 
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Jakości Szkoła Przedsiębiorczości od 2007 Ogólnopolski program pod 

Patronatem MEN organizowany przez Fundację Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości współautor i inicjator od 2007 r. – 2012 roku. 

9. Podręcznik „Ekonomia Stosowana” dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych nr dopuszczenia 300/03 Podręcznik wydawany od 

2001 r. do dzisiaj. 

10. Zeszyt ćwiczeń dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do 

planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz przygotowania do 

wejścia na rynek pracy „Będę pracownikiem” ISBN 83 88565-17-6 (2004), 

współautor. 

11. Przewodnik dla nauczyciela „ Być przedsiębiorczym” zawierający 

scenariusze lekcji wychowawczych współautor i inicjator (2007 – 

3 wydania). 

12. Przewodnik dla nauczyciela „ Moja przedsiębiorczość – Zawodowe 

drogowskazy”, współautor i inicjator. 

13. Notes wychowawcy gimnazjalnego „ Przedsiębiorczość wychowanie 

przez działanie” IV wydania od 2006 roku, współautor. 

14. Notes wychowawcy klasowego dla technikum i liceum 

„Przedsiębiorczość wychowanie przez działanie” 2007 roku, współautor – 

3 wydania. 

15. Publikacja dla nauczycieli z zakresu edukacji finansowej „Banki 

w akcji”, współautor. 

16. Notatnik dla dyrektora „Przedsiębiorczość w mojej szkole” publikacja 

dla dyrektora gimnazjum współautor i inicjator 2010 – 2 wydania. 

17. Przewodnik dla nauczyciela „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, 

współautor. 

18. Przewodnik dla nauczyciela „Zarządzanie firmą” program edukacyjny 

dla szkół ponadgimnazjalnych, współautor i inicjator 2002 roku 

19. Przewodnik dla nauczyciela i konsultanta „Firma uczniowska – 

laboratorium ekonomii stosowanej”, współautor 1997 roku. 

20. Przewodnik dla konsultanta „Ekonomia stosowana” 1999 roku, 

współautor. 

21. Przewodnik dla nauczyciela „Ekonomia stosowana ” 2002 roku, 

współautor. 

22. „Dziennik praktykanta” materiały dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych - współautor (2003 r.) – IV wydania. 
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23. „Notes trenera” - opracowanie koncepcji i projekt dydaktyczny – 

publikacja poświęcona zagadnieniom prowadzenia warsztatu edukacyjnego 

dla osób prowadzących warsztaty dla nauczycieli 2006 (II wydania). 

24. „Zostać Przedsiębiorczym” inicjator koncepcji oraz współautor 

programu dla gimnazjum, którego celem jest podwyższenie jakości 

kształcenia w gimnazjum poprzez opracowanie i wdrożenie do praktyki 

innowacyjnego programu nauczania z multimedialnym pakietem 

dydaktycznym wspierającym nauczycieli i wychowawców w kształtowaniu 

postaw przedsiębiorczych. lata 2010–2015. 

25. „Ekonomia na co dzień” współautor i inicjator koncepcji programu dla 

gimnazjum- udostępniony na platformie internetowej 2010 do dzisiaj. 

26. „Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki „ inicjator i współautor 

programu dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej (lata 2011–2016) 

oraz przewodnika dla nauczyciela. 

 

Działania podjęte na rzecz innych instytucji i młodzieży 

1. Szkolne Dni Brytyjskie dla licealistów opracowanie koncepcji od 1995 do 

2015. 

2. Opracowanie koncepcji , organizacja trzech ogólnopolskich konkursów na 

Najlepsze Uczniowskie przedsięwzięcie „Poza formatem” (2004–2006) 

współpraca z Fundacją PZU. 

3. Opracowanie koncepcji ,organizacja ogólnopolskich konkursów na 

„Najlepszą Firmę Uczniowską PRODUKCIK od 1994 do 2016. 

4. Opracowanie koncepcji, organizacja ogólnopolskich konkursów na 

Najlepsze Uczniowskie Przedsięwzięcie IDEA  lata 2000–2016. 

5. Współorganizacja ogólnopolskiej Konferencji dla nauczycieli, 

pedagogów, doradców zawodowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości 

i Zarządzania im. Koźmińskiego w Warszawie - 2004 rok. 

6. Opracowanie scenariuszy zajęć dla uczniów dotyczących tolerancji, 

współpraca z Fundacja Porozumienie bez Barier, organizacja szkoleń dla 

nauczycieli. 

7. Prowadzenie ogólnopolskich warsztatów z zakresu pracy wychowawczej 

z młodzieżą dla dyrektorów Towarzystwa Szkół Twórczych 1999–2003.  

8. Opracowanie koncepcji i organizacja seminarium oraz wystawy 

„Komputer w szkole” prowadzonej dla uczniów XXVI LO oraz szkół 

ponadgimnazjalnych z Łodzi 1991–1995, współautor. 

9. Opracowanie koncepcji, organizacja trzech sesji seminaryjno-
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warsztatowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (we współpracy 

z pracownikami naukowymi Wydziału Biologii UŁ i Akademii 

medycznej) z zakresu edukacji ekologicznej i prozdrowotnej. Tematyka 

sesji: „Nasze środowisko- wasze środowisko” (1995); „Co w nas siedzi” 

(1996); „Ratuj się człowieku, czyli jak żyć długo i szczęśliwie” (1999); 

inicjator i współorganizator. 

10. Opracowanie koncepcji i organizacja publicznej debaty prowadzonej dla 

uczniów szkól łódzkich z zakresu edukacji ekologicznej „Konserwanty 

zapewniają nam zdrową żywność”, inicjator i współorganizator (1999). 

11. Opracowanie koncepcji i organizacja panelowej konferencji połączonej 

z wystawą dla uczniów szkól łódzkich na temat „Europa tu już była, czyli 

łódzka droga do Unii Europejskiej”, inicjator i współorganizator (2000). 

12. Opracowanie koncepcji i organizacja imprezy dla uczniów szkół łódzkich 

„Ślady francuskie w Polsce”, inicjator i współorganizator 1996. 

13. Opracowanie koncepcji i organizacja Ogólnopolskiego Konkursu na 

Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo lata 2000–2016. 

 

Osoba rekomendująca: Bożena Ober, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 
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HOMO CREATOR 

 

Sosnowska Joanna 

Uniwersytet Łódzki 

 

HOMO CREATOR – tytuł i certyfikat przyznano Pani Joannie Sosnowskiej, 

adiunktowi UŁ, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  

 

Dr Joanna Sosnowska – UŁ adiunkt, założycielka i pierwsza dyrektor 

Przedszkola Uniwersytetu Łódzkiego (2012–2016), wieloletnia dyrektorka 

publicznego przedszkola Montessori w Łodzi, kształci na UŁ nauczycieli 

wychowania przedszkolnego.  

Autorka co najmniej 60 monografii, w tym dotyczącej opieki nad dzieckiem 

w Łodzi w latach 1914–1918. Najnowsza jej monografia naukowa to praca 

pt. Włoskie koncepcje wychowania i edukacji dziecka w wieku 

przedszkolnym. Metoda Marii Montessori i podejście Reggio Emilia. 

 

Osoba rekomendująca: Bogusław Śliwerski, prof. dr hab. 
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SKRZYDŁA WYOBRAŹNI 

 

Górniewicz Józef 

 

Skrzydła Wyobraźni – tytuł i statuetkę przyznano Panu 

prof. dr hab. Józefowi Górniewiczowi, w roku 2018 podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego 

przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

 

Prof. dr hab. Józef Górniewicz b. rektor Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego, kierownik Pracowni UNESCO, kierownik Zakładu Teorii 

Wychowania UWM, autor znakomitych rozpraw naukowych z teorii 

wychowania, polityki oświatowej i szkolnictwa wyższego. Badacz wrażliwy 

na nierówności społeczne w oświacie, a zarazem ekspert w zakresie jakości 

kształcenia akademickiego. Swoimi publikacjami z zakresu badań nad 

wyobraźnią i samorealizacją młodzieży na pocz. lat 90. Utorował rozwój 

pedagogiki innowacyjnej; Autor 15 monografii naukowych i kilkuset 

artykułów. Do najważniejszych rozpraw należą:  

Monografie autorskie i wieloautorskie: 

1. J. Górniewicz (red.), Przestrzenie badań edukacyjnych – egzemplifikacje, 

Prace Naukowe CBS UWM, Zeszyt 2, Olsztyn 2012,ISBN 879-83-932718-

1-8. 

2. J. Górniewicz, Pomiędzy rokiem 2008–2012. Krótkie sprawozdanie 

z działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 

2012. 

3. J. Górniewicz (red.), Między ideałem a codziennością. Wybrane 

współczesne konteksty szkolnictwa wyższego, J. Górniewicz (red.), 

Centrum Badań Społecznych UWM i Katedra Teorii Wychowania UWM, 

Olsztyn 2012, ISBN 978-83-932718-7-0. 

4. J. Górniewicz, M. Aleksandrowicz, W. Cieszczyński, Aleja ofiar 

Katyńskich w Kortowie, Olsztyn 2012, ISBN 978-83-932718-5-6. 

5. J. Górniewicz, M. Warmiński, P. Piotrowski (red.), Obszary 

pedagogicznych szans i zagrożeń, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-63911-12-6. 

6. J. Górniewicz, P. Piotrowski, M. Warmiński (red.), Szkolnictwo wyższe 

przekroje współczesnych problemów, Olsztyn 2013, ISBN 978-83-63911-

08-9. 
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7. J. Górniewicz, P. Piotrowski, Uniwersytet jako źródło wartości kultury. 

Szkice filozoficzno-humanistyczne, Warszawa-Olsztyn 2014, ISBN 978-

83-64736-16-2. 

8. J. Górniewicz, P. Piotrowski, Uniwersytet jako źródło wartości kultury, 

Warszawa-Olsztyn 2014, ISBN 978-83-64736-16-2. 

9. P. Piotrowski, J. Górniewicz, Pedagogika kultury i postkultury. Idee 

i przemiany kulturowe, Olsztyn 2015. 

10. J. Górniewicz, M. Warmiński (red.), Katedra UNESCO UWM 

w Olsztynie w dwudziestolecie funkcjonowania. Zbiór tekstów, Olsztyn 

2014, ISBN 978-83-63911-06-5. 

11. J. Górniewicz, M. Warmiński (red.) Pobrzeża badań pedagogicznych 20-

lecie Katedry UNESCO UWM, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-63911-10-2. 

12. J. Górniewicz, E. Borys, M. Stańczak (red.), Sytuacje i przestrzenie 

edukacyjne – nowe propozycje i odczytania, Prace Naukowe Centrum 

Badań Społecznych UWM, Zeszyt 5, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-63911-

02-2. 

13. P. Piotrowski, J. Górniewicz, Pedagogika kultury i postkultury. Idee 

i przemiany kulturowe, Olsztyn 2015, ISBN 978-83-63911-11-9. 

14. J. Górniewicz (red.), Walidacja a system szkolnictwa wyższego. Stare 

problemy w nowych aranżacjach słownych i aksjologii. Prace Naukowe 

Centrum Badań Społecznych UWM, Zeszyt 7, Olsztyn 2015, Centrum 

Badań Społecznych, ISBN 978-83-63911-13-3. 

15. J. Górniewicz, A. Małyska (red.), Pobrzeżne problemy współczesnej 

pedagogiki. Prace Naukowe Centrum Badań Społecznych UWM, Zeszyt 6, 

Olsztyn 2015, Centrum Badań Społecznych, ISBN978-83-63911-14-0. 

 

Osoba rekomendująca: Bogusław Śliwerski, prof. dr hab. 
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SKRZYDŁA WYOBRAŹNI 

 

Pytlak Jarosław 

 

Skrzydła Wyobraźni – tytuł i statuetkę przyznano Panu Jarosławowi 

Pytlakowi, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

Jarosław Pytlak – dyrektor szkoły niepublicznej w Warszawie, instruktor 

harcerski, nauczyciel z pasją, edukator, wydawca i redaktor naczelny 

czasopisma "Wokół Szkoły" i związanej z nim strony internetowej; 

NAUCZYCIEL przez duże N, który swoją pasją, poświęceniem, oddaniem 

i niebywałym zaangażowaniem w edukację innych potrafi łączyć wiele 

z powyższych ról nadając tej profesji wyjątkowy charakter. To artysta 

nauczycielskiej sztuki, lekarza ludzkich dusz, pielęgniarza dziecięcych trosk 

i wizjoner koniecznych zmian oraz innowacji. Jako nauczyciel został 

odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jako instruktor harcerski 

– Srebrnym Krzyżem „Za zasługi dla ZHP”. Jako działacz Społecznego 

Towarzystwa Oświatowego – Złotą Odznaką STO. Ubiegłoroczny laureat 

Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy – Warszawska Syrenka.  

 

Osoba rekomendująca: Bogusław Śliwerski, prof. dr hab. 
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SKRZYDŁA WYOBRAŹNI 

 

Michalak Marek 

 

Skrzydła Wyobraźni – tytuł i statuetkę przyznano Panu Markowi 

Michalakowi, w roku 2018 podczas XXXII Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

 

Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka w latach 2008–2018, organizator 

III Światowego Kongresu Praw Dziecka, Korczakowiec, polski pedagog 

specjalny i działacz społeczny, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu 

Uśmiechu. 

 

Osoba rekomendująca: Bogusław Śliwerski, prof. dr hab. 
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MÓJ MISTRZ 

 

Otaczająca nas rzeczywistość zawsze bogata jest w paradoksy. Jeśli chodzi 

o tę szkolną, od dłuższego czasu mówimy o kryzysie autorytetu nauczyciela, 

przy czym wszyscy jesteśmy świadomi, że w każdej szkole zatrudnieni są 

nauczyciele, którzy angażują się całym sercem w pracę dydaktyczno-

wychowawczą, a ich praca z różnych przyczyn nie może być nagrodzona, 

ponieważ jej efekty nie są wymierne. Wielu nauczycieli cieszy się ogromną 

sympatią uczniów i to właśnie o nich mówi się, że inspirują i motywują do 

działania. Aby docenić i promować właśnie takich nauczycieli, Ośrodek 

Zarządzania w Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego cztery lata temu podjął inicjatywę projektu 

W poszukiwaniu Mistrza…  

 

Skąd ten pomysł? 

Sama idea jest wynikiem rozmów z dyrektorami szkół, którzy bardzo często 

podczas konsultacji czy też spotkań szkoleniowych zwracali uwagę na 

ograniczony zestaw narzędzi, którymi mogliby, jako dyrektorzy, nagrodzić 

pracę swoich nauczycieli. Biorąc udział w tym projekcie mają szansę 

poszerzenia wachlarza narzędzi w zakresie wyróżnienia i promocji działań 

swoich pedagogów, co okazuje się szczególnie istotne w środowiskach, gdzie 

znacznie trudniej o wysokie wymierne efekty w postaci laureatów konkursów 

i olimpiad na szczeblu wojewódzkim czy też krajowym. Własne obserwacje 

i rozmowy z nauczycielami podczas wielu spotkań edukacyjnych 

potwierdzają fakt, że wiele dobrego dzieje się w szkołach i mimo różnego 

rodzaju trudności, jakie mają miejsce w procesie wychowawczym, uczniowie 

w dalszym ciągu poszukują autorytetu wśród nauczycieli i, co najważniejsze, 

wciąż go znajdują. 

 

O co chodzi z tym Mistrzem? 

Formuła jest całkiem prosta: uczniowie w szkole wybierają nauczyciela – 

Mistrza i przygotowują prezentację o jej/jego pracy, by przedstawić ją na 

konferencji podsumowującej działania w projekcie. Sama formuła wyboru 

nauczyciela jest wewnętrzną decyzją szkoły i może odbywać się zarówno 

w formie głosowania powszechnego, jak też wyboru w formie pośredniej, 

gdzie ostateczną decyzję podejmują przedstawiciele samorządu 

uczniowskiego. Aby proces wyłonienia nauczyciela – Mistrza przebiegał 

prawidłowo, prace uczniów koordynuje nauczyciel – szkolny koordynator 

projektu -  wskazany przez dyrektora szkoły.  Jego zadaniem jest czuwanie 
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nad formą i merytorycznym charakterem pracy uczniów przygotowujących 

prezentację. W proces wyłonienia mistrza w niektórych szkołach włączyli się 

również rodzice. 

Co czyni nasz projekt szczególnym? O wyjątkowym charakterze tego 

przedsięwzięcia stanowi fakt, że to uczniowie zgłaszają wybranego przez 

siebie nauczyciela, a projekt kierowany jest do uczniów wszystkich szkół, 

począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej. Co więcej, nie jest to 

konkurs, zatem nauczyciel wyłoniony na poziomie szkoły nie konkuruje 

z żadnym innym nauczycielem, nie ma zatem mowy o przegranych ani 

miejsca dla porównywania i wartościowania działań nauczycieli, które 

znajdują uzasadnienie w kontekście warunków danej szkoły. Warto podkreślić 

również, że sama prezentacja przygotowywana przez uczniów jest swego 

rodzaju niespodzianką dla nauczyciela - Mistrza, co często wywołuje silne 

emocje u samych Mistrzów i, jak sami podkreślają, jest to dla nich największą 

nagrodą. 

 

Co jest trudnością? 

Przede wszystkim decyzja dyrektora o udziale szkoły w projekcie. Nie każdy 

zespół nauczycieli jest gotów na mierzenie się z mistrzostwem swoich 

członków, otrzymywanie oficjalnej nominacji do kategorii Mistrza bywa 

trudne do przyjęcia przez innych,  a co za tym idzie, nie każdy dyrektor jest 

gotów na przysłowiowe „dolewanie oliwy do ognia”. Kolejną trudnością jest 

pełnienie funkcji szkolnego koordynatora projektu, czyli przyjęcie na siebie 

odpowiedzialności za ostateczną formę i treść prezentacji uczniów, co może 

wiązać się z niezadowoleniem innych osób. Koordynator musi być osobą 

dobrze zarządzającą własnymi emocjami i potrafiącą radzić sobie z emocjami 

innych. Kolejnym wyzwaniem jest obiektywizacja kryteriów wyboru 

nauczyciela, bo przecież każda szkoła jest inna. 

 

Jak poradzić sobie z wyzwaniami? 

Projekt jest zaproszeniem do promowania działań nauczycieli w tych 

szkołach, które tego potrzebują i gdzie istnieje odpowiedni klimat do tego 

rodzaju promocji. Rolę koordynatorów często przejmują nauczyciele, którzy 

w poprzednich latach uzyskali tytuł Mistrza. Jeśli chodzi o kryteria wyboru 

Mistrza, w wyniku współpracy uczniów i nauczycieli koordynujących 

działania w projekcie wypracowano listę podstawowych kryteriów, jakie 

powinien spełniać nauczyciel typowany do tytułu Mistrza, która jest otwarta 

i może być poszerzona o inne elementy w każdej szkole. Oto lista cech 

charakteryzujących nauczyciela - Mistrza, jakie uznane zostały przez uczniów 
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za kluczowe przy dokonywaniu wyboru: 

1. zaangażowany (aktywnie uczestniczy w życiu szkoły); 

2. szanujący ucznia; 

3. inspirujący (zarówno w obszarze przedmiotu jak i pasji osobistych); 

4. budzący zaufanie; 

5. sprawiedliwy; 

6. tolerancyjny; 

7. wymagający w stosunku do siebie i innych; 

8. dbający o dobra atmosferę; 

9. wrażliwy na potrzeby ucznia. 

 

Kto zasiada w Galerii Mistrzów? 

Projekt trwa od 2013 roku i do tej pory wzięło w nim udział 21 szkół, których 

uczniowie przyznali tytuł Mistrza 49 nauczycielom. Podczas 

XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji - tytuł i certyfikat 

otrzymali: 

1. Beata Jakubowska – nauczycielka języka polskiego w Szkole 

Podstawowej nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

nr 2 w Łodzi; 

2. Anna Kotlińska – nauczycielka historii w Szkole Podstawowej nr 206 

w Łodzi; 

3. Elżbieta Jurek - nauczycielka języka polskiego i dyrektor  Szkoły 

Podstawowej nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi; 

4. Aldona Danielewicz-Malinowska - nauczycielka muzyki w Publicznym 

Gimnazjum nr 34 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi; 

5. Barbara Radecka – nauczycielka zajęć technicznych w Publicznym 

Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Łodzi; 

6. Jacek Janowski – nauczyciel wychowania fizycznego w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi; 

7. Agnieszka Wojtczak – nauczycielka wychowania fizycznego w Zespole 

Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława 

Grabskiego w Łodzi; 
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8. Alicja Wojciechowska – nauczycielka języka rosyjskiego i dyrektor 

XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Łodzi. 

Rosnącemu zainteresowaniu projektem W poszukiwaniu Mistrza… z całą 

pewnością sprzyja fakt, że mimo wielu negatywnych opinii dotyczących 

jakości pracy szkół (bo przecież łatwiej jest krytykować, niż dostrzegać 

pozytywne elementy pracy), uczniowie – nieustannie poszukując autorytetów 

- doceniają profesjonalizm, pasje oraz osobowość swoich nauczycieli  

i z przyjemnością są gotowi dzielić się tą opinią na szerokim forum.  

Mistrzowie są wśród nas – chciejmy ich tylko zauważyć!  

 

Zofia Kordala, nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP, koordynator projektu 

W poszukiwaniu Mistrza… 
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TYTUŁY I CERTYFIKATY - krótka charakterystyka 

Kapituła powołana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

Kształcenia Praktycznego przyznaje je w kategoriach określanych rokrocznie, 

we wrześniu. W przypadku każdej z nich odrębne jest pole nagradzanych 

dokonań, wszystkie kategorie łączy natomiast zasada, nakazująca szukać 

w społeczności edukacyjnej ludzi, dla których talent jest napędem 

ustawicznego rozwoju, u których doświadczenie nigdy nie przekształca się 

w rutynę i którym zdolności przywódcze pomagają krzewić konstruktywne 

idee. A także instytucji, w których tacy właśnie ludzie wyznaczają kierunki 

działania. Oto krótka charakterystyka najważniejszych z tytułów: 

Talent Uczniowski to tytuł, którym honorowani są entuzjaści uczenia się, 

odkrywcy wiedzy i umiejętności, młodzi ludzie znajdujący radość w tym, że 

mogą rozwijać swój potencjał, a także dzielić się z innymi efektami swoich 

osiągnięć. W tej kategorii nagrodzono uczniów gimnazjów i liceów 

ogólnokształcących, a także ucznia szkoły podstawowej i uczennicę 

ogólnokształcącej szkoły muzycznej. 

Tytuł Nauczyciel Innowator przysługuje pedagogom i dydaktykom, dla 

których największym przekleństwem edukacji jest zastój, największym 

błogosławieństwem zaś – zmiana. Niekoniecznie rewolucyjna, także 

prowadząca ewolucyjnie do przekształcenia skostniałego systemu nauczania 

w otwarty, konstruktywistyczny system uczenia się. W tej kategorii 

nagrodzono nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów 

i liceów. 

Mój Mistrz jest nauczycielem o niebagatelnym dorobku i niepodważalnym 

autorytecie. Empatyczny i godny zaufania, znajduje najwyższą satysfakcję 

w pracy na rzecz innych i pobudza ich własnym przykładem do 

samodoskonalenia się. W tej kategorii nagrodzono nauczycieli szkół 

podstawowych, gimnazjów, szkół zawodowych oraz specjalnych ośrodków 

szkolno-wychowawczych. Nominowali ich sami uczniowie. 

Kreatorem Innowacji może być indywidualność – nauczyciel, dyrektor 

placówki oświatowej, naukowiec, student, a także zbiorowość 

współdziałająca w strukturze instytucji edukacyjnej. Ważne jest tutaj 

nastawienie na modyfikację zastanego systemu, będące zarazem 

imperatywem do społecznego działania. W tej kategorii nagrodzono 

dyrektorów przedszkoli, nauczycieli gimnazjów i liceów, wykładowców 

uniwersyteckich, a także studenta politechniki. 

Kreator Kompetencji Zawodowych to osoba lub instytucja, która ze 

szczególną troską - ale również ze stałą gotowością do wprowadzania zmian 

skorelowanych z przekształceniami rynku pracy – przygotowuje uczących się 

do uzyskania profesjonalnych kompetencji. W tej kategorii nagrodzono 



Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji 2017/2018 157 

 

nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych i centrów kształcenia 

praktycznego, pedagoga z poradni dla młodzieży oraz stowarzyszenie 

społeczne. 

Kreator Kompetencji Społecznych nade wszystko zabiega o to, aby 

wyposażyć jednostkę w instrumenty ułatwiające odnalezienie się w grupie 

i uplasowanie się na satysfakcjonującej pozycji w jej strukturze. Może być 

nim szkoła, pozaszkolna placówka oświatowa, organizacja społeczna, osoba 

indywidualna. W tej kategorii nagrodzono nauczycieli, przedstawicieli 

mediów, społeczników, stowarzyszenie, poradnię dla młodzieży oraz 

gimnazja. 

Lider w Edukacji to osobowość przodująca w środowisku edukacyjnym, 

z wszechstronnym dla niego pożytkiem. Stanowiąc wzór dla innych, 

oddziałuje na nich przykładem, a także bezpośrednim i pośrednim przekazem 

metodycznym i metodologicznym. W tej kategorii nagrodzono nauczycieli 

i dyrektorów szkół oraz wykładowcę wyższej uczelni artystycznej. 

Złotym Certyfikatem Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej 
honorowani mogą być wyłącznie przedstawiciele ściśle określonego, 

ekskluzywnego grona edukacyjnej kadry kierowniczej. Tytuł ten poświadcza 

kreatywność w zarządzaniu placówka oświatową, ale także innowacyjność 

w podejściu do edukacji zawodowej jako takiej. W tej kategorii nagrodzono 

dyrektorów szkół o zróżnicowanych profilach. 

Promotor Rozwoju Edukacji to tytuł dla planujących perspektywicznie 

i działających prospektywnie, odważnie i twórczo nakierowanych na 

przyszłość. Istotnym elementem, obok własnych osiągnięć, jest tutaj 

umiejętność mobilizowania całego środowiska czy szerszej społeczności, 

nawet w skali regionalnej lub ogólnokrajowej. W tej kategorii nagrodzono 

nauczycieli szkół zawodowych oraz fundację rozwoju gminy i związek 

przedsiębiorców. 

Partner Przyjazny Edukacji wszechstronnie wspiera ją w obszarze swojego 

pozaedukacyjnego działania. Oznacza to, że nie zamyka się w ramach 

wąskiego praktycyzmu, lecz dostrzega szerszy kontekst i głębsze źródła 

wszelkich zjawisk społecznych, mających edukacyjne konotacje. W tej 

kategorii nagrodzono firmy oraz indywidualnie przedstawicielkę firmy, 

oficera policji, honorowego konsula, prezesa sądu, dyrektora muzeum 

i redaktora naczelnego gazety. 

Innowacyjna Firma przełamuje bariery, wykracza poza schematy, 

wprowadza i wykorzystuje nowe technologie lub metody organizacji pracy 

i zasady działania. W związku z tym otwiera przed edukacją nowe 

perspektywy i mobilizuje ją do twórczego towarzyszenia temu 

modernizacyjnemu procesowi. W tej kategorii nagrodzono firmy 
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produkcyjne, muzeum, instytucję kultury, urząd, fundację, instytut oraz 

agencję analiz. 

Organizacja Innowacyjna jest przez kapitułę Podsumowania Ruchu 

Innowacyjnego w Edukacji ujmowana jako cecha wyróżniająca wybrane 

placówki oświatowe. Najważniejsza jest tu otwartość systemu działania, 

gotowość do rozwiązywania problemów pedagogicznych 

w niekonwencjonalny sposób oraz przełamywania barier, na przykład 

środowiskowych czy zdrowotnych. W tej kategorii nagrodzono przedszkola, 

szkoły podstawowe i specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. 

Lider Szkolnego Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego przoduje 

w zakresie tzw. edukacji przedzawodowej, która – odpowiednio prowadzona 

i szeroko dostępna - jest trudnym do przecenienia drogowskazem dla 

poszukujących ścieżki kariery. Niezwykle istotny element stanowi tutaj 

diagnozowanie możliwości i uzdolnień w taki sposób, aby uczący się sam je 

w sobie odkrywał. W tej kategorii nagrodzono szkołę podstawową, gimnazja 

i liceum. 

Mistrz Pedagogii to w swojej dyscyplinie autorytet najwyższej miary. 

Poprzez grono uczniów i wychowanków tworzy mentalną strukturę społeczną 

- szkołą myślenia, sukcesywnie rozszerzającą swój zasięg i wchodzącą 

w harmonijne bądź dysharmonijne interakcje z analogicznymi strukturami, by 

dialektycznie współtworzyć w ten sposób uniwersalny dyskurs pedagogiczny. 

W tej kategorii nagrodzono wykładowców wyższych uczelni i dyrektora 

zespołu szkół. 

Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych jest 

orędownikiem edukacyjnych nowości. Nie znaczy to, że podchodzi do nich 

bezkrytycznie, przeciwnie - poddaje je różnorakim testom. Dlatego akceptacja 

z jego strony jest dla tych nowości najlepszym certyfikatem, a dla całego 

środowiska jednoznacznym sygnałem, że warto je spożytkować we własnych 

działaniach edukacyjnych. W tej kategorii nagrodzono wykładowców 

wyższych uczelni oraz jeden z wydziałów, sędziego w stanie spoczynku, 

prezesa stowarzyszenia profilaktyczno-wychowawczego i szkołę 

podstawową. 

Afirmator Ruchu Innowacyjnego nie tylko podziwia go, ale i efektywnie 

wspiera, niekoniecznie z pobudek praktycznych, ze względu na własne 

związki edukacją. Chodzi tu raczej o afirmację samej idei nowatorstwa 

edukacyjnego, uznawanej za godną najwyższego szacunku i priorytetowego 

traktowania. W tej kategorii nagrodzono reprezentujące różne branże firmy, 

stowarzyszenie i związek, zespół szkół, wyższą uczelnię i dziennikarzy. 

Homo Creator jest tytułem przyznawanym ludziom twórczym w różnych 

dziedzinach: od nauki i techniki, poprzez biznes i media, po muzykę i teatr. 
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Ponadto zaś – twórczym w długofalowym efektywnym współdziałaniu 

z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 

które świętuje w tym roku swoje dwudziestolecie. Tytuł ten zatem honoruje 

również kreatywność we wspólnocie, gdzie bywa o nią nawet trudniej niż 

w indywidualnym procesie twórczym. 

Skrzydła Wyobraźni to statuetka, którą honorowani są wizjonerzy. 

Za odwagę w patrzeniu w przyszłość oraz rozmach w aktualnym działaniu, 

a także przekraczający ramy środowiskowe autorytet i osobistą charyzmę, 

a w przypadku podmiotów zbiorowych - markę i renomę. W tej kategorii 

nagrodzono naukowców, lektora, wyższą uczelnię i firmę. 

Janusz Moos i Tomasz Misiak 


