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„Wszystkich nas pociąga pragnienie poznania i wiedzy”.
Cyceron

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele,
na rozpoczynający się rok szkolny 2020/2021 życzę wielu
sukcesów dydaktycznych i wychowawczych,
udanej realizacji zamierzonych planów,
zadowolenia z wypełniania misji
przewodników życiowych młodych ludzi,
życzę, aby Państwa zaangażowanie i profesjonalizm w nauczaniu
budowały motywację do kolejnych, edukacyjnych przedsięwzięć,
były źródłem satysfakcji i spełnienia zawodowego
Iwona Buchalska
Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim
wraz z pracownikami
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Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2020/2021
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach
ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem
edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie
samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym,
ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób
dorosłych.
3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz
wsparcia psychologiczno–pedagogicznego wszystkim
uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych.

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi
i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.
Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii
cyfrowych.
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie
do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm
społecznych.
Źródło:
https://www.gov.pl/web/edukacja/kierunki-politykioświatowej

Bardzo Młoda Kultura szansą na realizację
innowacyjnych projektów edukacji kulturowej
W dniu 4 marca 2020 roku odbyło się w Wojewódzkim
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli spotkanie
informacyjno-sieciujące dla nauczycieli i animatorów
kultury, które zainaugurowało działania składające się na
program Bardzo Młoda Kultura w województwie łódzkim
w 2020 roku. Prowadzącymi spotkanie byli p. Waldemar
Drozd–Dyrektor Łódzkiego Domu Kultury, p. Natalia
Korzeniowska–Sońta – koordynator programu oraz

p. Dominika Bernacka z Zespołu ds. Inicjatyw
Artystycznych w Łódzkim Domu Kultury. Gości powitała,
umilając czas oczekiwania na rozpoczęcie, grająca
polonezy Fryderyka Chopina na pianinie i sprawująca
pieczę nad przebiegiem spotkania Dagmara Pietrzyk –
koordynator programu ze strony WODN.
W części informacyjnej p. Dyrektor Waldemar Drozd
wraz z p. Natalią Korzeniowską–Sońta i p. Dominiką
Bernacką przedstawili założenia programu Bardzo Młoda
Kultura oraz omówili możliwości działań nauczycieli
i animatorów kultury w licznych programach Łódzkiego
Domu Kultury, w tym w programie Bardzo Młoda Kultura,
mających na celu propagowanie i rozwijanie edukacji
kulturowej w powiatach: piotrkowskim, bełchatowskim
i radomszczańskim. Dowiedzieliśmy się, że Bardzo Młoda
Kultura to program, którego celem jest wzmacnianie roli
edukacji kulturowej w Polsce oraz polepszenie współpracy
między sektorami kultury i edukacji. Program nastawiony
jest przede wszystkim na sieciowanie, integrację
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i współpracę. Skierowany jest do nauczycieli,
pracowników domów kultury, bibliotek, teatrów, muzeów,
edukatorów i animatorów kultury. Daje możliwość
spotkania osób, które zajmują się edukacją kulturową
indywidualnie, w grupach nieformalnych, w instytucjach
czy organizacjach pozarządowych. Cele programu będą
realizowane poprzez bezpłatne warsztaty prowadzone dla
osób zajmujących się edukacją kulturową od marca do
czerwca 2020 roku. Program to także szansa na zdobycie
środków finansowych przeznaczonych na przedsięwzięcia
z zakresu edukacji kulturowej, skierowane do dzieci
i młodzieży.

W części warsztatowej, prowadzonej przez p. Jacka
Gralczyka – pedagoga, edukatora, animatora kulturalnego
i społecznego ze Stowarzyszenia Centrum Wspierania
Aktywności Lokalnej CAL, 25. uczestników spotkania
mogło wypracować propozycje przedsięwzięć animacji
kulturowej w regionie i ocenić ich realność, poprzez
określenie warunków realizacji. W części wykładowej,
podsumowującej pracę grup, Pan Gralczyk uświadomił
uczestnikom, jak ważna jest potrzeba uczestniczenia
w kulturze dla rozwoju jednostki i wreszcie całego
społeczeństwa. Przedstawił ogólny model zaangażowania
jednostki w przedsięwzięcie, które jest możliwe poprzez
poznanie, zrozumienie i akceptowanie celu, poczucie
wpływu i kompetencji oraz osobistą nagrodę. Podał liczne
przykłady literatury, która będzie pomocna w przyjęciu
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oświatowe, instytucje kultury lub organizacje pozarządowe.
Szczegółowe informacje o programie Bardzo Młoda
Kultura 2019-2021 znajdują się na stronie
www.bmklodzkie.pl.
Projekt dofinansowano ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda
Kultura 2019-2021.

Dagmara Pietrzyk
konsultant WODN w Piotrkowie Tryb.
d.pietrzyk@wodn.piotrkow.pl
i odnalezieniu się w nowej roli – zadaniu. Wykład Pana
Gralczyka z pewnością pomoże tym z uczestników, którzy
chcą podjąć i podnieść jakość animacji kulturalnej
i społecznej, prowadzonej przez lokalne instytucje

Kultura pamięci jako forma wychowania patriotycznego
„Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw
patriotycznych, obywatelskich i społecznych” to jeden
z kierunków polityki oświatowej w roku szkolnym 2019/2020,
Zapis ten obliguje placówki oświatowe do podejmowania działań
służących kształtowaniu postaw uczniów różnych etapów
edukacyjnych.
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie
Tryb. od wielu lat inicjuje liczne działania służące realizacji zadań
służących kształtowaniu postaw. W roku szkolnym realizowano
szkoleniowe rady pedagogiczne pn. Kształtowanie postaw
patriotycznych, obywatelskich i społecznych; seminaria: Lotnicy
polscy we wrześniu 1939 roku, Szkoła w regionie region
w Europie – 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Na konferencje

i seminaria zapraszani są pracownicy IPN–Oddział w Łodzi,
którzy przybliżają w interesujący sposób wiedzę nt ważnych
wydarzeń z historii najnowszej, uwzględniając wątek regionalny
lokalnych bohaterów. Niekiedy nauczyciele zapraszani są
z uczniami szczególnie zainteresowanymi historią i to stanowi
niezwykle cenną inicjatywę.
Wymienione działania stanowią inspirację dla nauczycieli służącą
aktywności w zakresie:
• kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów,
wzbogacania w wiedzę na temat historii Polski oraz
zamieszkiwanej miejscowości,
• kształtowanie więzi z krajem, regionem, miejscowością,
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• rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej,
regionalnej oraz narodowej,
• rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci inspirowanej tematyką
historyczną,
• kształtowanie szacunku dla własnego państwa,
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej oraz
szacunku dla symboli narodowych,
• kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie
uroczystości szkolnych, państwowych.
Niezwykle długi dorobek WODN w zakresie motywowania
nauczycieli do kształtowania postaw uczniów potwierdza wspólna
akcja ze Stowarzyszeniem Rodzina Katyńska Ziemi
Piotrkowskiej, mianowicie organizacja konkursów historycznych
na temat Zbrodni Katyńskiej. Współpraca trwa od 1995 roku,
kiedy realizowano pierwszy konkurs adresowany do uczniów
szkół ponadpodstawowych województwa piotrkowskiego,
kontynuowany w 1996 roku o zasięgu ogólnopolskim.
Od roku 2000 realizowany jest konkurs pod zmienioną formułą,
skierowany do uczniów gimnazjów, zaś od 2018 roku do uczniów
szkół podstawowych. Zatem kultura pamięci jako wartość służąca
kształtowaniu postaw jest obecna w działaniach WODN w tzw.
rozwoju dziejowym, gdyż organizacja konkursów ma już swoją
historię.
W roku 2020 mija 80 lat od tragicznych wydarzeń mordu
katyńskiego. 5 marca 1940 r., Biuro Polityczne KC WKP(b)
podjęło decyzję o rozstrzelaniu polskich jeńców przebywających
w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz polskich
więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze
przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej.
Konsekwencją tej decyzji była zbrodnia katyńska. 19 września
1939 r. szef NKWD Ławrientij Beria powołał Zarząd ds. Jeńców
Wojennych i Internowanych Ludowego Komisariatu Spraw
Wewnętrznych i nakazał zorganizowanie sieci obozów.
Na początku października 1939 r. podjęto decyzję o utworzeniu
dwóch „obozów oficerskich” w Starobielsku i Kozielsku oraz
obozu w Ostaszkowie, przeznaczonego dla funkcjonariuszy
policji, KOP i więziennictwa. Pod koniec lutego 1940 r. więziono
w nich 6192 policjantów i funkcjonariuszy innych służb oraz 8376
oficerów. Wśród nich znajdowała się duża grupa oficerów
rezerwy. Większość z nich reprezentowała polską inteligencję.
Przez cały okres istnienia obozów NKWD przesłuchiwało jeńców
i gromadziło dokumenty, które stały się uzasadnieniem dla notatki,
którą Beria skierował do Stalina w dniu obrad Biura Politycznego
KC WKP(b) 5 marca 1940 r. WKP(b) 5 marca 1940 r.

Ludowy komisarz spraw wewnętrznych stwierdzał w niej
m.in.: „Wszyscy są zatwardziałymi wrogami władzy
sowieckiej, pełnymi nienawiści do ustroju sowieckiego. […]
Będący jeńcami wojennymi, oficerowie
i policjanci, przebywający w obozach, usiłują kontynuować
działalność kontrrewolucyjną, prowadzą agitację

antysowiecką. Wszyscy czekają tylko na wyjście na wolność,
aby móc aktywnie włączyć się do walki przeciw władzy
sowieckiej”.
Ujawnienie okoliczności mordu w Katyniu było
wykluczone, jeśli obywatele mieliby akceptować PRL.
Obowiązywała przecież propagandowa przyjaźń z ZSRS,
dzięki któremu mieliśmy odzyskać niepodległość i zmienić
ustrój na sprawiedliwy oraz zgodny z oczekiwaniami Polaków

– mówi PAP dr Piotr Gontarczyk z IPN. Przywołuję ku pamięci
tych, którzy zostali pomordowani w Katyniu. Ale też z wiarą,
że będziemy utrwalać pamięć o zbrodni wśród uczniów, jedną
z form upowszechnia i trwałości wiedzy jest konkurs o jakże
pięknej nawie „W imię miłości Ojczyzny”. W roku szkolnym
2019/20 pandemia koronawirusa COVID19 zaburzyła
organizację Konkursu.
Pragnę jednak poinformować, że pomimo trudności, do udziału
w konkursie zgłosiło się 45 uczniów z następujących szkół:
Szkoły Podstawowej w Przedborzu,
Szkoły Podstawowej w Wygnanowie,
Szkoły Podstawowej w Trzebnicy,
Szkoły Podstawowej w Moszczenicy,
Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie,
Szkoły Podstawowej w Drużbicach
Szkoła Podstawowej w Szydłowie,
Szkoły Podstawowej w Niechcicach,
Szkoła Podstawowa w Woli Kamockiej,
Szkoły Podstawowej w Błogich Rządowych,
Szkoły Podstawowej nr 10 w Piotrkowie Tryb.
Szkoły Podstawowej nr 2 w Piotrkowie Tryb.
Szkoły Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Tryb.
Eliminacje międzyszkolne odbędą się w trzecim tygodniu
września 2020 r., uczestnicy i opiekunowie zostaną
poinformowaniu o terminie i miejscu eliminacji.
Pragnę podkreślić, że jest to cząstka działań podejmowanych
przez WODN w Piotrkowie Trybunalskim, który służy
odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy
z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące
społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu
i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Zależy nam na
ukazaniu historii w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący.
W XIX. edycji Konkursu uczniowie zmierzą się z wiedzą
ogólną zawartą w kalendarium zamieszczonym na stronie
Federacji Rodzin Katyńskich oraz sylwetkami trzech ofiar
zbrodni z rejonu Piotrkowa i jego okolic.
Barbara Śpiewak
konsultant WODN w Piotrkowie Tryb.
b.spiewak@wodn.piotrkow.pl

VIII. Wojewódzki Konkurs Plastyczny
„Jan Paweł II – Jego talent i pasje”
Rok 2020 został ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej Rokiem świętego Jana Pawła II. 2 kwietnia minęła 15.
rocznica śmierci, a 18 maja 100 rocznica urodzin tego wielkiego
Polaka, wyjątkowego człowieka, papieża i świętego.
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Piotrkowie Trybunalskim zaplanował wiele inicjatyw.
Jednym z takich działań, które wpisało się w obchody Roku
świętego Jana Pawła II był konkurs plastyczny pt. „Jan Paweł II
– Jego talent i pasje” adresowany do dzieci z oddziałów
przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych. Celem
konkursu było uczczenie pamięci Jana Pawła II i podkreślenie
wyjątkowości jego pontyfikatu, propagowanie i pogłębianie
wiedzy o świętym Janie Pawle II, rozbudzanie wyobraźni
i kreatywności uczniów oraz zdolności plastycznych. Konkurs
spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony
nauczycieli i uczniów. Nadesłano 65 prac, w tym dzieci
z oddziałów przedszkolnych 7 prac, z klas I-III – 36 prac i z klas
IV-VII – 22 prace. Wszyscy uczestnicy zmagań konkursowych
wykazali się niezwykłym talentem plastycznym oraz
kreatywnością i umiejętnością odczytania i zinterpretowania
nauk, które głosił i potwierdzał swoim życiem św. Jan Paweł II.
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Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie zdecydowanie
udowodnili, że uniwersalne nauki św. Jana Pawła II – wielkiego
Polaka, papieża i świętego, są istotne także
w ich życiu.
Św. Jan Paweł II powiedział kiedyś, że „życie jest talentem
powierzonym nam, abyśmy go przemieniali i pomnażali, czyniąc
z niego dar dla innych”. Bardzo dziękujemy wszystkim
uczestnikom konkursu, że podarowali nam część swoich talentów
i gratulujemy ich pasji i umiejętności malarskiego przetwarzania
świata.
Dziękujemy również nauczycielom – opiekunom za
zachęcenie uczniów do udziału w organizowanym przez nasz
Ośrodek konkursie, a tym samym za propagowanie wiedzy o życiu
i dziele św. Jana Pawła II. Zapraszamy do obejrzenia kilku
nagrodzonych prac, które prezentujemy na IV. stronie okładki
bieżącego numeru Forum Nauczycielskiego.
Bogumiła Rabęda
konsultant WODN w Piotrkowie Tryb.
b.rabeda@wodn.piotrkow.pl

6.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – ekologicznie
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Piotrkowie Trybunalskim, oprócz realizowania
podstawowych zadań statutowych, podejmuje wiele
działań i inicjatyw, których celem jest pomoc nauczycielom
w rozwijaniu pasji, talentów, zdolności i kreatywności
uczniów. Jednym z takich działań jest ekologiczna sesja
popularnonaukowa adresowana do uczniów ze szkół
ponadpodstawowych, która jest organizowana już od
kilkunastu lat.
Te g o r o c z n a s e s j a p r z e b i e g a ł a p o d h a s ł e m
„Ekologia – Tak! Tu i teraz” i miała charakter wyjątkowy.
W związku z pandemią COVID-19 sesja została

Tabela prezentująca uczestników sesji:

Lp.
Szkoła
1
Szkoła Podstawowa nr 9
przy ZS-P nr 9
w Tomaszowie Maz.
2
Szkoła Podstawowa nr 3
przy ZS-P nr 10 w
Tomaszowie Maz.
3
ZSP i PO-W nr 3
w Piotrkowie Tryb.
4
I LO im. J. Dąbrowskiego
w Tomaszowie Maz.
5
Szkoła Podstawowa nr 11
przy ZS-P nr 7
w Tomaszowie Maz.

Uczeń
Wiktor Malarczyk
Dominika Zbiciak
Katarzyna Zbiciak
Stanisław Ordak
Filip Borysławski
Szymon Jeż

Klasa
VII
VII
VII
I

Katarzyna Robak
Kinga Marasek
Kornelia Porzycka

II
VII

Adrianna Cisowska
VII

zorganizowana wirtualnie, mogli w niej wziąć udział
także uczniowie z siódmej klasy ze szkół podstawowych,
a uczestnicy sesji mogli zaprezentować swoje poglądy
i przedstawić działania proekologiczne podejmowane
w naszym regionie w formie nagrania filmu bądź
opracowania prezentacji multimedialnej.
W tegorocznej sesji wzięli udział uczniowie z 5 szkół
z Tomaszowa Mazowieckiego i Piotrkowa Trybunalskiego,
którzy przygotowali interesujące prezentacje i filmy
pokazujące ich poglądy, pomysły i refleksje związane
z działaniami człowieka i ich wpływem na środowisko
naturalne.
Uczestnicy sesji udowodnili, że są wnikliwymi
obserwatorami otaczającej ich rzeczywistości i zauważyli
wiele działań ekologicznych podejmowanych w naszym
województwie. Zaproponowali także kilka ciekawych
rozwiązań i inicjatyw, które można podjąć, by ratować
i chronić naszą planetę, a nawet dodali trochę artyzmu
do działań ekologicznych, gdyż jedna z uczennic w ciekawy
sposób połączyła ekologię z muzyką i tańcem. Efekt pracy
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Opiekun
pani Aneta
Kołodziejska
pani Magdalena
Kołodziejczyk
pani Marzena
Rutkowska
pani Jolanta
Ambrozik
pani Izabela
Chaber
pani Aneta
Kołodziejska

tych młodych, wrażliwych na świat natury ludzi, można
obejrzeć na stronie internetowej Ośrodka
(www.wodn.piotrkow.pl).
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w sesji i za
wykazanie się kreatywnością, ale także dojrzałością
i świadomością ekologiczną, a nauczycielom za
inspirowanie i zachęcanie do podejmowania działań
ekologicznych. Pamiętajmy także, że: „Mamy tylko jedną
Ziemię,a jej przyszłość zależy od każdego,/na pozór
niewielkiego, ludzkiego/działania, zależy od każdego
z nas". (Florian Plit).

Małgorzata Kudyba
konsultant WODN w Piotrkowie Tryb.
m.kudyba@wodn.piotrkow.pl
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Konkursu historyczny
„Wrzesień 1939 roku we wspomnieniach mieszkańców
Piotrkowa Trybunalskiego i okolic”
W roku szkolnym 2019/2020 Wojewódzki Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim we
współpracy ze Szkołą Katolicką im. św. Jana Bosko
zorganizował konkurs historyczny dla uczniów szkół
podstawowych pt. „Wrzesień 1939 roku
we wspomnieniach mieszkańców Piotrkowa
Trybunalskiego i okolic”. Celem konkursu było
upamiętnienie tragicznych wydarzeń sprzed 80 lat, które
przeżywali Polacy, ale także mieszkańcy Piotrkowa
Trybunalskiego i jego okolic.
Zorganizowali ten konkurs, pragnąc odpowiedzieć na
apel Instytutu Pamięci Narodowej i upamiętnić 80 rocznicę
wybuchu II wojny światowej oraz upowszechnić wśród
młodzieży dzieje najnowszej historii Polski, a także
oddziaływać na kształt wychowania patriotycznego
w szkołach zgodnie z kierunkami polityki oświatowej
MEN - wychowanie do wartości 2019/20.
Cele sformułowane w regulaminie brzmiały
następująco: upamiętnienie ważnej daty oznaczającej
wybuch II wojny światowej, zainteresowanie uczniów
historią Polski z lat 1939-1945, utrwalenie postaw
i czynów mieszkańców Piotrkowa i okolic zasługujących
na uznanie, kształtowanie umiejętności opowiadania
o dziejach historycznych poprzez współczesne środki
Kategorie
prac

Nazwisko i imię
autora pracy

Opowiadanie

Karbownik Maria
klasa VI, lat 11

Opowiadanie

Balcerzyk
Bartłomiej
klasa VII, lat 13
Kołek Patrycja
klasa VIII, lat 14

Opowiadanie

Opowiadanie

Gaj Bartłomiej
klasa VII, lat 13

Opowiadanie

Hoffman Maria
klasa VI, lat 12
Madejska
Martyna
klasa VI, lat 12
Bąbol Jakub
klasa VII, lat 13
Gniewosz Jakub
klasa VII, lat 13

Opowiadanie

Opowiadanie
Opowiadanie

Opowiadanie

Kot Julia
klasa VI, lat 12

Komiks

Białkowski
Aleksander
klasa V, lat 10
Pierek Zofia
klasa VIII, lat 13
Kowalska
Aleksandra
klasa VI, lat 12

Komiks
Komiks
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artystycznego wyrazu, do których należy komiks,
kształtowanie postaw moralnych, patriotycznych
i obywatelskich, korelacja wiedzy i umiejętności z zakresu
historii, języka polskiego i plastyki.
Uczestnicy konkursu mogli przystąpić do konkursu
w dwóch kategoriach: w formie komiksu albo opowiadania
z dialogiem. W obu przypadkach należało nadać pracy
tytuł, który dla jurorów był znakiem rozpoznawczym
uczestnika konkursu.

Uczniowie, którzy pisali opowiadania z dialogiem,
zbierali materiały, kontaktowali się z żywymi świadkami

Tytuł

Szkoła

Wyniki

Wybuch drugiej wojny
światowej oczami
mojej babci
Sądne dni

PSP im. Kazimierza
Wielkiego
w Przedborzu
Katolicka SP
im. Św. Jana Bosko

Miejsce
I

Nalot Luftwaffe

SP nr 1
im. Jana Pawła II
w Sulejowie
PSP im. Kazimierza
Wielkiego
w Przedborzu

Miejsce
III

Generał Stanisław
Burza
-Karliński – Żołnierz
Niezłomny
Historia mojego
pradziadka Stanisława
Rozmowa o wojnie
z moją świetną
prababcią
Na wierność
Ojczyźnie
II wojna światowa
oczami mojego
dziadka
Wspomnienia pana
Edka Krawczyka
najstarszego
i ostatniego z żyjących
przedborskich
strażaków czasów
września 1939 r .
W roli przewodnika

Zamiast pierwszego
dnia w szkole
Wybuch II wojny
światowej

Miejsce
II

Wyróżnienie

Katolicka SP
im. Św. Jana Bosko
PSP im. Kazimierza
Wielkiego
w Przedborzu
Katolicka SP
im. Św. Jana Bosko
PSP
im. Kazimierza
Wielkiego
w Przedborzu
PSP im. Kazimierza
Wielkiego
w Przedborzu

Finalista

Katolicka SP
im. Św. Jana Bosko

Miejsce
I

Katolicka SP
im. Św. Jana Bosko
Katolicka SP
im. Św. Jana Bosko

Miejsce
II

Finalista

Finalista
Finalista

Finalista

Miejsce
III
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wydarzeń sprzed 80 lat. Zadaniem uczniów było nawiązanie
kontaktu ze świadkami wydarzeń, będących początkiem
trwającego 6 lat dramatu narodu polskiego
i napisanie opowiadania z dialogiem. Uczniowie wykazali
się dużym zaangażowaniem, odszukali żyjących świadków
wydarzeń sprzed 80 lat i opisali je w swoich pracach, w ten
sposób utrwalili pamięć o wydarzeniach, które rozegrały się
w ich miejscowościach, ale i ludziach oraz ich tragicznych
przeżyciach, ogromnych stratach ludzi i zniszczeniach.
Na realizację zadań mieli czas od 10 października do 20
grudnia 2019 roku.
W eliminacjach międzyszkolnych wzięło udział
13 uczniów ze: Szkoły Podstawowej w Przedborzu, Szkoły

Podstawowej w Sulejowie i Katolickiej Szkoły
Podstawowej im. św. Jana Bosko w Piotrkowie
Trybunalskim.
Podsumowanie wyników Konkursu odbyło się
w piątek, 31 stycznia 2020 roku w Katolickiej Szkole
Podstawowej św. Jana Bosko. W uroczystości wzięli udział
uczniowie, nauczyciele z wymienionych szkół. Swoją
obecnością uroczystość uświetnili pp. Prezydent Piotrkowa
Trybunalskiego – Krzysztof Chojniak, Wicedyrektor
WODN w Piotrkowie Trybunalskim – Jadwiga Ciesielska,

Dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej św. Jana Bosko –
Siostra Dorota Oświecińska.
Nagrody dla uczniów ufundował Pan Artur Ossowski Naczelnik Biura Edukacji Oddziału IPN w Łodzi,
zaś pamiątkowe albumy dla nauczycieli – Wicemarszałek

Sejmiku Wojewódzkiego – Pan Zbigniew Ziemba.
Organizatorzy konkursu pogratulowali laureatom
i finalistom oraz ich opiekunom za włączenie się do
inicjatywy, której celem było propagowanie wartości
patriotycznych oraz ocalenie od zapomnienia ważnych
wydarzeń historycznych i relacji świadków oraz
uczestników wydarzeń sprzed 80 lat.
Barbara Śpiewak
konsultant WODN w Piotrkowie Tryb.
przewodnicząca komisji konkursowej
b.spiewak@wodn.piotrkow.pl

Umiejętności dodatkowe i kwalifikacje rynkowe
w szkolnictwie branżowym
Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie
uczniów do wykonywania pracy zawodowej, a także
aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku
pracy. W epoce szybko zachodzących zmian na rynku,
głównym aktywem przedsiębiorstwa stał się kapitał ludzki,
który bezpośrednio odpowiada za jakość i rozwój
oferowanych usług, a zatem decyduje o przewadze
konkurencyjnej na rynku. Dlatego tak ważne jest, aby
absolwenci zdobywali wiedzę i umiejętności dostosowane
do aktualnego zapotrzebowania przedsiębiorców. Często
programy nauczania nie nadążają za zmianami na rynku
pracy i nie przygotowują absolwentów do wymogów
współczesnego rynku pracy. Dlatego od 1 września 2019
roku, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe miały
możliwość zaproponowania uczniom nabywania
dodatkowych umiejętności, uprawnień w zakresie
wybranych zawodów, a także nabywania kwalifikacji
rynkowych funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r w sprawie ogólnych
celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego szkoła prowadząca kształcenie zawodowe
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proponując uczniom uzyskanie dodatkowych umiejętności
lub kwalifikacji może przeznaczyć godziny wynikające
z różnicy między sumą godzin obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego,
określoną w ramowym planie nauczania dla danego typu
szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, a minimalną
liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji
wyodrębnionych w zawodzie szkolnictwa branżowego
określoną w podstawie programowej kształcenia
w zawodzie szkolnictwa branżowego. Godziny te mogą być
przeznaczone na przygotowanie uczniów do uzyskania
dodatkowych uprawnień zawodowych, przydatnych do
wykonywania określonego zawodu, których zdobycie jest
określone odrębnymi przepisami: np. operatora wózków
widłowych, dodatkowych uprawnień SEP, prawa jazdy
kategorii T, itp.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych
kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz
dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie
wybranych zawodów szkolnictwa branżowego
w załączniku nr 33 zostały zaproponowane dodatkowe
umiejętności, które szkoła może wprowadzić do ramowych
planów nauczania.
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W załączniku nr 33 w części I został zamieszczony
wykaz dodatkowych umiejętności zawodowych dla branży:
• Audiowizualnej (AUD)
• Elektryczno-mechatronicznej (ELM)
• Fryzjersko-kosmetycznej (FRK)
• Handlowej (HAN)
• Hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT)
• Leśnej (LES)
• Metalurgicznej (MTL)
• Motoryzacyjnej (MOT)
• Ogrodniczej (OGR)
• Opieki zdrowotnej (MED.)
• Poligraficznej (PGF)
• Rolno-hodowlanej (ROL)
• Teleinformatycznej (INF)
W części drugiej załącznika zamieszczone są cele
kształcenia oraz efekty kształcenia właściwe dla
dodatkowych umiejętności zawodowych i kryteria
weryfikacji tych efektów. Jest to bardzo duże ułatwienie dla
nauczyciela, przy opracowywaniu programu do przedmiotu
realizowanego w ramach wybranych umiejętności
dodatkowych.
W niektórych branżach została przedstawiona bogata
oferta dodatkowych umiejętności np.
w zawodach w branży leśnej szkoła może zaproponować
uczniom dodatkowe umiejętności spośród 9, a w branży
hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej aż 11. W innych
branżach oferta ogranicza się do jednej lub dwóch
umiejętności. Szczególnie w zawodach, w których nie
zaproponowano dodatkowych umiejętności warto sięgnąć
doZintegrowanego Rejestru Kwalifikacji i zaproponować
uczniom zdobycie dodatkowych kwalifikacji rynkowych.

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji to publiczny rejestr,
w którym znajdują się informacje
o kwalifikacjach nadawanych w Polsce. Obecnie
w rejestrze dostępne są tzw. kwalifikacje pełne, które
zdobywa się w systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego,
oraz tzw. kwalifikacje rynkowe. Spośród bogatej oferty
kwalifikacji rynkowych dyrektor szkoły może
zaproponować uczniom zdobycie nowych umiejętności
potwierdzonych certyfikatem. Dodatkowe umiejętności
zawodowe realizowane w systemie szkolnym potwierdzane
są tylko oceną na świadectwie, natomiast realizując
kwalifikacje rynkowe uczeń ma możliwość przystąpienia
do walidacji i uzyskania certyfikatu potwierdzającego jego
umiejętności. Dyrektor szkoły może zawrzeć umowę
z instytucją certyfikującą, o której mowa w art. 2 pkt 6
ustawy z dnia 22.12.2015 r. o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji, dotyczącą jednokrotnego, nieodpłatnego
przystąpienia uczniów lub absolwentów (nie krócej niż rok
od zakończenia roku szkolnego, w którym ukończyli
szkołę) do walidacji i certyfikowania kwalifikacji rynkowej
funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Uzyskanie dodatkowych umiejętności lub certyfikatu
zwiększy szanse absolwentów na zatrudnienie na lokalnym
i regionalnym rynku pracy, natomiast korzyścią dla szkoły
będzie zwiększenie atrakcyjności oferty kształcenia.
Literatura:
Rozporządzenie MEN z dnia 15.02.2019 r.
Rozporządzanie MEN z dnia 16 maja 2019 r.
Krystyna Jabłonka
konsultant WODN w Piotrkowie Tryb.
k.jablonka@wodn.piotrkow.pl

Europejski program edukacyjny ERASMUS PLUS
a nowe kierunki działań piotrkowskiego WODN-u
Realizując strategię mającą na celu dostarczenie
szkołom i nauczycielom z obszaru województwa łódzkiego
wysokiej jakości, kompleksowego wsparcia w zakresie
doskonalenia zawodowego, Wojewódzki Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim
rozpoczął starania o pozyskanie europejskich funduszy na
realizację zagranicznych mobilności nauczycieli w ramach
programu Erasmus+.
W tym celu zaproszono do współpracy WODN
w Sieradzu oraz dwie szkoły kształcenia zawodowego,
tworząc konsorcjum biorące udział w konkursie wniosków
2020, Runda 1, KA1 – Mobilność edukacyjna KA102 –„
Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia
z a w o d o w e g o ” . 2 6 c z e r w c a N a ro d o w a A g e n c j a
opublikowała wyniki informując, że złożony wniosek
został oceniony pozytywnie, jednakże z powodu
o g r a n ic z o n y c h m o ż l iw o ś c i f i n a n s o w a n ia z o s t a ł
zakwalifikowany na listę rezerwową. Co to oznacza dla
nauczycieli, którzy podtrzymują swoją chęć udziału
w doskonaleniu i jakie to ma przełożenie na wizję pracy
Ośrodka w dobie post-pandemicznej?
Nie ulega wątpliwości, że pojawienie się pandemii
COVID‐19 wpływa negatywnie zarówno na bieżące, jak i na
planowane działania instytucji oświatowych, zwłaszcza
w kontekście planowanych mobilności zagranicznych i udział
w programach edukacyjnych takich jak Erasmus+. Jednakże

FORUM Nauczycielskie / Spis treści

konieczność dostosowania się do zmieniających się warunków
narzuca na instytucje takie, jak nasza, kontynuację działań
zwłaszcza, jeśli ich realizacja ma charakter długoterminowy,
a przede wszystkim dlatego, że działania obarczone są sporym
ryzykiem niepowodzenia, wymuszając niestrudzone
ponawianie prób ich przygotowania.
Czym jest projekt i do kogo jest adresowany?
„Szkolenia branżowe w przedsiębiorstwach – konsorcyjny
projekt mobilności kadry kształcenia zawodowego z terenu
województwa łódzkiego” zakłada rozwój kompetencji
zawodowych 40 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz
nauczycieli języków obcych uczących języka zawodowego,
poprzez indywidualne mobilności zagraniczne typu job
shadowing. W trakcie wyjazdów kadra będzie mogła podejrzeć
stosowane za granicą rozwiązania, metody, narzędzia
i technologie. Lingwiści natomiast spędzą czas
w przedsiębiorstwach lub organizacjach z branży do których
kształcą się ich uczniowie, gdzie poznają słownictwo
branżowe oraz kontekst językowy, które mogą przydać się
młodzieży w przygotowaniu do mobilności zawodowych.
Projekt zakłada przeprowadzenie naboru, organizację
wyjazdów w taki sposób, aby nauczyciele oraz szkoły - poza
dwiema biorącymi udział w konsorcjum, nie uczestniczyły
w pracach administracyjno-organizacyjnych, co odciąży je
i uprości udział w części dydaktycznej. Konsorcjum zakłada
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w projekcie będą stanowić początek kształtowania szerokiej
polityki budowania oferty mobilności zawodowych dla
nauczycieli w regionie.

Jak wyglądać będzie proces rekrutacji uczestników,
w przypadku otrzymania środków na sfinansowanie
projektu?

Jakie są główne założenia projektu?

Gromadzenie i przekazywanie zgłoszeń jest obowiązkiem
członków konsorcjum, ale sama rekrutacja jest
odpowiedzialnością WODN w Piotrkowie Trybunalskim, który
powoła komisję rekrutacyjną. Jeśli projekt otrzyma
dofinansowanie, poprosimy wszystkich nauczycieli, którzy
wypełnili ankiety diagnozy potrzeb o ostateczne potwierdzenie
chęci uczestnictwa w projekcie. Grono uczestników uzupełnimy
nauczycielami wybranymi w drodze otwartego naboru, których
zaprosimy do sieci współpracy. Jeśli któraś z osób pierwotnie
zainteresowanych zrezygnuje z udziału, powiększy to pulę
miejsc dostępnych dla nauczycieli biorących udział w naborze
otwartym. W naborze zastosujemy następujące kryteria:
1. Wystarczająca znajomość języka angielskiego lub języka
kraju odbywania jobshadowingu (B2) - kryterium minimum.
Jest ono istotne, gdyż możliwość komunikowania się
z pracownikami firmy goszczącej determinuje możliwości
uczenia się podczas mobilności.
2. Przygotowany wstępny plan upowszechniania. Poprosimy
kandydatów o przygotowanie propozycji tego, jak jeszcze będą
dzielić się rezultatami swojej mobilności. Komisja oceni
realność planów, zasięg oraz atrakcyjność zaproponowanych
działań
3. Brak udziału w projektach programu Erasmus+ w ostatnich
3 latach (2017-2019). W ten sposób chcemy zachęcić tych
nauczycieli, którzy do tej pory byli mniej aktywni i chcą
rozpocząć lub odnowić swoją przygodę z tym programem.
4. Dodatkowa aktywność na rzecz swojej szkoły wykraczająca
poza obowiązki wynikające z Karty Nauczyciela. Kryterium to
będzie miało charakter pozytywny: nie wykluczymy
nauczycieli, którzy nie angażują się w taką aktywność,
natomiast będziemy premiowali tych, którzy takie działania
przeprowadzają.
Powyższym kryteriom przyporządkujemy wagi punktowe.
Po ich zsumowaniu przygotujemy listę rankingową
i rezerwową, które ogłosimy na stronach W O D N
zaangażowanych w projekt. Zasady rekrutacji są przejrzyste,
dostęp do regulaminu uczestnicy będą mieli na stronach
WODN. Od decyzji komisji przysługiwać będzie odwołanie.

Założenia omawianego projektu obejmują mobilności
między listopadem 2020 a sierpniem 2022. W ich trakcie
nauczyciele biorący udział w projekcie poprzez obserwację
zawodowców w ich środowisku pracy mogliby podnieść
swoje kompetencje zawodowe, a odbyte praktyki w wymiarze
40 godzin (5 dni, 8 godzin dziennie) mogłyby być zaliczone na
poczet obowiązkowych szkoleń branżowych.
W obrębie działań rozgraniczamy job shadowing dla
nauczycieli przedmiotów zawodowych od job shadowingu dla
nauczycieli języków obcych uczących języka branżowego.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych mogliby wyjechać na
praktyki do rekomendowanych firm specjalizujących się
w dostarczaniu towarów / usług w sektorach, w których uczą
swoich podopiecznych. Przez 5 dni mieliby obserwować pracę
specjalistów w swoich dziedzinach wykonujących swoje
codzienne obowiązki zawodowe. Nauczyciele języków
obcych uczący języka branżowego mogliby odbyć job
shadowing w przedsiębiorstwach używających danego języka
obcego na co dzień.
Skąd pomysł na taki właśnie projekt mobilności?
Jest to realizacja polityki ministerstwa w tym zakresie
(zgodnie z ustawą z ubiegłego roku) oraz odpowiedź na
zapotrzebowanie formułowane przez szkoły i kadrę
dydaktyczną, a także spełnienie założeń statutowych
WODN-ów.
Nasz plan opiera się na zapotrzebowaniu zebranym od szkół
i kadry w trakcie realizowanych przez WODN spotkań
warsztatowych, ale także na naszych własnych
doświadczeniach i wiedzy na temat pożądanych form
i kierunków kształcenia. Z tak zebranych informacji wynika, że
nauczyciele potrzebują rozwoju w zakresie:
- umiejętności językowych (aby korzystać z szerszej oferty
szkoleniowej – mobilności, materiałów dostępnych w innych
językach itp.),
- poszerzenia kompetencji dydaktycznych,
-poszerzenia kompetencji nauczania języków o kontekst
branżowy, praktyczny czy związany z kulturą i życiem
codziennym w danym kraju,
- poszerzenie kompetencji w zakresie nauczania zawodowego
o praktyczny kontekst, innowacje oraz perspektywę wyjazdów
zagranicznych.
Charakter jobshadowingu stwarza nauczycielom elastyczność
w wyborze terminu, dając dodatkową gwarancję, że mobilność
będzie miała charakter indywidualny.
Jakie są plany dotyczące potencjalnych krajów docelowych
i partnerów przyjmujących?
Do projektu zaprosiliśmy jedenaście organizacji z krajów
takich jak: Włochy, Irlandia, Zjednoczone Królestwo,
Holandia, Węgry, Republika Czeska, Hiszpania, Portugalia,
Słowenia, Cypr oraz Grecja, których zadaniem będzie
wsparcie nauczycieli podczas mobilności i znalezienie dla nich
firmy, która zrealizuje założenia ich tygodniowego szkolenia.
Instytucje te posiadają liczne rekomendacje od szkół z całej
Europy, które wspierają przy mobilnościach zarówno uczniów,
jak i nauczycieli. Partnerzy współpracują z lokalnymi firmami,
do których mogą się zwrócić z prośbą o pomoc
w zorganizowaniu jobshadowingów wysokiej jakości dla
naszych uczestników.
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Jak będzie wyglądać przygotowanie uczestników
do mobilności i wsparcie w trakcie jej realizacji?
Aby zmaksymalizować pozytywny wpływ projektu
na rozwój zawodowy nauczycieli, zapewnimy uczestnikom
różne formy wsparcia w procesie przygotowań do wyjazdu
na mobilność takie jak: spotkanie organizacyjne, pomoc
w wyborze miejsca wyjazdu, wsparcie praktyczne oraz
międzykulturowe. Ponadto, nauczyciele przedmiotów
zawodowych (nie wliczając nauczycieli języka obcego
branżowego) wezmą udział w szkoleniu językowym. Format
oraz wymiar czasowy tych przygotowań stanowi kompromis
między szeregiem czynników: kursy mają dać nauczycielom
wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą mogli w pełni
skorzystać z uczestnictwa w mobilności. Wszyscy uczestnicy
będą mieli dodatkowo wykupione ubezpieczenia w celu
zapewnienia rekompensaty za ewentualną utratę zdrowia lub
opiekę medyczną za granicą w sytuacji tego wymagającej.
Monitorowanie prawidłowości realizacji projektu odbywać się
będzie przez cały okres jego trwania. Pozostaniemy w stałym
kontakcie z uczestnikiem oraz organizacjami partnerskimi
upewniając się, czy jego mobilność przebiega poprawnie.
Edukacja pozaformalna dysponuje szeregiem narzędzi, które
pomagają uczestnikom poczuć się częścią grupy, a specjalistom
wcielić się również w mentorów. Wykorzystamy ten fakt
angażując ich do realizacji części zadań mentorskich, konkretnie
tych, które nie będą kolidowały z podstawową rolą
szkoleniowców.
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Jaki jest spodziewany wpływ projektu na WODN oraz jak
powodzenie przedsięwzięcia przełożyć się może na współpracę ze
szkołami?
Projekt w sposób bezpośredni zrealizuje cel statutowy
Ośrodka–zorganizujemy podległym terytorialnie nauczycielom
wysokiej jakości formy doskonalenia zawodowego wzbogacone
o wymiar europejski. Korzyści pojawią się z dwóch stron - po pierwsze
poszerzymy ofertę dodając nowe, dodatkowe działania, których bez
projektu nie udałoby się zorganizować, po drugie formy te będą
komplementarne w stosunku do obecnej propozycji rozwoju (dostarczą
dodatkowych kompetencji związanych z kontekstem
międzynarodowym). Szkoły w których pracują biorący udział
w programie nauczyciele podniosą kompetencje kadry pedagogicznej.
Większa, bardziej aktualna wiedza specjalistyczna kadry przełoży się na
bardziej adekwatne do potrzeb rynku pracy efekty kształcenia uczniów.
Ponadto, ciekawsza, bardziej różnorodna oferta doskonalenia
zawodowego zmotywuje nauczycieli do częstszego korzystania z takich
możliwości. Szkoły skorzystają zatem maksymalizując efekty nauczania
oraz podnosząc morale wśród pracowników.
Mamy nadzieję, że bezkosztowa partycypacja oraz minimalne
obciążenie związane z organizacją wyjazdu otworzą drogę do udziału

w szkoleniach nauczycielom ze szkół dysponujących
niewystarczającymi zasobami do samodzielnego prowadzenia
projektów i zacieśni współpracę między Ośrodkiem a szkołami.
Uczestnictwo pozwoli im zapoznać się z możliwościami związanymi
z udziałem w programie Erasmus+, co może wpłynąć na ich motywację
do aktywnej partycypacji w kolejnych projektach. A być może z czasem
skłoni do samodzielnej ich realizacji…
Wierzymy, że projekt spopularyzuje międzynarodowe formy
dokształcania zarówno wśród instytucji biorących udział
w działaniach organizacyjnych, jak i - szerzej - wśród grona
pedagogicznego w województwie. W ten sposób wykreujemy wizerunek
wszystkich organizacji wnioskujących jako oferujących swoim
nauczycielom wartościowe możliwości rozwoju zawodowego, o ile
sytuacja post-pandemiczna okaże się na tyle ustabilizowana i względnie
bezpieczna by formy doskonalenia zawodowego realizowane być mogły
bez przeszkód za granicą.

Anetta Brauła-Socha
doradca metodyczny WODN w Piotrkowie Tryb.
a.braula.socha@wodn.piotrkow.pl

Co to jest biblioteka?
C o t o j e s t b i b l i o t e k a ? We d ł u g d e f i n i c j i
w: „Encyklopedia wiedzy o książce”, biblioteka
to: 1.Pomieszczenie dla książek (budynek, lokal, szafa).
2. Księgozbiór. 3. Instytucja, która gromadzi
i udostępnia księgozbiór. Termin biblioteka przechodził
ewolucję swego znaczenia – terminem określano także
Biblię, spisy i zestawienia bibliograficzne, z czasem
przybierając jednak instytucjonalny charakter. Tylko
tyle?
Sygnały o istnieniu bibliotek znajdują się w zapiskach
trzeciego tysiąclecia p.n.e. W okresie kultury helleńskiej,
hellenistycznej i rzymskiej działały bogate biblioteki,
niektóre o charakterze publicznym. We wczesnym
średniowieczu rozwinęły się biblioteki klasztorne
i kościelne. W wieku XIII-XIV powstały pierwsze
biblioteki uniwersyteckie (Biblioteka Jagiellońska – 1364
r. – najstarsza i dziś największa biblioteka uniwersytecka
w Polsce). Wiek XV-XVIII rozpoczął rozkwit kultury
Odrodzenia i rozpowszechnienie wynalazku druku.
Zaczęły powstawać biblioteki, humanistów, królów,
możnowładców, biblioteki mieszczańskie, biblioteki
fundacyjne (Biblioteka Narodowa w Warszawie założona
przez braci Załuskich, Biblioteka Kórnicka PAN – 1828 r. –
z a ł o ż y c i e l – A . T. D z i a ł y ń s k i , F u n d a c j a J . M .
Ossolińskiego). Wzrastały zasoby bibliotek i zaczęło się
rozszerzać środowisko czytelnicze. Pojawił się egzemplarz
obowiązkowy i ustalono zasady czynności
bibliotekarskich. Na przełomie XVIII i XIX wieku
pojawiły się biblioteki towarzystw naukowych, z kolei
przełom wieku XIX i XX daje bibliotekom rangę instytucji
społeczno-kulturalnych o charakterze publicznym.
Rozwój nauki i techniki sprzyja powstawaniu bibliotek
specjalnych (Biblioteka Instytutu Zoologicznego PAN
1919 r.), fachowych, naukowych (Biblioteka Gdańska
PAN – 1955 r.). Nie jest możliwe wymienienie wszystkich
bibliotek. Ale wszystkie posiadają bogate, gromadzone
latami księgozbiory, chronione i zabezpieczane, niestety
też niszczone podczas wojennych zawieruch.
Do największych bibliotek w Polsce należą Biblioteka
Narodowa i Biblioteka Jagiellońska. Biblioteka Narodowa,
jako centralna biblioteka państwa i największa biblioteka
publiczna w Polsce, gromadzi i wieczyście archiwizuje
dorobek piśmienniczy Rzeczypospolitej Polskiej.
Gromadzeniem objęte są publikacje krajowe: książki
i czasopisma, druki ulotne (dokumenty życia społecznego),
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mapy, nuty, nagrania, publikacje elektroniczne, ryciny,
rysunki, fotografie, a także rękopisy. Włączane do zbiorów
i archiwizowane są również publikacje polskie lub
dotyczące Polski, ukazujące się poza jej granicami,
piśmiennictwo innych narodów powstające na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub przechowywane niegdyś
w historycznych polskich księgozbiorach, a także
najważniejsze współczesne publikacje zagraniczne
z zakresu humanistyki. BN jako biblioteka naukowa
prenumeruje również najważniejsze czasopisma
zagraniczne i bazy danych.
Na koniec 2019 r. zbiory Biblioteki Narodowej,
obejmujące książki (wydawnictwa zwarte) od 1801 r.,
czasopisma (wydawnictwa ciągłe) od 1801 r., druki ulotne
(dokumenty życia społecznego), dokumenty
elektroniczne, rękopisy, starodruki (XV–XVIII w.), nuty
(dokumenty muzyczne), nagrania dźwiękowe
i audiowizualne (dokumenty dźwiękowe i audiowizualne),
ryciny, rysunki, fotografie (dokumenty ikonograficzne),
mapy (dokumenty kartograficzne) i mikrofilmy liczyły
9728 855 wol./j.
Ogólna liczba tradycyjnych zbiorów bibliotecznych
Biblioteki Jagiellońskiej wynosi 8.278.874 wol/j.
Do najcenniejszych zbiorów należy m.in.
De revolutionibus orbium coelestium Norymberga 1543;
O obrotach sfer niebieskich – dzieło Mikołaja Kopernika,
które zawiera wykład heliocentrycznej i heliostatycznej
budowy wszechświata. Biblioteka Jagiellońska dysponuje
dwoma egzemplarzami.
Do najnowocześniejszych bibliotek na świecie należą
m.in.: Biblioteka Jose Vasconcelos w Meksyku. Jest
to biblioteka zbudowana za 98 mln dolarów w 2006 roku.
Nosi imię Jose Vasconcelosa, który był amerykańskim
pisarzem, filozofem i politykiem. Dodatkowo w Meksyku
bibliotekę tę nazywa się MegaBiblioteką, ponieważ ma 38
tys. m²; Czarny Diament – Duńska Biblioteka Królewska w
Kopenhadze; Parque Biblioteca Espana
w Medellin i Sopoteka – jedna z najnowocześniejszych
bibliotek w naszym kraju. Multimedialna biblioteka
w Sopocie zlokalizowana jest w przydworcowym centrum
handlowym. Otwarta została w 2015 roku i inspirowana
była sopocką plażą i przyrodą, dlatego wnętrze
w nowatorski sposób łączy eleganckie drewno, harmonijną
biel i naturalną zieleń.
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Do najstarszych bibliotek świata należą: Biblioteka
świątynna w Nippur, Biblioteka Aszurbanipala, Biblioteka
Aleksandryjska, Biblioteka w Cezarei, Biblioteka
Watykańska. Do największych - pełniąca rolę biblioteki
narodowej, Biblioteka Kongresu USA w Waszyngtonie,
założona w roku 1800 przez prezydenta Johna Adamsa.
Znajduje się w niej ponad 38 milionów książek napisanych
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w 450 językach, ponad 70 mln rękopisów, blisko 6 mln
map, ponad 18 mln mikrofilmów, 5 mln inkunabułów…
łącznie 170 mln skatalogowanych pozycji.
Naukowego dorobku i szeroko pojętego dziedzictwa
narodowego strzegą mury bibliotek na całym świecie.
Największe biblioteki to: wspomniana już Biblioteka
Kongresu, Biblioteka Brytyjska, Biblioteka i Archiwum
Kanady, Nowojorska Biblioteka Publiczna, Rosyjska
Biblioteka Państwowa.
Im bardziej zagłębiamy się w historię bibliotek, tym
bardziej dostrzegamy potęgę takich instytucji - potęgę
w kontekście zasobności zbiorów i w kontekście roli, jaką
odgrywały w historii, w kulturze i edukacji.
Od tysięcy lat biblioteki zmieniają się wraz ze światem.
Współczesna biblioteka jest instytucją usługową,
upowszechniającą dotychczasowy dorobek myśli ludzkiej
i współdziałającą w rozwoju nauki, gospodarki, kultury
i oświaty. Do jej (biblioteki) podstawowych funkcji należy
planowe (zgodnie z profilem) gromadzenie i uzupełnianie
księgozbioru, opracowywanie go wg obowiązujących
norm i przepisów, przechowywanie i zabezpieczanie,
informowanie o nim i udostępnianie czytelnikom. Poza
tradycyjnymi książkami oferują ebooki, audiobooki, filmy
i dzieła sztuki. Promują czytelnictwo, są miejscem spotkań
autorskich i wydarzeń kulturalnych.
Biblioteki szkolne przeznaczone dla uczniów
i nauczycieli związane są ze swoimi szkołami. Początkiem
sięgają starożytności. Najwcześniejsze z nich pojawiły się
w Mezopotamii, w Grecji, w Aleksandrii. W Polsce
pierwsze biblioteki szkolne powstały przy szkołach
katedralnych w XI i XII w – w Gnieźnie, Płocku,
Krakowie i Poznaniu. Dziś biblioteki szkolne są w każdej
szkole. Promują czytelnictwo, przygotowują do
bezpiecznego poruszania się w dużych bibliotekach,

do których trafią uczniowie po ukończeniu podstawowej
i ponadpodstawowej edukacji, przygotowują ucznia do
funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, pełnią
funkcję dydaktyczną, kulturalną, rekreacyjną.
Wielokrotnie, na łamach Forum Nauczycielskiego
pisałam o październikowych obchodach
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
Zachęcałam w nich do organizowania święta bibliotek,
wspominałam o historii tego święta, nauczyciele
bibliotekarze pisali o tym, co organizowali w szkołach
i bibliotekach szkolnych, dzieląc się swoimi
doświadczeniami. Powyższy artykuł ma na celu
przypomnienie nam wszystkim (i uświadomienie
uczniom), jak ważnym miejscem jest BIBLIOTEKA.
Pytanie zawarte w tytule jest wyzwaniem – wszyscy
wiemy co to jest biblioteka. Ale powiedzmy sobie czym
jest biblioteka, jak ważną pełni funkcję, czym jest dla
historii każdego kraju, dla kultury, dla edukacji. "Hinc
omnia" (z łac. "Stąd wszystko") – głosi napis na wielkiej,
otwartej księdze, wieńczącej wejście do Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego.
Zanim odwiedzimy wielkie, piękne, z historią w tle
biblioteki – zacznijmy nowy rok szkolny od odwiedzin
w bibliotece – szkolnej i nie tylko: może zajrzycie
do pięknej, nowoczesnej Miejskiej Biblioteki Publicznej
Mediateka 800-lecia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Marii
Curie-Skłodowskiej 3 czy do Biblioteki Pedagogicznej,
która już wkrótce rozpocznie działalność w nowej
siedzibie przy ul. Wojska Polskiego 2 w Piotrkowie
Trybunalskim?

MBP Mediateka 800-lecia w Piotrkowie Tryb.
Jadwiga Szymczyk
konsultant WODN w Piotrkowie Tryb.
j.szymczyk@wodn.piotrkow.pl
Źródła:
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(Dz.U z 2019 r. poz.1479)
Encyklopedia wiedzy o książce, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, Wrocław 1971

https://czytajpl.pl/2018/05/09/

Bezpieczny wypoczynek
W związku ze zbliżającymi się wakacjami ważna jest
chwila zastanowienia nas, dorosłych, nad bezpieczeństwem
osób, które będą pod naszą opieką. Dodatkowo sprawę
komplikuje stan zagrożenia koronawirusem. Rodzice
ze zdwojoną czujnością i niepokojem sprawdzają punkty
na mapie, oznaczające ogniska zachorowań, a przecież
należy przypomnieć, że to nie jedyne zagrożenie podczas
wypoczynku.
Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy
z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem
Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów
wypoczynku dzieci i młodzieży. Opracowane procedury
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służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży
oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego
w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.
Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2020 r. będzie
mógł się odbyć, przy zachowaniu określonych ograniczeń
sanitarnych.
Organizator jest też zobowiązany do ustalenia
szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami np.
w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub
wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas pobytu
na wypoczynku.
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Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra
Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla organizatorów
wypoczynku dzieci i młodzieży
(wybrane fragmenty)
Celem wdrażanych procedur jest:
- Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń
zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży
podczas pobytu na wypoczynku.
- Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez
wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników
wypoczynku oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów lub
pełnoletnich uczestników chcących uczestniczyć
w wypoczynku.
- Ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca
wypoczynku w ramach zabezpieczenia przed możliwym
zakażeniem.
- Stosowanie się w miejscu wypoczynku
do wymogów określających warunki bezpieczeństwa
(m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu
do użyteczności publicznej).
- Kompleksowe działanie dostosowane
do zaawansowania stanu epidemicznego.
Wytyczne zostały podzielone na cztery części:
I. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas
pobytu na wypoczynku
Uczestnicy wypoczynku:
1. Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice
dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku
u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą
na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną
o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem
wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia
rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego
uczestnika wypoczynku.
3. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych
i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem
dystansu społecznego (co najmniej 2 m.
oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
Rodzice/prawni opiekunowie uczestników
wypoczynku:
1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi
wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający
szybką komunikację.
2. Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin –
odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia
u ich dziecka niepokojących objawów choroby
(podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
3. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub
do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub
choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą
na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
4. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą
narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny
opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym
fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie
kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy
pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku
występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne
jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
5. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku
w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu
na wypoczynku.
II. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku
Warunki zakwaterowania:
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1. Wypoczynek może być organizowany tylko
w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki
bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie
obiektu do użyteczności publicznej).
2. Obiekty, w których jest organizowany wypoczynek
dzieci i młodzieży, powinny być przeznaczone tylko dla
wypoczynku dzieci i młodzieży lub zawierać strefę do tego
wyodrębnioną, zapewniającą ograniczenie kontaktu
z osobami niebędącymi uczestnikami tego wypoczynku.
3. Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc
noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju lub
namiocie są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi
się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym liczba osób
zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać
4 osób przy zachowaniu 4 m w. powierzchni noclegowej na
1 osobę.
4. Organizator musi dysponować infrastrukturą
obiektu/obozowiska umożliwiającą zapewnienie izolacji
osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby,
w tym w szczególności choroby zakaźnej.
5. Liczba uczestników przebywających w obiekcie
w zależności od standardu obiektu musi być dostosowana
i zapewniająca dystans społeczny podczas pobytu, w tym
podczas prowadzenia zajęć.
6. Dystans społeczny musi obowiązywać także przy
korzystaniu z pionu sanitarnego.
7. Zakwaterowanie uczestników w obiekcie powinno
odbywać się na zasadzie wymiany turnusu, eliminując
do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi
się turnusami.
8. Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany
dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.
9. Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne
w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników
wypoczynku.
10. Należy zaopatrzyć osoby zatrudnione podczas
wypoczynku w indywidualne środki ochrony osobistej,
a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zapewnili.
Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia
okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na wyposażeniu
również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych
fartuchów z długim rękawem, przyłbic.
11. Należy zapewnić stałą obecność lub możliwość
natychmiastowej interwencji pielęgniarki lub ratownika
medycznego lub lekarza.
12. Należy przygotować regulamin uczestnictwa, który
zawiera zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan
zagrożenia epidemicznego.
13. Należy zaplanować bezpieczny sposób
zakwaterowania uczestników wypoczynku według podziału
przygotowanego przez organizatora i kierownika
wypoczynku na grupy wychowawcze, bez gromadzenia się
w jednym miejscu.
14. Przed rozpoczęciem wypoczynku należy
zorganizować szkolenie kadry wypoczynku z zakresu
zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19.
Jeżeli jest to możliwe, szkolenie mogą prowadzić specjaliści
ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas szkolenia
należy przestrzec przed dotykaniem dłońmi okolic twarzy
zwłaszcza ust, nosa i oczu, zwrócić uwagę na unikanie
komunikacji miejskiej w celu przemieszczenia się w czasie
wypoczynku, dbanie o odporność, kondycję fizyczną,
racjonalne odżywianie).
15. Należy upewnić się, że pracownicy i uczestnicy
wypoczynku mają zapewniony dostęp do miejsc, w których
mogą myć ręce mydłem i wodą.
16. Należy wymagać od kadry oraz uczestników
wypoczynku regularnego i dokładnego mycia rąk wodą
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z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem
do dezynfekcji (ograniczyć stosowanie środków
do dezynfekcji w przypadku dzieci do 6. życia).
17. Należy umieścić w widocznym miejscu dozowniki z
płynem odkażającym przy wejściach
do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych.
18. Należy zapewnić regularne napełnianie
dozowników.
19. Jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma zalecenie od
inspektora sanitarnego, należy wyznaczyć osobę
do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze
wypoczynku. Pomiaru temperatury dokonuje się za zgodą
wychowawcy, innej osoby zatrudnionej podczas
wypoczynku, rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego
uczestnika wypoczynku (honorowane może być
oświadczenie otrzymane od rodzica przed rozpoczęciem
wypoczynku).
Wyżywienie:
1. Organizacja stołówki/punktu zbiorowego żywienia
powinna zapewniać zachowanie dystansu pomiędzy
uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni
siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowawczej
i stosować wytyczne dla gastronomii.
2. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. Po
każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze
krzeseł.
3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć
z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60° C lub je
wyparzać.
4. Stosować bezpieczny sposób przechowywania
produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia.
5. W kuchni, w miarę możliwości, należy zwiększyć
odległość stanowisk pracy. Szczególną uwagę należy
zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia
i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów,
sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
6. Do pracy w kuchni i stołówce mogą być dopuszczone
tylko osoby zdrowe, które nie miały kontaktu z osobami
podejrzanymi o zakażenie oraz nie mają infekcji.
7. W przypadku korzystania z cateringu należy
wymagać jednorazowych pojemników i sztućców.
Transport uczestników:
1. Dojazd na miejsce wypoczynku (kolonie, obóz)
powinien odbywać się w formie dojazdu własnego lub
transportem zorganizowanym (także transportem
publicznym) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w których mowa o ograniczeniach.
2. Postój w trakcie transportu powinien być zapewniony
w miejscach gwarantujących ograniczony
do minimum kontakt z osobami trzecimi.
3. Zbiórka przed wyjazdem powinna być zorganizowana
w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania
dystansu społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie
powinni wchodzić do autokaru.
Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci
i młodzieży (kolonii i obozów lub innych form
wypoczynku):
1. Organizator zobowiązany jest do opracowania
i przedstawienia uczestnikom i ich rodzicom/prawnym
opiekunom szczegółowego regulaminu pobytu z zasadami
higieny podczas wypoczynku.
2. Organizator zapewnia przeszkolenie kadry
wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur.
3. Zaleca się, aby grupa uczestników wypoczynku
liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia)
i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia). W przypadku
kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników
z danej drużyny, świetlicy dopuszcza się inną liczebność.
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4. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu
dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na
terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza
informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia
i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt
i środki niezbędne do zachowania czystości...
5. Należy ograniczyć odwiedziny uczestników przez
osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków).
6. Personel kuchni i obsługi technicznej nie powinien
kontaktować się z uczestnikami i kadrą wypoczynku poza
niezbędnymi czynnościami.
7. Organizator zapewnia stałą obecność pielęgniarki lub
możliwość natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką,
ratownikiem medycznym lub lekarzem.
8. Dostęp do termometru bezdotykowego oraz
regularny pomiar temperatury uczestnikom wypoczynku
i kadrze wypoczynku.
9. Pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe
odizolowanie uczestnika lub kadry wypoczynku, u której
wystąpiły objawy choroby.
10. Zapewnienie szybkiego kontaktu z lekarzem
w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych, który
zdecyduje o możliwości pozostania dziecka w miejscu
wypoczynku lub konieczności niezwłocznego odebrania go
przez rodziców lub prawnych opiekunów.
11. Należy ograniczyć w obiekcie/obozowisku
przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum
(z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. osłony ust
i nosa, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub
dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych).
12. W miarę możliwości nie należy angażować
do prowadzenia zajęć z uczestnikami wypoczynku i innej
kadry powyżej 60. roku życia. W przypadku występowania
u kadry wcześniejszych chorób lub chorób przewlekłych
konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do pracy podczas
wypoczynku.
Realizacja programu:
1. Program wypoczynku (np. kolonii, obozu) powinien
być realizowany w miejscu wypoczynku lub
w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających
ograniczony kontakt z osobami trzecimi.
2 . Wy ł ą c z o n e z p r o g r a m u l u b o g r a n i c z o n e
do minimum powinny być wyjścia do miejsc publicznych,
w tym zwiedzanie obiektów publicznych.
3. Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, pływający
powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu
lub innych środków dezynfekujących.
4. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć
w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m kw.
na 1 osobę.
5. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć
przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać
lub dezynfekować.
6. Przybory sportowe i programowe należy dokładnie
czyścić i dezynfekować.
7. Sale do prowadzenia zajęć muszą być regularnie
wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.
8. Organizacja zajęć musi uniemożliwiać bezpośrednie
kontaktowanie się grup.
9. Przebywanie na plażach i kąpieliskach ogólnie
dostępnych powinno być zapewnione w sposób
ograniczający bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, np.
przez wyznaczenie przestrzeni dla grupy.
Higiena:
1. Kadra i uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą
z mydłem.
2. Codzienne prace porządkowe wymagają dodatkowej
dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek,
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blatów, włączników.
3. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
4. Prowadząc dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać
zaleceń producenta środka do dezynfekcji.
Kadra wypoczynku dzieci i młodzieży:
1. Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu
wypoczynku (w tym wychowawcy, instruktorzy, kadra
kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) muszą być zdrowe,
bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym
w szczególności zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed
rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały z osobą
przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach
domowych.
2. Organizator zobowiązany jest przygotować
i zapoznać kadrę wypoczynku z procedurą postępowania na
wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub
zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami
Głównego Inspektora Sanitarnego. Zawsze w przypadku
wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej
stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub
uzyskania porady.
3. Organizator zobowiązany jest zakwaterować kadrę w
obiektach lub namiotach spełniających warunki
bezpieczeństwa (opinia straży pożarnej, dopuszczenie
obiektu do użyteczności publicznej).
4. Umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery
telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb
medycznych.
5. Przygotować ścieżki szybkiej komunikacji
z rodzicami uczestników wypoczynku.
6. Należy ustalić szybkie sposoby komunikacji
kierownika wypoczynku z rodzicem i organizatorem
wypoczynku, np. w przypadku sytuacji podejrzenia
zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji
podczas pobytu na wypoczynku.
7. Należy zabezpieczyć możliwość szybkiego
uzupełniania kadry z kwalifikacjami w przypadku absencji
z powodu choroby lub konieczności poddania się
kwarantannie.
III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia
koronawirusem u uczestnika, kierownika lub
wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku
1. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego
osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku,
kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym
pracownika obiektu, w którym organizowany jest
wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących
zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę
w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się

telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarnoepidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie
pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112
i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem.
2. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym ma przebywać
osoba, u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące
zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie
dodatkowego sprzątania, zgodnie
z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych
z zaistniałym przypadkiem.
4. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad
uczestnikami wypoczynku, powinna zostać poinstruowana
p r z e z o rg a n i z a t o r a o p r o c e d u r z e p o s t ę p o w a n i a
w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia
koronawirusem na wypoczynku, w tym o konieczności
powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej.
5. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad
uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana powiadomić
kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego
dziecka o każdym niepokojącym symptomie
zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku.
6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego
Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na
stronach https://gis.gov.pl/ lub
h t t p s : / / w w w. g o v. p l / w e b / k o r o n a w i r u s / , a t a k ż e
obowiązujących przepisów prawa.
Źródło:
www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynekwytyczne-men-gis-i-mz
Od redakcji
Prezentowane wyżej wytyczne ukazały się przed
wakacjami. Publikujemy je teraz, bo zawierają
wskazówki dotyczące zachowania bezpieczeństwa
w czasie wypoczynku. Wskazówki te i prezentowane
zasady będą cenne podczas wycieczek organizowanych
w ciągu roku szkolnego.

Oprac. Witold Stawski
konsultant WODN w Piotrkowie Tryb.
w.stawski@wodn.piotrkow.pl

Drugie śniadanie ucznia
Rozpoczął się nowy rok szkolny. Niezależnie od tego
jak w dobie pandemii będzie wyglądał, jedno jest
niezmienne – dzieci muszą jeść. O ile w kwestii obiadów,
decyzje co do ich składu i wartości odżywczej należą do
placówki, o tyle skomponowanie drugiego śniadania to
zadanie rodziców.
Nie jest to na pewno zadanie łatwe. Sprostanie gustom
młodego smakosza, zapewnienie odpowiedniej zawartości
makroskładników odżywczych, witamin, makro–
i mikroelementów, atrakcyjna dla dziecka forma podania
oraz „łatwość” w transporcie i przechowywaniu (w często
ekstremalnych warunkach) – każdy rodzic codziennie rano
mierzy się z tą skomplikowaną układanką.
Warto na początek zapoznać się z wytycznymi
dietetyków odnośnie żywienia dzieci. Prawidłowe żywienie
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jest bowiem jednym
z najważniejszych czynników
mających wpływ na rozwój
człowieka. Prawidłowe nawyki i
zwyczaje żywieniowe, które
dziecko przyswoi
w początkowym okresie życia,
to nie tylko prawidłowy wzrost,
funkcje poznawcze i praca
mózgu, ale także mniejsze
ryzyko wielu schorzeń (w tym chorób cywilizacyjnych,
takich jak cukrzyca typu drugiego, zespół metaboliczny czy
choroby układu sercowo-naczyniowego) w dorosłym już
życiu.
W 2016 roku zespół ekspertów z Instytutu Żywności
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i Żywienia opracował Piramidę Zdrowego Żywienia
i Aktywności Fizycznej Dzieci i Młodzieży. Zasady z niej
wynikające mówią:
1. Jedz posiłki regularnie (5 posiłków co 3-4 godziny).
2. Warzywa i owoce jedz jak najczęściej i w jak największej
ilości.
3. Jedz produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste.
4. Codziennie pij co najmniej 3-4 szklanki mleka. Możesz
je zastąpić jogurtem naturalnym, kefirem i częściowo –
serem.
5. Jedz ryby, nasiona roślin strączkowych i jaja. Wybieraj
chude mięso. Ograniczaj spożycie produktów mięsnych
przetworzonych.
6. Ograniczaj spożycie tłuszczów zwierzęcych. Zastępuj je
olejami roślinnymi.
7. Unikaj spożycia cukru, słodyczy i słodkich napojów.
Zastępuj je owocami i orzechami.
8. Nie dosalaj potraw. Unikaj słonych przekąsek i produktów
typu fast food.
9. Pamiętaj o piciu wody do posiłku i między posiłkami.
10. Bądź codziennie aktywny fizycznie w szkole i poza
szkołą.
Przy komponowaniu drugiego śniadania do szkoły
pamiętać trzeba, że jego kaloryczność, a także wielkość porcji
są indywidualnie dopasowane do dziecka i zależą od wielu
czynników: wieku dziecka, jego apetytu, liczby godzin
spędzanych danego dnia w szkole, poziomu aktywności
fizycznej oraz tego, czy w danym dniu dziecko je w szkole
obiad.
Czy klasyczna bułka z serem i szynką jest zła? Absolutnie
nie! Trzeba jednak pamiętać, że z kilku powodów może nie
być posiłkiem idealnym. Przede wszystkim, pakując
do plecaka dziecka każdego dnia kanapkę, trudno
o zachowanie różnorodności. Takie drugie śniadanie
zazwyczaj nie pozwala pomierzyć odpowiedniej proporcji
warzyw. I najważniejsze – dzieci szybko się nudzą. Szansa,
że po kilku tygodniach bułka zacznie wracać ze szkoły
nietknięta, jest niestety bardzo duża. Kanapki nie odchodzą
więc do lamusa, ale nie powinny być jedynym wyborem.
Mają wiele zalet: są niekłopotliwe w transporcie, dobrze
smakują na zimno, udaje się je zjeść w ciągu
kilkunastominutowej przerwy. Istotny jest odpowiedni dobór
składników.
Po pierwsze dobre pieczywo: niekoniecznie razowe, ale
na przykład żytnie na zakwasie. Niech nie będzie to wyrób

chlebopodobny na bazie wysoko oczyszczonej pszennej
mąki i spulchniaczy. Po drugie odpowiedni tłuszcz: tę rolę
dobrze spełni 82% masło, kilka kropel oliwy z oliwek czy
awokado.Po trzecie źródło białka: dobrej jakości pieczona
wędlina, biały ser, jaja czy pasta z makreli czy fasoli.
Wreszcie po czwarte: dodatki! Tu jest prawdziwe pole do
popisu dla tradycyjnej kanapki. Mnogość warzyw i ziół daje
wiele ciekawych, smacznych i wysoce odżywczych
możliwości. Pomidory, ogórki zielone lub kiszone,
rzodkiewka, papryka we wszystkich kolorach, kalarepa,
grillowana cukinia, sałaty, bazylia, szczypior. Niech to będzie
kanapkowa feeria barw!
Jeśli jednak nie kanapka, co w zamian? Podczas
przyrządzania pudełka śniadaniowego dobrze jest trzymać się
zasady trzech części:
1. pierwszą i najważniejszą powinna stanowić potrawa
podstawowa – kanapka, placki, babeczki, naleśnik,
2. część druga to porcja warzyw – sałatka, warzywa
grillowane, frytki z marchewki, chipsy z selera,
3. trzecia część to coś miłego, przekąska – kilka mniejszych
owoców, garść rodzynek i orzechów, batonik owsiany,
jogurt naturalny z granolą domowej roboty.
W Internecie i dedykowanych książkach kucharskich znaleźć
można liczne przepisy na dania które zmieszczą się idealnie
do dziecięcego „lunch boxa”, a dzieciom będzie odpowiadał
ich smak.
Przykładowe pudełko śniadaniowe może prezentować się
na przykład tak: naleśniki z mąki gryczanej z serkiem
kanapkowym, pieczoną piersią indyka i warzywami + frytki
z batata z dipem pomidorowym + ciasteczka z amarantusa
z dodatkiem suszonych owoców.
I najważniejsze – tym, co dziecko powinno pić w szkole
i nie tylko, jest woda. Słodzonym sokom z koncentratów
i gazowanym napojom mówimy stanowcze NIE!
Literatura:
H. Ciborowska, A, Rudnicka, Dietetyka. Żywienie zdrowego
i chorego człowieka. PZWL, Warszawa 2018
https://wiemcojem.um.warszawa.pl/sites/default/files/publikacje/za
sady_zywienia.pdf
https://ncez.pl/upload/piramida-dla-dzieci-i-mlodziezy-opis.pdf

Magdalena Opis
mgr kosmetologii,
studentka trzeciego roku dietetyki WSBiNoZ

Wokół budowania autorytetu nauczyciela
Kształtowanie odpowiedniego wizerunku nauczyciela
w oczach ucznia, to jedno z największych wyzwań, jakie
stoją przed każdym nauczycielem.
Powstawanie autorytetu jest procesem długotrwałym
i dokonuje się w głównej mierze poprzez sprawdzenie jego
szeroko pojętych kompetencji, tak przedmiotowych,
jak i w kwestiach wychowawczych, czego rezultatem staje
się zaufanie oraz gotowość podporządkowania się uczniów
poleceniom pedagoga. Jeżeli gotowość taka się pojawi,
autorytet staje się faktem.
Budowanie autorytetu nauczyciela jest przede
wszystkim kształtowaniem relacji między nauczycielem
a uczniami, opartych na autonomii obu podmiotów.
Jednocześnie autorytet nauczyciela – mistrza, przewodnika
– wymaga przestrzegania zasad poszanowania godności
ucznia, a tylko taki nauczyciel, który jest odpowiedzialny,
otwarty, słuchający – nie krytykujący, konsekwentny może
liczyć na szacunek uczniów. Miarą autorytetu nauczyciela
jest postawa uczniów wobec nich.
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Znaczenie nauczyciela jako
obiektu autorytetu jest ustalane
i określane przez uczniów w oparciu
o osobiste doświadczenia wyniesione
z kontaktów z nimi, obserwacji,
doświadczeń. Jego wygląd, czyny,
słowa służą im jako wskazówki, na
podstawie których ustalają tożsamość
nauczyciela. W procesie tym istotne jest wartościowanie
i formułowanie ocen rozstrzygających o uznaniu go
za autorytet.
Wartościowanie to przejawia się w trzech formach:
- emocjonalnej, pozytywne-negatywne, silne-słabe
reagowanie na osobę i zachowanie nauczyciela,
- praktycznej, zbliżanie się, wejście w kontakt lub
unikanie, obrona, atak, ucieczka,
- słownej, formułowanie ocen i opinii dodatnich lub
ujemnych, przypisywanie większej lub mniejszej
wartości.
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Podstawę wszelkich ocen stanowi porównanie, toteż
uczeń porównuje zaobserwowany i odczuwany stan
rzeczy do pewnego standardu, kryterium czy wzorca
„idealnego nauczyciela”. Uczniowie pragną i oczekują,
aby nauczyciel był – jak to nazywają – „ludzki”, a więc
wspierał ich i pobudzał do wysiłku mającego na celu
pogłębienie wiedzy i umiejętności, doceniając
jednocześnie i szanując odrębność i indywidualne
potrzeby oraz poglądy każdego z nich. Powoduje to
konieczność wnikliwej oceny charakteru oraz
możliwości poszczególnych jednostek oraz
zróżnicowanego, nieszablonowego postępowania
w kontaktach z uczniami w różnych sytuacjach.
Należy przy tym zwrócić uwagę na następujące czynniki:
- najczęściej pierwsze kontakty z klasą decydują
o akceptacji pedagoga przez grupę lub jego odrzuceniu
i wymagają od nauczyciela zwiększonego wysiłku
i staranności,
- poza wysokim poziomem merytorycznym, prosty,
dostosowany do poziomu klasy, zrozumiały sposób
referowanych zagadnień, ma największy wpływ na naukę
uczniów, co wpływa w bardzo dużym stopniu na ocenę
wykładowcy,
- w celu budowy i utrzymania autorytetu szczególnej
uwagi wymaga nauka oraz praca wychowawcza
z jednostkami trudnymi oraz naturalnymi przywódcami
klasy ze względu na ich duży wpływ na grupę.
Zdaniem uczniów nauczyciele dzielą się na cztery
kategorie:
1. którzy każą pracować,
2. z którymi można śmiać się i żartować,
3. z którymi można pracować i śmiać się,
4. którzy się nie liczą.
Uczniowie najbardziej lubią i szanują dość rzadką
kategorię oznaczoną jako trzecia. Z niej też wywodzą się
przede wszystkim autorytety osobowe nauczycieli.
Pedagodzy, „z którymi można pracować i śmiać się” nie
mają kompleksu zagrożonego autorytetu, nie zabiegają
też o ten autorytet stosując nieetyczne techniki
manipulacyjne. Oni go zdobywają niejako „po drodze”,
na marginesie tego, co robią, mówią, jak odnoszą się do
poszczególnych uczniów.
W zachowaniach są elastyczni, skutecznie zaprowadzają
ład na lekcji podejmując adekwatne do sytuacji działania.
Są wiarygodni, budzą zaufanie, imponują wiedzą
merytoryczną i potrafią ją interesująco przekazać
wzbudzając zainteresowanie i zaangażowanie uczniów,
co procentuje wzrostem motywacji do nauki. Ułatwiają
uczniowi potwierdzenie jego własnej wartości poprzez
wyzwolenie konstruktywnych zachowań i pozytywną
samorealizację. Są nastawieni na rozwój ucznia, a nie na
"realizację materiału dydaktycznego". Uczniowie to
widzą, czują i doświadczają, toteż chętnie poddają się
wpływowi intelektualnemu i moralnemu takiego
nauczyciela. Nie są im potrzebne ani obrona ani atak,
nauczyciel jest, bowiem po ich stronie, są razem, a nie
przeciw i razem starają się współdziałać w procesie
edukacyjnym i rozwiązywaniu problemów
wychowawczych.
Autorytet osobowy pedagoga powstaje w relacjach
interpersonalnych z uczniami w wyniku akceptacji
i uznania wartości przez niego reprezentowanych. Im
silniej powiązane są te wartości z realizacją własnych
celów i planów życiowych ucznia, tym nauczyciel ma na
niego większy wpływ.
Innym poważnym problemem wpływającym na
budowanie autorytetu nauczycieli jest ogólne
zachwianie autorytetów pośród młodego pokolenia,
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związane z szybką transformacją ustrojową
i przyspieszoną zmianą w hierarchii wartości. Upadkowi
autorytetu rodziców towarzyszy również ich
niewystarczające zaangażowanie w wychowanie dzieci.
Rodzice dzieci sprawiających kłopoty wychowawczo
dydaktyczne, w większości przypadków, z jednej strony
bardzo słabo współpracują z nauczycielami w celu
rozwiązywania zaistniałych problemów, zaś z drugiej,
obarczając pedagogów pełną odpowiedzialnością za
niezadowalające wyniki w nauce oraz wynikłe konflikty
i problemy wychowawcze swoich dzieci często
kwestionują ich kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne.
Co gorsze odbywa się to często w obecności uczniów
i wpływa bardzo negatywnie na autorytet nauczyciela.
Kształtowanie rzeczywistego autorytetu nauczyciela,
opartego na wzajemnym szacunku, wydaje się być
podstawowym warunkiem rozwijania twórczości
i aktywności uczniów na lekcjach. Szkoła musi być dla
uczniów atrakcyjna, a nauczyciel powinien imponować
wiedzą merytoryczną, inspirować, być tolerancyjny
wobec odmiennych poglądów. Taka postawa nauczyciela
jest czynnikiem powodującym wzrost motywacji do
pracy na lekcji, podejmowanie przez uczniów wyzwań,
potwierdzanie własnej wartości i rozbudzanie ciekawości
poznawczej.
Na czym polega budowanie autorytetu?
Budowanie autorytetu to:
• tworzenie w świadomości dziecka pozytywnych sądów
i przekonań na temat danej osoby, np. jest mądry, dużo
wie, można na nim polegać, nie zawiedzie, potrafi
rozwiązywać trudne zadania, zna się na literaturze jak
nikt itp.
• kształtowanie u dziecka wobec tej osoby emocji
o pozytywnym zabarwieniu: podziwu, zainteresowania,
miłości, szacunku, itp.
O autentycznym autorytecie nauczyciela możemy
mówić, gdy:
• prezentowane przez nauczyciela społecznie
akceptowane cele i wartości uczeń dobrowolnie
przyjmuje za własne;
• podporządkowanie nauczycielowi nie wynika z jego
władzy, dominacji, ale z uznania, zaufania i podziwu.
Bibliografia:
Ewa Maksymowska, Monika Werwicka, Poradnik
nauczyciela – wydanie podstawowe;
K. Wrońska, O możliwości zbudowania teorii
wychowania personalistycznego Karola Wojtyły, (w)
Wa r t o ś c i – s p o ł e c z e ń s t w o – w y c h o w a n i e ,
red. F. Adamski, Kraków 1995;
Wioletta Kozak, Nauczyciela portret własny, w: Dyrektor
Szkoły 2002, nr 11;
John Robertson: „Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę
w klasie”, WSiP, Warszawa1998
O wychowaniu w szkole, Biblioteczka Reformy, MEN,
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M. Dudukowa, Autorytet nauczyciela w opinii uczniów,
w Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 343/1995
M.Groenwald, Dlaczego nauczycielowi trudno zasłużyć
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Co warto wiedzieć o ocenie pracy nauczyciela?
Podejmując decyzję o tym, że będziesz pracował
w zawodzie nauczyciela, musisz zaakceptować fakt
podlegania ocenie. Uczniowie i ich rodzice ocenią cię
nieformalnie – stworzą twój wizerunek w środowisku.
Obok tej oceny istnieje także druga usankcjonowana
prawem oświatowym ocena pracy nauczyciela, która ma
wpływ na twój status w szkole, jest niezbędna do uzyskania
stopnia awansu, stanowi jeden z najważniejszych czynników
do otrzymania dodatku motywacyjnego lub nagrody, pozwala
(nie tylko tobie, ale i) dyrektorowi, radzie rodziców
prześledzić twój rozwój zawodowy: dydaktyka, pedagoga.
Ponieważ przepisy dotyczące oceny zmieniają się, proponuję
prześledzić najnowsze wytyczne dotyczące omawianego
zagadnienia.
1. Kto może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela?
Nauczyciel może być oceniony: z własnej inicjatywy,
dyrektora szkoły, na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły, rady
rodziców.
2. Jakie terminy obowiązują przy dokonywaniu oceny
pracy nauczyciela?
Ocena pracy nauczyciela dokonywana jest w okresie nie
dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku przez
nauczyciela lub powiadomieniu go na piśmie o rozpoczęciu
procedury oceniania jego pracy. Ocena pracy może być
dokonana w każdym czasie (np. w trakcie realizacji stażu na
wyższy stopień awansu zawodowego) nie wcześniej jednak,
niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej.
Do okresu na dokonanie oceny nie wlicza się:
usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy
(trwającej dłużej niż 14 dni oraz okresów ferii szkolnych).
3. Kto może wydawać opinie o pracy ocenianego
nauczyciela?
Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy
jej przygotowaniu: zasięga opinii rady rodziców, na wniosek
ocenianego pracownika zasięga opinii właściwego doradcy
metodycznego, może zasięgnąć opinii samorządu
uczniowskiego, z własnej inicjatywy może zasięgnąć opinii
o pracy nauczyciela od właściwego doradcy metodycznego,
a w przypadku braku takiej możliwości od innego nauczyciela
dyplomowanego lub mianowanego.
4. Jaki zakres pracy nauczyciela obejmuje jego ocena?
I. Rzetelną realizację zadań związanych z powierzonym
stanowiskiem, pracą dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą, w tym zapewnienie bezpieczeństwa uczniom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
II. Wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju.
III. Dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego.
IV. Doskonalenie zawodowe, zgodnie z potrzebami szkoły.
V. Kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu
Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, w atmosferze wolności sumienia
i szacunku dla każdego człowieka.
VI. Dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych
i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni
między ludźmi różnych narodów i światopoglądów.
VII. Realizację zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami
lub wychowankami albo na ich rzecz.
VIII. Realizację innych zajęć i czynności wynikających
z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych
i wychowawczych uwzględniających potrzeby
i zainteresowania uczniów.
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IX. Realizację zajęć i czynności związanych
z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym.
X. Kierowanie się w swoich działaniach dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych dobrem uczniów, troską o ich
zdrowie, postawę moralną i obywatelską, poszanowaniem
godności osobistej ucznia.
5. Jaka jest skala i forma oceny pracy nauczyciela?
Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest
zakończona stwierdzeniem uogólniającym: wyróżniająca,
bardzo dobra, dobra, negatywna.
6. Na jakiej podstawie dyrektor opracowuje ocenę pracy
nauczyciela?
W ocenie pracy nauczyciela będą pomocne: arkusz
samooceny, analiza dokumentacji szkolnej prowadzonej przez
nauczyciela, obserwacja prowadzonych zajęć, wnioski
z nadzoru pedagogicznego, dokumentacja dotycząca
podejmowanych działań przez ocenianego (realizacja
programów, projektów, przedsięwzięć, osiągnięcia uczniów,
itd.).
7. Jaka jest procedura ustalenia proponowanej wraz
z uzasadnieniem oceny?
Dyrektor przedstawia nauczycielowi projekt oceny, może
dokonać tego w obecności przedstawiciela zakładowej
organizacji związkowej. Nauczyciel ma prawo wnieść ustnie
swoje uwagi i zastrzeżenia do proponowanej oceny.
Nauczyciel ma także prawo zgłosić uwagi i zastrzeżenia do
projektu oceny w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych
od dnia zapoznania go z projektem oceny. Dyrektor dokonuje
oceny pracy nauczyciela, sporządzając kartę oceny pracy.
Nauczyciel otrzymuje kartę oceny pracy, a jej kopia zostaje
włączona do akt osobowych.
8. Jak nauczyciel może odwołać się od otrzymanej oceny
pracy?
Nauczyciel ma prawo wnieść odwołanie od oceny pracy
w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu dokumentu.
Nauczyciel wnosi odwołanie za pośrednictwem dyrektora
szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad
szkołą. Dyrektor przekazuje odwołanie od oceny pracy
nauczyciela w terminie 5 dni roboczych do organu
sprawującego nadzór pedagogiczny. Dyrektor szkoły dołącza
pisemne odniesienie się do zarzutów, które zamieścił
w odwołaniu nauczyciel.
9. Jaki jest skład zespołu oceniającego odwołanie
nauczyciela od oceny?
Skład zespołu oceniającego odwołanie nauczyciela od oceny:
przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły, przedstawiciel rady
rodziców, nauczyciel doradca lub konsultant, przedstawiciel
organizacji związkowej. Organ, który powołuje zespół
oceniający, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem
posiedzenia zespołu oceniającego zawiadamia nauczyciela
o posiedzeniu, w czasie którego będzie mógł być wysłuchany.
10. Jakie są możliwe rozstrzygnięcia odwołania od oceny
pracy nauczyciela?
Organ właściwy do rozpoznania odwołania w terminie
30 dni od otrzymania odwołania po jego rozpatrzeniu:
podtrzymuje ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły,
uchyla ocenę pracy dokonaną przez dyrektora szkoły
oraz ustala nową ocenę pracy nauczyciela, albo uchyla ocenę
pracy dokonaną przez dyrektora szkoły oraz przekazuje
sprawę do ponownego ustalenia oceny pracy, jeżeli ocena
została dokonana z naruszeniem prawa. Ocena pracy ustalona
przez organ odwoławczy jest ostateczna.
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Po prześledzeniu przepisów zastanówmy się, dlaczego
warto poddać ocenie swoją pracę. Niewątpliwie dokument ten
wymagany jest przy awansie zawodowym, stanowi dla komisji
źródło informacji o poziomie naszych: wiedzy i umiejętności.
Dla nauczycieli dyplomowanych kolejna ocena stanowi
możliwość prześledzenia własnego rozwoju, umożliwia
samodoskonalenie, pomaga świadomie kierować swoim
rozwojem.
Kiedy z oceniającego stajemy się oceniani możemy
zdobyć się na refleksję, jak my oceniamy dzieci, czy
uwzględniamy w tym procesie ich możliwości, emocje.
W większości szkół praktykowana jest strategia składania
przez dyrektora szkoły wniosku o ocenę pracy nauczyciela, bo
porządkuje to pracę nadzoru, pozwala poznać pracowników
i docenić ich wysiłki, rozwój. Nie zapominaj, że aktualna
ocena chroni cię w sytuacji konfliktowej z rodzicem (skarga).
Przedstawiona procedura oceny pracy nauczyciela powstała

w wyniku dyskusji środowisk samorządowych, prawniczych
i oświatowych, w celu usprawnienia systemu doskonalenia
pracy nauczycieli i skuteczności zarządzania zasobami
ludzkimi w oświacie przez nadzór pedagogiczny (dyrekcje
szkół i kuratoria oświaty). Bardzo ważną rolę w zakresie
tworzenia motywującej oceny pracy nauczyciela mają odegrać
ośrodki doskonalenia nauczycieli.
Zapraszamy Państwa na szkolenia z tego zakresu
organizowane w roku szkolnym 2020/21 przez nasz
Ośrodek. Zajęcia realizujemy metodami aktywnymi,
dominującą formą jest praca zespołowa, grupowa
i indywidualna.
Opracował:
Sławomir Stankiewicz
konsultant WODN w Piotrkowie Tryb
s.stankiewicz@wodn.piotrkow.pl.

Technologia Informacyjno-Komunikacyjna (TIK) jako narzędzie,
a nie cel edukacyjny
Od wielu lat można zauważyć, że nauczyciele zaczęli
„oswajać" Internet i odkrywać tajniki cyfrowego świata.
Technologie Informacyjno-Komunikacyjne, narzędzia
i aplikacje cyfrowe już od dawna są częścią procesu
edukacyjnego, ale wielu nauczycieli nadal wybierało
tradycyjne metody i formy kształcenia.
Prawdziwym czasem próby i sprawdzianem tego, czy
nauczyciele odnajdują się w systemie edukacji na miarę XXI
wieku był czas zdalnego nauczania, spowodowany pandemią
COVID-19. Takiego cyfrowego „pospolitego ruszenia" nigdy
wcześniej nie było i zapewne nie będzie. Oczywiście
nauczyciele, którzy już wcześniej korzystali z różnych
narzędzi cyfrowych bardzo łatwo zaadaptowali się do nowej
sytuacji, ale na "jasną stronę (cyfrowej) mocy" zaczęli też
przechodzić nauczyciele, dla których świat cyfrowy był
nieznanym terytorium. Z zainteresowaniem i podziwem
obserwowałam aktywność nauczycieli w różnych grupach na
facebooku, które były poświęcone technologiom cyfrowym,
narzędziom do przygotowywania zadań, ćwiczeń, ale także do
komunikacji online z uczniami.
Jednak ilość aplikacji, narzędzi, platform, ilość tutoriali
i poradników mogłaby przytłoczyć każdego, dlatego
po początkowym etapie ekscytacji i fascynacji nowymi
rozwiązaniami, musiał nastąpić etap drugi, czyli zwątpienie
i zagubienie. Wielu nauczycieli zaczęło odczuwać negatywne
skutki pracy na komputerze, bo okazało się, że poznanie
różnych funkcji i możliwości narzędzi cyfrowych wymaga
czasu. Przygotowanie ciekawych lekcji, z różnorodnymi
ćwiczeniami oraz grami edukacyjnymi, wymagającymi
aktywności i zaangażowania uczniów, umożliwiającymi
realizację podstawy programowej jest prawdziwym
w y z w a n i e m – a d o b a m a t y l k o 2 4 g o d z i n y.
Jak poradzić sobie w tej trudnej sytuacji? Tak, jak zrobili to
nauczyciele, którzy zrozumieli, że TIK jest tylko narzędziem.
a nie celem edukacyjnym. Po wielu tygodniach poszukiwań,
testowania platform, narzędzi i aplikacji trzeba było się
zatrzymać i wybrać te narzędzia, które najbardziej nam
odpowiadają, które pozwalają na realizację celów
edukacyjnych i które zyskały pozytywny oddźwięk wśród
uczniów. Zdecydowanie warto poznać bliżej i wykorzystywać
te narzędzia, które pozwalają na tworzenie wielu
różnorodnych zadań i ćwiczeń oraz umożliwiają
wykorzystywanie i łączenie innych narzędzi.
Niektóre programy, platformy, aplikacje stały się zapewne
nowym, ale trwałym elementem naszego warsztatu pracy
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i „zostaną" z nami nawet po powrocie do tradycyjnego,
stacjonarnego kształcenia. Myślę, że wszyscy zrozumieliśmy,
że ten czas przyspieszonego rozwijania kompetencji
cyfrowych, zarówno nauczycieli, jak i uczniów, nie był czasem
straconym i przyniósł trwałą zmianę naszego sposobu
nauczania oraz uczenia się.
Ja od kilku lat korzystałam z różnych narzędzi cyfrowych –
niektóre z nich wykorzystywałam częściej, inne rzadziej,
a czas pandemii i zdalnej pracy pomógł mi w wybraniu tych,
które okazały się przydatne w mojej pracy, a korzystanie z nich
daje mi dużo satysfakcji i "frajdy". W moim warsztacie pracy
na pewno nie zabraknie padletu, tablic online, Formularzy
Google i Microsoft oraz Genially, bo są to narzędzia, które
można wykorzystywać do wielu działań, pozwalają
na przygotowanie ciekawych materiałów oraz sprawdzają się
w edukacji zdalnej i stacjonarnej, a więc czas, który
poświęciłam na odkrywanie ich tajników okazał się ważnym
etapem w moim rozwoju zawodowym.
Każda zmiana wymaga czasu, poświęcenia,
przystosowania się do nowych warunków i kreatywności, ale
jestem pewna, że nauczycielom nie brakuje zaangażowania,
pragnienia sprostania nowym wyzwaniom i pomysłowości.
Skończył się „czas sadzenia” i nastał „czas wyrywania tego, co
zasadzono”, czas podsumowań, ale także refleksji związanej
z przyszłością. Nie mam wątpliwości, że nawet jeżeli
okazałoby się, że przyszłość przyniesie konieczność
kontynuowania nauki zdalnej, to sprostamy tym nowym
wyzwaniom, gdyż doświadczenie tego roku pokazało nam
drogę, którą powinniśmy podążać i choć „ku celom
pożądanym wiodą drogi trudne"( E. Orzeszkowa), być może
uda nam się uniknąć „wybojów" i „ślepych zaułków".
Małgorzata Kudyba
konsultant WODN w Piotrkowie Tryb.
m.kudyba@wodn.piotrkow.pl
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Feedback po zdalnym nauczaniu z narzędziami TIK
Zakończenie roku szkolnego to zawsze czas
podsumowań, refleksji i wyciągania wniosków. Często po
rozdaniu świadectw zastanawiamy się nad skutecznością
naszych sposobów i metod nauczania, to także czas na dalsze
podnoszenie swoich kwalifikacji i zdobywanie kolejnych
stopni awansu zawodowego. W tym szczególnym roku
szkolnym na pewno jeszcze intensywniej myślimy, czy
zajęcia prowadzone przez nas z wersji zdalnej lub w czasie
rzeczywistym pozwoliły uczniom na opanowanie materiału w
tak trudnym również dla nich okresie. Dlatego chciałabym
przedstawić kilka narzędzi TIK, które możemy zastosować do
ewaluacji naszego warsztatu pracy.

Jeżeli wybierzemy pytanie, uczeń sam będzie udzielał
odpowiedzi na nie.

1. Microsoft Forms

W opcji ocena wybieramy ile ma zawierać poziomów i czy
pojawiać się będzie w postaci gwiazdek czy liczby.

Wybieramy w Forms opcję ankieta i ustawiamy tytuł
i dodajemy pytania, jakie chcemy zadać naszym uczniom. Do
wyboru mamy takie rodzaje pytań

Na koniec ustalamy datę zakończenia ankiety i wysyłamy
uczniom link, aby ją wypełnili.
W opcji wybór ustawiamy jedną lub kilka odpowiedzi do
wyboru przez ucznia. Jeżeli chcemy dodać opcje używamy
plusa, jeżeli chcemy by uczeń miał możliwość wybrać kilka
odpowiedzi, przesuwamy suwak „Wiele odpowiedzi”.

2. Kahoot
Jest to strona internetowa, na której tworzymy quizy
i ankiety dla uczniów (kahoot.com) i aplikacja (kahoot.it), na
które uczniowie rozwiązują. Aby utworzyć własną ankietę,
należy się zarejestrować (zachęcam do obejrzenia tutorialu na
stronie WODN, w którym krok po kroku wytłumaczone jest
jak wszystko po kolei wykonywać).

U góry wpisujemy pytanie, a przy kolorowych figurach opcje
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(max 4). Aby uczeń miał możliwość wyboru kilku
odpowiedzi, musimy wybrać opcję: Multi – select, jeśli
jedną: single select.
Możemy wybrać również inne typy pytań, do ankiety
przydadzą się przede wszystkim:

czego nasza ankieta ma dotyczyć i jak ma wyglądać.
W kolejnym kroku wybieramy opcję przypisz jako zadanie
domowe, ustawiamy czas zakończenia i inne opcje (jak
memy i muzykę). Dostajemy komunikat, aby uczniowie
weszli na stronę: joinmyquiz.com i wpisali podany PIN.
4. AnswerGarden
Ta strona nie wymaga rejestracji ani logowania. Bardzo

- true or false (prawda fałsz)
- type answer (napisz odpowiedź)
- poll (głosowanie)
Po zakończeniu ankiety wybieramy opcję: play – chellenge i
ustawiamy czas do kiedy chcemy, aby nasi uczniowie ją
wypełnili.

Pojawi się kilka możliwości udostępnienia: poprzez link,
game PIN, Google Classroom, Microsoft Teams itd.
3. Quzizz
Na tej stronie też trzeba się zarejestrować, aby samemu
móc tworzyć ankiety i quizy. W tym miejscu również
polecam tutorial, który pomoże przejść przez rejestrację,
pokaże jak tworzyć quizy i udostępniać je uczniom.

szybko stworzymy podsumowanie lekcji projektu, szybkie
głosowanie. Aby utworzyć nową ankietę musimy wybrać:
Craete AnswerGarden lub kliknąć plus znajdujący się
w prawym górnym rogu.
W okienku Topic (temat)
wpisujemy swoje
pytanie. Opcja
Brainstorm (burza
mózgów) pozwala
wpisać dowolną liczbę
odpowiedzi i mogą się
one powtarzać. Inaczej
jest w opcji Classroom
(sala lekcyjna), w której
też można wpisać
dowolną liczbę
odpowiedzi, ale jedną i
tę samą tylko raz

W opcji Answer Length
(długość odpowiedzi)
wybieramy do 20 lub 40
znaków (aby odpowiedzi
były zrozumiałe
i czytelne lepiej wybrać
opcję 20 znaków). Opcja
Reminder Email
(przypomnienie mailem)
p o z w a l a
n a
wprowadzenie naszego
adresu e-mail. Zostanie
na niego przesłany link
do utworzonej ankiety
o r a z
h a s ł o
administratora.
Mamy do wyboru kilka opcji pytań, w zależności od tego,

FORUM Nauczycielskie /Spis treści

22.

W opcji Add Local
Discoverability
ustawiamy czas
dostępu (widoczności)
do naszej ankiety.

Jeszcze raz wpisujemy tytuł lub pytanie, zaznaczamy ile
odpowiedzi może udzielić jedna osoba i czy można kilka
razy udzielić odpowiedzi, należy wtedy „odhaczyć” opcję
Extras. Po zapisaniu ankiety generujemy link do
udostępnienia lub kod QR poprzez przycisk share. Możemy
odpowiadać na pytania wchodząc na stronę menti.com
i w odpowiednie miejsce wpisując kod do ankiety, który
znajduje się w wygenerowanym linku.
Tak może wyglądać przykładowa ankieta.

Kiedy wszystkie ustawienia zostaną
w y b r a n e , k l i k a m y
przycisk Create i pojawi się nasze
pytanie.

Zachęcam do tworzenia ankiet w tych narzędziach po to ,aby
uzyskać informację zwrotną od swoich uczniów.
Choćby taką.

Aby udostępnić wysyłamy link lub generujemy QR kod do
naszej ankiety. W momencie, gdy odpowiedzi będą
napływały będziemy mogli je podglądać. Im więcej razy
dana odpowiedź się pojawi tym będzie ona większą czcionką
napisana.
4. Mentimeter
Aby tworzyć ankietę na mentimeter, należy założyć sobie
konto lub zalogować się, jeśli już mamy. Po kliknięciu w new
presentation (nowa prezentacja) pojawiają nam się różne
opcje. Najeżdżając kursorem na każdą z nich zobaczymy,
w jaki sposób będą widoczne odpowiedzi.

Agnieszka Czarczyk
konsultant WODN w Piotrkowie Tryb.
a.czarczyk@wodn.piotrkow.pl
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Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji działań
dydaktyczno-wychowawczych na lekcjach języka angielskiego
Niezwykle trudno wyobrazić sobie życie bez Internetu
w dzisiejszych czasach. Narzędzie, o którym jeszcze 25 lat
temu niewielu z nas słyszało zawładnęło naszym życiem
prywatnym, jak również zawodowym.
W pracy nauczyciela języka angielskiego narzędzie
to może okazać się niesamowicie pomocne, co chcę
wykazać w poniższym zestawieniu sposobów
wykorzystania Internetu w zakresie realizacji działań
dydaktyczno-wychowawczych na lekcjach języka
angielskiego.
Przy wykorzystywaniu zasobów portali edukacyjnych
celem przygotowania i poprowadzenia ciekawych zajęć
lekcyjnych, najbardziej pomocna i najczęściej odwiedzana
przeze mnie jako anglistki strona internetowa to
www.busyteacher.com [1], która zawiera wiele arkuszy zajęć,
ćwiczeń oraz pomysłów na interesujące lekcje języka
angielskiego. Jak sama nazwa wskazuje zapracowany
nauczyciel może tam w szybki sposób znaleźć arkusze pracy,
pomysły na ciekawe lekcje czy wręcz gotowe prezentacje
PowerPoint, które można od razu wykorzystać na zajęciach
z języka angielskiego. Materiały dydaktyczne dostępne na
w/w stronie podzielone są na sekcje, także można wybrać
poziom nauczania oraz temat zajęć jaki nas interesuje. Strona
w moim odczuciu warta odwiedzenia i polecenia.
Wykorzystuję Internet do prowadzenia korespondencji
z przedstawicielami wydawnictw językowych oraz
nauczycielami. Pomocna jest przy tym oczywiście poczta
elektroniczna. Wykorzystuję portale wydawnictw
językowych do wymiany poglądów oraz materiałów
językowych związanych z nauczaniem języka angielskiego.
Stosuję dostępne w Internecie aplikacje celem ułatwienia
uczniom zdobywania wiedzy. Zarejestrowałam na przykład
szkołę i uczniów w ogólnopolskim programie InstaLing.com,
który działa na platformie. Wprowadzałam słownictwo,
a uczniowie po uzyskaniu swojego kodu dostępu mieli
możliwość ćwiczyć znajomość tego konkretnego słownictwa
na platformie InstaLing.com. W założeniach uczeń powinien
platformę odwiedzać codziennie wykonując co najmniej raz
serię 20 pytań. Na koniec tygodnia i miesiąca uczeń otrzymuje
ocenę na platformie. Ocena ta nie jest uzależniona od tego, jak
dobrze uczeń odpowiada na pytania, lecz jak często loguje się
na platformie. Uczniowie narzekali, że rotacyjność pytań jest
za mała oraz że muszą powtarzać słownictwo, które już znają,
a to którego nie znają się nie pojawia. Pozytywna strona tej
platformy to na pewno łatwość jej obsługi, rejestracja szkoły,
jak również promowanie uczniów systematycznych
i konsekwentnych.
Kolejną sprawdzoną przeze mnie platformą do uczenia się
słownictwa była platforma quizlet.com [2]. Aplikacja ta ma
wiele zalet. Po pierwsze ilość wprowadzanych przez
nauczyciela słów jest dowolna. Materiał nie jest podzielony
jak w przypadku InstaLing.com na 20-słówkowe partie. To
narzędzie może być zainstalowane na telefonie, co
nastolatkowie bardzo sobie cenią. Dodatkowo do słownictwa
dodawane są obrazki. Co więcej, platforma oferuje różne
formy zdobywania i sprawdzania swojej znajomości
słownictwa. Uczniowie zaczynają od wykonywania
prostszych ćwiczeń, które pomagają nauczyć się słówek,
później przechodzą do trudniejszych zadań. Uczniowie,
którzy to słownictwo już znają mogą od razu przejść do
trudniejszych zadań. Dodatkową zaletą jest fakt,
że wydawnictwa zorientowały się jak popularna jest to
aplikacja i z własnej inicjatywy wprowadzają do niej
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słownictwo ze swoich podręczników, co oznacza,
że nauczyciel i/lub uczniowie nie muszą już tego robić
i stanowi to nie tylko duże ułatwienie, ale jest przede
wszystkim dużą oszczędnością czasu obydwu grup.
Inną wykorzystywaną przeze mnie na zajęciach aplikacją
jest mentimeter.com [3]. Jest to bardzo ciekawe
multimedialne narzędzie, które pozwala prowadzić zajęcia
w sposób interaktywny. Przed zajęciami wprowadzam do
aplikacji pytanie lub zagadnienie, wybieram jaki typ
ćwiczenia chcę do danego pytania zastosować, otrzymuję
numer zagadnienia, który podaję uczniom na lekcji. Przy
użyciu sowich telefonów lub tabletów szkolnych logują się do
danego ćwiczenia i wykonujemy je. Wyświetlam na tablicy
interaktywnej pytania, na które uczniowie odpowiadają na
swoich telefonach lub tabletach. Odpowiedzi pojawiają się w
rzeczywistym czasie na tablicy bez podania, kto danej
odpowiedzi udzielił. Narzędzie szczególnie przydatne na
początku lub końcu zajęć celem weryfikacji ile uczniowie
zrozumieli, a nad czym należy jeszcze popracować.
Uczniowie nie krępują się podając odpowiedzi, co może być
zjawiskiem pozytywnym dla uczniów nieśmiałych, lecz może
też niestety zachęcić do wpisywania treści nieodpowiednich,
jak przekleństwa. Mankamentem jest fakt, że uczniowie
korzystają ze swoich telefonów komórkowych, które muszą
być połączone z Internetem. Choć możliwość korzystania
z telefonu na lekcji jest dla większości uczniów miłym
zaskoczeniem i dużym uatrakcyjnieniem zajęć, może się
okazać, że któryś z uczniów nie posiada telefonu lub wstydzi
się pokazać, jaki ma. W takich przypadku rozwiązaniem jest
prośbą o pracę w parach lub udostępnienie tabletów
szkolnych.
Kolejną aplikacją, którą wykorzystuję na zajęciach i do
której stosowania zachęcam uczniów, gdyż ułatwia
przyswajanie wiedzy, nie tylko z języka angielskiego, jest
coggle.it [4]. Jest to narzędzie umożliwiające stworzenie
mapy myśli w łatwy i szybki sposób. Wprowadzamy
słownictwo, które układa się w drzewa. Tworzone drzewa są
kolorowe – każda gałąź ma inny kolor, co ułatwia
zapamiętywanie. Rezultaty pracy są bardzo starannie
wykonane.W przypadku języka angielskiego narzędzie
przydaje się zwłaszcza przy zapamiętywaniu słownictwa
tematycznie ze sobą związanego. Po utworzeniu takiego
drzewa można je wydrukować i powiesić w klasie lub
zaproponować uczniom powieszenie go w domu.
Stosuję program PowerPoint do tworzenia prezentacji
multimedialnych celem uatrakcyjnienia zajęć oraz
ominięcia konieczności kserowania ćwiczeń. Jeśli
pracujemy nad umiejętnością rozumienia ze słuchu nie ma
konieczności duplikowania materiałów. Wyświetlam na
tablicy interaktywnej pytania do tekstów słuchanych,
a uczniowie tylko na kartce papieru lub w zeszytach
zapisują odpowiedzi w formie 1.A, 2.B. 3.A, itd. Taki
sposób pracy na lekcji jest ekologiczny i ekonomiczny. Nie
marnujemy papieru, tonera, nie eksploatujemy
kserokopiarki. Podobnie wykorzystuję tablicę i program
PowerPoint do ćwiczeń gramatycznych czy leksykalnych.
Wykorzystuję oprogramowanie podręczników do tablicy
multimedialnej, aby ciekawie prowadzić lekcje. Wiele z tych
oprogramowań oprócz treści zawartych w podręczniku
i zeszycie ćwiczeń bogatych jest w materiały audiowizualne –
krótkie filmiki tematycznie związane z tematem lekcji, które
się o niebo ciekawsze. Dodatkowo oprogramowania często
zawierają gry, podczas których powtarzane jest słownictwo
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czy gramatyka związana konkretnie z danym działem
z podręcznika. Wykorzystuję inne, dostępne na rynku
materiały do tablicy multimedialnej celem uzupełnienia
podręcznika wiodącego. Najczęściej stosowane przeze mnie
materiały tego typu to oprogramowania stworzone
do pracowania nad umiejętnością rozumienia ze słuchu
oraz tworzenia wypowiedzi ustnych.
Wy k o r z y s t u j ę f r a g m e n t y f i l m ó w, p i o s e n e k
do wprowadzania, utrwalania lub powtarzania leksyki
i gramatyki. Dobieram odpowiednie piosenki lub fragmenty
filmów, zwracając przy tym uwagę na poprawność
wypowiedzi, zarówno gramatyczną, jak i polityczną.
Przygotowuję karty pracy do wybranych tekstów kultury.
Bardzo dużą pomocą w tym przypadku jest oczywiście
YouTube. Przykładem lekcji, którą można bezproblemowo
przygotować przy użyciu tego narzędzie jest lekcja
gramatyczna z pierwszego trybu warunkowego.
Już po samym wpisaniu w wyszukiwarkę YouTube
zagadnienia First Conditional przykładowe, możliwe
do wykorzystania fragmenty pojawiają się same.
Do szkół podstawowych przydadzą się fragmenty
z filmu animowanego „Hercules”, a do szkół
ponadpodstawowych fragmenty kultowych seriali
amerykańskich takich jak „Friends”, „Big Bang Theory”.
Współtworzę stronę internetową szkoły oraz jej stronę na
portalu społecznościowym. Jako nauczyciele nie powinniśmy

zapominać o regularnym informowaniu uczniów oraz
zainteresowanych stron o wydarzeniach, które inicjujemy na
terenie szkoły. W moim przypadku były to np. spotkania
w ramach „Angielskich wtorków”, projekt „Uniwersytet
Dziecięcy”, projekt „Czytamy po angielsku”, itd.
Podsumowując, pragnę jedynie podkreślić,
że w przypadku użycia Internetu w pracy nauczyciela 'sky is
the limit' i jedyne, co może nas ograniczać w wykorzystaniu
jego zasobów jest nasza wyobraźnia. Gorąco zachęcam do
częstego korzystania z tego źródła wiedzy, zwłaszcza że nasi
uczniowie często żyją bardziej życiem wirtualnym,
niż realnym i dobrze się w nim czują.
dr Anna Pałczyńska
Linki:
[1] http://www.busyteacher.com/
[2] http://quizlet.com/
[3] http://mentimeter.com/
[4] http://coggle.it/

Gry w edukacji historycznej
Historia, jak każdy przedmiot z dziedziny
humanistycznej, wymaga rzetelnej znajomości faktów, dat
i zjawisk. Specyfiką historii będzie umiejętność myślenia
przyczynowo-skutkowego. Praktyka szkolna pokazuje
jednak, że uczniowie mają problem z zapamiętywaniem
faktów i zjawisk historycznych, nie wspominając już
o umiejętności łączenia wiedzy zdobytej na zajęciach z języka
polskiego i historii, tak, aby móc spojrzeć na wydarzenia
holistycznie.
Zachęcając uczniów do podejmowania wyzwań, związanych
z procesem historycznym warto wykorzystywać nowości,
które pojawiają się w na rynku wydawniczym. Nie mam tutaj
na myśli pozycji książkowych, odnoszących się do nowych
osiągnięć historyków – badaczy, ale warto zastanowić się nad
wykorzystaniem gier, gier planszowych oraz quizów
w procesie dydaktycznym.
Naprzeciw naszym oczekiwaniom wychodzi Instytut
Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowymi Polskiemu, w którym za edukację odpowiada
Biuro Edukacji Narodowej IPN, opracowując materiały
dydaktyczne na potrzeby uczniów i nauczycieli.
Wśród największych hitów edukacyjnych przygotowanych
przez IPN, od dłuższego czasu stanowi gra „Kolejka”. Gra,
w której uczniowie uczestniczą w życiu gospodarczym
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Gra żyje własnym życiem,
gracze dysponują 5 pionkami, które mają wysłać w kolejkę
do sklepu, dzięki posiadanym kartkom mogą zmienić bieg
toczącej się rywalizacji, muszą jednak uważać
na spekulantów, „Remanent”, „Pomyłkę w dostawie”.
Na kartach towaru zostały, przedstawione zdjęcia
sześćdziesięciu oryginalnych przedmiotów z czasów PRL.
W sklepach znajdziemy między innymi buty „Relaks”, wodę
toaletową „Przemysławkę”, herbatę „Popularną” oraz wiele
innych trudno dostępnych dóbr. Na osiedlu jest też bazar,
gdzie można kupić wszystko, ale trzeba słono zapłacić.
Chyba że uda się dogadać z przekupką...
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W tej historycznej grze planszowej trzeba nieźle kombinować,
żeby zdobyć upragniony towar.
W biblioteczce IPN, pojawiają się jeszcze inne gry, przydatne
do prowadzenia zajęć lekcyjnych, najczęściej w związku
z rocznicami wydarzeń historycznych, i tak powstała gra
o Polskim Państwie Podziemnym, w formie tradycyjnej, jak
i wirtualnej.
Gra „Pamięć 39”, oparta na zasadach popularnej gry
„Memory”, wprowadza uczniów w tematykę II wojny
światowej. Za pomocą 24 archiwalnych zdjęć prezentuje
najważniejsze tematy wojny obronnej. Dołączona do gry
broszura zawiera krótki komentarz historyczny do
poszczególnych fotografii. Daje to duże możliwości
dydaktycznego wykorzystania gry. Ciekawostką jest to,
że oryginalne czarno-białe zdjęcia zostały komputerowo
pokolorowane. Dzięki temu nie tylko rozgrywka staje się
atrakcyjniejsza, ale także gracz może lepiej uzmysłowić sobie
realność przedstawionych wydarzeń. W grę można zagrać
również online.
100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stała się
przyczyną do stworzenia gry Niepodległa. Gracze uczestniczą
w wydarzeniach lat 1910-1920, muszą sprostać stawianym im
wyzwaniom: tj. działaniom I wojny światowej, konferencji
w Wersalu, pracy nad utworzeniem nowej administracji
państwowej, dzięki współpracy będą mogli odbudować
Polskę!
Grą wykorzystującą cały zakres wiedzy historycznej jest seria
gier ZnajZnak. ZnajZnak – Historia Polski opowiedziana
symbolami to jedna z niewielu gier edukacyjnych, która,
przekazując graczom wiedzę, oparta jest na formule gry
Memory! ZnajZnak składa się ze 132 kart. Na każdej karcie
jest pokazanych 12 ze 133 różnych symboli dotyczących
najnowszej historii Polski. Jeżeli weźmiemy dowolne dwie
karty i uważnie się im przyjrzymy, okaże się, że zawsze mają
one jeden wspólny symbol. Gracz ma za zadanie jak
najszybciej znaleźć ten wspólny symbol na dwóch leżących na
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stole kartach i podać jego nazwę. Jeżeli mu się to uda, swoją kartę
oddaje przeciwnikowi. Jeżeli nie zna nazwy znaku, odwraca
kartę, odczytuje definicję symbolu, a na stół wykłada nową kartę
i gra toczy się dalej. Wygrywa ten, kto pierwszy pozbędzie się
wszystkich kart z ręki. Ta gra doczekała się serii gier
tematycznych, odnoszących się do Kresów, sportu, Monte
Cassino itp. Oferta gier edukacyjnych tworzona przez IPN jest
coraz większa i możemy ją odnaleźć na stronach Instytutu
Pamięci Narodowej.
Inną formą gry, którą można wykorzystać na zajęciach
lekcyjnych będzie gra Odbudowa Warszawy, w której gracze
przystępują do zadań urbanistycznych, tj. próby odbudowania
miasta. Odbudowa zniszczonej podczas wojny stolicy oraz
rozwój miasta są celami gry. Aby je osiągnąć uczestnicy muszą
pozyskiwać materiały budowlane, jak na przykład beton,
z gruzów zniszczonego miasta. Dostępne są także fundusze
społeczne, z których korzystano w rzeczywistości przy
odbudowie stolicy ze zniszczeń wojennych. Oprócz
rekonstrukcji ważne jest także umiejętne przydzielanie do pracy
członków swojego zespołu oraz dobra lokalizacja
odbudowywanych obiektów na mapie powojennej Warszawy.
Odbudowa Warszawy „1945-1980” jest szczególna, gra
powiązana jest z aplikacją, za pomocą której każdy można
obejrzeć budowle występujące na kartach gry.
Można byłoby przypuszczać, że wraz z ograniczeniem
funkcjonowania placówek oświatowych po dniu 12 marca 2020
roku, w następstwie którego od 25 marca 2020 roku
wprowadzono zdalne nauczanie z wykorzystaniem technik
kształcenia na odległość, wykorzystanie gier edukacyjnych na
zajęciach historycznych nie będzie możliwe. Okazuje się,
że Internet był dla nas bardzo łaskawy.
Przeszukując sieć w celu przygotowania materiałów do zajęć
w formie kształcenia na odległość, na stronie epodrecznik.pl,
rekomendowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
natrafiłam na zakładkę gier edukacyjnych. Z okazji 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przygotowane
zostały propozycje gier edukacyjnych. Gry poświęcone są
tematyce II Rzeczpospolitej Polskiej, marszałkowi Józefowi
Piłsudskiemu, Janowi Pawłowi II. Uczniowie mogą wcielić się
w postać cichociemnych i przemierzać wojenną Warszawę, aby
zrealizować cel, bądź spróbować uwolnić Rudego, a także być
szpiegiem w Europie w trakcie toczącej się II wojny światowej.
Wśród tych propozycji odnajdziemy również zmagania
poświęcone tematyce Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, życiu
codziennemu, okresu stalinizmu, kryzysom społecznopolitycznym. Wszystkie gry w estetyce podejmowanego tematu,
bogatej kolorystyce, oddają ducha czasu, w którym faktycznie
uczniowie przebywają. Dodatkowym atutem tej propozycji jest
stworzone przez twórców stopniowanie trudności
i pojawiające się na stronie zaznaczenie, dla jakiej grupy
wiekowej gra jest kierowana.
Wydawałoby się, że zasób gier edukacyjnych wyczerpie się wraz
z końcem wyzwań zaproponowanych na platformie
epodręcznik, ale nic bardziej mylnego! Okazuje się, że w sieci,
istnieje dużo stron, dzięki, którym będziemy mogli stworzyć
sami grę, quiz edukacyjny z dowolnej partii materiału,
a dodatkowo wykorzystamy to w trakcie kształcenia na
odległość.
Do przygotowania gier i quizów przydatne będą aplikacje
Kahoot, quizizz, learningapps.org czy wordwall. Narzędzia te
oferują nam gotowe szablony, dzięki którym autor może
stworzyć swoje wyzwanie dla uczniów, słuchaczy.
Okazuje się, że jedna z najbardziej wciągających rozrywek
spędzania wolnego czasu, jeszcze przed pandemią
koronawirusa, tj. pokój zagadek – escape room, może z dużym
powodzeniem być wykorzystywany na zajęciach lekcyjnych.
Pokoje zagadek można przygotować na każde zajęcia lekcyjne,
nie tylko na zajęcia historyczne, do tego posłużą nam narzędzia
Google Forms lub Genial.ly. Ile takich pokojów zagadek
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możemy stworzyć? Ilość będzie wynikała z czasu, jaki
poświęcimy na stworzenie tej formy prowadzenia zajęć.
Z pewnością, pierwsze kroki w tworzeniu pokoju zagadek, będą
wymagały koncentracji oraz zaangażowania sporej ilości
naszego czasu, ale następne będą szły o wiele sprawniej.
Genial.ly możemy wykorzystywać w wielu formach do
prowadzenia zajęć, aplikacja ta daje możliwość tworzenia
quizów czy gier opartych np. na formule gry Memory.
Ważną kwestią jest to, że oferta gier edukacyjnych jest ciągle
poszerzana, a przywołane przykłady są sprawdzoną formą pracy.
Ogromną radość sprawia fakt, że istnieją narzędzia
do wykorzystania gier na zajęciach edukacyjnych, dzięki
którym, nauczyciel i szkolnictwo będzie próbował podążać
za zmieniającą się formułą prowadzonych zajęć. Punktem
zastanowienia dla współczesnych nauczycieli, będzie
pozytywny odbiór tej formy pracy przez uczniów.
Gry spełniają podstawowe znaczenie, przede wszystkim
są aktywną formą uczenia się. W grach ważne jest
eksperymentowanie, to znaczy gracze biorą na siebie ryzyko
obecne w realnym świecie, natomiast konsekwencje
niepowodzenia podejmowanego ryzyka są o wiele mniejsze.
Gry podzielone są na kolejne etapy, za których przejście gracze
są wynagradzani. Przede wszystkim w współczesnych grach nie
ma miejsca na nudę, a każdy gracz myśli zadaniowo i rozwiązuje
dziesiątki praktycznych zadań. Najważniejszą kwestią
w wykorzystaniu gier staje się multimodalność, w grach przekaz
wiedzy następuje wieloma różnym kanałami, nie tylko poprzez
słowa - obraz, teksty, symbole, interakcje, dźwięki, kształty.
Istotne w grach jest dostosowanie zadań, instrukcji do poziomu
graczy – zanim przystąpi do wykonania zadania, otrzyma
informację potrzebną do jego realizacji. Na każdym etapie gry,
jej uczestnik otrzyma informację o postępie swoich prac. Są to
czynniki, które wpływają na to, że u gracza pojawia się uczucie
bycia pochłoniętym wykonaniem zadania, dodatkowo będzie
miał gracz poczucie spełnienia ze zwycięstwa i opanowanego
zagadnienia. Tworzone gry, quizy, angażują zmysły młodych
ludzi, ale nie tylko, istotną kwestią stosowania gier
edukacyjnych, w formie online, ale także stacjonarnej, jest
oparcie ich schematu na znanych mechanizmach z gier,
zwłaszcza w działaniach grupowych, w celu zwiększenia
zaangażowania osób wykonujących określone zadania.
Gamifikacja, grywalizacja, bo o niej mowa, to technika, która
bazuje na przyjemności, jaka płynie z pokonywania kolejnych
osiąganych wyzwań, rywalizacji, współpracy, pozwalając
zaangażować ludzi do zajęć zgodnych z oczekiwaniami autora
projektu. A zakładam, że oczekiwanym efektem,
dla nauczyciela, który przystępuje do pracy z młodzieżą,
jest przybliżenie tematyki zajęć lekcyjnych.
Podejmujemy tutaj kwestię edukacji przez rozrywkę,
edutainment, neologizmu z języka angielskiego, co moglibyśmy
określać jako „uczyć bawiąc”.
Agnieszka Kubś
nauczyciel historii i wos w ZSP w Kleszczowie
Bibliografia:
Andrzejczak A., Edutainment w edukacji,
http://www.uniwersytetdzieciecy.pl/files/document/875bfb51dbd183dd1ff07869634cb
7b11264674053.pdf, (dostęp: 21.06.2020);
Skibińska M., Edutainment jako metoda edukacji przyszłości
(teraźniejszości), „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja:
kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej”, nr 2(50)/2010.
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Gry i zabawy zapałczane

Lato, wakacje, wypoczynek …. to dobry czas abyśmy my
rodzice – nauczyciele spędzili go wspólnie ze swoimi
dziećmi.
I czy to będzie w domu czy w plenerze, proponuję aby
zorganizować to oczywiście edukacyjnie, bardzo ciekawie
i pomysłowo oraz kreatywnie. Niech te wakacje będą dla
wszystkich w rodzinie – dzieci, rodziców, dziadków niezapominane i pełne pozytywnych wrażeń.
Na pewno każdy z nas – będąc dzieckiem – bawił się np.,
w puszczanie baniek mydlanych, grał w klasy, w gumę,
w kapsle, rozwiązywał zagadki i gry zapałczane.
W Chinach zapałki znano już co najmniej tysiąc lat temu.
Wyglądały one jednak inaczej, niż te dzisiejsze. Były to
zwykłe sosnowe patyki nasączone siarką – bardzo
niebezpieczne, bo zapalające się przy najlżejszym nawet
potarciu.
Dopiero, gdy w połowie XVII wieku odkryto biały fosfor
i chloran potasu, powstały zapałki podobne do tych, których
używamy dzisiaj. Ale nadal zapalały się z niebezpieczną
łatwością, wydzielały brzydki zapach, a do tego – z powodu
zawartego w nich białego fosforu – były szkodliwe dla
zdrowia.
Wreszcie w roku 1850 szwedzcy chemicy zastąpili biały
fosfor czerwonym i tak powstały bezpieczne zapałki
nazwane szwedzkimi.
Szybko odkryto, że te małe patyczki nadają się nie tylko do
rozniecania ognia, ale też do zabawy. Wiele zapałczanych
gier i zagadek ma bardzo stary rodowód.
Niepozorne pudełeczko z wysuwaną szufladką to prawdziwa
skarbnica rozrywek, tanich i niesłychanie różnorodnych.
Łebskie patyczki mogą służyć do tworzenia napisów, działań
matematycznych, figur geometrycznych, rysunków
i łamigłówek, przy których ćwiczymy umiejętność
logicznego myślenia z odrobiną fantazji. Bo czasem
rozwiązanie jest o wiele prostsze, niż się wydaje, trzeba tylko
odkryć na czym polega haczyk.
Wiele zapałczanych łamigłówek mogą wspólnie
rozwiązywać dzieci, rodzice i dziadkowie, można
je rozwiązywać w samotności czy w towarzystwie.

4. Zmień położenie czterech zapałek tak, aby powstała figura
składająca się z dziewięciu kwadratów.

5. Zmień położenie trzech zapałek tak, aby powstała figura
złożona z pięciu kwadratów.

6. Zmień położenie czterech zapałek tak, aby powstała figura
składająca się z sześciu kwadratów.

A teraz propozycja małej rozgrzewki matematycznej:
1.Usuń z figury dwie zapałki tak aby powstała figura
składająca się z czterech kwadratów.
7. Zmień położenie pięciu zapałek tak, aby powstała figura
składająca się z dziewięciu kwadratów.

2. Zmień położenie trzech zapałek tak, aby powstała figura
składająca się z dwóch kwadratów.

3. Zmień położenie trzech zapałek tak, aby powstała figura
składająca się z sześciu kwadratów.
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8. Zmień położenie sześciu zapałek tak, aby powstała figura
składająca się z dwunastu kwadratów.

Podsumowując:
„Myślę więc jestem” – mówi znane powiedzenie, ale
można je też odczytać od końca – czyli „Jestem ,więc myślę”.

9. Zmień położenie siedmiu zapałek tak, aby powstała figura
składająca się z siedmiu kwadratów.

10. Zmień położenie sześciu zapałek tak, aby powstała figura
złożona z dziewięciu kwadratów.

Wiadomo, że pewne predyspozycje czy zdolności można
rozwijać dzięki specjalnemu treningowi np.,
- poprzez intensywny trening kulturystyczny przeciętny
młody mężczyzna może inspirująco rozwinąć swoją
muskulaturę,
- w wyniku długotrwałej pracy, prowadzonej pod kierunkiem
bardzo dobrego nauczyciela przeciętny człowiek może
w wysokim stopniu opanować umiejętność gry na
skrzypcach.
Dlatego trzeba pamiętać, że logiczne myślenie też
wymaga systematycznego treningu. Najlepiej jest codziennie
wykonywać po jednym ćwiczeniu typu prosta zagadka,
krzyżówka itp. Cierpliwy trening umysłu pozwoli zbudować
wytrzymałość, którą w przypadku wysiłku umysłowego
nazywamy „koncentracją” oraz wzbogaci słownictwo w tym
matematyczne, zapozna z nowymi terminami, poda
równoważne definicje pojęć, wykształci umiejętność
k o r z y s t a n i a z e s ł o w n i k ó w, e n c y k l o p e d i i n p . ,
matematycznych i innych źródeł informacji, doskonali
umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz doskonali
spostrzegawczość.
Dlatego zachęcam do wykorzystania podczas
wypoczynku letniego tego rodzaju zabaw matematycznych
jakimi są zabawy i gry zapałczane.
Polecam strony: www.gry.pl, www.matzoo.pl, www.rebel.pl,
www.abecadlo.cauchy.pl, www.aleplanszowki.pl,
www.youtube.com
Anna Maliszewska
konsultant WODN w Piotrkowie Tryb.

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
w Piotrkowie Trybunalskim

Przepraszamy - zmieniamy miejsce… Zapraszamy już wkrótce do nowej siedziby
przy ulicy Wojska Polskiego 2 (obok Mediateki 800-lecia). Niebawem Biblioteka Pedagogiczna
w Piotrkowie Trybunalskim poleci ciekawe propozycje z literatury, które z pewnością przyczynią się
do wzbogacenia warsztatu pracy nauczyciela.

Sylwia Kubicka
nauczyciel bibliotekarz
Wydział Wspomagania Pracy Szkół i Placówek
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Szanowni Państwo!
Wydawane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim czasopismo
Forum Nauczycielskie, adresowane do środowiska nauczycielskiego i przez to środowisko współredagowane,
ukazuje się od 1997 r. w wersji papierowej. Nadszedł czas na zmianę nośnika, w którym FN będzie publikowane.
Nowy numer przekazujemy w wersji elektronicznej i znajdą go Państwo na stronie internetowej
www.wodn.piotrkow.pl
W numerze FN, który Państwo oglądają, przyjęliśmy układ treści i szatę graficzną podobną do poprzedniej,
papierowej wersji. Na bieżąco będziemy modyfikować zarówno szatę graficzną, jak i organizację merytoryczną,
uwzględniając również sugestie naszych Czytelników. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska
nauczycielskiego, a przede wszystkim autorów artykułów – nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu
zawodowego, podjęliśmy decyzję o zachowaniu kwartalnej częstotliwości ukazywania się FN.
Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim i zespół redakcyjny Forum Nauczycielskiego zapraszają do
współpracy – nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych, dyrektorów placówek,
pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych – wszystkich, którzy chcą podzielić się swoimi
doświadczeniami, wiedzą i pasją. Twórzmy razem nasze czasopismo.
Wymagania techniczne:
1. objętość tekstu – maksymalnie 3 znormalizowane strony (czcionka Times New Roman, rozmiar 11, interlinia 1,0)
w formacie .doc, .docx, .rtf;
2. do artykułu powinna być dołączona informacja o autorze tj. imię i nazwisko, miejsce pracy, adres e-mail;
3. materiały dodatkowe – zdjęcia powinny być dostarczone osobno w formacje jpg. Ich rozmieszczenie należy
oznaczyć w tekście, zdjęcia mogą być podpisane;
Dostarczone do redakcji teksty zostaną poddane ocenie merytorycznej, następnie korekcie i redakcji językowej.

Autorów zainteresowanych publikacją artykułów na łamach FN prosimy o kontakt e-mailowy:
forumnauczycielskie@wodn.piotrkow.pl
lub telefoniczny 44 649 65 66
Zespół redakcyjny FN

PROWADZIMY

ZAPEWNIAMY

 kompleksowe

konsultacje indywidualne i zbiorowe w tym

wspomaganie szkół i
placówek oświatowych
 sieci współpracy i samokształcenia

ORGANIZUJEMY
szkolenia w zakresie:
 edukacji elementarnej
 edukacji humanistycznej
 edukacji matematyczno - przyrodniczej
 edukacji zawodowej
 wychowania i profilaktyki
 katechezy
 egzaminów zewnętrznych
 awansu zawodowego nauczyciela
 technologii informacyjnej
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on-line
upowszechnianie dobrych praktyk na

stronie www.wodn.piotrkow.pl
i w Forum Nauczycielskim
organizowanie na terenie szkół/placówek
oświatowych spotkań i szkoleń
odpowiadających zdiagnozowanym
potrzebom nauczycieli
dostęp do aktualnej informacji
pedagogicznej
wielopłaszczyznowe wsparcie
w wykonywaniu zadań wynikających
z organizacji pracy szkoły

AKREDYTACJA
ŁÓDZKIEGO
KURATORA
OŚWIATY
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VIII. Wojewódzki Konkurs Plastyczny
„Jan Paweł II – Jego talent i pasje”

Nagroda specjalna - Julia Każmierczak kl. II, SP w Nowej Wsi

I miejsce - Iga Sapis kl. VII, SP nr 3 w Radomsku

Nagroda - Hubert Dymus kl. II SP nr 5 w Radomsku

Nagroda specjalna - Kamil Szczukocki kl. II, SP w Nowej Wsi

Nagroda - Maja Grzegorczyk, Publiczne Samorządowe Przedszkole w Masłowicach

Nagroda - Szymon Sokołowski kl. II, SP w Nowej Wsi

