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WSTĘP 

 

Od trzech lat Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego upowszechnia efekty różnorodnych 

działań szkół i placówek oświatowych poprzez przygotowywanie 

Katalogu dobrych praktyk w edukacji.  

Kolejne zeszyty Katalogu są efektem współpracy dyrektorów 

i innowacyjnych nauczycieli z nauczycielami konsultantami 

i doradcami metodycznymi Centrum.  

Analizując przedstawione w nich dobre praktyki można zauważyć 

ogromną aktywność wszystkich interesariuszy zainteresowanych 

wszechstronnym rozwojem wychowanków, dzieci i młodzieży, 

na rzecz tworzenia warunków do uczenia i uczenia się.  

Świadczą o tym: 

- różnorodne projekty edukacyjne realizowane we współpracy 

z instytucjami samorządu na poziomie lokalnym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim czy międzynarodowym, 

- eksperymenty pozwalające wdrożyć nowe kierunki kształcenia, 

- innowacje pedagogiczne (programowe, metodyczne, 

organizacyjne) wzbogacające ofertę edukacyjną, 

- inicjatywy mające na celu kształtowanie umiejętności 

kluczowych, językowych, zawodowych i innych, 

- różnorodne konkursy przedmiotowe, interprzedmiotowe, 

tematyczne na poziomie szkolnym, międzyszkolnym i zasięgu 

lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim. 

Zachęcamy do lektury tego wydania, ale także poprzednich. 

Znajdziecie w nich Państwo wiele cennych informacji, które mogą 

stać się inspiracją dla nowych pomysłów – interesujących 

wszystkich uczestników procesu kształcenia. 

 

 

 
Janusz Moos 

Dyrektor 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego w Łodzi 
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Przedszkole Miejskie nr 120 w Łodzi 

Mali programiści 

 
Autorzy: Izabela Miszczak – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 120, 

Małgorzata Sludkowska, Katarzyna Hawrot, Beata Zawadzka – nauczyciele 

Przedszkola 

Osoba rekomendująca: Beata Wosińska – doradca metodyczny ŁCDNiKP 

 

Przedszkole Miejskie nr 120 w Łodzi jest jedynym przedszkolem 

w Łodzi z 18 przedszkoli w Polsce, które zakwalifikowało się do 

pilotażowej edycji programu edukacyjnego Mistrzowie Kodowania 

Junior. Instytucją organizującą bazę dydaktyczną oraz wspierającą 

działania organizacyjne jest firma Samsung Electronics Polska.  

Okres realizacji wdrażania programu został określony od czerwca 

2015 do stycznia 2016 roku. Przed przystąpieniem do wdrażania 

projektu nauczycielki uczestniczyły w specjalnym szkoleniu, na 

którym poznały założenia programu, tajniki kodowania 

różnorodnych informacji oraz sposoby wykorzystywania zasobów 

wybranych aplikacji umożliwiających stosowanie w procesie 

kształcenia narzędzi interaktywnych. Firma Samsung Electronics 

Polska doposażyła jedną z sal przedszkolnych w różnorodny sprzęt, 

materiały oraz pomoce dydaktyczne (stoliki, biurko, rolety, matę 

edukacyjną, specjalne wstrząsoodporne tablety dla każdego dziecka 

Samsung Galaxy, komputer, monitor interaktywny, drukarkę).  

Głównym celem programu jest rozwijanie kompetencji miękkich 

u dzieci, w zakresie efektywnego komunikowania się oraz 

współpracy w zespole, logicznego myślenia, kształtowanie dobrych 

nawyków cyfrowych oraz upowszechnianie wiedzy na temat 

bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii. 

Działania edukacyjne nauczycieli ukierunkowane są na inicjowanie 

różnorodnych zabaw, ćwiczeń z wykorzystaniem maty edukacyjnej 

oraz środków interaktywnych. 

Proponowane aktywności pobudzają do samodzielnego myślenia, 

poszukiwania nieszablonowych rozwiązań, kreatywności oraz 

twórczych działań i pracy zespołowej.  
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Mata Mistrzów Kodowania Junior to innowacyjna pomoc 

dydaktyczna, stanowiąca doskonałe wielofunkcyjne narzędzie 

pozwalające na nieograniczone możliwości organizowania 

różnorodnych gier, zabaw i ćwiczeń rozwijających logiczne 

myślenie u dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia uzupełniane są 

nauką programowania na tabletach z wykorzystaniem przede 

wszystkim aplikacji Scratch Junior, stworzonej przez Massachusetts 

Institute of Technology z myślą o najmłodszych dzieciach.  

Przewidywane efekty wdrożenia programu to rozwój umiejętności 

mających pozytywny wpływ na dalszą naukę i funkcjonowanie 

dziecka w społeczeństwie, takich jak: kreatywność, chęć 

podejmowania działań i inicjatyw, wypowiadanie swoich poglądów, 

otwartość na zmiany, współpraca w grupie oraz właściwe nawyki 

przy korzystaniu z nowoczesnych. 
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Przedszkole Miejskie nr 153 w Łodzi 

Przedszkole Miejskie nr 202 w Łodzi 

Jak dobrze mieć sąsiada… – współpraca międzyprzedszkolna 

 
Autorzy: Magdalena Filipczak – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 153, 

Dorota Cieślińska – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 202, Marzena 

Bereśniewicz – nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 153, Malwina Dymek – 

nauczyciel Przedszkola Miejskiego nr 202, Anna Rosa – nauczyciel 

Przedszkola Miejskiego nr 202 

Osoba rekomendująca: Alicja Krzyżańska – doradca metodyczny edukacji 

przedszkolnej w ŁCDNiKP 

 

Od wielu lat Przedszkola Miejskie nr 153 i 202 bardzo aktywnie 

współpracują ze sobą. Celem tej współpracy jest integracja 

środowiska rówieśniczego dzieci oraz wymiana wiedzy 

i doświadczeń w radach pedagogicznych. 

Wspólne przedsięwzięcia odbywają się na przemian w obydwu 

przedszkolach. Działania podejmowane są z dziećmi w wieku 3-6 

lat i dotyczą rozwijania aktywności w różnych aspektach: 

plastycznym – Zabawy plastyczne ,Mokre w mokrym, muzycznym – 

Zabawy muzyczne wg Batti Strauss, przyrodniczym – Zabawy 

badawcze ,Z przyrodą na wesoło, ruchowym – Zabawy ruchowe 

wg metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Szczególnie 

cenne są zajęcia z wykorzystaniem zasobów tablicy multimedialnej, 

które odbywają się na terenie Przedszkola Miejskiego nr 202. 

Natomiast w Przedszkolu Miejskim nr 153 odbyły się m.in. 

warsztaty z protetykiem ,Jak należy prawidłowo dbać o higienę 

jamy ustnej, podczas których dzieci poznały budowę jamy ustnej, 

zasady dbania o jej higienę i nauczyły się prawidłowego 

szczotkowania zębów. 

Przedszkola wspólnie uczestniczą w Festiwalu Teatru Dorośli – 

Dzieciom, który jest organizowany od wielu lat. 

Wymienione wyżej formy stanowią doskonałą możliwość 

poznawania pracy nauczycieli obydwu przedszkoli w aspekcie 

stosowanych rozwiązań metodyczno-organizacyjnych. Są one 

inspiracją do generowania nowych, ciekawych pomysłów.  
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Ponadto, we współpracy zorganizowano spotkania edukacyjne 

dla nauczycieli nt. Rola pracy zespołowej w podnoszeniu jakości 

pracy przedszkola, Sytuacje okolicznościowe inspiracją działań 

plastycznych dzieci. 

Efektem wieloletnich działań jest wspólnie utworzony 

harmonogram współpracy, który zawiera szereg działań 

o charakterze integracyjnym, wychowawczym i edukacyjnym. 

Powyższy dokument zatwierdzony został przez obydwie rady 

pedagogiczne i na stałe wpisany w działania obu placówek. 

 

Zajęcia w Przedszkolu 

Miejskim nr 202. Biorą w nich 

udział dzieci z Przedszkola 

Miejskiego nr 153. 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z protetykiem na 

terenie Przedszkola Miejskiego 

nr 153, w którym uczestniczą 

Przedszkolaki z Przedszkola 

Miejskiego nr 202. 
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Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi 

 „Do biedronki przyszedł żuk” 

 
Autorzy: Mariola Niepsuj – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 200, 

Agnieszka Karga – nauczycielka/ koordynator, Rada Pedagogiczna 

Przedszkola Miejskiego nr 200 

Osoby rekomendujące: Małgorzata Marczak – wicedyrektor Przedszkola 

Miejskiego nr 200, Joanna Światek – doradca metodyczny wychowania 

przedszkolnego w ŁCDNiKP 

 

Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 200 w Łodzi od 

wielu lat podejmuje cykliczne działania edukacyjne o charakterze 

ekologiczno-zdrowotnym. Umożliwiające dzieciom wszechstronny 

kontakt ze środowiskiem przyrodniczym i prowadzenie 

doświadczeń oraz eksperymentów zarówno na terenie przedszkola 

jak i poza nim. Mając na uwadze takie szerokie spojrzenie na ten 

proces edukacyjny, nauczycielki wraz z dyrektorem przedszkola od 

wielu lat generują i przeprowadzają projekty we współpracy 

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi. 

Opracowany przez nauczycieli projekt miał na celu 

podejmowanie działań edukacyjnych związanych z uwrażliwianiem 

na ochronę środowiska najbliższego dziecku, obserwację owadów 

w ogrodzie przedszkolnym i dalszym środowisku. W ramach 

podjętych działań dzieci uczestniczyły w różnorodnych sytuacjach 

edukacyjnych ukierunkowanych na przybliżenie im właśnie tej 

tematyki: wycieczce do Mikrokosmosu, Ogrodu Botanicznego, 

ZOO; Przeglądzie Teatralnym im. Henryka Ryla prezentując 

przedstawienie pt. Na kwiatowej Łące; w konkursach fotograficzno-

kulinarno-plastycznych pt. Top motyl, Jak trzmiel z banana 

wyskoczył. Zorganizowano także: Ekologiczną olimpiadę z owadami 

i Z owadami za pan brat. Komarowy Song to przegląd artystyczny 

wierszy, piosenek, w którym brały udział dzieci ze wszystkich grup 

wiekowych. Prowadzono także zajęcia badawcze w ogrodzie 

przedszkolnym z wykorzystaniem prostych narzędzi typu lupy, 

mikroskopy, stworzono w klasach laboratoria małego badacza. 

Założono w klasach hodowlę rybek akwariowych, patyczaków 
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i dżdżownic, włączano dzieci w opiekę nad klasowymi pupilami. 

W cały proces edukacyjny nauczycielki włączyły rodziców. Dzieci 

w domu przygotowywały plansze, ilustracje, i wybrane elementy 

zadań edukacyjnych. Dzięki temu rodzice na bieżąco informowani 

byli o postępach oraz umiejętnościach zdobywanych przez dzieci. 

Nauczycielki wykorzystywały ciekawe formy i metody pracy oraz 

prowadziły zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem tablicy 

multimedialnej. Dzieci pracowały indywidualnie i zespołowo, 

prezentowały wyniki swoich obserwacji oraz eksperymentów na 

forum grupy. Nauczycielki zainspirowały dzieci do własnych 

obserwacji środowiska przyrodniczego i indywidualnych 

poszukiwań poznawczych, przy aktywnym udziale rodziców. 

Ponadto zorganizowano modelowe zajęcie edukacyjne w ramach 

prezentacji dobrych praktyk pedagogicznych Egzotyczne owady – 

tajemnice skorpiona. Bank pomysłów na wykorzystanie narzędzi 

interaktywnych w pracy z małym dzieckiem oraz prezentacje 

multimedialne Gdzie owady zimują, Jedne z największych owadów 

świata, Owady pod ochroną. 

Efekty wdrożenia: stymulowanie zainteresowań i zdolności małego 

dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju, przygotowanie do 

pracy w zespole, branie odpowiedzialności przez każde dziecko za 

wykonanie zadań w określonym czasie, prezentowanie swoich 

możliwości i umiejętności na forum grupy itp. Aktywizowanie 

rodziców do świadomego i aktywnego wspierania rozwoju swojego 

dziecka, uczenie się poprzez doświadczanie, eksperymentowanie 

i poszukiwanie informacji w różnych źródłach przez samo dziecko. 

 

„Higiena jamy ustnej – myjemy w przedszkolu i myjemy w domu” – 
działania zdrowotne w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi 

 
Autorzy: Mariola Niepsuj – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 200, 

nauczycielka/koordynator: Ewa Grzegorek i Rada Pedagogiczna  

Osoby rekomendujące: Małgorzata Marczak – wicedyrektor Przedszkola 

Miejskiego nr 200, Joanna Światek – doradca metodyczny wychowania 

przedszkolnego w ŁCDNiKP 
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Wybór tematyki projektu był ściśle powiązany z problemem 

priorytetowym wyznaczonym do realizacji na rok szkolny 

2014/2015. Wynikał on jednoznacznie z potrzeb zgłaszanych przez 

nauczycieli, które miały swoje źródło w obserwacjach i rozmowach 

z naszymi podopiecznymi. U jego podstaw znajdowały się potrzeby 

sygnalizowane przez dzieci z naszego przedszkola. Ma on wymiar 

powszechny, co znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko 

w ogólnokrajowych badaniach prowadzonych przez różne 

instytucje, ale również w sytuacji naszego przedszkola. 

Celem projektu było m.in.: podnoszenie poziomu wiedzy 

rodziców z zakresu profilaktyki próchnicy zębów, w tym higieny 

jamy ustnej oraz zdrowego żywienia; motywowanie rodziców do 

regularnych wizyt dziecka w gabinecie stomatologicznym celem 

wykonania przeglądów jamy ustnej oraz zalecanych zabiegów 

profilaktyczno-leczniczych; rozwijanie prawidłowych nawyków 

higienicznych i żywieniowych u dzieci oraz kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za własne zdrowie; utrwalanie zachowań 

służących zdrowiu. Projektem objęto wszystkie grupy przedszkolne 

oraz rodziców naszych podopiecznych. Projekt integrował 

i koordynował działania edukacyjne realizowane w przedszkolu, 

gabinecie dentystycznym oraz w domu. Angażował nauczycieli 

w poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych metod nauczania 

o zdrowiu jamy ustnej, rodziców zaś w proces kształtowania 

u dzieci prawidłowych nawyków higienicznych i dietetycznych. 

Nawiązaliśmy współpracę ze stomatologami, którzy prowadzili 

zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz badania profilaktyczne, mające 

na celu wyłonienie dzieci z problemami stomatologicznymi. Etap 

ten zakładał realizację następujących elementów: bajki edukacyjne; 

warsztaty Jak myć zęby, aby były ładne i zdrowe?; zwiedzanie 

gabinetu dentystycznego połączone ze swoistym oswojeniem się 

z narzędziami używanymi przez stomatologów i wyposażeniem 

gabinetu; założenie indywidualnych kalendarzyków 

systematycznego mycia zębów; badania profilaktyczne oraz 

informacja zwrotna dla rodziców nt. stanu zdrowia jamy ustnej ich 

dzieci. 

Nawiązano współpracę z koordynatorem programu Akademia 

Zdrowego Przedszkolaka. Włączono dodatkowo warsztaty oraz 
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dla dzieci zabawy kształtujące odpowiednie nawyki i pogłębiające 

wiedzę najmłodszych w zakresie zdrowego odżywiania i jego 

wpływu na stan zdrowia zębów. Dzieci brały udział w konkursie 

Nieproszeni goście – o tym, jak szczoteczka walczy z bakteriami 

oraz Ładny uśmiech mam, bo o ząbki dbam – historyjka obrazkowa. 

Uwieńczeniem tych działań było włączenie się wszystkich dzieci 

w ogólnopolską akcję Dzieciństwo bez próchnicy (projekt 

współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego 

programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii 

Europejskiej) oraz przedszkolne bicie rekordu Guinnesa. 

Wydarzenie to zostało udokumentowane przez media w postaci 

transmisji filmu zamieszczonego w Internecie, reportażu 

telewizyjnego przedstawionego w Łódzkich Wiadomościach Dnia 

oraz artykułu w gazecie Ekspress Ilustrowany. Tej niecodziennej 

sytuacji towarzyszyło zorganizowanie wystawy prac konkursowych 

oraz rozdanie nagród ich laureatom. Dzieci wspólnie z rodzicami 

demonstrowały przygotowane wcześniej książki kucharskie pod 

hasłem Smacznego ząbki!, a goście mieli okazję spróbować 

specjalnie z tej okazji przygotowanych zdrowych przekąsek. 

Rozdane zostały ponadto Ordery białego uśmiechu dzieciom, które 

wykazały się wyjątkową systematycznością w myciu zębów, 

udokumentowaną indywidualnymi dzienniczkami systematycznego 

ich mycia. Szczególnie zaangażowani rodzie otrzymali natomiast 

dyplomy z podziękowaniami oraz nadano im tytuł Strażników 

uśmiechu. 

Efekty wdrożenia to rozbudzenie nawyków właściwego dbania 

o swoje zdrowie, przygotowanie do pracy w zespole, branie 

odpowiedzialności przez każde dziecko za wykonanie zadań 

w określonym czasie, prezentowanie swoich możliwości 

i umiejętności na forum grupy itp. Aktywizowanie rodziców do 

świadomego wspierania rozwoju swojego dziecka oraz czynnego 

włączania się w projekty edukacyjne wdrażane na terenie 

przedszkola. 
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Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Kopcińskiego 
w Łodzi 

„Nasze spotkania" wraz z kontynuacją „Kolorowe spotkania” 

 

Autor: Aldona Klepacz 

Osoba rekomendująca: Agnieszka Kacprzak – doradca metodyczny 

w ŁCDNiKP 

 

Program socjoterapeutyczny z elementami biblioterapii powstał 

w roku szkolnym 2014/2015 pod nazwą Nasze spotkania. 

Na kolejny rok 2015/2016 opracowano kontynuację pt. Kolorowe 

spotkania. Propozycja przeznaczona jest dla dzieci przejawiających 

trudności w funkcjonowaniu społecznym wynikające z zaburzeń 

rozwojowych, różnorodne problemy w zachowaniu związane 

z presją szkoły, kontaktami z rówieśnikami, skomplikowaną 

sytuacją w rodzinie, komunikacją społeczną. Obecnie w szkole 

funkcjonuje jedna grupa złożona z uczniów oddziałów 

integracyjnych klas I-III, których trudności wynikają z takich 

zaburzeń jak: autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność 

intelektualna lub ruchowa, niedosłuch, mutyzm. Zajęcia odbywają 

się raz w tygodniu, w wymiarze jednej godziny. 

Treści programu poruszają najważniejsze aspekty społecznego 

funkcjonowania dzieci, po to by tworzyć warunki do 

odreagowywania napięć emocjonalnych oraz korygowania 

doświadczeń społecznych pozwalających na zmianę wzorców 

zachowań. To założenie realizowane jest głównie przez 

zastosowanie biblioterapii, metody wspomagającej proces 

terapeutyczny oraz muzykoterapii, pedagogiki zabawy oraz technik 

stosowanych w socjoterapii. Najważniejszym aspektem zajęć jest 

tworzenie atmosfery akceptacji każdego z uczestników, budowanie 

pozytywnego obrazu siebie, zwiększenie poczucia własnej wartości 

oraz zaspokojenie potrzeby przynależności do grupy i bycia 

ważnym. Działania socjoterapeutyczne, stanowią formę pomocy 

psychoedukacyjnej i zakładają ścisłą współpracę z wychowawcami 

wszystkich uczniów oraz ich rodzicami.  
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Efekty wdrożenia: uczniowie nabywają umiejętność współpracy 

z innymi, interpretują normy społeczne, radzą sobie bez agresji 

i wycofania z konfliktami rówieśniczymi. Uczą się w praktycznym 

działaniu rozpoznawać i akceptować emocje, odczuwając 

satysfakcję ze wspólnie wykonywanych zadań. Wykorzystanie – 

elementów biblioterapii w programie poprzez czytanie, słuchanie 

lub oglądanie odpowiednio dobranych książek, materiałów 

niedrukowanych (film, muzyka), pozwala dzieciom na 

identyfikowanie się z bohaterami literackimi, uaktywnianie lub 

wyciszanie, a w konsekwencji do zmian zachowań i akceptacji 

siebie oraz otoczenia. 

 



24 DOBRE PRAKTYKI. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 
_________________________________________________________________ 
 

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Stanisława Moniuszki 
w Łodzi 

Projekt „Origami modułowe” 

 
Autor: Stanisław Mikołajczyk 

Osoba rekomendująca: Krzysztof Makowski – konsultant w ŁCDNiKP 

 

Na zajęciach technicznych w Szkole Podstawowej nr 48 

im. Stanisława Moniuszki uczniowie klas IV-VI realizowali 

w ramach zajęć z papieroplastyki projekty Origami modułowe. 

Założono, że każdy projekt będzie realizowany w kilkuosobowych 

grupach. 

W ramach kształtowania umiejętności 

manualno-motorycznych, uczniowie na 

początku uczyli się podstaw 

składania modułów różnego rodzaju 

i przeznaczenia. Główną uwagę 

koncentrowali na precyzyjnym 

wykonaniu modułów, ponieważ od 

tego zależała prawidłowa realizacja i efekt końcowy projektów. 

Po opanowaniu tego procesu, przeszli do wyboru projektów. 

Należało uwzględnić m.in. wielkość, kolorystykę, wygląd i sposób 

realizacji. Po dokonaniu wszystkich ustaleń, przyszedł czas na 

realizację wybranych prac.  

Uczniowie podzielili się na grupy 3-4 osobowe, wybrali lidera 

grupy i przystąpili do podziału ról i zadań dla każdego członka 

grupy. Każdemu z uczniów przypadło wykonanie od 100 do 150 

modułów w zależności od stopnia skomplikowania wybranego 

projektu. W trakcie wykonywania tych modułów omawiane były 

sposoby ich łączenia w zależności od potrzeb i roli, jaką miały 

pełnić.  

Prace uczniów połączone były jednocześnie z konkursem 

szkolnym na najciekawszą, najładniejszą i najlepiej wykonaną 

realizację. Uczniom klas IV i V przyznano sześć nagród oraz 

wyróżnienia. Powstałe prace okazały się piękne i niezwykle 

ciekawe. Poza efektem końcowym w postaci wykonanych prac, 
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uczniowie zdali również egzamin z umiejętności pracy w grupie, 

z jej prawidłowym i mądrym planowaniem oraz wzorową 

realizacją. Można było podziwiać zgodność i współdziałanie, 

pracowitość i zaangażowanie uczniów na każdym etapie realizacji 

projektów. 
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Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego 
„Zośki” w Łodzi 

Innowacja pedagogiczna „Przygoda z teatrem" 

 
Autor: Renata Kanwiszer, Agnieszka Burdzińska, Wioletta Łakomiak 

Osoba rekomendująca: Agnieszka Kacprzak – doradca metodyczny 

w ŁCDNiKP 

 

Innowacja pedagogiczna o charakterze programowym została 

stworzona z myślą o uczniach trzech klas integracyjnych: IIa, IIIa, 

IIIb. Jest realizowana w roku szkolnym 2015/2016 w ramach zajęć 

edukacji wczesnoszkolnej. Oferta została skonstruowana w taki 

sposób, aby uczniowie odnaleźli w jej propozycjach ujście dla 

własnych twórczych poszukiwań. Planując wzbogacenie oraz 

rozbudzenie zainteresowań uczniów sztuką i teatrem poprzez 

nawiązanie współpracy z teatrem lalkowym Pinokio w Łodzi, 

uczniowie będą uczestniczyć w Międzynarodowym Festiwalu 

Teatralna Karuzela – przeglądzie twórczości dla dzieci, a także 

w warsztatach, wystawach, koncertach i spotkaniach z twórcami 

festiwalu. Ponadto, wezmą udział w zajęciach artystycznych, 

a także w szkolnym konkursie plastyczno-recytatorskim 

Teatromaniacy dla uczniów klas I-III zorganizowanym przez 

inicjatorki innowacji. Pomysł ten wzbogaca program nauczania 

o nowe treści. Ma za zadanie przekazać uczniom konkretną wiedzę 

na określone tematy, umożliwić indywidualny, spontaniczny proces 

tworzenia oraz rozbudzić i rozwijać zainteresowania uczniów, 

a w przyszłości przyczynić się do ich aktywnego udziału w życiu 

kulturalnym. Zaplanowany ciąg przemyślanych, dostosowanych do 

potrzeb dziecka sytuacji edukacyjnych umożliwia uczestnikom 

budowanie wiedzy aktywnie zdobywanej, której nadają własny sens 

i znaczenie. Autorki innowacji podążą w ten sposób za 

obowiązującymi trendami we współczesnej edukacji, uwzględnią 

szeroki wachlarz potrzeb i oczekiwań uczniów, pobudzą ich do 

działania zaskakując czymś zupełnie nowym i nieoczekiwanym.  

Efekty wdrożenia: uczniowie: wykorzystują wewnętrzną 

motywację do uczenia się, budują swoją samodzielność pracując 
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aktywizującymi metodami, rozwijają kreatywność poprzez 

uwalnianie twórczego potencjału, poszukują niekonwencjonalnych 

rozwiązań, promują własny dorobek twórczy uczestnicząc 

w konkursach, kształtują estetyczną wrażliwość, która wpływa na 

moralne postawy i zachowania, mają okazję do swobodnego bycia 

sobą, ukierunkowanego rozładowywania napięcia emocjonalnego, 

przynoszącego radość i wewnętrzną satysfakcję. 

Dla nauczycieli i dzieci to wzajemne zaangażowanie, w którym 

ich aktywność wzajemnie się przeplata, uzupełnia i wzbogaca będąc 

źródłem fascynujących inspiracji. 

 

Innowacja pedagogiczna „Czytać każdy może" 

 
Autor: Renata Kanwiszer, Agata Tomaszewska, Małgorzata Pakulska Bem 

Osoba rekomendująca: Agnieszka Kacprzak – doradca metodyczny 

w ŁCDNiKP 

 

Innowacja pedagogiczna o charakterze programowym została 

stworzona z myślą o uczniach integracyjnej klasy IIIa w ramach 

zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Po roku realizacji, planowana jest 

ewaluacja, a także kontynuacja innowacji w kolejnym roku 

szkolnym już na II etapie edukacyjnym. Oferta została 

skonstruowana jako alternatywa dla cyfrowego świata 

zdominowanego przez multimedialne urządzenia: Internet, e-booki, 

tablety, telefony komórkowe, komputery i jest propozycją kontaktu 

ze słowem drukowanym zawartym w największym przyjacielu 

człowieka, czyli właśnie w papierowej książce. Propaguje ideę 

głośnego czytania dzieci – dzieciom, czytania wrażeniowego, 

będącego formą atrakcyjnej zabawy przybierającej znamiona 

metody aktywizującej i rozwijającej kompetencje czytelnicze 

w grupie dzieci wczesnoszkolnych – co wpisuje się w tegoroczny 

priorytet Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pokazuje jak 

wielowymiarowo korzystać z tekstów literackich wychodząc 

naprzeciw potrzebom dzieci: ciekawości, wielozmysłowego 

poznawania, ruchu. Aktywnemu czytaniu-słuchaniu towarzyszyć 

ma taniec, śpiew i drama. Dzięki temu każde dziecko będzie mogło 

na swój sposób zaistnieć w grupie społecznościowej, jaką stanowią 
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rówieśnicy klas I-III. W celu poszerzenia inicjatywy czytelniczej, 

zaplanowane jest też nawiązanie współpracy ze środowiskiem 

lokalnym, jakie stanowią sąsiadujące ze szkołą przedszkola 

miejskie. Do współpracy zaproszone zostaną babcie i dziadkowie, 

co dodatkowo będzie sprzyjało budowaniu i podtrzymywaniu więzi 

międzypokoleniowych. Pomysł ten nie tylko wzbogaca 

i uatrakcyjnia program nauczania, ale jest źródłem pożądanej 

aktywności uczniów, angażującej go fizycznie, mentalnie 

i emocjonalnie. Jest to droga do dziecięcego budowania rozumienia 

świata w wyniku własnych działań i poszukiwań. Autorki innowacji 

odpowiadają w ten sposób na wyzwania współczesnej edukacji, 

mocno akcentującej rolę własnej aktywności ucznia. 

Efekty wdrożenia: uczniowie są zaabsorbowani, zainteresowani, 

zaangażowani, aktywni i zmotywowani do zdobywania niezbędnej 

w życiu każdego człowieka umiejętności czytania. Poprzez tę 

sprawność rozwijają wyobraźnię, trenują pamięć, doskonalą 

umiejętności językowe i społeczno-komunikacyjne, swobodnie 

wyrażają własne myśli, emocje i w znacznym stopniu poszerzają 

zasób słownictwa. Książka nie tylko ma uczyć i bawić, ale też 

wprowadzać dziecko w świat wartości, by mogło sprawnie 

i prawidłowo funkcjonować w otaczającym świecie. 
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Publiczne Gimnazjum nr 5 w Łodzi 

 

„Co dalej po gimnazjum?” – Ogólnopolski Tydzień Kariery 

 
Autor: Ewa Wilczyńska – pedagog szkolny  

Osoba rekomendująca: Ewa Koper – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 

 

W Publicznym Gimnazjum nr 5 w Łodzi po raz szósty w ramach 

Ogólnopolskiego Tygodnia Karier zorganizowano przedsięwzięcie 

edukacyjne Co dalej po gimnazjum…?. Jego celem jest 

przygotowanie uczniów do wyboru dalszej ścieżki kształcenia przez 

uczniów klas III gimnazjum, poznanie oferty kształcenia wybranych 

szkół ponadgimnazjalnych, kształtowanie kompetencji kluczowych, 

przybliżenie zadań i roli doradcy zawodowego jako osoby 

wspomagającej młodzież w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej 

i  zawodu. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano konkursy: 

plastyczny adresowany do uczniów gimnazjum oraz literacki 

adresowany do uczniów klas III, które podsumowano podczas 

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Tematyka konkursu 

plastycznego dotyczyła wykonania plakatu informacyjnego na temat 

branż zawodowych, natomiast klasy III miały napisać rozprawkę na 

temat Prawdziwy sukces to nie kariera, lecz pozostanie panem 

swego losu i możliwość decydowania, co się będzie robić w życiu, za 

które my sami odpowiadamy (William Whatron).  

Klasa Ia zajęła I miejsce – plakat o branży mechanicznej 

i informatycznej, natomiast klasa IIb zajęła II miejsce wykonując 

plakat o branży gastronomicznej, III miejsce zajęła klasa IIa 

przygotowując plakat na temat branży kosmetyczno-fryzjerskiej. 

Wszystkie prace plastyczne zostały zaprezentowane na sali 

gimnastycznej podczas podsumowania przedsięwzięcia. Osoby 

biorące udział w konkursach zostały uhonorowane nagrodami 

i wyróżnieniami. Warto podkreślić, że dla uczniów kariera jest 

permanentnym rozwojem zawodowym postrzeganym jako sukces, 

a także jako drabina, po której szczeblach się wspinamy.  

Korzystając z doświadczeń z ubiegłych lat, do Publicznego 

Gimnazjum nr 5 zaproszono wybranych przez uczniów klas III, 



DOBRE PRAKTYKI. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 
_________________________________________________________________ 
 

31 

przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych w Łodzi. 

W przedsięwzięciu uczestniczyły następujące szkoły: Zespół Szkół 

Gastronomicznych, Zespół Szkół Rzemiosła, Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 22, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 19. Przedstawiciele szkół zaprezentowali ofertę edukacyjną, 

zawody, w których kształcą, podali firmy i przedsiębiorstwa, 

z którymi współpracują oraz możliwości funkcjonowania 

absolwentów na rynku pracy. Doradca zawodowy ŁCDNiKP 

podczas przedsięwzięcia wygłosił prelekcję na temat Poznaję 

swojego doradcę kariery.  

Przewidywane efekty wdrożenia to: promocja kształcenia 

zawodowego, dokonywanie świadomych wyborów edukacyjno-

zawodowych, kształtowanie umiejętności kluczowych, 

popularyzowanie wiedzy o zawodach i kierunkach kształcenia 

w szkołach ponadgimnazjalnych.  
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Publiczne Gimnazjum nr 12 im. Noblistów Polskich 
w Łodzi 

Konkurs plastyczno-literacki ,,Człowiek w zagrożeniu” 

 
Autor: Iwona Becu 

Osoba rekomendująca: Dorota Zielińska - doradca metodyczny ds. ekologii 

w ŁCDNiKP 

 

Publiczne Gimnazjum nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi jest 

organizatorem konkursu skierowanego do uczniów klas IV-VI 

łódzkich szkół podstawowych. Konkurs rozgrywany jest w dwóch 

kategoriach. W plastycznej polega na przygotowaniu instalacji 

artystycznej w postaci makiety, tablicy, rzeźby lub dowolnej formy 

przestrzennej. W literackiej polega na przygotowaniu pracy 

w dowolnej formie (wiersz, opowiadanie, list, reportaż, 

jednoaktówka – etiuda). 

Po raz drugi honorowy patronat nad konkursem objęło 

ŁCDNiKP. Uczniowie tworzą dzieła, których tematem jest 

przeciwdziałanie szeroko pojętym zagrożeniom. Celem konkursu 

jest ostrzeżenie dzieci przed skutkami uzależnień i zachęcenie ich 

do życia z dala od nałogów. Nadsyłane prace, zarówno plastyczne, 

jak i literackie, są bardzo ciekawe. Uczniowie biorący udział 

w konkursie, wykazują się pomysłowością i inwencją twórczą 

a także zdolnościami artystycznymi. Przedstawiają własne opinie 

oraz refleksje na temat rozmaitych dziedzin życia. Rozwijają 

umiejętność wrażliwego i uważnego obserwowania otaczającego 

ich świata. Kształtują postawę odpowiedzialnego mieszkańca 

planety, świadomego zagrożeń i sposobów przeciwdziałania temu, 

co szkodzi człowiekowi i przyrodzie. 

Dyrektor szkoły pani Bogumiła Sikorska wspiera działania 

konkursowe. Na podsumowaniu przedsięwzięcia wręczane są 

laureatom nagrody i prezentowana jest scenka tematyczna. Dla 

uczestników spotkania przygotowywana jest wystawa 

pokonkursowa. Konkurs cieszy się dużą popularnością.  
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Konkurs dla uczniów klas VI „PRZYRODNIK na 12” 

 
Autor: Joanna Tokarska 

Osoba rekomendująca: Dorota Zielińska - doradca metodyczny ds. ekologii 

w ŁCDNiKP 

 

W Publicznym Gimnazjum nr 12 w Łodzi od kilku lat odbywa 

się cykliczny konkurs przyrodniczy dla uczniów klas szóstych szkół 

podstawowych z terenu miasta Łódź. 

Cele konkursu to: rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, 

doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy w sytuacjach 

praktycznych, kształtowanie postaw współzawodnictwa.  

Konkurs prowadzony jest już od siedmiu lat. Co roku, do udziału 

w nim zgłasza się coraz więcej uczniów. Konkurs jest wyczekiwany 

przez nauczycieli przyrody. Komisja Konkursowa dokonuje oceny 

zadań według jednolitego systemu punktowego. O miejscu 

w konkursie decyduje suma punktów uzyskanych przez zespół. 

Młodzież pracując w trzyosobowych zespołach, rozwiązuje zadania 

o tematyce przyrodniczej i ekologicznej przygotowanych w formie: 

zagadek, rebusów, krzyżówek, zadań doświadczalnych, 

wymagających umiejętności logicznego myślenia. 

Odpowiedzialnymi za przebieg konkursu są nauczyciele 

przedmiotów przyrodniczych: biologii (pani Monika Cyran-

Ptasińska), chemii (pani Anna Domagała), fizyki (pani Joanna 

Tokarska) i geografii (pani Anna Sonarska). Konkurs odbywa się 

w sali udekorowanej przez uczniów klas III. W roku szkolnym 

2014/2015 konkurs został objęty honorowym patronatem przez 

ŁCDNiKP, a o tytuł laureata ubiegało się 15 zespołów. Dekoracja 

sali, w której prowadzono konkurs nawiązywała do lat 80-tych. 

Zachwyt młodzieży wzbudził tekturowy fiat 126p, czyli słynny 

maluch, a zdziwienie hasła związane z rzeczywistością PRL-u, 

np. Klient nierozpłaszczony nie zostanie obsłużony. Organizatorzy 

zadbali o poczęstunek dla rywalizujących drużyn. Zwieńczeniem 

konkursu było wręczenie zwycięzcom dyplomów, książek i nagród 

rzeczowych przez dyrektora szkoły panią Bogumiłę Sikorską. 

Planowane są kolejne edycje konkursu „PRZYRODNIK na 12”.  
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Publiczne Gimnazjum nr 22 im. J. Kukuczki w Łodzi 

Żyj smacznie i zdrowo – nie tylko w PG 22 w Łodzi 

 
Koordynatorzy akcji: Anna Przystańska, Anna Milczarek 

Osoba rekomendująca: Małgorzata Bartosiak – doradca metodyczny, 

opiekun szkoły 

 

W roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum nr 22 z Łodzi 

uczestniczyło w Ogólnopolskim Konkursie Winiary – Żyj Smacznie 

i Zdrowo. Dzięki zaangażowaniu uczniów, absolwentów, rodziców 

udało się szkole wygrać konkurs. Za sprawą wygranej pozyskaliśmy 

nowoczesną tablicę multimedialną wraz z osprzętem. Dodatkowo 

nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach tanecznych z jedną 

z finalistek You Can Dance, Pauliną Figińską oraz quizie 

dietetycznym, spotkaniu z dietetykiem. 

Konkurs polegał na zorganizowaniu wydarzenia społecznego, 

które promowało hasło Żyj smacznie i zdrowo. Należało 

zaangażować jak najwięcej osób oraz nakłonić młodzież do 

zdrowego stylu życia. 

Nasz Dzień Zdrowia został zorganizowany 25 marca 2015 roku. 

Akcja była relacjonowana przez lokalną telewizję RetSat1. 

Uczniowie mieli możliwość wcielenia się w rolę reporterów oraz 

osób udzielających wywiadów. W akcji uczestniczyła cała 

społeczność szkolna wraz z absolwentami i rodzicami. 

W programie znalazły się następujące atrakcje: 

- stoiska ze zdrową żywnością przygotowane przez uczniów  

(m.in. kanapki z pieczywa razowego, sałatki warzywne 

i owocowe, ciastka zbożowe, koreczki, surówki, łabędzie 

z jabłek, pasty warzywne), 

- prezentacja najdłuższego plakatu promującego zdrowy tryb życia 

i ekologię (plakat powstał z połączenia pojedynczych prac), 

- prezentacja plakatów pobudzających świadomość dotyczącą 

tego, co jemy (uczniowie umieścili na plakatach takie produkty 

jak np. chipsy, zupki w proszku, żelki, napoje energetyczne, 

napisali m.in. jakie substancje szkodliwe zawierają te produkty, 

jaka jest ich wartość odżywcza), 
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- introkurs hip-hopu i street dance, poprowadzony przez 

instruktorów ze znanych łódzkich szkół tańca (propagowanie 

ruchu jako formy aktywności), 

- pokaz mody z surowców wtórnych (uczniowie zostali podzieleni 

na trzy grupy, każda musiała stworzyć spójną kolekcję 

i zaprezentować się na wybiegu, stroje były wykonane z folii, 

papieru, tektury, korków, gazet itp.), 

- otwarcie wystawy fotograficznej pod hasłem: Zakręceni na 

zdrowie (każdy uczeń wykonał fotografię prezentującą wybrane 

warzywo/owoc; celem było zachęcenie do spożywania zdrowych 

produktów), 

- rozstrzygniecie szkolnych konkursów na: najlepszą fraszkę 

o zdrowym stylu życia, najlepszą fotografię nakłaniającą do 

aktywności fizycznej i zdrowego stylu odżywiania, najlepszą 

rzeźbę 3D eko, 

- tworzenie lepiejów propagujących zdrowy styl życia np. Lepiej 

zrzucić kilogramy, niżli słuchać żalów damy; Lepiej zwalczyć swą 

nadwagę, niż mieć w domu babę jagę, 

- grupowe malowanie plakatu propagującego hasło: żyj zdrowo 

oraz ekologia jest cool, przy użyciu farb do malowania palcami, 

wykonanymi ekologicznie (z mąki, sody i barwników), 

- kabaret zachęcający do zdrowego stylu życia i utrzymania 

odpowiedniej masy ciała oraz racjonalnego odchudzania, 

- stanowisko z łódzką wodą (obecnie w naszym województwie 

trwa akcja: Łódzka woda jest najlepsza; polega ona na 

promowaniu naszej wody, jako zdrowej i czystej, bogatej 

m.in. w sód, potas; jest to bardzo tani i ekologiczny napój), 

- w ciągu tygodnia została również uruchomiona akcja pod 

hasłem: Jedz owoce i warzywa; uczniowie codziennie 

otrzymywali jabłka, 

- spotkanie z dietetykiem z Natur House, 

- koncert zespołu OCD (wzbogacenie imprezy). 

W ramach akcji zostały również przeprowadzone lekcje dotyczące 

racjonalnego żywienia. 
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Jako koordynatorzy akcji bez wątpienia możemy powiedzieć, że 

dzięki niej zostało zrealizowanych bardzo wiele celów. Do 

najważniejszych należy: 

- określenie zasad zdrowego żywienia, 

- wykazanie grupy pokarmów w piramidzie żywieniowej, 

- wyjaśnienie, dlaczego należy stosować dietę zróżnicowaną 

i dostosowaną do potrzeb organizmu – wieku, stanu zdrowia, 

trybu życia, aktywności fizycznej, pory roku itp., 

- przewidywanie skutków złego odżywiania się, 

- prezentowanie postawy świadomego konsumenta, 

- uświadamianie, jak ważny jest ruch, aktywność fizyczna dla 

zdrowia człowieka, 

- umiejętność powiązania kwestii prawidłowego, zdrowego 

żywienia z aktywnością fizyczną, które mają wpływ na nasze 

zdrowie fizyczne i psychiczne, 

- propagowanie postaw proekologicznych na co dzień, 

- rozbudzanie wśród młodzieży wrażliwości na problemy 

przyrodnicze oraz wyrabianie odpowiedzialności za stan 

środowiska, 

- wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu ekologii i ochrony 

środowiska, 

- uświadomienie roli wody w przyrodzie i dla zdrowia człowieka 

(woda łódzka najlepsza!), 

- doskonalenie umiejętności samodzielnego wykonywania prac 

z zakresu ekologii i ochrony środowiska również przy użyciu 

materiałów wtórnych (pokaz mody, projektów ekologicznych, 

np. toreb, ramek), 

- wzrost świadomości ekologicznej młodzieży, 

- zaktywowanie uczniów do samodzielnych działań na rzecz 

naturalnego środowiska lokalnego, 

- definiowanie pojęcia „recykling” (plakaty i pokaz mody), 

- planowanie i realizacja projektu edukacyjnego dotyczącego 

ochrony środowiska (konkurs Winiary jest takim projektem, 

a także zrealizowany przez uczniów kabaret), 

- rozbudzenie kreatywnego działania twórczego, 

- zaznajomienie uczniów z zasadami fotografowania, 
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- współpraca między uczniami (tworzenie ekoprojektów strojów 

w grupach), 

- integracja społeczności lokalnej. 

Szkoła włączy się do akcji w roku szkolnym 2015/2016. 

Uważamy, że program Winiary – Żyj Smacznie i Zdrowo powinno 

wdrożyć jeszcze więcej szkół w całej Polsce. 

 

Publiczne Gimnazjum nr 22 w Łodzi zaprasza na wymiany 
międzyszkolne 

 
Autor: Aleksandra Zagner 

Osoba rekomendująca: Małgorzata Bartosiak – doradca metodyczny, 

opiekun szkoły 

 

Istnieje wiele metod nauczania, podobnie jak wiele technik 

przyswajania wiedzy przez uczniów. Sądzę, że lekcje można 

porównać do pewnego rodzaju eksperymentów laboratoryjnych, 

w których niebagatelne znaczenie ma osobowość nauczyciela, 

a także jego umiejętność jasnego i atrakcyjnego podawania 

wiadomości oraz zdolność zachęcania do nauki bez wywoływania 

buntu i oporu wychowanków. Ale czy cokolwiek można by było 

osiągnąć, gdyby nie ambicje uczniów i ich zainteresowania? Trudno 

te uczucia wzniecić bez wyznaczenia im konkretnych celów przez 

nauczycieli, których zadaniem jest znalezienie możliwości 

urzeczywistnienia, chociaż ich części. 

„(…) Materiał, który interesuje i podoba się, to krem w ustach 

łakomczucha, a materiał nudny – to jeż w pysku wilka (…).”
1 

Od wielu lat Publiczne Gimnazjum nr 22 współpracuje z XIII LO 

w Łodzi. Szkoły współdziałają na wielu płaszczyznach. Priorytetem 

wspólnych projektów jest krzewienie kultury Francji i języka 

francuskiego wśród młodzieży. Wyróżniający się w nauce 

uczniowie sekcji języka francuskiego Publicznego Gimnazjum 

nr  22 w Łodzi biorą udział w wymianach międzyszkolnych. 

Pierwsza odbyła się we wrześniu 2010 roku. Na zaproszenie Lycée 

Sainte Cécile w Montoire sur le Loir do Francji wyjechały cztery 

uczennice. Obecność gimnazjalistek w wymianie młodzieży 
                                                 
1
 „Jak zapamiętać”, Stefan Garczyński, Wyd. Nasza Księgarnia, 1981 r., str. 14  



38 DOBRE PRAKTYKI. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 
_________________________________________________________________ 
 

licealnej klas dwujęzycznych była dla szkoły ważnym 

wydarzeniem. Wszyscy uczestnicy wyjazdu, mieszkali u rodzin 

francuskich, dzięki temu poznali ich obyczaje i styl życia. W ciągu 

14 dni młodzież zwiedziła najciekawsze obiekty turystyczne kilku 

regionów Francji: Champagne-Ardenne, Picardie, Haute-

Normandie, Basse-Normandie, Pays de la Loire, Region du Centre, 

Ile-de-France. Podziwiała różnorodne krajobrazy. Poznawała 

zabytki architektury. Okoliczności sprzyjały, żeby również 

wzmocniła swoje umiejętności językowe i uświadomiła sobie cel 

żmudnej pracy na lekcjach. Informacje o zwiedzanych obiektach, 

ciekawostki historyczne były przekazywane przez nauczycieli, 

a także i profesjonalnych przewodników w języku francuskim.  

Wymiany międzyszkolne, to dobry czas na urzeczywistnienie 

przekazywanej na lekcjach wiedzy teoretycznej. Oprócz języka 

francuskiego uczę także geografii, dlatego wyjaśniłam 

gimnazjalistom temat związany z czasem miejscowym 

i urzędowym, którego różnicę uczniowie mogli osobiście 

doświadczyć w trakcie przemieszczania się na zachód kontynentu 

i w drodze powrotnej do Polski. Zwrócili oni uwagę na zagadnienia 

z zakresu geografii ekonomicznej, historycznej i fizycznej Francji. 

Wyjazd był niesamowitym doznaniem dla naszych uczennic, 

świadczy o tym cykl artykułów o Francji, który został zamieszczony 

na stronie internetowej Publicznego Gimnazjum nr 22 w Łodzi
2
. 

Wycieczka do Francji i bezpośredni kontakt językowy 

z mieszkańcami tego państwa zmotywował gimnazjalistów do 

sprawdzenia swoich umiejętności językowych. Jedna z dziewcząt 

wzięła udział w konkursie przedmiotowym z języka francuskiego 

i zdobyła tytuł laureata. Pozostałe kontynuują naukę języka 

francuskiego, przy czym jedna w sekcji dwujęzycznej w XIII LO 

w Łodzi. 

W październiku 2011 roku rozpoczęliśmy trójstronną współpracę 

z Sekcją Polską Cité Scolaire Intérnationale w Lyonie. Spotkania 

młodzieży odbywają się co roku. Zawsze są związane z realizacją 

projektu edukacyjnego. Pierwszym tematem był: Lyon i Łódź – 

                                                 
2
 (http://www.gim22lodz.home.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=526&Itemid=272.) 

 

 
 

 

http://www.gim22lodz.home.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=526&Itemid=272
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miasta mody i filmu, a zeszłoroczne Lyon – Łódź, miasta 

partnerskie. Program pobytu uczniów z zaprzyjaźnionych szkół jest 

podporządkowany ustalonym wcześniej przez koordynatorów 

wymiany treściom tematu. 

W 2011 roku młodzież Publicznego Gimnazjum nr 22 w Łodzi 

odwiedziła w Lyonie Muzeum Kinematografii Braci Lumières 

i Muzeum Sztuk Pięknych. Gimnazjaliści zostali zaproszeni do 

Interpolu. Zwiedzili szkołę. Obserwowali pracę uczniów 

i nauczycieli podczas lekcji. Na dowód istnienia związków Polski 

z Francją zorganizowano i zaproszono gimnazjalistów na wieczór 

z Manuelą Gretkowską, który odbył się w Konsulacie RP w Lyonie. 

Młodzież zwiedziła także Perouges – świetnie zachowane do 

naszych czasów miasteczko średniowieczne – które mogłoby 

posłużyć za scenografię do niejednego filmu historycznego.  

W 2014 roku nasi gimnazjaliści mieli możliwość pogłębienia 

wiedzy nt. funkcjonowania i roli władz terytorialnych we Francji 

oraz przyczyn historycznych i ekonomicznych zawarcia umowy 

bilateralnej między naszymi miastami. W czasie pobytu w Lyonie 

odwiedzili konsulat RP w Lyonie, gdzie uczestniczyli w konferencji 

z Konsulem Generalnym RP nt. roli placówek dyplomatycznych 

w życiu Polonii i współpracy z władzami lokalnymi. Zobaczyli 

zabytkowe salony Urzędu Miasta. Uczestniczyli w konferencji 

z władzami Lyonu nt. współpracy z Łodzią. Organizator nie 

zapomniał o pokazaniu pięknych zakątków tego miasta. 

Gimnazjaliści obejrzeli Lyon renesansowy – stare miasto, a także 

mieli okazję podziwiać Lyon, jako stolicę Galii rzymskiej. 

Uczniowie pogłębili umiejętności językowe i interpersonalne, 

nawiązali wiele przyjaźni. Korespondowanie z uczniami z Francji 

będzie ich mobilizować do doskonalenia umiejętności posługiwania 

się językiem francuskim.  

Kolejny raz przekonałam się, że ważnym bodźcem motywującym 

człowieka do nauki języków obcych jest możliwość obcowania 

z mieszkańcami tego kraju. Dzięki temu wzrasta wiara uczniów 

w swoje możliwości i umiejętności. Sukces gimnazjalistki 

w konkursie przedmiotowym z języka francuskiego, był dla mnie 

wielką nagrodą.  
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Dzięki pomocy Rady Rodziców, która aktywnie działa przy 

Publicznym Gimnazjum nr 22 w Łodzi i wspiera wiele inicjatyw 

nauczycielskich i uczniowskich, została zorganizowana stała 

wystawa fotografii, która jest pewnego rodzaju kroniką naszych 

wojaży do Francji i niezapomnianych wrażeń z pobytu w tym 

pięknym kraju. Ekspozycja zdjęć jest znakomitym dowodem na 

możliwość realizacji celów wyznaczanych uczniom na lekcjach 

i potrzebie nauki języków obcych. Wystawa, to także przesłanie do 

całej braci uczniowskiej naszego gimnazjum, że „(…) Życie jest 

pełne wrażeń, wystarczy głowa pełna marzeń (…)”
3
. 

Relacje uczestników wymiany z pobytu we Francji miały 

znaczenie dla popularyzowania języka francuskiego w Publicznym 

Gimnazjum nr 22 w Łodzi.  

Współpraca szkół obejmuje także rewizyty w Łodzi uczniów 

CSI. Wówczas młodzież z Francji może zobaczyć i poznać ważne 

historyczne miejsca w naszym mieście, regionie, a także stolicy.  

Reasumując, wymiany międzyszkolne można określić jako 

interaktywny proces, który pomaga pojedynczym uczniom lub 

grupie w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów 

przyswajania języka obcego i zagadnień z dziedziny przedmiotów 

przyrodniczych. Dzięki doznawaniu rzeczywistości uczniowie 

ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, 

podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich 

umiejętności. 

Wymiany młodzieżowe ze szkołami we Francji, w których 

uczestniczą nasi uczniowie, mają charakter emblematyczny dla 

sekcji języka francuskiego jak i naszej szkoły. Są także ciekawym 

doświadczeniem dla gimnazjalistów, a także nauczycieli 

Publicznego Gimnazjum nr 22 w Łodzi. 
3
 

                                                 

3 „Wszystko się może zdarzyć” , album Anity Lipnickiej wydany w 1996 roku 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Anita_Lipnicka
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Publiczne Gimnazjum nr 26 w Łodzi 

„Wielokulturowość – Tolerancja – Dialog” – Wideokonferencje 

 
Autorzy: Agnieszka Duda - nauczyciel języka angielskiego, Zofia Skoneczna 

– nauczyciel informatyki 

Osoby rekomendujące: Jolanta Kowalska – dyrektor Publicznego 

Gimnazjum nr 26 w Łodzi, Ewa Koper – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 

 

Wideokonferencje w Publicznym Gimnazjum nr 26 w Łodzi 

odbywają się dzięki współpracy z fundacją Face to Faith. Jest to 

organizacja pozarządowa Tony Blair, byłego premiera Wielkiej 

Brytanii. Face to Faith niesie młodym ludziom pionierski program 

edukacji z wykorzystaniem cyfrowych technologii mający na celu 

przygotowanie nowoczesnego pokolenia młodzieży, obywateli 

świata, cechujących się tolerancją, rozumiejących różnice kulturowe 

i religijne pomiędzy społecznościami, obywateli stabilnych 

społeczeństw. Face to Faith skupia ponad 160 tysięcy młodych 

ludzi w ponad 20 krajach świata.  

Tylko dwie polskie szkoły działają w tej fundacji. 

Do  wideokonferencji uczniowie przygotowują się podczas lekcji 

angielskiego. Nauczyciel wykorzystuje specjalne moduły 

edukacyjne dostępne na stronie fundacji. Na początek uczniowie 

nabywają umiejętności prowadzenia aktywnego dialogu: słuchania 

i zadawania pytań związanych z wysłuchanymi treściami. 

Wideokonferencje odbywają się dzięki technologii Bluejeans. 

Prowadzi je specjalny facilitator – osoba z fundacji, która czuwa 

nad tym, aby wideokonferencja przebiegała zgodnie z ustalonym 

planem. Bardzo podkreśla się autonomiczność wypowiedzi, 

uczniowie są proszeni o przekazywanie własnych, indywidualnych  

opinii. Nauczyciel języka nie może tu ingerować, pozostaje przez 

cały czas poza ekranem, pełniąc jedynie funkcję wspierającą, gdyby 

uczeń miał np. problem ze znalezieniem odpowiedniego słowa. 

Każda wideokonferencja kończy się podsumowaniem, podczas 

którego uczniowie dzielą się swoimi wrażeniami i mówią, co z tego 

spotkania wyniosą dla siebie, czego nowego się dowiedzieli, co ich 

zdziwiło. Okazuje się, że, mimo iż dzielą ich tysiące kilometrów, 
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mimo że należą do różnych kultur czy są innego wyznania 

to dochodzą do podobnych wniosków podsumowując spotkanie. 

I  to jest to, co uczniów bardzo zadziwia. 

Uczniowie z Publicznego Gimnazjum nr 26 w Łodzi rozmawiali 

już z kolegami z Indii, z Indonezji, Anglii oraz USA na tematy takie 

jak: rozwiązywanie problemów ubóstwa na świecie, promowanie 

wartości uniwersalnych, działalność organizacji charytatywnych, 

łamanie praw człowieka, tradycyjne święta w lokalnej społeczności 

i ich wpływ na życie, promowanie postaw ekologicznych, proste 

pomysły dotyczące ratowania środowiska naturalnego, emisja 

gazów i odpadów do atmosfery, problem utylizacji i segregacji 

śmieci. Przy okazji rozmów o problemach ekologii Polscy 

uczniowie i ich koledzy z Indii proponowali ciekawe rozwiązania 

związane z ochroną środowiska naturalnego, które już wcześniej 

stosowali w szkole z powodzeniem np. sadzenie drzew, zbieranie 

makulatury, baterii czy śmieci elektronicznych. 

Przewidywane efekty wdrożenia: kształtowanie umiejętności 

kluczowych, doskonalenie umiejętności porozumiewania się 

w języku angielskim, wzrost świadomości w zakresie używania 

języka żywego w kontakcie z cudzoziemcami, otwartość na inne 

kultury (zwyczaje, obyczaje, wyznanie), nawiązanie kontaktów 

z cudzoziemcami). 

 

„Liczba PI” 

 
Autorzy: Magdalena Krakowiak – nauczyciel fizyki, Katarzyna Szczepaniak 

– nauczyciel matematyki  

Osoby rekomendujące: Jolanta Kowalska – dyrektor Publicznego 

Gimnazjum nr 26 w Łodzi, Ewa Koper – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 

 

Od słów wiersza Liczba Pi Wisławy Szymborskiej w Publicznym 

Gimnazjum nr 26 rozpoczęto świętowanie dnia tej liczby, czyli 

14 marca 2015 roku. Udział w tym wyjątkowym wydarzeniu wzięły 

klasy II, które uczestniczyły w przedsięwzięciu edukacyjnym 

mającym charakter rozgrywek konkursowych. Zanim przystąpiono 

do rozgrywek indywidualnych i grupowych uczniowie z klasy Ib 

zaprosili na przedstawienie pt.: Z historii liczby PI. Pierwsza 
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konkurencja dotyczyła oceny wykonania modelu przestrzennego 

liczby PI. Kolejne zadanie było związane z napisaniem na 

przygotowanych kartkach papieru, jak największej liczby słów 

zawierających „pi” np. Pinokio. Na cześć pamięci liczby PI 

uczniowie klas II napisali wiersze, w których kolejne wyrazy 

musiały mieć tyle liter, ile wynoszą kolejne cyfry w dziesiętnym 

rozwinięciu liczby PI. Ponadto uczniowie podjęli się rywalizacji 

w konkurencji polegającej na zapamiętaniu, jak największej liczby 

cyfr z dziesiętnego rozwinięcia liczby PI. Warto podkreślić, że 

najlepszy w tej konkurencji okazał się chłopiec z klasy IIc, który 

z pamięci, bez pomyłki potrafił zapisać prawie 80 cyfr z rozwinięcia 

dziesiętnego liczby PI. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek 

konkursowych zgodnie z regulaminem czuwało powołane jury. 

Udział w konkurencjach okazał się niesamowitym przeżyciem dla 

uczestników, wywołał wiele emocji, zaskoczył pomysłowością 

i kreatywnością jury, a co ważne uświadomił uczniom, że 

matematykę da się lubić. Na zakończenie uczestnicy otrzymali 

nagrody, padały słowa uznania i zachwytu dla uczniów, którzy 

zaskakiwali swoją wiedzą i umiejętnościami nie tylko 

matematycznymi.  

Przewidywane efekty wdrożenia: kształtowanie umiejętności 

matematycznych, rozwijanie zainteresowań przedmiotem ścisłym, 

rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych, wyobraźni 

przestrzennej.  

 

„Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia” 

 
Autorzy: Magdalena Krakowiak – nauczyciel fizyki, Katarzyna Szczepaniak 

– nauczyciel matematyki  

Osoby rekomendujące: Jolanta Kowalska – dyrektor Publicznego 

Gimnazjum nr 26 w Łodzi, Ewa Koper – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 

 

W ramach Międzynarodowego Dnia Tabliczki Mnożenia, który 

przypada w ostatni piątek września, a w tym roku 25 września, 

w Publicznym Gimnazjum nr 26 w Łodzi po raz piąty obchodzono 

Święto z Tabliczką Mnożenia w roli głównej. Celem 

przedsięwzięcia jest propagowanie matematyki, sprawdzanie 
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znajomości tabliczki mnożenia wśród młodszych i starszych. 

Ekspertami w zakresie znajomości tabliczki mnożenia byli 

uczniowie klas pierwszych, którzy odpytywali uczniów klas 

trzecich, czy tabliczkę mnożenia znają. Opiekę merytoryczną nad 

odpytywaniem z tabliczki mnożenia sprawowali nauczyciele 

matematyki i fizyki. Z wielkim zdumieniem obserwowano jak 

pierwszoklasiści przeegzaminowali trzecioklasistów oraz 

społeczność szkolną. Pytania zostały przygotowane na podstawie 

zestawu zadań zamieszczonych na stronie organizatora 

Międzynarodowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Uczniowie pierwszej 

klasy zadbali o właściwe przygotowanie społeczności uczniowskiej 

do Święta Tabliczki Mnożenia poprzez zamieszczenie plakatów 

z działaniami na korytarzach szkoły oraz w klasach. W piątek, 

25  września komisje egzaminacyjne odpytały uczniów, którzy 

samodzielnie wybierali stopień trudności zadań. Pytania łatwe były 

w zielonym kolorze, natomiast pytania żółte oznaczały średni 

poziom trudności, kolorem czerwonym oznaczono pytania trudne. 

Po I etapie, gdzie uczniowie odpowiadali na 10 pytań z wybranego 

przez siebie poziomu trudności było połączenie umiejętności 

sportowych z logicznym myśleniem. Polegało to na tym, że 

uczniowie mieli jednocześnie skakać na skakance i rozwiązywać 

zagadki z tabliczki mnożenia. Jednak nikt się nie spodziewał, że ta 

konkurencja wywoła wiele pozytywnych emocji, uśmiechu, 

ponieważ skakanie na skakance i skupienie uwagi na zadaniach 

z matematyki, to nie lada wyzwanie.  

Zmagania z tabliczką mnożenia zakończyły się dla uczestników 

przyznaniem nagród. Uczniowie za poprawne odpowiedzi otrzymali 

dodatkowe plusy z matematyki, a najlepsi nawet piątki i szóstki. 

Pierwszoklasiści również odpytali ze znajomości tabliczki mnożenia 

nauczycieli i pracowników szkoły. Piątkowe liczenie z tabliczką 

mnożenia okazało się świetną zabawą dla uczestników, przyniosło 

wiele niezapomnianych wrażeń, a co ważne wywołało uśmiech 

i przypływ pozytywnej energii.  

Przewidywane efekty wdrożenia: kształtowanie umiejętności 

kluczowych, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, 

refleksu, kondycji fizycznej.  
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Udział uczniów w Święcie Królowej Nauk to dobra zabawa 

i sportowa rywalizacja, nauka poprzez zabawę, kształtowanie 

umiejętności pracy w zespole projektowym dla uczniów pierwszej 

klasy przygotowujących ten dzień.  
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Publiczne Gimnazjum nr 29 w Łodzi 

Wolontariat - pomoc uczniowska 

 
Autorzy: Aleksandra Gruchot – nauczyciel religii  

Osoba rekomendująca: Ewa Koper – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 

 

W Publicznym Gimnazjum nr 29 w Łodzi jest organizowana 

wzajemna pomoc koleżeńska. Uczniowie osiągający wysokie 

wyniki dydaktyczne sami z własnej inicjatywy proponują kolegom 

wsparcie w zakresie rozwiązywania zadań z przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych czy języków 

obcych. Ponadto pomagają kolegom wykonywać prace domowe. 

Gimnazjaliści również pomagają młodszym kolegom ze Szkoły 

Podstawowej nr 12 w odrabianiu lekcji na świetlicy szkolnej oraz 

przygotowują i prowadzą różnorodne gry i zabawy. Ponadto są 

zaangażowani w pomaganie dzieciom z Przedszkola Miejskiego 

nr 218 i Szkoły Podstawowej nr 34 przez głośne czytanie bajek 

i baśni, wierszy, odgrywanie ról postaci bajkowych oraz 

organizowanie wspólnej zabawy.  

Przewidywane efekty wdrożenia: rozwijanie relacji rówieśniczych, 

wzrost wyników dydaktycznych uczniów objętych wsparciem, 

kształtowanie umiejętności głośnego czytania, rozwijanie dykcji, 

kształtowanie postaw, uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych, 

kształtowanie umiejętności współpracy, czerpania radości 

z dzielenia się i chęci  niesienia pomocy. 

 

Popołudnia z poezją 

 
Autorzy: Agnieszka Jarocka – nauczyciel języka angielskiego; Aleksandra 

Gruchot – nauczyciel religii 

Osoba rekomendująca: Ewa Koper  – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 

 

Uczniowie gimnazjum wspólnie z nauczycielem języka 

angielskiego lub religii organizują popołudniowe spotkania z poezją 

anglojęzyczną, poezją księdza Jana Twardowskiego – patrona 

szkoły. Współdecydują o wyborze wierszy na podstawie 
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indywidualnych upodobań i zainteresowań. Uczniowie deklamują 

wiersze na forum, ich recytacja jest wzbogacana podkładem 

muzycznym i piosenkami śpiewanymi przez uczniów. Ponadto 

uczestnicy wieczorów z poezją przygotowują prezentacje 

multimedialne ilustrujące przekazywane treści oraz prezentujące 

postaci autorów. Oczywiście wyżej wymienione dodatkowe formy 

towarzyszące recytowaniu wierszy to oryginale pomysły uczniów. 

Corocznie odbywają się co najmniej dwa spotkania z poezją. Edycji 

spotkań z poezją zorganizowano już wiele. Z poezji anglojęzycznej, 

najczęściej i najchętniej, młodzież prezentuje twórczość Szekspira, 

Blake’a, Butlera i nie tylko. Warto podkreślić, że odbiorcami 

w/w przedsięwzięcia są koledzy z innych klas oraz rodzice. 

Przewidywane efekty wdrożenia: rozwijanie zainteresowań poezją, 

doskonalenie umiejętności recytatorskich, wokalnych, interpretowanie 

w sposób świadomy i dojrzały wierszy, uwrażliwienie na piękno, 

poznanie postaci autorów recytowanych wierszy, kształtowanie 

umiejętności pogłębionego odbioru poezji. 
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Publiczne Gimnazjum nr 31 w Łodzi 

Plan Your Future – IV Edycja 

 
Autor: Iwona Kramarz – dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 31 w Łodzi 

Osoba rekomendująca: Ewa Koper – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 

 

W Publicznym Gimnazjum nr 31 w Łodzi po raz czwarty 

zorganizowano we współpracy z edukacyjną organizacją studencką 

AIESEC wymianę studentów w ramach programu wymiany 

praktykantów. Celem przedsięwzięcia jest poznanie różnic 

kulturowych i obyczajowych krajów, z których pochodzą studenci 

oraz kształtowanie umiejętności porozumiewania się w języku 

angielskim. Studenci przygotowują i prowadzą zajęcia edukacyjne 

w języku angielskim  dla uczniów gimnazjum. Tematyka zajęć 

dotyczyła dialektów językowych, uroczystości rodzinnych, 

zwyczajów i obyczajów kulinarnych, świąt. W roku szkolnym 

2015/2016 w Publicznym Gimnazjum gościli studenci z Brazylii 

i  Słowacji. Jak każdego roku szkolnego uczniowie gimnazjum 

przygotowują prezentację o swoim kraju. Uczniowie uczą się od 

siebie nawzajem współpracy w zakresie kształtowania umiejętności 

bycia otwartym i tolerancyjnym w dobie wielokulturowości.  

Przewidywane efekty wdrożenia to promocja kultury polskiej, 

kształtowanie i doskonalenie umiejętności kluczowych 

porozumiewania się w języku angielskim, hiszpańskim, wzrost 

świadomości w zakresie znaczenie języka żywego w kontakcie 

z cudzoziemcami, poznawanie kultury, zwyczajów i obyczajów 

państw oraz nawiązywanie kontaktów z cudzoziemcami poprzez 

dostępne fora internetowe. 
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Publiczne Gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyły w Łodzi 

„Dzień Życzliwości” 

 
Autorzy: nauczyciele języków obcych  

Osoby rekomendujące: Jolanta Kuśmirek – dyrektor szkoły, Ewa Koper –

konsultant w ŁCDNiKP 

 

Od 2007 roku w Publicznym Gimnazjum nr 32 obchodzimy 

Dzień Życzliwości, który jest powiązany z obchodzonym na całym 

świecie Światowym Dniem Życzliwości i Pozdrowień World hello 

day, który został uchwalony w roku 1973 w Stanach 

Zjednoczonych, jako wezwanie do pokoju, kiedy to dwaj bracia 

Brian i Michael McCormack postanowili zareagować na 

wydarzenia wojny Jom Kippur (konflikt izraelsko-arabski). Chcieli 

pokazać światu, iż walka i zawiść nie prowadzą do niczego 

dobrego. Inicjatywa życzliwości miała za zadanie przekonać 

rządzących do rozwiązywania problemów w sposób pokojowy, 

a  nie zbrojny. 

W Polsce, już od 10 lat ten dzień jest szczególnie obchodzony 

w stolicy Dolnego Śląska – we Wrocławiu. Inicjatorką tego święta 

w naszej szkole jest p. Iwona Pawłowska, która corocznie wraz 

z nauczycielami języków obcych i uczniami organizuje Dzień 

Życzliwości, propagując pozytywne postawy w relacjach 

międzyludzkich takich jak: życzliwość, wzajemny szacunek, 

tolerancja, chęć niesienia pomocy i działania na rzecz innych. 

Z tej okazji na szkolnych korytarzach pojawia się wyjątkowa 

dekoracja, nauczyciele otrzymują od uczniów życzliwe kartki, 

panuje miła i niepowtarzalna atmosfera szacunku i życzliwości. Na 

zajęciach edukacyjnych, szczególnie języków obcych i zajęciach 

z wychowawcą są realizowane okolicznościowe lekcje związane ze 

Światowym Dniem Życzliwości i Pozdrowień. Każdego roku temu 

dniu towarzyszy inne hasło przewodnie. W tym roku (2015) brzmi: 

Znajdź się wśród życzliwych. 
Przewidywane efekty wdrożenia to: poznawanie historii i ideę 

Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień; kształtowanie postawy 

otwartości na bycie życzliwą osobą na co dzień poprzez zwracanie 
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 uwagi na drobne gesty, jak pomoc potrzebującym – podanie ręki, 

ustąpienie miejsca w autobusie, przesłanie bezinteresownego 

uśmiechu do ludzi na ulicy, pomoc kolegom i koleżankom w nauce, 

kształtowanie postawy wzajemnego szacunku i życzliwości oraz 

przypominanie wszystkim o wartościach poprzez zatrzymanie się na 

chwilę, zastanowienie nad własnym życiem, czynieniem drobnych 

gestów życzliwości w stronę drugiego człowieka takich jak: ciepły 

uśmiech, miłe słowo, uprzejmość, okazywanie empatii czy 

przyjaznego nastawienia. 

 

Turystyka kwalifikowana w gimnazjum 

 
Autorzy: Michał Kiersztyn – nauczyciel geografii, Marek Wilmowski – 

pedagog 

Osoby rekomendujące: Jolanta Kuśmirek – dyrektor szkoły, Ewa Koper –

konsultant w ŁCDNiKP 

 

W roku szkolnym 2015/2016 mija dziesięciolecie działalności 

Koła Turystycznego w Publicznym Gimnazjum nr 32 w Łodzi. 

Jednym z istotnych celów Koła jest wdrażanie młodych osób do 

korzystania z aktywnych i zdrowych form spędzania czasu 

wolnego. Ważnym działaniem sprzyjającym osiągnięciu tego celu 

jest coroczna organizacja wyjazdów w zakresie turystyki 

kwalifikowanej, górskiej. Wielodniowe wędrówki górskie, rajdy 

organizowane są od początku istnienia koła, a młodzież 

uczestnicząca w wyjazdach często wraca do nich wspomnieniami. 

W ramach działalności Koła udało się przewędrować szlaki 

turystyczne Beskidu Śląskiego, Żywieckiego, Makowskiego, 

Małego, Niskiego, Sądeckiego, Pienin i Gorców – niektóre 

wielokrotnie. Wychowawcy, nauczyciele i uczniowie zdobyli 

między innymi Babią Górę – królową Beskidów, Pilsko, 

Radziejową, Skrzyczne, odkrywaliśmy źródła Wisły, podziwialiśmy 

panoramę Tatr znad Wierchomli. 

Dla wielu uczestników wyjazdów to pierwszy, być może jedyny, 

kontakt z taką turystyką, z górami. Przełamanie ograniczeń i obaw 

młodzieży otwiera ich świat na często nową dla nich wrażliwość. 

Z wielką satysfakcją nauczyciele obserwują uczniów, którzy 
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podczas wyjazdów przełamują swoje słabości, pokonują trudności, 

stają się bardziej odpowiedzialni i samodzielni. Stają się bardziej 

wrażliwi na piękno przyrody, ale też na wzajemne relacje – 

empatyczni. Nauczyciele organizując kolejne grupy rajdowe dają 

szansę na rozwój osobowości młodzieży, uwrażliwiają ją 

jednocześnie na piękno przyrody i wskazują alternatywne sposoby 

spędzania wolnego czasu. Wzbogacona jest tym samym oferta 

edukacyjna szkoły o wartości, których nie da się młodym ludziom 

przekazać zza biurka. Warto to robić! 

Przewidywane efekty wdrożenia to: kształtowanie umiejętności 

kluczowych; propagowanie właściwych zachowań związanych 

z aktywnymi formami spędzania czasu wolnego; kształtowanie 

odpowiednich nawyków sportowych; wzrost samooceny uczniów, 

przełamywanie własnych barier i ograniczeń. 

 

Konkurs „Agresji i przemocy mówimy STOP” 

 
Autorzy: Małgorzata Kmieciak - nauczyciel historii, Marek Wilmowski - 

pedagog 

Osoba rekomendująca: Jolanta Kuśmirek – dyrektor Publicznego 

Gimnazjum nr 32 w Łodzi, Ewa Koper – konsultant w ŁCDNiKP 

 

W ramach Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy 

wobec Dzieci, który przypada na dzień 19 listopada, po raz drugi 

został zorganizowany i przeprowadzony z godnie regulaminem 

konkurs  adresowany do uczniów łódzkich szkół podstawowych 

i gimnazjów. W roku szkolnym 2014/2105 odbyła się I edycja. 

W bieżącym roku szkolnym w konkursie wzięło udział ponad 130 

osób z 12 szkół podstawowych (SP nr 2, 10, 11, 19, 29, 34, 111, 

120, 122, 152, 166, 174) i 7 gimnazjów (PG nr 5, 14, 18, 31, 32, 38, 

46). Celem konkursu jest eliminowanie zachowań agresywnych 

i przemocy, ochrona przed agresją, promowanie postaw społecznych 

dotyczących reagowania na zachowania niegodne z przyjętymi 

normami prawnymi, moralnymi czy społecznymi, kształtowanie 

umiejętności kluczowych takich jak: kreatywność, pomysłowość 

czy współpracy w grupie.  

Konkurs jest jednoetapowy i polega na wykonaniu prac 
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plastycznych dowolną techniką na w/w temat, przygotowaniu 

scenek zespołowych oraz krótkich prezentacji oratorskich.  

Patronat nad naszym konkursem objęli: Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Straż 

Miejska, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Fundacja 

Słonie na Balkonie, Akademia Zdrowia, Firma VIP Gwarant 

Service. 

Przewidywane efekty wdrożenia to kształtowanie pozytywnego 

wizerunku szkoły w środowisku lokalnym, kształtowanie 

umiejętności kluczowych, doskonalenie umiejętności 

recytatorskich, aktorskich, plastycznych. Udział uczniów 

w  konkursie to również dobra zabawa dla uczniów i sportowa 

rywalizacja. 

 

„Wielkanocne i Bożonarodzeniowe - Warsztaty Plastyczne” 

 
Autorzy: Agnieszka Grałek – nauczyciel języka niemieckiego, Małgorzata 

Kmieciak – nauczyciel historii, Agnieszka Malewska – nauczyciel 

matematyki 

Osoby rekomendujące: Jolanta Kuśmirek – dyrektor szkoły, Ewa Koper – 

nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 

Warsztaty po raz pierwszy zorganizowane zostały w roku 

szkolnym 2012/2013. Od tego czasu odbywają się cyklicznie, dwa 

razy do roku przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocnym. 

Z zajęć korzystają uczniowie i nauczyciele gimnazjum, absolwenci 

i inni pracownicy szkoły. Na warsztatach pod okiem koordynatorów 

powstają quillingowe kartki świąteczne oraz bombki i wielkanocne 

pisanki wykonane metodą karczoch. Spotkaniom towarzyszy 

zawsze miła, przedświąteczna atmosfera i słodki poczęstunek. 

Warsztaty dają również możliwość poznania obyczajów i tradycji 

świątecznych panujących w państwach niemieckojęzycznych.  

Przewidywane efekty wdrożenia to: integrowanie środowiska 

szkolnego, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, 

aktywizowanie uczniów, rozwijanie zdolności manualnych poprzez 

wdrażanie nowatorskich technik wykonywania oryginalnych kartek 

i świątecznych dekoracji, rozwijanie zainteresowań, rozpoznawanie 
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zasobów, poznawanie kultury i tradycji państw niemieckojęzycznych 

związanych ze Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocnymi.  

 

Spotkania z kulturą innych narodów w filii nr 5 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Łódź-Widzew 

 
Autorzy: Anna Andrysiewicz-Fernandez – nauczyciel bibliotekarz, 

Małgorzata Kowalska – kierownik Filii nr 5 MBP Łódź-Widzew, Marta 

Mielczarek – nauczyciel języka angielskiego, Agnieszka Grałek – nauczyciel 

języka niemieckiego 

Osoby rekomendujące: Jolanta Kuśmirek – dyrektor szkoły, Ewa Koper – 

nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 

 

Od 2011 roku uczniowie szkoły regularnie biorą udział 

w warsztatach kulturowych w MBP Łódź-Widzew na ul. Wilczej 

prowadzonych w języku angielskim lub niemieckim przez 

wolontariuszy z różnych krajów. Wolontariusze ci przebywają 

w Polsce w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ 

(a dawniej Młodzież w działaniu oraz Grundtvig). Jak dotąd odbyło 

się już kilkanaście takich spotkań, najczęściej z wolontariuszami 

z Francji, Belgii i Hiszpanii, ale także z Austrii, Niemiec, 

Macedonii oraz Łotwy. 

Podczas warsztatów uczniowie dowiadują się wielu 

interesujących rzeczy o krajach, z których pochodzą wolontariusze, 

a w szczególności o ich kulturze, historii, geografii, zabytkach, 

symbolach narodowych, znanych ludziach, kuchni i innych 

dziedzinach życia. Uczą się także podstawowych zwrotów 

w językach tych krajów. Wolontariusze zawsze dbają, aby 

prowadzone przez nich zajęcia były dla uczniów atrakcyjne. 

Przygotowują filmy, prezentacje multimedialne, gry i zabawy oraz 

quizy. Niejednokrotnie uczą się piosenek w różnych językach oraz 

tańców, w tym tańców narodowych. Często poruszają też problem 

stereotypów narodowych oraz tolerancji i otwartości na drugiego 

człowieka.  

Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 32 mają swój własny 

wkład w warsztaty. Przygotowali dla wolontariuszy prezentację na 

temat obrzędów i tradycji związanych z obchodami Świąt Bożego 
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Narodzenia i Nowego Roku w Polsce. Podarowali wolontariuszom 

i pracownikom biblioteki przygotowane samodzielnie kartki 

okolicznościowe. Aktywnie współpracowali też z wolontariuszami 

podczas organizacji plenerowych warsztatów kulturowych 

pt. Hiszpańsko-francuski festiwal radości dla Szkoły Podstawowej 

nr 29 w Łodzi. Podczas festiwalu każde dziecko otrzymało 

specjalny paszport oraz mapę. Zadanie polegało na tym, bo 

zwiedzić zgodnie z naniesionymi na niej wskazówkami wyznaczone 

punkty, gdzie czekały na dzieci różne zadania do wykonania. 

W każdym z punktów dziecko otrzymywało znaczek do wklejenia 

we wskazanym miejscu w swoim dokumencie podróży. Na koniec 

imprezy jeden z naszych uczniów rozbił tradycyjną hiszpańską 

piniatę, z której wysypały się cukierki i lizaki dla wszystkich 

małych turystów. W szkole odbyła się też lekcja otwarta z udziałem 

wolontariuszy, której celem było podnoszenie świadomości 

językowej uczniów i pokazanie różnorodności kulturowej Europy. 

Dzięki zaangażowaniu Pani Małgorzaty Kowalskiej 

zorganizowano wycieczkę pieszą z przewodnikiem po Księżym 

Młynie, w której brali udział wolontariusze i uczniowie Publicznego 

Gimnazjum nr 32 w Łodzi. Zwiedzanie zabytkowej Łodzi 

zainspirowało wielu uczniów do udziału w konkursie 

fotograficznym pt. Księży Młyn - magiczne miejsce z duszą 

organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź-Widzew, 

Filia nr 5. Konkurs był realizowany w ramach projektu Talent 

i pasja na Księżym Młynie. 

Przewidywane efekty wdrożenia to: poszerzanie wiedzy o innych 

krajach – poznawanie ich historii, geografii, zabytków, tradycji; 

kształtowanie postaw otwartości na wielokulturowość, tolerancji 

i  szacunku dla innych nacji; kształtowanie umiejętności 

posługiwania się językami obcymi, żywym słowem; wzrost 

świadomość językowej, poznawanie i zastosowanie podstawowych 

zwrotów w innych językach; kształtowanie postaw 

woluntarystycznych - bezinteresownej pracy na rzecz innych oraz 

propagowanie wartości humanitarnych; poznawanie, na czym 

polega wolontariat bez granic poprzez udział w programach Unii 

Europejskiej. 

 



DOBRE PRAKTYKI. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 
_________________________________________________________________ 
 

55 

Promowanie nauki języków obcych poprzez obchody 
Europejskiego Dnia Języków 

 
Autorzy: nauczyciele języków obcych 

Osoby rekomendujące: Jolanta Kuśmirek – dyrektor szkoły, Ewa Koper – 

nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 

 

Każdego roku 26 września w Publicznym Gimnazjum nr 32 jest 

obchodzony Europejski Dzień Języków, święto języków 

ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, którego hasło 

przewodnie brzmi: Języki otworzą ci drzwi. Przedsięwzięcie to jest 

bogate w różnorodne atrakcje, gry i zabawy dydaktyczne, 

w których udział biorą uczniowie i nauczyciele. Z roku na rok 

liczba uczestniczących osób w rozwiązywaniu nietypowych zadań 

wzrasta. W ramach obchodów tego święta odbywają się lekcje 

okolicznościowe, podczas których uczniowie uczą się  

m.in. podstawowych zwrotów w językach obcych innych niż 

kształcenie w szkole. Nauczyciele prowadzą też lekcje otwarte. 

W 2015 roku odbyły się łączone zajęcia języka angielskiego 

i niemieckiego, podczas których uczniowie dokonywali porównania 

tych języków. W 2014 roku poprowadzono wspólną lekcję 

przygotowaną przez dwóch nauczycieli języka angielskiego 

Zjednoczeni w różnorodności na temat różnorodności językowej 

i kulturowej Europy.  

Z tej okazji odbywają się też pokazy prezentacji multimedialnych 

oraz wystawy plakatów przygotowanych przez uczniów na wybrane 

tematy. Uczniowie uczestniczą także w grze polegającej 

na poszukiwaniu informacji na temat języków obcych ukrytych 

w różnych miejscach w szkole – na ich podstawie wypełniają kartę 

pracy i zbierają punkty. Co roku uczniowie biorą też udział w quizie 

wiedzy o językach, a korytarze szkolne i sale lekcyjne są pełne 

gazetek ściennych i ciekawostek o językach.  

Przewidywane efekty wdrożenia to kształtowanie świadomości 

językowej uczniów; otwartości na inne kultury; podnoszenie rangi 

nauki języków obcych; rozwijanie zainteresowań i umiejętności 

językowych uczniów; nauka poprzez zabawę; rozwijanie 

umiejętności poszukiwania informacji i dzielenia się wiedzą; 

kształtowanie umiejętności przygotowywania estetycznych 
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i ciekawych dekoracji oraz materiałów; integrowanie społeczności 

uczniowskiej; wdrożenie ciekawych rozwiązań dydaktycznych 

mających wpływ na wzrost efektów kształcenia.  

 

Współpraca z Urzędem Statystycznym w Łodzi.  

Udział w akcji „Edukacja statystyczna” 

 
Autorzy: Marta Mielczarek – nauczyciel języka angielskiego, Agnieszka 

Malewska, Kamila Pietrzyk, Marzena Serówka – nauczyciele matematyki 

Osoby rekomendujące: Jolanta Kuśmirek – dyrektor szkoły, Ewa Koper – 

nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 

 

Od roku 2011 szkoła bierze udział w akcji Edukacja Statystyczna 

prowadzonej przez Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu 

Statystycznego w Łodzi. W ramach akcji uczniowie uczestniczą 

w prelekcjach, podczas których poznają podstawowe zagadnienia 

dotyczące systemu statystyki publicznej, odczytują i uczą się 

interpretować dane statystyczne prezentowane na wykresach 

i kartogramach, wzbogacają swoją wiedzę na temat Łodzi, regionu 

łódzkiego, Polski i Unii Europejskiej. Pokazywane przez 

pracowników Urzędu Statystycznego materiały są opracowane 

w bardzo atrakcyjny sposób, wzbogacone graficznie o zabawne 

ilustracje i odpowiedni humorystyczny komentarz. Umiejętności 

dydaktyczne prelegentów są bardzo wysokie. Wszystko to przynosi 

oczekiwane efekt w postaci miłej atmosfery na zajęciach i otwarcia 

się uczniów na nową wiedzę i umiejętności. W ramach współpracy 

odbywają się wizyty oraz wycieczki zawodoznawcze do Urzędu 

Statystycznego. 

Przewidywane efekty wdrożenia to: poznanie działalności Urzędu 

Statystycznego przez uczniów, nowych sposobów opisywania 

otaczającej ich rzeczywistości i uświadamia sobie znaczenia badań 

statystycznych; nowych źródeł informacji w postaci publikacji GUS 

oraz Urzędów Statystycznych; kształtowanie umiejętności 

korzystania z nowych źródeł informacji – danych statystycznych, 

interpretacji wykresów i odczytywania danych liczbowych; 

wzbogacanie wiedzy na temat życia społecznego i gospodarczego 

swojego miasta oraz kraju; pozyskiwanie książek i broszur 
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z danymi statystycznymi o Łodzi i Polsce do biblioteki szkolnej, 

które mogę być wykorzystywane przez nauczycieli wielu 

przedmiotów podczas zajęć edukacyjnych i zajęć dodatkowych. 

 

Realizacja interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych 

 
Autorzy: Marta Mielczarek – nauczyciel języka angielskiego, Agnieszka 

Malewska, Kamila Pietrzyk, Marzena Serówka – nauczyciele matematyki 

Osoby rekomendujące: Jolanta Kuśmirek – dyrektor szkoły, Ewa Koper – 

nauczyciel konsultant w  ŁCDNiKP 

 

Mając na uwadze pozytywne efekty, jakie daje szkole udział w akcji 

Edukacja statystyczna oraz biorąc pod uwagę, że publikacje GUS 

dostępne są także w angielskiej wersji językowej, szkoła poszerzyła 

współpracę z Urzędem Statystycznym w Łodzi o realizację 

interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych, łączących wiedzę 

i umiejętności z zakresu matematyki, statystyki oraz języka 

angielskiego. Pomysłodawczynią tej nowej formy współpracy jest 

nauczycielka języka angielskiego pani Marta Mielczarek. 

Jak dotąd zostały zrealizowane trzy projekty: 

 Do czego może przydać się statystyka?/What are statistics used 

for? 

 Jacy jesteśmy? – nasza szkoła w liczbach./What are we like? – 

our school in numbers. 

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

W roku szkolnym 2015/2016 jest realizowany kolejny projekt pt. Ze 

statystyką za pan brat./On good terms with statistics. 

 

W ramach projektów, które trwają przez cały rok szkolny, 

uczniowie biorą udział w wycieczkach do Urzędu Statystycznego, 

uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez pracowników 

Urzędu Statystycznego, poznają podstawowe pojęcia związane ze 

statystyką i uczą się interpretować dane statystyczne, odczytują 

i analizują dane liczbowe, wykresy, tabele itp. Warsztaty odbywają 

się w Informatorium oraz w profesjonalnie wyposażonej pracowni 

multimedialnej w Urzędzie, gdzie uczniowie uczestniczą między 

innymi w interaktywnej grze pt. Statystyczna burza mózgów. Po 
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zakończeniu pierwszego etapu każdego z projektów, mającego na 

celu zapoznanie uczniów ze statystyką, uczniowie rozpoczynają 

prace nad własnym badaniem statystycznym, w ramach którego, 

przygotowują ankietę na wybrany przez siebie temat, 

przeprowadzają badanie i opracowują jego wyniki. Działania 

projektowe odbywają się równolegle w języku polskim 

i angielskim. Prezentacja efektów projektu odbywa się podczas 

oficjalnego podsumowania akcji Edukacja statystyczna w Urzędzie 

pod koniec każdego roku szkolnego.  

Efekty współpracy w ramach realizowanych projektów zostały 

przedstawione na Konferencji Naukowej z Okazji 

Międzynarodowego Roku Statystyki Statystyka – Wiedza – Rozwój 

organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny, Urząd 

Statystyczny w Łodzi, Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz 

Instytut Statystyki i Demografii Uniwersytetu Łódzkiego. 

Konferencja odbyła się w dniach 17-18 październiku 2013 roku 

w Hotelu Ambasador Centrum w Łodzi. 

Przewidywane efekty wdrożenia to: kształtowanie kompetencji 

kluczowych;  rozwijanie umiejętności planowania własnej pracy, 

systematyczności i organizacji pracy w grupie; pokazywanie 

interdyscyplinarności nauk, kształcenie różnego spojrzenia na 

zjawiska w otaczającym nas świecie (ujęcie jakościowe, liczbowe, 

wartości względne i bezwzględne); wzrost świadomości 

o uniwersalności języka angielskiego; doskonalenie różnych 

umiejętności w zakresie posługiwania się językiem; kształtowanie 

umiejętność prezentacji własnych dokonań i pracy; radzenie sobie 

ze stresem podczas publicznego wystąpienia; wzrost rangi 

projektów edukacyjnych, dzięki współpracy z Urzędem 

Statystycznym.  
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Publiczne Gimnazjum nr 33 w Łodzi 

Wycieczka integracyjna klas I 

 
Autorzy: Małgorzata Słodzińska – nauczyciel wychowania fizycznego, 

Małgorzata Morawska nauczyciel chemii, Grzegorz Nawrot – nauczyciel 

języka angielskiego, Michał Wiatrowski – pedagog.  

Osoba rekomendująca: Ewa Koper – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP 

 

Po raz pierwszy, w bieżącym roku szkolnym uczniowie klas I 

wzięli udział w wycieczce integracyjnej do Spały.  

Celem wycieczki było lepsze poznanie siebie, zintegrowanie 

zespołów klasowych oraz poznanie przez nauczycieli nowych 

uczniów. Podczas wyjazdu realizowany był program warsztatów 

integracyjnych dla młodzieży RAZEM. Uczniowie w czasie tego 

typu zajęć rozwijają kreatywność, budują pozytywny obraz samego 

siebie, wypracowują metody współpracy w grupie oraz umiejętności 

słuchania i opowiadania o sobie. W programie imprezy znalazły się 

także: zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia taneczne, ognisko ze 

wspólnym śpiewaniem i tańcem oraz zwiedzanie atrakcji 

turystyczno-krajoznawczych okolic Spały. Młodzież mogła poznać 

bogactwo fauny i flory – Rezerwatu Niebieskie Źródła 

w Tomaszowie Mazowieckim, zwiedzić Muzeum im. Antoniego 

hr. Ostrowskiego oraz wziąć udział w warsztatach muzealnych 

MUZEOBIZNES wymagających od nich umiejętności kooperacji, 

podziwiać piękno trasy podziemnej Groty Nagórzyckie. W kolejnym 

dniu uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach terenowych 

z leśnikiem przemierzając ścieżkę dydaktyczną po Spalskim Parku 

Krajobrazowym.  

Przewidywane efekty wdrożenia to rozwijanie wrażliwości 

młodzieży na bliskość i obcowanie z przyrodą, kształtowanie 

umiejętności kluczowych, integrowanie zespołu klasowego, 

inspirowanie uczących się do aktywnego trybu życia, wzmacnianie 

relacji interpersonalnych.  
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Publiczne Gimnazjum nr 38 im. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Łodzi 

Dzień zawodowców 

 

Koordynator: Agnieszka Foksowicz, Magdalena Łukasik  

Osoba rekomendująca: Anna Zientalska – doradca metodyczny 

w ŁCDNiKP 

 

Publiczne Gimnazjum nr 38 w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby 

uczniów zaproponowało przedsięwzięcie pod nazwą Dzień 

zawodowców w ramach kształcenia zawodowego.  

Celem głównym była promocja kształcenia zawodowego, 

zapoznanie uczniów z ofertą wybranych szkół ponadgimnazjalnych, 

świadome planowanie dalszej ścieżki edukacyjnej. 

W ramach Dnia zawodowców zaprezentowano kilka projektów 

dotyczących specyfiki niektórych zawodów. Zaproszeni goście, 

którymi byli uczniowie z okolicznych Szkół Podstawowych mogli 

wcielić się w rolę projektantów mody, fotografów, wizażystów oraz 

stylistów fryzur, dietetyków, trenerów sportowych, jubilerów 

i wielu innych. Pod okiem kolegów w czasie zajęć warsztatowych 

projektowali odzież i biżuterię, samodzielnie wykonywali sesję 

zdjęciową, przygotowywali oryginalne stylizacje, tworzyli własne 

menu i realizowali pomysły na zdrowe desery i przekąski. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz mody – Geometria 

w modzie, podczas którego zaprezentowano autorskie kreacje 

i biżuterię z motywami figur geometrycznych, własnoręcznie 

wykonane przez uczennice klas drugich. O przygotowanie modelek 

do pokazu tzn. profesjonalny makijaż i fryzury zadbały zaproszone 

uczennice z Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi.  

Przewidywane efekty wdrożenia to integracja środowiska 

klasowego i międzyszkolnego, rozbudzanie kreatywnego myślenia, 

rozwijanie zainteresowań uczniów, kształtowanie postaw 

przedsiębiorczych, umiejętności autoprezentacji na forum szkoły, 

jak również promocja kształcenia zawodowego, dokonywanie 

trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych, popularyzowanie 

wiedzy o zawodach i kierunkach kształcenia w szkołach 

ponadgimnazjalnych. 
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Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich 
w Łodzi 

Włoskie staże początkiem kariery zawodowej 

 
Autor: Agata Miksa – nauczyciel  

Osoba rekomendująca: Kamila Niewiadomska – dyrektor ZSETH, Maria 

Wajgner – nauczyciel doradca metodyczny w ŁCDNiKP 
 

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich 

w Łodzi wdrożono do realizacji projekt Włoskie staże początkiem 

kariery zawodowej realizowany w ramach Programu Erasmus+, 

Akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna, Akcja: Mobilność osób 

uczących się i pracowników, Typ akcji: Mobilność osób uczących 

się i kadry w ramach kształcenia zawodowego, czas trwania 

projektu: styczeń 2015 – czerwiec 2016 roku. 

Projekt skierowany jest do uczniów klas drugich i trzecich – 

przyszłej kadry branży hotelarskiej w Technikum nr 1, kształcących 

się w zawodzie technik hotelarstwa. Partnerem jest instytucja: 

Sistema Turismo – akredytowane centrum szkoleniowe z siedzibą 

w miejscowości Potenza oraz Rimini w Italii. 

Głównym celem projektu jest doskonalenie kształcenia 

zawodowego, które obejmuje: poznanie zasad funkcjonowania 

różnego rodzaju i kategorii obiektów hotelarskich występujących na 

terenie Włoch, opanowanie umiejętności kompleksowej obsługi 

gościa hotelowego zgodnie z europejskimi standardami obsługi, 

poznanie i stosowanie procedur postępowania na różnych 

stanowiskach pracy, opanowanie technik pracy obowiązujących 

w różnych działach struktury organizacyjnej europejskiego obiektu 

noclegowego, doskonalenie umiejętności stosowania słownictwa 

zawodowego w języku angielskim, poznanie nowych technologii 

gastronomicznych i hotelarskich oraz zastosowanie ich w praktyce. 

Realizacja projektu zaowocuje wśród uczestników większą 

szansą na znalezienie zatrudnienia, ponieważ nabyte umiejętności 

przyczynią się do: ułatwienia dalszego rozwoju zawodowego, 

a przez to do zwiększenia atrakcyjności na rynku pracy, sprawnego 

dostosowania się do warunków panujących na rynku pracy, 
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odważnego występowania z inicjatywą, organizowania oraz 

realizowania interesujących przedsięwzięć zawodowych, twórczego 

rozwiązywania problemów oraz prezentowania siebie oraz efektów 

własnej pracy, przełamania barier językowych, kulturowych oraz 

obalenia stereotypów myślenia dotyczących braku perspektyw 

zawodowych, uświadomienia celowości nauki języków obcych, 

wskazania dróg rozwoju osobistego m.in. przez pracę nad 

podniesieniem poczucia własnej wartości i wiary we własne 

możliwości oraz przełamania utrwalonej przez pokolenia niechęci 

do przemieszczania się w poszukiwaniu atrakcyjnej pracy – pomoże 

to ukształtować wśród uczestników postawy mobilne oraz 

przedsiębiorcze. 

 

Święto Dziękczynienia w Zespole Szkół Ekonomiczno - 
Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi 

 
Autor: Anna Radecka 

Osoba rekomendująca: Krzysztof Makowski – konsultant w ŁCDNiKP 

 

W dniu 17 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-

Turystyczno-Hotelarskich zorganizowano prezentację nt. święta 

dziękczynienia obchodzonego w USA Thanksgiving Day – pre-

Christmas celebrations in the USA. Zajęcia zostały przygotowane 

przez uczniów kl. I A TT. 

Odbyła się także lekcja otwarta 

z języka angielskiego prowadzona 

przez Annę Radecką. Wzięło 

w niej udział 35 uczniów klas 

trzecich z Gimnazjum nr 34 

w Łodzi wraz z opiekunami. 

Obserwatorami lekcji byli 

nauczyciele z ZSETH. 

 

 

Gimnazjaliści mieli również możliwość zapoznania się z ofertą 

Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich 

zaprezentowaną przez uczniów kl. IIIATT oraz poznać tradycję 
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obchodów Święta Dziękczynienia w USA. Promocja szkoły została 

przygotowana przez Halinę Błędek-Idzikowską oraz Agnieszkę 

Koźlik.  

Uczniowie za aktywny udział w lekcji otrzymali nagrody 

niespodzianki. Miły przedświąteczny nastrój i obfity poczęstunek 

jak na amerykańskie świętowanie przystało, towarzyszyły 

uczestnikom cały czas. Gimnazjaliści zdobyli cenną wiedzę 

nt. branży ekonomicznej, turystycznej, hotelarskiej a także obsługi 

portów i terminali. Wyszli z tej lekcji bardzo zadowoleni, wysoko 

oceniając jej wartości poznawcze oraz przemiłą atmosferę.  
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Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi 

Projekt „Rok Jana Pawła II” realizowany w roku szkolnym 
2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi 

 
Autorzy: Magdalena Stankiewicz, Mariola Torańska, Agnieszka Wasilewska 

Osoba rekomendująca: Krystyna Kielan – ŁCDNiKP 

 

Rok 2015 został decyzją Sejmu RP ogłoszony Rokiem Jana 

Pawła II. W okresie realizacji projektu podjęto działania mające na 

celu zorganizowanie uroczystych obchodów z okazji Roku Jana 

Pawła II.  

Było to przedsięwzięcie dające efekty o wielowymiarowym 

znaczeniu. Organizatorkami uroczystości były nauczycielki – 

entuzjastki – Magdalena Stankiewicz (przedmioty zawodowe), 

Mariola Torańska (polonistka) Agnieszka Wasilewska (anglistka), 

które próbują wychowywać przez sztukę.  

Nauczycielki prowadzą 

Szkolne Koło Teatralne – 

Gęba – do którego 

zaproszeni są nie tylko 

utalentowani uczniowie, 

ale ci, którzy chcą 

zaistnieć w szkole czy 

pokonywać własne 

słabości.  

 

Pragnienie uczestnictwa w przedstawieniu, to jedyne kryterium. 

Często swoich sił na deskach szkolnego teatru, próbują uczniowie 

sprawiający kłopoty wychowawcze. Rok Jana Pawła II był dla 

Szkoły ogromnym wyzwaniem, chciano z jednej strony uniknąć 

kiczu, z drugiej zaś zorganizować imprezę artystyczną, która 

zainteresuje uczniów. Ważnym celem przedsięwzięcia było 

działanie charytatywne i rozpalenie entuzjazmu młodych w tym 

zakresie. Efektem poszukiwań stała się kilkudniowa impreza, 

przygotowana metodą projektu. Pracę rozpoczęto od 

zaprojektowania plakatów, które przygotowywali uczniowie 
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pierwszej i czwartej klasy - technikum organizacji reklamy. 

Logistycy razem z turystami udekorowali szkolny korytarz, na 

którym znalazły się mało znane fotografie Papieża. Pierwszy dzień 

obchodów to wykład pani Mileny Przybysz z IPN-u na temat roli 

SB w życiu Karola Wojtyły. Dzień drugi to spotkanie z misjonarzem 

z Boliwii - o. Wojciechem Błaszczykiem, które stało się 

niekonwencjonalną lekcją geografii, gdyż ksiądz pojawił się na sali 

gimnastycznej w boliwijskim stroju ludowym!  

 

Dzień trzeci to mecz między 

klerykami z WSD 

a uczniami. Biletem wstępu 

był dobrowolny dar na rzecz 

Domu Samotnej Matki. Po 

meczu odbyło się kameralne 

spotkanie z młodymi 

duchownymi, które okazało 

się hitem całego 

przedsięwzięcia. Uczniowie 

zadawali ostre, bardzo śmiałe pytania. Odpowiedzi kleryków 

obaliły wszelkie obiegowe sądy i stereotypy na ich temat. O tym, że 

spotkanie było ważne, świadczy fakt, że młodzież pragnie kolejnego 

– po lekcjach! Siłą młodych okazała się szczerość i pragnienie 

prawdy. Czwartego dnia wystawiliśmy baśń C. Andersena – Cień. 

Całą imprezę nasi uczniowie sfilmowali. Zewnętrzną reklamą 

szkolnych działań były dwa banery z wizerunkiem Papieża 

ufundowane przez Państwa Teresę i Andrzeja Lachów, którzy 

pomogli nam także przy organizowaniu Obchodów Roku Kolberga. 

Ukoronowaniem całego przedsięwzięcia były twórcze trawestacje 

uczniów na temat Psalmów Dawida i przekazanie darów dla Domu 

Samotnej Matki.  
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi 

Honorowe krwiodawstwo w ZSP nr 3 

 
Autor: Halina Kujawiak – nauczyciel biologii i edukacji dla bezpieczeństwa 

Osoba rekomendująca: Agnieszka Mikina – doradca metodyczny 

ds. przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej w ŁCDNiKP 

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi od 14 lutego 

2007 roku istnieje Sekcja Krwiodawstwa. Młodzież zaczęła 

regularnie oddawać krew podczas akcji organizowanych w szkole 

i w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

w Łodzi. Każdego roku szkolnego organizowane jest pięć akcji 

honorowego oddawania krwi przez pełnoletnią młodzież naszej 

szkoły. Celem działań podejmowanych w ramach Sekcji 

Krwiodawstwa jest zapoznanie młodzieży z ideą honorowego 

krwiodawstwa, promocja honorowego krwiodawstwa na terenie 

szkoły, uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych, kształtowanie 

szacunku dla istoty ludzkiej, budowanie solidarności z ludźmi 

potrzebującymi pomocy. Począwszy od 2008 roku młodzież naszej 

szkoły oddaje krew w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Szkół 

w Honorowym Krwiodawstwie pt. Młoda Krew Ratuje Życie, 

zdobywają corocznie kilka nagród w etapie rejonowym 

i okręgowym.  

11 grudnia 2014 roku otrzymaliśmy ogólnopolskie wyróżnienie 

w kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych za Najlepszą Promocję 

Honorowego Krwiodawstwa. Nagrodę przyznała Krajowa Rada 

Honorowego Krwiodawstwa PCK z siedzibą w Warszawie. 

Podejmowane są działania, które mają na celu zachęcenie 

młodzieży do aktywnego uczestnictwa w akcjach honorowego 

oddawania krwi tj.: zorganizowanie dla młodzieży prelekcji 

prowadzonych przez pracowników Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa a dotyczących propagowania idei 

honorowego krwiodawstwa i potencjalnego dawstwa szpiku 

kostnego, zwiedzanie Centrum Krwiodawstwa przez młodzież klas 

młodszych w celu poznania zakresu działań podejmowanych przez 
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placówkę i zrozumienia potrzeb ludzi chorych, spotkania młodzieży 

z honorowymi krwiodawcami.  

Z inicjatywy młodzieży zorganizowano konferencje dotyczące 

problematyki honorowego krwiodawstwa, potencjalnego dawstwa 

szpiku kostnego i transplantacji narządów. Wiedza przekazywana 

naszym uczniów przez pracowników RCKiK, nauczyciela biologii 

oraz lidera krwiodawstwa procentuje coraz większą ilością 

oddawanej krwi i niezwykłym zaangażowaniem młodzieży w inne 

akcje pomagające ludziom potrzebującym tj.: kwesty na terenie 

szkoły, których celem jest zbieranie funduszy na dofinansowanie 

dzieci z rodzin najuboższych, udział w akcji Gwiazdka 

w hipermarketach oraz w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 

czy pomoc naszej młodzieży w organizowaniu przez PCK Wigilii 

dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy. Od 2014 roku 

uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursie Szkół 

Ponadgimnazjalnych pt. Wiedza o Krwiodawstwie organizowanym 

przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 

zdobywając czołowe miejsca, a wiedzę wykorzystują 

w promowaniu honorowego krwiodawstwa wśród swoich 

rówieśników. Od 2015 roku w naszej szkole działa lider 

krwiodawstwa, którego praca doprowadza do coraz większego 

angażowania się naszych uczniów w pomoc ludziom potrzebującym 

i cierpiącym. 

Efekty wdrożenia: doświadczenia, które zdobywają uczniowie 

podczas wielu akcji, konkursów, prelekcji i działań podejmowanych 

w szkole i poza szkołą wzbogacają ich osobowość, uczą pomocy 

ludziom potrzebującym oraz kształtują wśród młodzieży 

altruistyczne i aktywne postawy oraz zachowania przejawiające się 

we wrażliwości i empatii na los drugiego człowieka. Ta chęć 

niesienia pomocy jest kontynuowana po skończeniu nauki w naszej 

szkole. Działania podejmowane w ramach idei czerwonokrzyskich 

i honorowego krwiodawstwa uczą ich pracy w zespole, dzielenia się 

swoją wiedzą, prezentowania efektów swojej pracy, współpracy 

z organizacjami wspierającymi potrzebujących oraz promowania 

szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim. 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla 
Bolesława Chrobrego w Łodzi 

 

Projekt: „Konferencja z udziałem pracodawców „Synergia 
w kształceniu zawodowym – sukcesem ucznia i pracodawcy” 

 
Realizatorzy projektu: Anna Jurek, Renata Tylińska 

Osoba rekomendująca: Donata Andrzejczak – opiekun szkoły 

 

Projekt opracowano w odpowiedzi na ogłoszenie bieżącego roku 

szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem 

Otwartej Szkoły, w szczególności w odniesieniu do priorytetu 

podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych 

poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych 

w dostosowywaniu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku 

pracy.  

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły 

poprzez promowanie kształcenia zawodowego i pozyskanie 

do współpracy pracodawców regionu łódzkiego. Realizację 

projektu, zgodnie z założeniem, rozpoczęto w dniu 24 listopada 

2015 roku konferencją, która zapoczątkowała cykl działań 

wspierających uczniów w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele podmiotów 

prowadzących działalność handlową, z którymi szkoła od lat 

współpracuje, w tym: Leroy Merlin, Selgros, instytucji działających 

na rzecz oświaty oraz szkoły. Podczas konferencji, zgodnie 

z założeniami projektu, zachęcaliśmy pracodawców do współpracy 

w zakresie przygotowania pracowni sprzedaży, w której uczniowie 

kształtowaliby praktyczne umiejętności zawodowe związane 

z przyjęciem towarów, ich ekspozycją oraz kompleksową obsługą 

klienta. W tym celu zaprezentowaliśmy uczestnikom, 

w szczególności pracodawcom, informacje na temat egzaminu 

zawodach sprzedawca i technik 

handlowiec (kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży) oraz 

warunki realizacji kształcenia w tych zawodach. Pokazaliśmy salę, 

w której planujemy uruchomić, we współpracy szkoły 
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z pracodawcami, pracownię sprzedaży. Dodatkowo nasi goście, 

przedstawiciele instytucji działających na rzecz oświaty 

prezentowali korzyści  ze współpracy dla ucznia, szkoły 

i pracodawcy, wspierając tym samym szkolną inicjatywę. 

Przewidywane efekty wdrożenia: poprzez realizację projektu 

zostanie uruchomiona pracownia sprzedaży we współpracy 

z placówkami handlowymi. W efekcie uczniowie będą mogli 

w szkole kształtować praktyczne umiejętności zawodowe związane 

między innymi z przyjęciem towarów do magazynu, ekspozycją 

towarów, kompleksową obsługą klienta, promowaniem oferty 

handlowej, właściwe dla kwalifikacji A.18. Spowoduje to wzrost 

stopnia przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie sprzedawca i wyższą zdawalność tego 

egzaminu. Jakość pracy szkoły, tym samym, podniesie się.  

 

Projekt edukacyjny zrealizowany z okazji Dnia Kolejarza  
pt.: „Na stacji kolejowej” 

 
Autor: Barbara Miller-Urbaniak 

Osoba rekomendująca: Donata Andrzejczak – ŁCDNiKP 

 

Projekt edukacyjny związany z Dniem Kolejarza jest częścią 

realizowanego corocznie w ZSP nr 5 w Łodzi od 4 lat cyklu Święto 

zawodu. Tegoroczny projekt był skierowany do całej społeczności 

szkolnej, a jego celem była promocja zawodu kolejarza. W ramach 

projektu uczniowie klas kolejowych przedstawili scenkę 

rozgrywającą się na stacji kolejowej. Uczniowie, odgrywając różne 

role pracowników stacji kolejowej, w zabawnej formie stosowali 

słownictwo zawodowe, wydawali rzeczywiste, właściwe dla branży 

kolejowej polecenia, rozkazy i sygnały. W trakcie przedstawienia 

stosowali rekwizyty będące elementami prawdziwych urządzeń 

kolejowych. Tego dnia uczniowie kształcący się w zawodach 

kolejowych mieli też okazję uczestniczyć w spotkaniu z Piotrem 

Najwerem – pasjonatem kolei, malarzem, artystą, autorem książek: 

Mgła na torach, Pociąg do Szczecina. 

Przewidywane efekty wdrożenia: poprzez realizację złożonego 

projektu edukacyjnego w ramach Dnia Kolejarza, uczniowie 
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ZSP nr 5 Łodzi mogli pogłębić wiedzę na temat wybranych 

zagadnień dotyczących kolei. Dodatkowo uczniowie biorący udział 

w przedstawieniu wykorzystali swoją wiedzę do zaprezentowania 

zawodu kolejarza, doskonalili umiejętności komunikacyjne oraz 

współpracy w grupie. Widzowie mieli też możliwość pogłębić 

swoją wiedzę na temat kolei m.in. o informacje, w jakim celu 

pracownik stuka młotkiem w koła wagonów, o ekologicznych 

zaletach pociągu jako środku transportu. Realizacja projektu miała 

też za zadanie wzmacniać przynależność uczniów do określonej 

grupy zawodowej oraz kształtować pozytywny wizerunek zawodu 

i pracowników branży kolejowej. 

 

Projekt: Marketing mix przedsiębiorstwa kolejowego – zajęcia 
korelujące treści kształcenia zawodowego i językowego 

 
Autorzy: Damian Paprocki, Beata Śliwicka 

Osoba rekomendująca: Donata Andrzejczak – opiekun szkoły z ramienia 

ŁCDNiKP 

 

Na początku grudnia 2015 roku w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Króla Bolesława Chrobrego 

nauczyciele kształcenia zawodowego i języka angielskiego 

wspólnie zorganizowali zajęcia dla uczniów kształtujących 

kwalifikacje w zawodach technik transportu kolejowego i technik 

dróg i mostów kolejowych. Celem zajęć było ukształtowanie 

umiejętności stosowania instrumentów marketingu mix 

w działalności przedsiębiorstwa kolejowego, w języku polskim 

i angielskim oraz ukształtowanie i doskonalenie umiejętności 

w zakresie czterech sprawności językowych: słuchanie, mówienie, 

czytanie i pisanie.  

Nauczyciele podczas zajęć kształtowali umiejętności marketingowe 

i językowe przy pomocy następujących metod:  

 podającej – mini wykład wprowadzający i wyjaśniający 

podstawowe pojęcia dotyczące marketingu mix oraz krótka 

dyskusja utrwalająca poznaną terminologię, 

 aktywizującej – studium przypadku, 

 praktycznej – ćwiczenia symulacyjne,  
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 konwersacyjnej – właściwej dla kształtowania sprawności 

językowych.  

Wszystkie działania nauczycieli i uczniów podczas zajęć 

realizowano w języku polskim i angielskim. Uczniowie poprzez 

efektywne uczestniczenie w procesie uczenia ukształtowali 

umiejętności stosowania instrumentów marketingu mix 

w przedsiębiorstwie branży kolejowej w języku polskim 

i angielskim. Ukształtowane umiejętności zawodowe i językowe, 

pozwolą w przyszłości uczniom budować wizerunek. Dodatkowo, 

udoskonalili umiejętności posługiwania się językiem obcym 

zawodowym jak i językiem angielskim w zakresie ogólnym, 

rozwinęli kompetencje: komunikacyjną, negocjacyjną, zawodową, 

werbalną i niewerbalną w języku polskim i angielskim.  
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Zespół Szkół Samochodowych 

 
91-335 Łódź, ul. Prożka 3/5 
tel.: (42) 651-24-62,  

fax. (42) 651-54-96  

http://www.zsp7-lodz.pl/ 

     

e-e-mail: zsp7@tlen.pl 
 

 

 

Eksperyment pedagogiczny w Zespole Szkół Samochodowych 
w Łodzi 

 
Autorzy: Andrzej Żelasko – dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych 

w Łodzi, Andrzej Łaziński – wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych 

w Łodzi 

Osoba rekomendująca: Jadwiga Morawiec – konsultant Pracowni Edukacji 

Zawodowej, OKZiU 

 

 

Celem eksperymentu jest 

przygotowanie uczniów na 

podstawie autorskiego 

modułowego programu 

nauczania dla zawodu 

technika mechatronika 

pojazdów samochodowych 

nieujętego w klasyfikacji 

zawodów MEN − do 

wykonywania zawodu dającego szansę zatrudnienia w branży 

motoryzacyjnej. 

Realizując eksperyment pedagogiczny stwarza się perspektywę 

zatrudnienia absolwentom w zakładach obsługi i naprawy pojazdów 

samochodowych. 

Kształcenie w nowym zawodzie – technika mechatronika 

pojazdów samochodowych zgodnie z autorskim programem 

nauczania, z uwzględnieniem jego założeń organizacyjno-
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metodycznych pozwoli na osiągnięcie przez uczniów szkoły 

kwalifikacji i kompetencji zawodowych specjalistycznej średniej 

kadry technicznej serwisów branży motoryzacyjnej. Planowany 

proces dydaktyczny pozwoli uczniom ukształtować umiejętności 

niezbędne do wykonywania diagnostyki: elementów, podzespołów 

zespołów elektroniki samochodowej oraz mechatroniki 

samochodowej. Osiągnięte kwalifikacje w nowym zawodzie 

uczniowie będą mogli potwierdzić w wyniku egzaminu przed 

komisją egzaminacyjną OKE. Branża motoryzacyjna stanowi 

obecnie potencjalne miejsce pracy dla wielu pracowników pod 

warunkiem, że posiadają oni wysokie kwalifikacje i kompetencje.  

Efektem wdrożenia eksperymentu jest potrzeba potwierdzona 

analizą rynku pracy i oczekiwaniami licznych pracodawców – 

upowszechnienia kształcenia w tym zawodzie i wprowadzenie go 

do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN. 

Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie będzie mógł 

kontynuować naukę w wyższych szkołach technicznych, które już 

wcześniej rozpoczęły kształcenie na kierunku mechatroniki 

samochodowej. 

W trakcie procesu kształcenia uczniowie ukształtują wiedzę  

i umiejętności z zakresu komputerowego wspomagania diagnostyki 

elektronicznych układów w pojazdach samochodowych, 

diagnostyki samochodowych magistrali informatycznych, 

diagnostyki czujników w pojazdach samochodowych, diagnostyki 

układów bezpieczeństwa biernego i czynnego, diagnostyki silników 

o zapłonie iskrowym i samoczynnym oraz obsługi nowoczesnych 

urządzeń diagnostycznych wspomagających obsługę i naprawę 

pojazdów samochodowych.  

Ukształtowane umiejętności pozwolą na podjęcie pracy 

w wysoko wyspecjalizowanych zakładach naprawczych oraz 

stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych. 

Uczniowie mają możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B. 
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Turniej Wiatrowy 2015 

 
Autorzy: Andrzej Żelasko – dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych 

w Łodzi, Andrzej Łaziński – wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych 

w Łodzi 

Osoba rekomendująca: Jadwiga Morawiec konsultant Pracowni Edukacji 

Zawodowej, OKZiU 

 

W Warszawie odbył IV Regionalny Turniej Maszyn Wiatrowych 

2015. W eliminacjach wzięło udział 120 drużyn z województw 

centralnych i wschodnich. 

Z Zespołu Szkół Samochodowych w zawodach brały udział dwa 

urządzenia zbudowane przez uczniów klasy II m obiekt AKA Tajfun 

wykonany przez Dominika Pawłowskiego prezentowany przez 

Kamila Żaczka oraz obiekt Herkules wykonany i prezentowany 

przez Kamila Pawłowskiego; opiekunem drużyny był pan 

prof. Marek Kucyk-Urbański. 

 

W trakcie prezentacji prac 

należało wykonać pomiary 

gabarytów maszyn.  

Każdy wiatrak musiał 

spełniać standardy wymiarów, 

ponieważ w przeciwnym 

wypadku nie dałoby się go 

umieścić w maszynie 

testującej.  

 

Wyniki testowania maszyn wyświetlane były na bieżąco na 

dużym monitorze. Do dyspozycji uczestników zawodów 

przygotowano doskonale wyposażony warsztat. Zbudowane 

urządzenia prezentowały wysoki poziom. Najlepsi zawodnicy, 

startujący już po raz czwarty, zaprezentowali maszyny wykonane 

z zegarmistrzowską precyzją, z drogich materiałów np. ze stali 

narzędziowej lub balsy wykonane na obrabiarkach cyfrowych czy 

drukarkach 3D. Nie brakowało też jednak debiutantów, którzy 

wykonali urządzenia z: kartonu, plastikowych butelek lub grubej 
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blachy. To nic, że uszkadzały się przy pierwszym podejściu lub ani 

drgnęły, bo liczyła się przede wszystkim dobra zabawa. 

Zaprezentowane maszyny wiatrowe Tajfun oraz Herkules zrobiły 

dobre wrażenia, bo szybko weszły na obroty, a podczas hamowania 

dzielnie broniły się przed zatrzymaniem. 

Zdobyte doświadczenie zmobilizuje naszych zawodników do 

zbudowania lepszych wiatraków w przyszłym roku i ponownego 

powalczenia o liczne nagrody. 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Komisji Edukacji 
Narodowej nr 9 w Łodzi 

AVATAREK 

 
Autor: Krzysztof Muszyński - nauczyciel kształcenia zawodowego 

Osoba rekomendująca: Henryka Michalska – dyrektor szkoły, Grażyna 

Adamiec – opiekun szkoły 

 

 

W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 9 dołączył do współorganizatorów Konkursu Informatycznego 

AVATAREK. Jest to VI edycja konkursu, podczas której zmienił on 

charakter z wojewódzkiego na ponadregionalny i swoim zasięgiem 

objął województwa: poznańskie, łódzkie i śląskie. Adresowany do 

gimnazjalistów konkurs ma trzy etapy: 

Etap I – etap eliminacji szkolnych, ma formę testu on-line, który 

uczniowie rozwiązują w terminach ustalonych przez szkolnych 

opiekunów. 

Etap II czyli półfinał to rywalizacja między wyłonionymi 

w pierwszym etapie reprezentacjami szkół, w naszym 

województwie półfinałowe zmagania młodych informatyków 

odbędą się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9. 

W finale (etapie III) wezmą udział po dwie najlepsze drużyny 

z każdego półfinału. 

Konkurs objęty został patronatami: Wojewody Łódzkiego, 

Prezydenta Miasta Łodzi, Łódzkiego Kuratora Oświaty, a także 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Powiatu Poznańskiego, Powiatu 

Grodziskiego, ODN w Poznaniu, Polskiego Towarzystwa 

Informatycznego Odział Wielkopolski, ECDL Polska.  

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań technologiami 
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informacyjno-komunikacyjnymi wśród uczniów gimnazjów oraz 

ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych. Zakres 

merytoryczny konkursu obejmuje treści zawarte w nowej podstawie 

programowej nauczania informatyki w szkole gimnazjalnej. 

 

Konkurs informatyczny Infosukces 

 
Autor: Krzysztof Muszyński - nauczyciel kształcenia zawodowego 

Osoba rekomendująca: Henryka Michalska – dyrektor szkoły, Grażyna 

Adamiec – opiekun szkoły 

 

W roku szkolnym 2013/14 Politechnika Łódzka po raz pierwszy 

zorganizowała konkurs informatyczny o nazwie Infosukces.  

  

Konkurs ten był adresowany do uczniów gimnazjum oraz liceum 

i technikum. W pierwszym etapie zadanie uczniów polegało na 

przygotowaniu prezentacji lub gry przedstawiającej miejscowość, 

w której mieszkają lub jej najbliższe okolice. Uczniowie na 

poziomie ponadgimnazjalnym mieli trudniej – musieli dodać do 

swojego projektu interaktywność, tzn. gra lub prezentacja miała 

reagować na działania użytkownika. Dodatkowo premiowane było 

wykonanie zadania przy użyciu języka programowania wizualnego 

Scratch.  

Uczniowie naszej szkoły przy realizacji tego projektu 

wykorzystali doświadczenie, jakie zdobyli, biorąc udział 

w Godzinie Kodowania, podczas której zadania wykonywali 

właśnie w tym języku. 

Do zmagań konkursowych II etapu zakwalifikowało się siedmiu 

uczniów ZSP 9, którzy na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, 

Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkie musieli rozwiązać 
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test z zakresu podstawy programowej informatyki. Nasi uczniowie 

osiągnęli bardzo dobry wynik – wśród 10 finalistów aż 

5 reprezentowało informatyków z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 9.  

 

 

Uczniowie naszej szkoły osiągnęli sukces – zajęliśmy I miejsce 

w klasyfikacji drużynowej. Wśród nagrodzonych indywidualnie 

znalazł się Adam Sabela – I miejsce oraz Maciej Nabiałczyk – 

III  miejsce. 

Sukces ten udało się powtórzyć także w drugiej edycji konkursu, 

gdy szkoła zajęła drużynowo miejsce II a w klasyfikacji 

indywidualnej I  miejsce zajął Krzysztof Wójt. 

Konkurs ten pozwolił uwierzyć uczniom we własne siły. 

Pokazał, że wkładając pewien wysiłek, mogą osiągnąć zamierzone 

cele. Było to cenne doświadczenie zarówno dla uczniów, jak i dla 

szkoły. Jest to również motywacja dla obecnych uczniów do wzięcia 

udziału w kolejnej edycji konkursu. 
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Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi 

Doskonalenia umiejętności zawodowych uczniów – współpraca 
ze środowiskami branżowymi 

 
Autor: Elżbieta Mamełka – nauczycielka kształcenia zawodowego w ZSPM 

Osoba rekomendująca: Maria Michalak – nauczyciel konsultant 

w ŁCDNiKP 

 

Współczesna szkoła zawodowa powinna przygotować 

absolwenta do elastycznego funkcjonowania na dynamicznie 

zmieniającym się rynku pracy, wyposażyć go w umiejętności 

i  kompetencje zawodowe pozwalające na podjęcie pracy 

w  zakładach, w których znajduje się nowoczesny park maszynowy. 

Aby sprostać tym wyzwaniom szkoła prowadząca kształcenie 

zawodowe musi współpracować z  pracodawcami lub organizacjami 

pracodawców w różnych obszarach. Kształtowanie umiejętności 

zawodowych i kompetencji społecznych, odbywa się w szkole na 

zawodowych zajęciach, na praktykach zawodowych 

u pracodawców, i poprzez udział uczniów w projektach 

międzynarodowych. Jedną z form ważnych z punktu widzenia 

kontaktu ucznia z pracodawcami, trendami branży odzieżowej, są 

wycieczki dydaktyczne. 

Dla uczniów technikum kształcących się w zawodzie technik 

technologii odzieży oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych, 

interesujące było wydarzenie, które odbywało się w dniach 25-27 

listopada w Ptak Fashion City. Była to druga edycja 

Międzynarodowych Targów Tkanin i Dodatków Fast Textile, 

największego święta branży tekstylnej w Polsce. Na to niezwykle 

atrakcyjne branżowe wydarzenie zostali zaproszeni uczniowie 

i nauczyciele naszej szkoły przez Ptak Fashion City. Organizator 

targów, zapewnił przejazd autokarem do hali Expo w Rzgowie. 

Na targach swoje oferty prezentowali wystawcy z kraju i zagranicy. 

Hala została podzielona na specjalne strefy branżowe: dodatki 

i akcesoria, maszyny, tkaniny/dzianiny, przędza oraz usługi. 

Podczas pobytu na terenie targów uczestniczyliśmy w wykładach 

poświęconych nowym technologiom wykorzystywanym 



DOBRE PRAKTYKI. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 
_________________________________________________________________ 
 

81 

w przemyśle tekstylnym i zapoznaliśmy się z trendami na sezon 

wiosna/lato 2016 roku. Odwiedziliśmy stoiska firm produkujących 

tkaniny, dodatki krawieckie, odzież, obuwie oraz stoiska 

z maszynami szwalniczymi, urządzeniami krojczymi. Uczniowie 

mieli okazję przyjrzeć się prowadzonym procesom biznesowym, 

marketingowym. Była to dla nich okazja do bezpośredniego 

spotkania z przedstawicielami firm branży tekstylnej, którzy 

prezentowali im najnowsze rozwiązania techniczne.  

 

Migawki z Targów ….. poniżej 
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Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych  
im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi 

Łódź żydowska – ciekawy szlak na jeden dzień. Znaczenie 
wycieczek w życiu szkoły 

 
Autor: Adrian Jaszczyk - nauczyciel 

Osoba rekomendująca: Józef Kolat – dyrektor szkoły, Grażyna Adamiec – 

opiekun szkoły 

 

Każdy łodzianin wie, lub przynajmniej wiedzieć powinien, że 

nasze miasto powstało z tygla kulturowego, w którym stopiły się 

cztery żywioły – polski, niemiecki, żydowski i rosyjski. Były tu też, 

w początkach Łodzi przemysłowej, i inne nacje jak np. Czesi, ale 

nie w tak dużej liczbie, aby zapisać się w historii miasta. Żydzi, 

których liczba zaczęła gwałtownie wzrastać po zaliczeniu Łodzi 

w poczet miast fabrycznych, imali się różnych zawodów. Byli 

wśród nich na przykład znani fabrykanci jak I. Poznański, 

M. Silberstein, Sz. Rosenblatt, O. Kon, czy A. Osser.  

To w Łodzi urodzili się także tak sławni Polacy żydowskiego 

pochodzenia jak J. Tuwim, A.  Rubinstein, A.  Szyk, D.  Liebeskind, 

S.  Hirszenberg, A.  Mostowicz i A.  Tansman. Tuż przed wybuchem 

II wojny światowej łódzka społeczność żydowska liczyła 233 tys. 

ludzi, co stanowiło ponad 30% mieszkańców miasta. Wojna ta 

w okrutny sposób położyła kres tej barwnej i wyjątkowej 

społeczności. 

Wycieczka śladami Łodzi żydowskiej skupia się na miejscach 

pamięci związanych z martyrologią i historią Żydów – Parku 

Ocalałych, Stacji Radegast oraz Nowym Cmentarzu Żydowskim. 

Wycieczkę można zorganizować w jeden dzień, w 3-4 godziny, jako 

że miejsca te zlokalizowane są niedaleko od siebie, po obu stronach 

ul. Wojska Polskiego. Przed wycieczką można zrobić lekcję 

wychowawczą na temat Żydów łódzkich, ich roli w rozwoju 

naszego miasta; sławnych łódzkich Żydów lub związanych z Łodzią 

(np. A. Sternfeld, M. Trębacz), stereotypów na temat Żydów, 

antysemityzmu, itp.   
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Położony w dolinie rzeki Łódki i mający własny kopiec, Park 

Ocalałych to jeden z najmłodszych łódzkich parków i jeden 

z najbardziej malowniczych. Mimo że poświęcony jest martyrologii 

Żydów, to jego przesłanie jest optymistyczne – ideą powstania 

parku było upamiętnienie Żydów, którzy przeżyli Litzmannstadt 

Ghetto, oraz Polaków, 

którzy ratowali Żydów 

w czasie II wojny 

światowej. Jest tu pomnik 

w kształcie Gwiazdy 

Dawida, na którego 

ścianach są nazwiska 

Polaków, którzy uratowali 

Żydów przed zagładą, 

i   którzy uhonorowani 

zostali za to najwyższym 

cywilnym odznaczeniem izraelskim Sprawiedliwy wśród Narodów 

Świata. Tuż obok stoi monumentalny pomnik Orła Białego, który 

także oddaje cześć Polakom ratującym Żydów. Przy głównej alei 

parku im. A. Mostowicza jest ponad 400 tabliczek z nazwiskami 

ocalałych Żydów, a pierwsza tabliczka należy do Haliny 

Elczewskiej, z której to inicjatywy park powstał. Na kopcu znajduje 

się ławeczka J. Karskiego, który przedstawił aliantom szczegółowy 

raport o Holocauście na okupowanych ziemiach polskich. Najlepiej 

jest zatrzymać się przy każdym pomniku i objaśnić młodzieży jego 

symbolikę lub poprosić uczniów o przygotowanie krótkich 

prezentacji każdego pomnika. Podczas wycieczki można odwiedzić 

także Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, które oferuje 

konferencje i zajęcia edukacyjne dla młodych ludzi.  

Następnie wychodzimy z parku i udajemy się w kierunku 

ul. Spornej. Po jej północnej stronie wsiadamy w autobus nr 57, 81 

lub 87 i wysiadamy na czwartym przystanku na rogu ulic 

Zagajnikowej i Inflanckiej. Stamtąd podążamy do miejsca, które 

w czasie wojny było łódzkim Umschlagplatzem, przy północnej 

granicy getta. To dawna stacja Radegast/Radogoszcz, pierwotnie 

Marysin.  
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Teren obecnie zajmuje muzeum, a możemy tam zobaczyć rampę 

i dawny budynek stacji, lokomotywę i wagony takie, w jakich 

wywieziono 145 tys. Żydów z getta łódzkiego do obozów zagłady.  

Na koniec zmierzamy 

ul. Inflancką w kierunku 

Cmentarza Żydowskiego, do 

którego wejście znajduje się 

przy ul. Zmiennej. Cmentarz, 

ten drugi, największy 

w Europie po berlińskim, jest 

miejscem spoczynku wielu 

zasłużonych mieszkańców 

naszego miasta.  

Zwiedzanie zaczynamy przy Domu Przedpogrzebowym, gdzie 

możemy wspomnieć o żydowskich zwyczajach chowania zmarłych. 

Po lewej stronie bramy wejściowej znajduje się lapidarium, po 

prawej pomnik poświęcony ofiarom getta łódzkiego. Po wejściu na 

teren cmentarza znajdują się po lewej i prawej stronie alej głównej 

groby następujących łodzian: 

I. Poznański – drugi po 

K. Scheiblerze największy fabrykant 

łódzki, jeden z tzw. królów 

bawełny. Jego monumentalny 

grobowiec rodzinny, mauzoleum, 

jest największym grobowcem 

żydowskim na świecie.  

Sz. Rosenblatt – jeden z łódzkich 

największych przemysłowców.  

Na terenie jego przedsiębiorstwa, 

również w zrewitalizowanych 

budynkach pofabrycznych, 

znajdują się oddziały Politechniki 

Łódzkiej. Co ciekawe, 

Sz. Rosenblatt zabiegał bezskutecznie za życia o powstanie szkoły 

wyższej na terenie Łodzi  

H. Konstadt – łódzki przedsiębiorca i bankowiec, filantrop. Jego 

żona ufundowała Dom Przedpogrzebowy, piękny grobowiec 
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z czarnego granitu z okalającymi toskańskimi kolumnami. 

D. Prussak – przedsiębiorca, filantrop, członek zarządu Gminy 

Starozakonnych. Grób rodzinny z kopułą w kształcie ohelu – 

namiotu (motyw występujący zwykle na cmentarzach żydowskich 

nad grobami rabinów i cadyków). 

M. Goldfeder – jeden z największych Lodzermenschów – 

bankowiec. W jego eleganckiej rezydencji, stylizowanej na XVI w. 

włoski płac, mieści się przy ul. Piotrkowskiej 77 słynny łódzki klub 

Pod Siódemkami. 

B i Z. Jarocińscy – małżeństwo fabrykantów i filantropów. Ciekawy, 

biały grobowiec przypominający antyczną budowlę z jońskimi 

kolumnami.  

S. Sterling – lekarz, działacz społeczny, szerzył wiedzę i higienę 

wśród biedoty. 

Ślepy Maks, właściwie Menachem Bornsztajn – łódzki Al Capone, 

bardzo ciekawa postać; rządził łódzkim półświatkiem głównie na 

terenie Bałut.  

Pole gettowe – miejsce pochówku ponad 45 tys. Żydów więźniów 

Litzmannstadt Ghetto.  

 

Są to oczywiście tylko nieliczne groby. Można przygotować 

własną trasę zwiedzania cmentarza i wybranych grobów na 

podstawie mapy. Warto zwrócić uwagę na style architektoniczne 

grobów i znacznie symboli na nich (np. błogosławiące dłonie, misa 

i dzban, złamane lub zapalone świece, puszka  z monetą, gołąb, lew, 

itd.). Po zwiedzaniu udajemy się w kierunku ul. Strykowskiej, gdzie 

jest krańcówka tramwajów linii 1, 5 i 6, które zawiozą nas do 

centrum miasta. 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 im. Karola 
Wojtyły w Łodzi 

Komiks w promocji zawodów 

 
Autor: Barbara Jasińska – nauczycielka kształcenia zawodowego  

Osoba rekomendująca: Maria Michalak – konsultant w ŁCDNiKP 
 

Działania w związane z promocją mają na celu kreowanie 

pozytywnego wizerunku szkoły, ukazywanie osiągnięć i potencjału 

społeczności szkolnej, eksponowanie odrębności szkoły a także 

kształtowanie więzi emocjonalnych ze szkołą.  

Promocja szkoły jest jednym z elementów komunikacji 

i informacji o szkole o zawodach, w których szkoła kształci, 

o możliwościach zatrudnienia, skierowana do potencjalnych 

kandydatów do szkoły – uczniów gimnazjum a także do ich 

rodziców. Jedną z form działań promocyjnych są bezpośrednie 

spotkania z uczniami gimnazjów i ich rodzicami, podczas których 

mogą pozyskać ważne z ich punktu widzenia informacje, dotyczące 

procesu kształcenia, kwalifikacji zawodowych uzyskanych po 

ukończeniu szkoły. Szczególnie trudnym zadaniem jest zachęcanie 

młodzieży do kształcenia w zawodzie, który nie jest popularny. 

Tak jest w przypadku zawodów branży włókienniczej. Łódź 

i województwo łódzkie ma wieloletnie tradycje w produkcji 

wyrobów włókienniczych i odzieżowych. Obecnie w branży 

funkcjonują firmy wdrażające nowoczesne technologie, 

wyposażone w park maszynowy nowej generacji. Pracodawcy tej 

branży zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników między innymi 

w zawodach: operator maszyn w przemyśle włókienniczym, technik 

włókiennik, technik technologii odzieży. Natomiast na skutek 

przemian społeczno-gospodarczych po roku 1989, w opinii 

społecznej utrwalił się niekorzystny obraz tej branży, co przyczynia 

się do postrzegania jej jako nieatrakcyjnej.  

Podczas spotkań z gimnazjalistami i rozmów na temat 

włókiennictwa, okazało się że nie wiedzą co to jest włókiennictwo, 

jakie wyroby są wytwarzane w zakładach tej branży, w jak wielu 

dziedzinach znajdują zastosowanie. Ponieważ jednym ze 
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skutecznych sposobów przekazywania informacji jest pismo 

obrazkowe, powstał pomysł by opracować komiks 

o włókiennictwie. Kolega ze szkoły Dariusz Banat, nauczyciel 

fizyki wykonał rysunki, ilustrujące tematy wybrane wraz z uczniami 

klas włókienniczych. Tak powstał nasz szkolny komiks, który 

prezentujemy gimnazjalistom podczas spotkań.  

 

A to fragmenty komiksu. 
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Inne zawody pozazdrościły włókiennikom i powstały komiksy 

promujące wszystkie zawody będące przedmiotem nauczania 

w naszej szkole. 
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Europejska wiosna w ZSP 19 w Łodzi 

 
Autor: Monika Troczka  – nauczycielka w ZSP nr 19 

Osoba rekomendująca: Maria Michalak – konsultant w ŁCDNiKP 

 

Europejska Wiosna w ZSP nr 19 – to cyklicznie organizowany 

konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych miasta Łodzi, 

propagujący ideę multikulturowej Europy, której obywatele to 

ludzie o szerokich horyzontach myślowych, ceniący historię 

i kulturę innych krajów, znający języki obce, tolerujący 

odmienności a zarazem szanujący własną odrębność narodową. 

Konkurs na stałe wpisał się w harmonogram innowacyjnych działań 

realizowanych w naszej szkole. 

ZSP nr 19 jest nowoczesną placówką o dynamicznym rozwoju, 

podążającą za nowymi trendami w edukacji, konsekwentnie 

dostosowującą się do zmieniającej się rzeczywistości. W swoich 

murach kształci młodych ludzi świadomych swojego potencjału, 

potrafiących wykorzystać zdobytą wiedzę i posiadane umiejętności 

i efektywnie realizujących własną ścieżkę edukacyjno-zawodową. 

Z  myślą o takich odbiorcach jest realizowany międzyszkolny 

konkurs wiedzy o kulturze krajów europejskich, którego IV edycja 

odbyła się w 2015 roku.  

Głównym celem konkursu jest promowanie rozwoju kompetencji 

interkulturowej zgodnie, z którą codziennemu uczeniu się 

towarzyszy zdobywanie wiedzy na temat kultury, edukacji, historii, 

nowinek technicznych innych krajów, co z kolei sprzyja rozwojowi 

i kształtowaniu kompetencji personalnych i społecznych. Ponadto 

dzięki konkursowi młodzież doskonali umiejętności korzystania 

z  różnych źródeł informacji poprzez wyszukiwanie, gromadzenie 

i  selekcję materiału, rozwija umiejętność pracy w grupie, szlifuje 

umiejętności posługiwania się językami obcymi. Dodatkowym 

atutem przedsięwzięcia jest możliwość wykorzystania 

i  zaprezentowania przed szerszą publicznością efektów 

długoterminowej pracy nad projektem edukacyjnym, który zgodnie 

z obowiązującą podstawą programową jest realizowany przez 

uczniów szkoły gimnazjalnej. 
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Dotychczasowe trzy edycje konkursu, objęli honorowym 

patronatem: 

 Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego,  

 Wojewoda Łódzki, 

 Łódzki Kurator Oświaty, 

 Wydawnictwo Longman, 

 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi 

(od 2013 roku funkcjonujące jako Regionalne Centrum 

Debaty Międzynarodowej), 

a współpracowali m.in. Bank Ochrony Środowiska, Wydawnictwo 

Nowa Era i Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. 

Adresaci konkursu, uczniowie i nauczyciele szkół gimnazjalnych 

zgłaszają organizatorowi w wyznaczonym terminie 2-3 osobowe 

zespoły, deklarując tym samym chęć uczestnictwa. Konkurs jest 

organizowany w trzech etapach. Przebieg zawodów rozpoczynają 

eliminacje szkolne, w których każdy ze zgłoszonych zespołów 

przygotowuje pracę konkursową w programie Microsoft 

PowerPoint. Szkolne Komisje weryfikują prace a następnie 

przesyłają do ZSP nr 19. Ocenę prac w drugim etapie konkursu 

przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora 

ZSP nr 19. Przedmiotem oceny konkursowej trzeciego etapu jest 

sposób prezentacji przygotowanego tematu przed komisją 

i publicznością. Prezentacji multimedialnej towarzyszy oprawa 

artystyczna, w skład, której mogą wchodzić: piosenka, scenka 

teatralna, układ taneczny itp. 

   

W dotychczasowych edycjach zawodnicy musieli wykazać się 

m.in. wiedzą na temat tradycji i zwyczajów w krajach 
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europejskich. Przygotowane zostały prezentacje multimedialne 

poświęcone wybranym świętom lub obyczajom krajów 

europejskich. Gimnazjaliści przybliżyli między innymi tradycje 

związane z dniem Świętego Patryka, skandynawskimi świętami 

Świętej Łucji i Jul. Zaprosili także do wiedeńskich kawiarni i na 

hiszpańską corridę.  

Prezentacjom towarzyszyła muzyka, taniec i scenki teatralne. 

Jury oraz widzowie mogli również skosztować kulinarnych 

specjałów charakterystycznych dla danego święta. W przerwie 

konkursowych emocji, scenę i parkiet opanował rodowity 

Meksykanin Roberto Marin, który nauczył obecnych w auli ZSP 

nr 19 gości i publiczność, podstawowych kroków salsy i kilku 

praktycznych zwrotów po hiszpańsku, przydatnych nie tylko na 

latino dyskotece.  

 

W poprzednich edycjach konkursu uczniowie gimnazjów 

przygotowali ciekawe prezentacje poświęcone tradycjom krajów 

europejskich. Dowiedzieliśmy się, gdzie i kiedy powstała w Polsce 

pierwsza pizzeria, jak smakują pierniki norymberskie, w co bawią 

się Szkoci i czym są naleśniki dla Francuzów.  

Prezentacjom towarzyszyła muzyka, taniec, efektowne 

rekwizyty i scenki teatralne. 

W III edycji tematem przewodnim były wybitne i znane osoby 

ze świata kultury i sztuki  europejskiej np.: reżyser, aktor, muzyk, 

malarz itp. Zaprezentowano sylwetki geniusza W.A. Mozarta, 

Wojciecha Kilara, Jana Matejki czy Chrisa Martina, wokalisty 

zespołu Coldplay. 
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W dotychczasowym edycjach I miejsca zdobywały drużyny 

z Publicznego Gimnazjum nr 18, Publicznego Gimnazjum nr 17 

i Publicznego Gimnazjum nr 8 w Łodzi. 

Podczas konkursowych zmagań i w jego przerwach obserwujemy 

integrację uczniów łódzkich gimnazjów i ZSP nr 19, którzy chętnie 

podziwiają konkursowe prezentacje i zapoznają młodszych 

kolegów ze swoją szkołą, jej ofertą edukacyjną oraz 

pozaformalnymi obszarami działań. 

 

Pomysłodawcami i organizatorami konkursu są nauczyciele 

ZSP nr 19: Ewa Czerwińska, Katarzyna Krajewska-Lasota, 

Małgorzata Matecka, Monika Troczka i Tomasz Łuczkowski. 

Z roku na rok w konkursie bierze udział coraz większa liczba 

zespołów. Każda kolejna edycja cieszy się dużym 

zainteresowaniem i rekordową liczbą drużyn.  

 

Innowacyjny Piknik 

 
Autor: Ewa Gołębiewska – nauczycielka w ZSP nr 19 

Osoba rekomendująca: Maria Michalak – konsultant w ŁCDNiKP 

 

Cztery lata temu grupa nauczycieli z ZSP 19 w Łodzi opracowała 

pomysł zorganizowania imprezy, która bawi i uczy, wzbudza 

zainteresowanie, prowokuje do myślenia i pozostaje w pamięci. 

W  2011 roku odbył się I Piknik Techniczny – plenerowa impreza 

upowszechniająca nauki ścisłe i techniczne, mająca na celu również  
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świętowanie Dnia Dziecka. Młodzież nie tylko naszej szkoły – 

piknik miał charakter imprezy otwartej – uczestniczyła w pokazach 

robotów, łączności krótkofalarskiej, zajęciach fotograficznych, 

chemicznych, informatycznych, plastycznych, z astrofotografii, 

telefonii komórkowej, poznawała sprzęt strażacki i broń 

pneumatyczną. Była okazja do skorzystania z porady weterynarza, 

poznaliśmy możliwości nowoczesnego włókiennictwa. Ciekawe 

pokazy przedstawiła Straż Miejska: zademonstrowała fotoradar, 

znakowała rowery, podziwialiśmy też skuteczność psa 

wykrywającego narkotyki. Straż Graniczna zademonstrowała 

działanie robota pirotechnicznego. Piknik urozmaiciły konkursy, 

wystawa muzealna, grillowanie i koncert rockowy.  

W 2015 r. odbył się IV Piknik Techniczny w ZSP nr 19 w Łodzi. 

Wystawcy dzielą się na nim wiedzą i entuzjazmem z uczestnikami 

wydarzenia, prezentując na stoiskach efekty swoich prac. Gdy 

skomplikowane prawa natury tłumaczone są w prosty sposób – 

każdemu chce się przystanąć i posłuchać. Imprezy w naszej szkole 

były świetną okazją do tego, by pokazać, że ogólnie pojęta technika 

może być ciekawa.  

W trakcie tych czterech imprez atrakcji było co niemiara. 

Fotografia HDR dla amatorów i nie tylko, obserwacja słońca przez 

specjalne teleskopy – gdy wiatr rozgonił chmury. Szkoła 

współpracuje z obserwatorium astronomicznym w Bukowcu, więc 

można było posłuchać 

opowieści o prowadzonych 

pracach naukowych z zakresu 

obserwacji nieba.  

Co roku mogliśmy liczyć na 

młodych kursantów Pracowni 

Młodych Wynalazców Pałacu 

Młodzieży w Łodzi, którzy 

prezentowali swoje wynalazki. 
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Drony szybujące nad dziedzińcem fotografowały imprezę 

z wysokości i wzbudzały zainteresowanie wszystkich gości.  

Pracownicy Politechniki Łódzkiej wystawiali swoje roboty 

i odzież ochronną – hełmy i kamizelki kuloodporne. Te innowacje 

materiałoznawcze interesowały szczególnie uczniów naszych klas 

włókienniczych.  

Na zmęczonych zwiedzaniem 

poszczególnych stoisk czekała 

sala wykładowa, a w niej 

można było posłuchać 

opowieści ciekawych ludzi – 

o technice i o życiu.  

Coroczny Quiz Wiedzy 

Technicznej wyłaniał uczniów 

o największej wiedzy lub ... 

szczęściu.  

Tłumy jak zwykle przyciągały pokazy tresury psów 

przeprowadzane przez Straż Miejską.  

W trakcie imprez ratownicy WOPR postarali się, aby 

zaczynające się niedługo po każdym z Pikników wakacje były 

bardziej bezpieczne. Analitycy z naszej szkoły prezentowali 

ciekawe i widowiskowe doświadczenia podczas których niejeden 

uczeń ... bardzo się zdziwił.  

Dla odmiany od tradycyjnych urządzeń cyfrowych można było 

nawiązać łączność przy pomocy krótkofalówek wystawianych przez 

związek krótkofalowców. Nie można zapomnieć też 

o weterynarzach, którzy postarali się o wystawę ciekawych zwierząt 

i porady odnośnie ich hodowli. Maniacy informatyczno-

elektroniczni okupowali stanowiska firm z osprzętem do różnych 

instalacji. Kiermasz książek technicznych zachęcał do nabywania 

nowości i kontemplowania ich w spokoju w długie wakacyjne dni. 

Zwolennicy zdrowego trybu życia brali udział w eko-biegach lub 

wystawach zdrowej żywności. 

Ta masa atrakcji przy rockowej muzyce i grillowaniu sprawiła, 

że w dzień wolny od zajęć edukacyjnych w szkole było dużo 

młodzieży. Uczniowie woleli przyjść na Piknik niż spędzić dzień 

inaczej korzystając z czerwcowej pogody. Nadruki na koszulkach 



DOBRE PRAKTYKI. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 
_________________________________________________________________ 
 

95 

i torbach wykonane przez firmę zajmującą się sitodrukiem były 

dobrą pamiątką tych imprez. 

Dzięki wszystkim wystawcom i sponsorom dni te zostały zapisane 

w naszej pamięci jako wyjątkowe dostarczyły wiele ciekawych 

tematów do przemyśleń oraz do rozwijania zainteresowań. 

 

Nauka fotografowania poprzez projekty 

 
Autor: Jolanta Proszak – nauczycielka w ZSP nr 19 

Osoba rekomendująca: Maria Michalak – konsultant w ŁCDNiKP 
 

Kształtowanie umiejętności związanych z fotografią, to w dużej 

mierze nauka wykonywania zdjęć. Powiązanie teorii z praktyką ma 

istotny wpływ na rozwijanie ciekawości otaczającym światem. 

Sprawdzenie swojej wiedzy w konkretnym działaniu pozwala na 

odkrywanie obszarów, które będą doskonalone na podstawie 

kolejnych doświadczeń. 

Praktyczne doskonalenie umiejętności fotograficznych uczniów 

najlepiej realizuje się przez udział w projektach, plenerach oraz 

konkursach i wystawach. Tematyka projektów, plenerów 

i konkursów pozwala na rozwijanie, doskonalenie określonego 

rodzaju umiejętności. Poprzez udział w projekcie Łódź Miasto 

kominów, który miał na celu wykonywanie zdjęć architektury 

pofabrycznej oraz miejsc, które zmieniły swój charakter po 

rewitalizacji, młodzież doskonaliła swoje umiejętności 

wykonywania zdjęć architektury. Dodatkowym elementem był 

aspekt poznania miasta, uczniowie poznawali historię Łodzi 

włókienniczej. Dowiadywali się o ważnych dla historii i rozwoju 

Łodzi miejscach, budynkach. 

Projekt Łódź wielokulturowa, Poznaj moją historię, Łódź 

4  Kultury, 4  Nekropolie, sprawił, że uczniowie oprócz 

doskonalenia techniki wykonywania zdjęć, odbywali lekcje historii, 

poznawali miejsca związane z obecnością oraz tworzeniem Łodzi 

wielokulturowej.  



96 DOBRE PRAKTYKI. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 
_________________________________________________________________ 
 

  

Fotografowanie swojego miasta, w projekcie Poszukiwanie 

i porównywanie miejsc inspirowanych starymi zdjęciami, 

pozwoliło na pokazanie na fotografiach zmian, jakie nastąpiły 

w Łodzi na przestrzeni 100 lat. 

Bardzo ciekawym projektem, był udział w realizacji zdjęć do 

tematu Widzew na starych i nowych pocztówkach, podczas 

wycieczek, oprócz wykonywania zdjęć uczniowie poznawali się 

historię Widzewa. 

Każdy projekt kończą się wystawą i katalogiem wykonanych 

fotografii, a niekiedy formą konkursu. Katalogi dokumentują 

wykonane prace, dla uczestnika jest to ważny dokument 

wzbogacający jego portfolio zawodowe.  

Udział w innej formie, jaką są konkursy, oprócz doskonalenia 

techniki wykonywania fotografii, związany jest z podejmowaniem 

wyzwań, wykonaniem realizacji zgodnie z regulaminem. Konieczna 

jest konsekwencja w działaniu od momentu wyboru tematu do 

chwili jego realizacji. Bardzo ważnym elementem udziału 

w konkursie jest wystawa prac. Pozwala to na sprawdzenie swoich 

praktycznych umiejętności oraz wyrabianie odporności na krytykę. 

Wystawy to także pokazywanie tematów, które są bliskie młodemu 

twórcy. 

Jeszcze innym doświadczeniem jest udział w plenerach 

fotograficznych, w czasie, których uczniowie spędzają czas 

związany z fotografowaniem w grupie, wymieniają doświadczenia 

i poznają ciekawe miejsca. 

Wszystkie wyżej wymienione działania dają poczucie wagi, jaką 

w życiu codziennym pełni fotografia, a także umiejętność 

zastosowania jej w praktyce. 
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Doświadczenia, które zdobywają uczniowie, uczestnicząc 

w projektach, stanowią cenne uzupełnienie ich portfolio 

zawodowego, oprócz doskonalenia techniki fotografowania, 

poznają historię swojego miasta, dokumentują zachodzące 

przemiany, kształtują kompetencje społeczne. 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Łodzi 

„Dobry, zawód, dobra praca” 

 
Autorzy: Dorota Stefaniak – dyrektor szkoły, Włodzimierz Drewnowski  

Osoba rekomendująca: Maria Stompel – konsultant w ŁCDNiKP, opiekun 

szkoły 

 

Pod hasłem Dobry, zawód, dobra praca w bieżącym roku 

szkolnym ZSP 20 podejmuje działania, mające na celu pokazanie, 

że kształcenie zawodowe jest dobrą inwestycją na przyszłość.  

Rozpoczęliśmy od wycieczek zawodowych.  

 Elektrycy i technicy odnawialni brali udział w dwudniowych 

warsztatach szkoleniowych zorganizowanym przez firmę 

GALMET w Głubczycach. 

Podczas pobytu młodzież brała udział w szkoleniach 

poprowadzonych przez inżynierów firmy. Można było zapoznać się 

z szeroką gamą urządzeń branży OZE produkowanych przez 

GALMET. 

Uczniowie poznali zasady działania urządzeń solarnych, 

ekologicznych kotłów CO, pomp ciepła, wymienników ciepła. 

 Mechanicy i mechatronicy zapoznali się z warunkami pracy 

w Wifamie prexer i w fabryce pierścieni tłokowych Prima. 

 Uczniowie zwiedzili także termy Uniejów. Tam oglądali, 

w jaki sposób wykorzystuje się naturalne źródła energii i jak 

działają przeznaczone do tego urządzenia. 

 67 uczniów naszej szkoły biorących udział w projekcie 

Kształcenie zawodowe – przepustką do pracy otrzymało 

certyfikaty za uczestnictwo w praktykach w firmie RENEX 

we Włocławku. Uczniowie poznawali zasady pracy i uczyli 

się programowania takich urządzeń jak drukarka pasty 

lutowniczej, pieca rozpływowego i komorowego, uzbrajali 

magazyn komponentów automatów Pick&Place i mieli 

możliwość obsługi urządzeń do lutowania selektywnego. 

 Nasi uczniowie obejrzeli także, jak pracuje się w firmie F&F. 

Firma oferuje szeroką gamę elektronicznych urządzeń 
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sterujących. Wiele z tych urządzeń powstaje dla potrzeb 

automatyki domowej i przemysłowej. Obecnie F&F jest znaną 

w Polsce marką, a wyroby przez nią produkowane trafiają 

również na rynki Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, 

Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Serbii, Niemiec, Grecji, 

Irlandii, Szwecji, Norwegii, Portugalii, Chile i Stanów 

Zjednoczonych. 

 Cennym doświadczeniem dla naszych nauczycieli były 

dwudniowe warsztaty i szkolenie zorganizowane przez 

naszego patrona firmę Galmet. Firma ta przede wszystkim 

wykorzystuje innowacyjne technologie i stale poszerza 

asortyment produkcji. Nauczyciele odbyli niezwykle cenną 

lekcję. Grupa inżynierów z Galmetu pokazała nowoczesne 

rozwiązania wprowadzane obecnie w technikach grzewczych. 

Nauczyciele mogli naocznie zapoznać się, jak na halach 

produkcyjnych powstają urządzenia produkowane przez 

Galmet. Technologie produkcyjne firmy GALMET to przede 

wszystkim cała gama urządzeń mechanicznych, 

mechatronicznych i elektronicznych, dzięki, którym powstają 

takie urządzenia jak solary czy kotły. 

 Najlepsi mechatronicy, mechanicy i elektrycy klas 

IV technikum rozpoczynają płatne, staże w zakładzie Wifama 

prexer. Uczniowie pracują w soboty, zdobywają zawodowe 

doświadczenie, a zaświadczenia, które otrzymają z Wifamy 

honorowane będą m.in. przez firmy Bosch, czy Indesit. 

Stażyści będą mogli liczyć na kontynuowanie pracy w firmie – 

już na innych, korzystniejszych warunkach. 

 F&F – kilkudziesięciu uczniów wzięło udział w warsztatach, 

na których uczyli się obsługi systemów F&Home. Podczas 

zajęć poznawali możliwości systemów opartych na 

programach komputerowych, dzięki którym można 

obsługiwać urządzenia automatyki domowej i przemysłowej – 

sterowania oświetleniem, żaluzjami, bramami wjazdowymi 

itp. 

 Współpracujące z naszą szkołą firmy zaprosiliśmy do 

organizacji szkoleń dla uczniów, które pozwolą im zapoznać 

się z nowinkami technicznymi i nowoczesnymi technologiami. 
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Szkolenia takie oparte są na działaniach praktycznych, 

warsztatach, na których uczniowie mają możliwość 

zapoznania się z działaniem układów, mechanizmów, 

zespołów zastosowanych w technologiach produkcyjnych. 

 

Lekcje otwarte dla gimnazjalistów 

 

Nasi nauczyciele przedmiotów zawodowych prowadzą lekcje 

otwarte dla uczniów gimnazjów klas III. Gimnazjaliści na zajęciach 

z przedmiotów zawodowych mogą nie tylko zobaczyć i posłuchać, 

ale także aktywnie w nich uczestniczyć, czyli: dotknąć, podłączyć, 

zobaczyć, jak działa, uruchomić. 

Innowacja pedagogiczna: Promowanie zdrowego stylu życia: 
"Ruch, współdziałanie, rywalizacja - nowa gra - nowe możliwości 

dla uczniów” 

 
Autor: Jarosław Duras 

 

Wychodząc naprzeciw tym uczniom, którzy są mniej sprawni, 

nie lubią ćwiczyć, unikają lekcji w-f, mają słabszą motorykę ciała, 

nauczyciel wychowania fizycznego pan Jarosław Duras opracował 

innowację pedagogiczną. Dzięki niej właśnie uczniowie nie unikają 

w-f, poznają zasady gry w bule, zasady dobrego odżywiania, 

pracują nad własną kondycją i zaczynają ze sobą rywalizować 

w petanque. 



DOBRE PRAKTYKI. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 
_________________________________________________________________ 
 

101 

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi 

 Tańcowała igła z nitką 

 
Autor: Maria Michalak – nauczyciel konsultant w ŁCDNiKP, opiekun szkoły 

 

 

3 grudnia 2015 r. odbyła się IV edycja konkursu Sprawne Ręce, 

organizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 

w Łodzi, przy ul. Al. I Dywizji 16/18, skierowanego do uczniów 

gimnazjów specjalnych i integracyjnych z terenu województwa 

łódzkiego. Głównym celem konkursu jest promowanie zawodów 

związanych z branżą tekstylno-odzieżową, tj. krawiec i operator 

maszyn w przemyśle włókienniczym. W każdym z tych zawodów 

duże znaczenie mają zdolności manualne, ważne jest również 

szczególnie w zawodzie krawiec poczucie estetyki. Formuła 

konkursu ma wymiar praktyczny, uczestnicy wykonują określone 

zadania, w których uczestnicy mają możliwość wykazać się 

kreatywnością i zdolnościami manualnymi.  

W tej edycji konkursu pod nazwą Tańcowała igła z włóczką 

uczestnicy mieli do wykonania dwa zadania:  

− jedno z nich polegało na zszyciu trzech elementy dzianiny  

w taki sposób by powstał przód poduszki dekoracyjnej, a ocenie 

podlegała staranność wykonach szwów, 

− drugie zadania pozwalało na wykazanie się kreatywnością, 

należało bowiem wykonać dekorację świąteczną na kółku 

styropianowym. 
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W konkursie wzięło udział osiem 2-osobowych zespołów 

z  gimnazjów specjalnych i integracyjnych z Łodzi. Uczniowie 

pracowali z zapałem, wykazali się kreatywnością a jurorzy, mieli 

bardzo trudne zadania z wyborem laureatów. Efekty prac prezentują 

poniższe zdjęcia. 

 

Przewidywane efekty takich działań: zwiększenie 

zainteresowania uczniów gimnazjum zawodami branży tekstylno-

odzieżowej, kształtowanie kreatywności i zdolności manualnych, 

wzbudzenie zainteresowania pracami rękodzielniczymi. 
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LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
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VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Łodzi 

Kontrowersyjne adaptacje filmowe bestsellerów literatury 
światowej 

 
Autor: Izabela Stasiak - nauczyciel języka polskiego 

Osoba rekomendująca: Małgorzata Kozieł - doradca metodyczny 

w ŁCDNiKP 

 

Projekt z zakresu edukacji filmowej wykonany był przez 

uczniów klasy III o profilu humanistycznym. Uczniowie w ramach 

8 zespołów przygotowali prezentację multimedialną ukazującą 

w jak najciekawszy sposób film będący kontrowersyjną adaptacją 

bestsellerowej powieści/opowiadania o światowej sławie. 

W prezentacji przytaczano argumenty potwierdzające tezę 

o kontrowersyjnym charakterze omawianej adaptacji filmowej. 

Lista filmów została zaproponowana przez uczniów 

i zaakceptowana przez nauczyciela, z niej zespoły losowały jedną 

ekranizację. Niektóre z nich to: Lśnienie, reż. Stanley Kubrick 

(Stephen King, Lśnienie), Forrest Gump, reż. Robert Zameckis 

(Winston Groom, Forrest Gump), Lot nad kukułczym gniazdem reż. 

Miloš Forman (Ken Kesey, Lot nad kukułczym gniazdem). 

Główną ideą tego działania jest zaangażowanie uczniów 

w proces nauczania-uczenia się poprzez samodzielne docieranie do 

informacji, selekcję zgromadzonych materiałów, wykorzystanie 

tekstu literackiego i tekstu kultury (filmy) o skomplikowanej 

budowie, stosowanie podstawowych pojęć z zakresu języka filmu 

jako dziedziny sztuki, ćwiczenie spostrzegawczości, uczenie 

samodzielnego myślenia i dokładności i precyzji w wykonaniu.  

Innowacyjność działań dotyczy skorelowania rzetelnej analizy 

i wielokontekstowej interpretacji filmu oraz dzieła literackiego, 

którego jest ona adaptacją. Uczeń poznaje fakty z różnych dziedzin 

humanistyki niezbędne do właściwego odczytania tekstu filmowego 

i dokonuje interpretacji porównawczej tekstu literackiego i filmu ze 

świadomością, czym jest filmowa adaptacja powieści lub 

opowiadania. 
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Przewidywane efekty wdrożenia: uczeń buduje wypowiedź 

o charakterze prezentacji multimedialnej z narracją, stosując zasady 

logiki, retoryki oraz dbając o poprawność stylistyczno-językową 

wywodu; formułuje tezy interpretacyjne; argumentuje; współtworzy 

i stosuje kryteria oceniania; efektywnie pracuje w grupie. 
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XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa 
Tischnera w Łodzi 

Wszyscy jesteśmy bohaterami - ratujemy życie i zdrowie. 
Program autorski Pierwsza pomoc przedmedyczna wdrażany 

od 1 września 2015 roku 

 
Beneficjenci: głównie uczniowie klas II o profilu ratowniczym oraz wybrane 

tematy z edukacji dla bezpieczeństwa - uczniowie kl. I 

 

Autor: Katarzyna Osuchowska – nauczyciel biologii i edukacji dla 

bezpieczeństwa 

Osoba rekomendująca: Ewa Sztombka, doradca metodyczny w ŁCDNiKP 

 

Wszyscy jesteśmy bohaterami – ratujemy życie i zdrowie. Jest to 

program autorski Pierwsza pomoc przedmedyczna wdrażany od 

1.09.2015 roku. Celem głównym przedsięwzięcia jest podniesienie 

jakości pracy XXIII LO w Łodzi poprzez:  

 prowadzenie zajęć przez ratownika/strażaka i nauczyciela 

przedmiotu, 

 przewagę zajęć praktycznych, 

 dokumentowanie zajęć i własnych postępów w technice działań 

(zdjęcia, filmy), 

 zaopatrzenie ratownicze własnych imprez szkolnych i miejskich 

(pod opieką i nadzorem ratowników Sachmetu), 

 udział najlepszych uczniów w Mistrzostwach I. pomocy PCK, 

 umiejętność działania w zespole, 

 uzyskanie bezpłatnie (normalna cena ok. 800 zł.) certyfikatu 

Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (po ukończeniu kursu 

i zaliczeniu egzaminu, zdobywa się tytuł RATOWNIKA, co 

uprawnia do udzielania pomocy medycznej na poziomie KPP 

oraz współpracy ze służbami profesjonalnymi), 

 organizowanie pokazów i zajęć przez uczniów kl. II dla 

gimnazjalistów (Gimnazjum nr 36). 
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Nowością w tym rozwiązaniu jest przewaga zajęć praktycznych 

oraz współpraca z profesjonalnymi służbami ratowniczymi 

i organizacjami społecznymi: 

 firmą ratowniczą Sachmet (Radosław Michalski), 

 Państwową Strażą Pożarną w Łodzi, 

 Łódzkim Oddziałem PCK. 
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INNE PLACÓWKI 
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Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole 

 

Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole od początku swojej 

działalności było organizacją non-profit ukierunkowaną na wsparcie 

młodzieży i placówek oświatowych. Jest instytucją o pełnej 

samodzielności programowej, organizacyjnej i finansowej, 

wspierającą działalność szkół publicznych.  

Stowarzyszenie od momentu powstania, czyli od roku 1989 dążyło 

do zapewnienia placówkom oświatowym warunków 

odpowiadającym wymogom reform edukacji i standardom 

obowiązującym w szkołach UE. Nie sposób wymienić wszystkich 

działań i dokonań Stowarzyszenia, które miały miejsce w przeciągu 

ostatnich dwudziestu pięć lat. Do głównych i najważniejszych 

należały (wybrane działania): 

 modernizacja bazy dydaktycznej szkół, 

 dofinansowanie posiłków dla dzieci specjalnej troski, 

 dotacje dla placówek należących do Klubu Przodujących Szkół, 

 finansowanie zajęć w Międzyszkolnych Kołach Zainteresowań, 

 dotacje i patronaty ŁSPS dla szkół i placówek organizujących 

ważne konkursy i przeglądy adresowane do uczniów, 

 organizacja Przeglądu Inicjatyw Edukacyjnych, 

 organizacja Konkursu Łódzcy Twórcy w Oczach Dzieci 

i Młodzieży, 

 stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów, 

 nagrody dla nauczycieli nowatorów. 
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Wspieranie talentów uczniowskich i nauczycielskich. Lista 
stypendystów Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole 2015 

 

1. Wiktoria Doreń – uczennica klasy VI, Szkoły Podstawowej 

nr 34 w Łodzi 

 

Finalistka konkursu filmowego Wytwórni Filmów Oświatowych 

i Małej Olimpiady Języka Polskiego. Zajęła II miejsce 

w wojewódzkim, interdyscyplinarnym konkursie z wiedzy 

o kulturze współczesnej i III miejsce w międzyszkolnym konkursie 

Matematyczno-przyrodniczy Czar Par. Otrzymała wyróżnienie 

w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny. 

Miłośniczka książek, wspiera z entuzjazmem i zapałem pracę 

szkolnej biblioteki.  

 

2. Anna Kaczyńska – uczennica klasy VI, Szkoły 

Podstawowej nr 137 w Łodzi 

 

Uzdolniona pływaczka. Zdobywczyni czołowych miejsc 

w Ogólnopolskich i Międzywojewódzkich mistrzostwach pływania 

Młodzików. Laureatka ogólnopolskiej olimpiady z języka 

angielskiego OLIMPUS i ogólnopolskiego konkursu historycznego 

Galileo. Działa aktywnie na rzecz osób niepełnosprawnych, 

angażuje się w zbiórki dla potrzebujących zwierząt ze Schroniska 

na Marmurowej.  

 

3. Zuzanna Kasprzak – uczennica klasy VI, Szkoły 

Podstawowej nr 143 w Łodzi 

 

Laureatka olimpiady z języka angielskiego OLIMPUS. Wyróżniona 

w ogólnołódzkich konkursach America and its people i Stany 

zjednoczone w twoich oczach. Zaangażowana w działania 

Samorządu Uczniowskiego. Wolontariuszka na rzecz osób 

samotnych i starszych – wspierała organizację imprezy 

środowiskowej Wigilia dla Mieszkańców Rudy Pabianickiej.  
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4. Michał Aleksander Krysiak – uczeń klasy I, Publicznego 

Gimnazjum nr 3 w Łodzi 

 

Aktywny działacz na rzecz społeczności szkolnej: współorganizator 

Drzwi Otwartych, akademii patriotycznych, prawyborów 

prezydenckich w szkole. Zabiegał o głosy mieszkańców, wspierając 

tym samym program przebudowy boiska szkolnego ze środków 

Budżetu Obywatelskiego. Członek klubu MKS Trójka. Wielokrotny 

uczestnik Ogólnopolskich sprawdzianów i Mistrzostw w pływaniu.  

 

5. Anna Franus – uczennica klasy III, Gimnazjum Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi 
 

Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii. 

Wyróżniona w Konkursie Kangur Matematyczny. Osiągnęła bardzo 

dobre wyniki w ogólnopolskich konkursach: English High Flier, 

English Ece oraz matematyczny Kangurek. Uczestniczyła 

w zajęciach Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego Politechniki 

Łódzkiej. Udziela się w akcjach charytatywnych na rzecz dzieci 

i zwierząt. Uzdolniona muzycznie – gra na flecie i keyboardzie.  

 

6. Jakub Stefański – uczeń klasy I, Gimnazjum w Uniejowie 

 

Finalista Konkursu Przedmiotowego szkół podstawowych 

z Matematyki organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. 

Zdobywca II miejsca w Powiatowym Konkursie Przedmiotowym 

z Matematyki. Reprezentant szkoły w konkursach powiatowych 

i wojewódzkich. Działacz ekologiczny – uczestnik projektu zbiórki 

odpadów Stań po zielonej stronie mocy i programu edukacji 

ekologicznej w ramach konkursu Moja wymarzona ekopracownia.  

 

7. Jan Kałusowski – uczeń klasy I, III Liceum 

Ogólnokształcącego w Łodzi 

 

Zdolny pływak, uczeń klasy o profilu matematyczno-fizycznym. 

Od 9 lat trenuje pływanie w MKS Trójka w Łodzi. Jest członkiem 

Kadry Narodowej Juniorów. W ostatnich 2 latach zdobył 20 medali. 
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Ustanowił rekord Polski na dystansie 50, 100 i 200 metrów stylem 

klasycznym. Dwukrotnie nominowany do tytułu Najlepszy uczeń-

sportowiec Łodzi w kategorii gimnazjów.  

 

8. Angelika Nowak – uczennica klasy III, II Liceum 

Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Zwyciężczyni konkursu Wszystko o Euro organizowanego przez 

Katedrę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydziału 

Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. II miejsce w Finale 

Wojewódzkim Konkursu Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości 

organizowanym przez Studenckie Forum Business Center Club. 

Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe 

Miniprzedsiębiorstwo. Finalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli 

Jana Pawła II. Uzdolniona graficznie i językowo, z zacięciem 

menedżerskim. Angażuje się na rzecz osób potrzebujących.  

 

9. Kamil Rogalski – uczeń klasy III, Samorządowego Liceum 

Ogólnokształcącego w Zgierzu 

 

Uczestnik projektów z zakresu chemii, biologii, ochrony 

środowiska i ekologii. Realizator eksperymentów laboratoryjnych. 

Krzewiciel aktywności fizycznej społeczności Zgierskiej. 

Wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Szlachetnej 

paczki. Brał aktywny udział w realizacji projektu budowy 

Zgierskiego Hospicjum. Organizator rajdu mikołajkowego. 

Zaangażowany w życie szkoły, twórca filmu promującego szkołę. 

 

10. Daria Janik – uczennica klasy III, XXV Liceum 

Ogólnokształcącego w Łodzi 

 

Pasjonatka prawa. Finalistka konkursu o Indeks Wydziału Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Wolontariuszka w biurze 

europosła dr Jacka Saryusz-Wolskiego. Laureatka i zdobywczyni 

czołowych miejsc w konkursach międzyszkolnych i olimpiadach. 

Współautorka projektu społecznego Krok Przed Sobą w ramach 

praktycznej Olimpiady Zwolnieni z teorii.  
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11. Marta Szewczyk – uczennica klasy II, Publicznego 

Gimnazjum nr 34 w Łodzi 
 

Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II. 

I miejsce w Przeglądzie Gimnazjalnych Teatrów Szkolnych. Jest 

wrażliwa na potrzeby innych osób – z chęcią pomaga w nauce 

swoim rówieśnikom. Angażuje się w prace szkolnego teatru, bierze 

czynny udział w uroczystościach szkolnych, aktywnie współdziałała 

przy organizacji konkursu dla szkół podstawowych z Widzewa 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii.  

 

12. Barbara Nawrot – uczennica III klasy, Publicznego 

Gimnazjum nr 15 w Łodzi 
 

Laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy 

o Sztuce z sekcji plastyki. I miejsce w Wojewódzkim Konkursie 

Gazetek Szkolnych „Gimnazjalni Żurnaliści”. I miejsce za pracę 

plastyczną w Konkursie Łódzcy Twórcy w Oczach Dzieci 

i Młodzieży. Redaktor Naczelna gazetki szkolnej, uzdolniona 

fotograficznie i graficznie. Zaangażowana wolontariuszka – 

przewodnicząca szkolnego koła PCK.  

 

13. Maja Mikołajczyk – uczennica klasy VI, Szkoły 

Podstawowej nr 149 w Łodzi 
 

Wielokrotna zdobywczyni czołowych miejsc na szczeblach 

ogólnopolskich i wojewódzkich w wyścigach rowerowych, 

maratonach i biegach. Najlepsza zawodniczka Małej Ligii 

Pływackiej. Uzyskała pierwszy wynik w Polsce w pływaniu na 100 

metrów stylem klasycznym. Ustanowiła rekord województwa 

łódzkiego w pływaniu – najlepszy wynik od 1979 roku. 

Zaangażowana w działania na rzecz szkoły i klasy.  

 

14. Mikołaj Dróżdż – uczeń klasy V, Szkoły Podstawowej 

nr 182 w Łodzi 
 

Pasjonat matematyki. Wyróżniony w Konkursie Matematycznym 

Kangur w kategorii Żaczek. Z sukcesami uczestniczył w wielu 
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konkursach przedmiotowych i tematycznych, w tym 

międzynarodowych – laureat w Konkursie Kangur w kategorii 

Maluch. Interesuje się dodatkowo turystyką i krajoznawstwem, 

czym zaraża uczniów swojej szkoły.  

 

15. Celina Sudnik – uczennica klasy V, Szkoły Podstawowej 

nr 46 w Łodzi 

 

Mistrzyni Polski Młodzików w łyżwiarstwie figurowym. 

Zawodniczka Uczniowskiego Klubu Łyżwiarskiego i Łódzkiego 

Towarzystwa Łyżwiarstwa Figurowego. Swoje zainteresowania 

poszerza o balet, jogę, uczestniczy w spotkaniach koła teatralnego, 

Szkolnego Klubu Ciekawskiego Trampa. Działa aktywnie 

w Samorządzie Uczniowskim, wykazuje inicjatywę na rzecz 

społeczności lokalnej. Uczestniczy z sukcesem w konkursach, 

imprezach i rajdach. 

 

16. Berenika Serwatka – uczennica klasy VI, Szkoły 

Podstawowej nr 173 w Łodzi 
 

Zdobywczyni I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Języka 

Angielskiego „Galileo”. Wyróżniona w Międzynarodowym 

Konkursie Matematycznym Kangur i Ogólnopolskim Konkursie 

Przyrodniczym Świetlik. Pasjonatka literatury – członkini 

Szkolnego Klubu Książkomaniaków, zwyciężczyni 

w  Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym Pożeracze Książek, 

autorka własnych tekstów literackich. Zawodniczka Polskiego 

Związku Karate Tradycyjnego, zdobywająca liczne medale w tej 

dziedzinie.  

 

17. Angelika Słubik – uczennica klasy III, Szkoły 

Podstawowej nr 169 w Łodzi 
 

Laureatka Festiwalu Bibliotek Szkolnych i konkursu 

recytatorskiego Wiersze mojego dzieciństwa. Wspólnie z zespołem 

tanecznym Stonoga, zdobyła czołowe miejsca w Wojewódzkich 

konkursach i festiwalach piosenki i tańca Aleksandrowska Wiosna. 
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Aktywnie udziela się zajęciach szkolnego koła teatralnego. 

Z sukcesem uczestniczy w międzyszkolnych i łódzkich konkursach 

literackich, recytatorskich, językowych i plastycznych.  

 

18. Piotr Zygmunt – uczeń klasy II, Publicznego 

Gimnazjum nr 1 w Łodzi 

 

Pasjonat matematyki. Finalista Wojewódzkiego Konkursu 

Matematyka moja pasja. Laureat ogólnopolskich konkursów 

matematycznych Pangea i Olimpus. Poszukuje praktycznego 

zastosowania matematyki w zagadnieniach ekonomicznych – 

analizuje notowania i statystyki giełdowe. Chętnie realizuje projekty 

edukacyjne i wspiera uroczystości szkolne. Uprawia karate 

i pływanie. Jest aktywnym wolontariuszem – uczestnik akcji 

pomocy Polakom na wschodzie Paczka dla bohatera. 

 

Lista nagrodzonych nauczycieli 2015 

 

1. Beata Głębska – nauczycielka matematyki w Szkole 

Podstawowej nr 173 w Łodzi 

 

Inicjatorka zajęć matematyki z praktycznym zastosowaniem 

w statystyce, jej współpraca z Urzędem Statystycznym 

zaowocowała opracowaniem innowacji pedagogicznej: ABC 

statystyki na lekcjach matematyki. Inicjatorka i współorganizatorka 

konkursów szkolnych i międzyszkolnych, w tym czternastu edycji 

konkursu: Bawimy się matematyką w przyrodzie. Uczniowie pod jej 

okiem zdobywają czołowe miejsca w konkursach matematycznych, 

takich jak: Kangur i  Z Pitagorasem na Ty. Prócz lekcji 

przedmiotowych organizuje zajęcia patriotyczne, ekologiczne 

i prozdrowotne. Pani Beata udziela się w komisjach konkursowych 

i pozyskuje sponsorów na inicjatywy konkursowe.  
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2. Anna Goźdź-Roszkowska – nauczycielka języka 

angielskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Łodzi 
 

Pomysłodawczyni i organizatorka konkursu z języka angielskiego 

dla uczniów klas VI szkół podstawowych: Let’s get inspired. 

Twórczyni programu autorskiego nauczania języka angielskiego 

w klasach dwujęzycznych. Inicjatorka współpracy z Studium Języka 

Angielskiego UŁ i Międzynarodową Szkołą Podstawową przy UŁ. 

Autorka i koordynator projektu międzynarodowego Music in stress 

out, przeznaczonego dla uczniów, którzy dzięki grze na 

instrumentach perkusyjnych rozładowują napięcie i stres. Jej 

uczniowie to laureaci i finaliści wielu konkursów wojewódzkich. 

Angażuje wychowanków w twórcze działania i realizację projektów 

lokalnych na rzecz osób potrzebujących.  

 

3. Anna Komorowska – nauczycielka biologii w Publicznym 

Gimnazjum nr 34 w Łodzi 

 

Koordynator projektów edukacyjnych, autorka programu Dokąd 

wędrują nasze śmieci – składowisko, wysypisko, kompost? 

realizowanego w Ośrodku Edukacji Ekologicznej. Organizatorka 

wielu akcji na rzecz zdrowia Stop malarii, Szczepienia przeciw 

wirusowi HPV. W ramach kampanii ekologicznej organizuje liczne 

imprezy z udziałem zewnętrznych instytucji. Wspólnie z Ośrodkiem 

Działań Ekologicznych Źródła przeprowadziła kampanię 

promocyjną projektu: Sklep-wysypisko, ulica jednokierunkowa. Jej 

uczniowie są laureatami i zdobywcami czołowych miejsc 

w konkursach ogólnopolskich i wojewódzkich z obszaru biologii, 

ekologii i fotografii.  

 

4. Ewa Olszewska – nauczycielka języka polskiego i zajęć 

komputerowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie 

 

Wychowawca Roku i współautorka Poradnika [nie] przeciętnego 

wychowawcy wydanego w ramach programu Szkoła Bez Przemocy. 

Autorka szeregu konkursów recytatorskich, poetyckich, literackich, 

informatycznych, filmowych i przeglądów teatralnych. Inicjatorka 
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wielu akcji na rzecz pomocy dzieciom i zwierzętom. Dzięki niej 

otrzymano dotacje na realizację projektów edukacyjnych, 

wyposażono szkołę w sprzęt komputerowy i sportowy. 

Organizatorka warsztatów teatralnych dla młodzieży polonijnej 

z Węgier i Białorusi. Jej uczniowie to zdobywcy nagród 

i pierwszych miejsc w konkursach teatralnych, recytatorskich, 

literackich zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i ogólnopolskim.  

 

5. Ilona Śmigiel – nauczycielka geografii w II Liceum 

Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Organizatorka edukacji teatralnej, wycieczek patriotycznych, 

turystyczno-krajoznawczych, zielonych szkół. Z sukcesem 

prowadzi koło olimpijskie – jej uczniowie to laureaci i finaliści 

olimpiad i konkursów geograficznych, m.in. brązowy medalista 

w środkowoeuropejskiej olimpiadzie geograficznej. Z jej 

inicjatywy, w bieżącym roku szkolnym, liceum będzie 

organizatorem zawodów okręgowych XLII Olimpiady 

Geograficznej. Inspiratorka akcji charytatywnych na rzecz 

pensjonariuszy hospicjum, domu opieki społecznej i dzieci ze 

świetlicy środowiskowej.  

 

6. Agnieszka Turek – nauczycielka historii, wiedzy 

o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie 

w Publicznym Gimnazjum nr 28 w Łodzi 

 

Nauczyciel z klasą. Opiekunka i inicjatorka jedenastu edycji 

projektu Czy wiem dokąd idę, czyli trudne wybory gimnazjalisty 

z zakresu doradztwa zawodowego. Nagrodzona Certyfikatem 

Lidera Wzorcowego Wewnątrzszkolnego Systemu Orientacji 

i Poradnictwa Zawodowego przyznawanego przez Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Uczniowie 

pod jej opieką to finaliści wojewódzkich konkursów historycznych 

i wiedzy o społeczeństwie. Propagatorka znajomości mitologii 

greckiej – autorka szkolnych konkursów mitologicznych.  
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Grażyna Adamiec 

Janusz Moos 

ŁCDNiKP 

 

Rekomendacja Konferencji Wspólnie na rzecz kształcenia 
zawodowego. Rok Otwartej Szkoły 

 

16 września 2015 roku odbyła się w Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego konferencja 

Wspólnie na rzecz kształcenia zawodowego. Rok Otwartej Szkoły, 

zorganizowana przez Pracownię Edukacji Zawodowej.  

Naszym celem jest działanie na rzecz podnoszenia jakości 

procesów edukacyjnych, w szczególności przez wspieranie szkół 

i placówek zawodowych w realizacji ich zadań. Działanie to 

wpisuje się w podstawowe kierunki polityki oświatowej 

Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/2016 

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych 

poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych 

w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

Celem Konferencji było: umożliwienie wszystkim osobom 

zajmującym się kształceniem zawodowym udziału w zmianach 

przewidzianych na rok szkolny 2015/2016, zapoznanie dyrektorów 

i nauczycieli kształcenia zawodowego z ofertą edukacyjną 

ŁCDNiKP, w tym ofertą Pracowni Edukacji Zawodowej, a także 

rozpoznanie potrzeb edukacyjnych uczestników w zakresie 

doskonalenia.  

W nawiązaniu do tytułu konferencji przywołano słowa Otwarta 

szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, 

środowiska lokalne. Potrafi korzystać z tego, co ją otacza (Joanna 

Kluzik-Rostkowska). 

W spotkaniu wziął udział Janusz Moos – dyrektor Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 

który rozpoczął Konferencję od przypomnienia strategii działania 

ŁCDNiKP przyjętej na rok 2015/2016. Zaakcentował on potrzebę 

przeniesienia punktu ciężkości działań szkoły jak i instytucji ją 

wspierających na ucznia. Przykładem tego przeniesienia, między 

innymi, może być korzystanie przez nauczycieli z oceniania 
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kształtującego. W konferencji uczestniczyła Elżbieta Gonciarz – 

wicedyrektor Centrum oraz: 

 dyrektorzy szkół zawodowych: Zespołu Szkół Zawodowych 

Specjalnych nr 2 w Łodzi, Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi, Zespołu Szkół Ekonomii 

i Usług w Łodzi, Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego 

w Łodzi, Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi, Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, Zespołu Szkół 

Geodezyjno-Technicznych w Łodzi, Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi, Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi, Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi, Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi, Zespołu Szkół Ekologiczno-

Medycznych, 

 kierownicy kształcenia praktycznego z: Zespołu Szkół 

Techniczno-Informatycznych w Łodzi, Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi, Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi, Zespołu Szkół nr 1 

w Bratoszewicach, 

 nauczyciele kształcenia zawodowego, w tym przewodniczący 

Szkolnych Komisji Przedmiotów Zawodowych z: Zespołu Szkół 

Gastronomicznych w Łodzi, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 5 w Łodzi, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi, 

Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, Zespołu Szkół 

Techniczno-Informatycznych w Łodzi, Zespołu Szkół nr 1 

w Zgierzu, Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach, Zespołu Szkół nr 2 

w Pabianicach oraz Szkoły Podstawowej nr 30 w Łodzi, 

 nauczyciele przedmiotów zawodowych ROEM w ŁCDNiKP, 

 konsultanci i kierownicy ośrodków i pracowni ŁCDNiKP 

(OKZiU, ONTI, ODZ, OEEiR, PWiP), 

 przedstawiciel Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. 

 

Tematyka Konferencji obejmowała zagadnienia:  

1. Oferta współpracy ze szkołami. Przedstawiła ją kierownik 

Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Barbara 

Kapruziak.  
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- Zaprezentowano propozycje działań Ośrodka skierowane do 

uczniów szkół z różnych poziomów kształcenia oraz osób 

dorosłych. Scharakteryzowano organizowane we współpracy ze 

szkołami zawodowymi kwalifikacyjne kursy zawodowe.  

Rekomendujemy: 

kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym roku dotyczą one 

kwalifikacji: E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów 

mechatronicznych, E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń 

elektrycznych, T.6. Sporządzanie potraw i napojów, T.15. 

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych, A.54. 

Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania, 

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich, B.12. 

Wykonywanie robót dekarskich, B.21. Montaż urządzeń 

i systemów energetyki odnawialnej).  

- Zwrócono uwagę na działalność PUNKTU 

KONSULTACYJNEGO dla nauczycieli kształcenia 

zawodowego.  
Rekomendujemy: 

tematykę spotkań w ramach PK, która odnosi się do: opiniowania 

programów nauczania kształcenia w zawodach; monitorowania 

i dokumentowania wdrażania podstawy programowej kształcenia 

w zawodach; ewaluacji programów kształcenia w zawodach; 

dostosowywania programów nauczania do warunków szkolnych; 

nowelizacji statutu szkoły wynikającej ze zmian prawa 

oświatowego; wdrażania edukacji normalizacyjnej; organizowania 

kształcenia zadaniowego-modułowego; opracowywania scenariuszy 

zajęć edukacyjnych; planowania pracy dydaktycznej; 

konstruowania zadań egzaminacyjnych; redagowania dobrych 

praktyk. 

- Zaproszono dyrektorów szkół zawodowych i placówek 

oświatowych zajmujących się kształceniem zawodowym oraz 

nauczycieli do wymiany doświadczeń. Proponujemy pracę 

w sieciach współpracy i samokształcenia lub w zespołach. 

Na zakres wymiany doświadczeń ma wpływ grupa. Wymiana 

doświadczeń może zachodzić w zakresie, między innymi 

tworzenia i wdrażania innowacji pedagogicznych 

(metodycznych, programowych i organizacyjnych), organizacji 



DOBRE PRAKTYKI. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 
_________________________________________________________________ 
 

123 

konkursów zawodowych. Praca sieci może wiązać się z wymianą 

doświadczeniem w obszarze stosowanych metod pracy 

z uczniem, organizacji kształcenia zadaniowego; rozwijania 

twórczego myślenia uczniów oraz innej tematyki zgłoszonej 

indywidualnie. 

Tak jak w latach poprzednich, przywiązujemy szczególną wagę 

do praca nauczycieli w zespołach zadaniowych, metodycznych, 

innowacyjnych. Wynika to z faktu, że spotkania zespołów 

odgrywają ważną rolę w obszarze doskonalenia umiejętności 

metodycznych. Z jednej strony są formą dzielenia się wiedzą, 

upowszechnienia najlepszych doświadczeń pedagogicznych, 

z drugiej inspiracją do tworzenia nowych rozwiązań 

organizacyjnych i materiałów wspierających warsztat pracy 

nauczyciela. Efekty pracy zespołów upowszechniane będą 

w wydawanych przez ŁCDNiKP publikacjach. Przygotowano 

dotychczas cztery zeszyty poradnika metodycznego z cyklu 

Organizacja procesu uczenia się. Kolejny piąty zeszyt będzie 

upowszechniony jeszcze w tym roku. Chcemy podtrzymać 

tradycję, że w każdym zeszycie znajdzie się część 

charakteryzująca autorów publikacji oraz szkoły, które oni 

reprezentują. Jest to doskonała okazja do popularyzowania 

działalności szkół. 

Rekomendujemy: 

 uczestnictwo w sieciach współpracy i samokształcenia, 

 pracę w zespołach zadaniowych, metodycznych, innowacyjnych, 

 lekcje modelowe i koleżeńskie. 

 
2. Dyrektor i nauczyciel jako osoba motywująca do pracy – 

Pracownia Wychowania i Profilaktyki Jolanta Kałużna i Joanna 

Gruszczyńska  

 

Kluczowe stwierdzenia: 

Mów dziecku, że jest dobre i potrafi. 

Rozpoznaj dziecko – co jest dla niego ważne? Co się liczy? - efekt, 

a może kieruje się intuicją, albo lubi analizować lub ceni poczucie 

władzy? Dostosuj swoje działanie do dziecka. Motywuj przez 

budowanie chęci ze świadomością opłacalności. 
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Więcej informacji na temat motywowania – we współpracy 

z Pracownią Wychowania i Profilaktyki. 

 

3. Rozwój Sieci Kształcenia Modułowego i edukacji 

normalizacyjnej. ŁSKM zarekomendowała Donata 

Andrzejczak.  

Rekomendujemy szkołom: 

 udział w pracach ŁSKM, która zapewnia uczestnikom wymianę 

doświadczeń, programów i materiałów szkoleniowych, 

rozwiązań organizacyjnych, metodycznych oraz przykładów 

dobrych praktyk, 

 edukacje normalizacyjną, gdyż każdy materiał, proces lub 

działanie może być przedmiotem normalizacji. 

 

4. Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2015/2016.  

Problematykę egzaminów zawodowych przedstawił Marek 

Szymański konsultant w OKZiU oraz kierownik Wydziału 

Egzaminów Zawodowych w OKE. Zaprezentowano zasady 

organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego dla 

uczniów wynikające z nowych aktów prawnych.  

Rekomendujemy dyrektorom szkół: 

zestawienie wyników egzaminów zawodowych w województwie 

łódzkim. Jest to ważne źródło informacji na temat zawodów – 

kwalifikacji wybranych przez uczniów. Dane te można wykorzystać 

przy planowaniu kierunków kształcenia w szkole/placówce 

oświatowej.  

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi wspólnie 

z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje konferencje dla 

dyrektorów szkół zawodowych poświęcone: Planowaniu pracy 

szkoły w kontekście egzaminów zawodowych; Przygotowaniu 

egzaminów zawodowych w 2016 roku; Zmianom w ustawie 

o systemie oświaty i rozporządzeniu o ocenianiu dotyczące 

egzaminu zawodowego; Podsumowaniu sesji egzaminacyjnych 

w 2015 roku. Konferencja odbędzie się dla szkół z województwa 

łódzkiego 29 września 2015 roku w Audytorium im. A. Sołtana na 

Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej ul. Stefanowskiego 

1/15 w godzinach od 14:00 do 15:30. 
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5. Konkursy dla uczniów, nauczycieli i szkół.  

Scharakteryzowano konkursy zawodowe organizowane przez 

Pracownię Edukacji Zawodowej – Ryszard Zankowski.  

Rekomendujemy: 

 II Konkurs Wojewódzki Twórczości Technicznej Uczniów 

Szkół Ponadgimnazjalnych (kontakt: Donata Andrzejczak),  

 organizowane pod patronatem Oddziału Łódzkiego 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich konkursy zawodowe:  

a. VII Konkurs z podstaw elektrotechniki Szkolną Ligę Elektryki 

(kontakt: Maria Stompel),  

b. VI Konkurs z podstaw mechatroniki Szkolną Ligę 

Mechatroniki (kontakt: Ryszard Zankowski)  oraz  

c. XXIII Konkurs na Najlepszą pracę modelowo-konstrukcyjną 

w szkołach elektrycznych i elektronicznych (kontakt: Ryszard 

Zankowski),  

 XI Turniej Wiedzy Ekonomicznej (kontakt: Krystyna Kielan),  

 Najlepszą tematyczną ankietę wynalazczości na złożenie 

tematu racjonalizatorskiego do rozwiązania (kontakt: Joanna 

Orda), 

 Konkurs „Co wiem o mechatronice” adresowany do uczniów 

szkół niemechatronicznych (kontakt: Joanna Orda), 

a także 

 III Konkurs dla nauczycieli kształcenia zawodowego na 

„Najlepszy scenariusz zajęć prowadzonych metodą projektów” 

(kontakt: Donata Andrzejczak), 

 III Konkurs dla szkół „Lider wdrażania edukacji 

normalizacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych” (kontakt: 

Donata Andrzejczak). 

 

Zachęcamy dyrektorów szkół do występowania o objęcie 

patronatem ŁCDNiKP szkolnych konkursów zawodowych. Więcej 

informacji znajduje się w Szybkiej Informacji nr 4. Termin 

składania wniosków o patronat upływa 12 października 2015 roku 

(kontakt: Elżbieta Bytniewska).  
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Konkurs zawodowy szkolny: 

 jest formą motywowania nauczycieli do tworzenia warunków 

sprzyjających rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów, 

 sprzyja rozwijaniu zainteresowań uczniów, 

 inspiruje uczących się do pogłębienia wiedzy i umiejętności 

zawodowych osiąganych na drodze formalnej i pozaformalnej, 

 umożliwia uczniom zaprezentowanie wiedzy i umiejętności 

zawodowych z zakresu objętego konkursem, 

 zachęca do zainteresowania się olimpiadami i konkursami 

zawodowymi, 

 otwiera możliwości współzawodnictwa indywidualnego uczniów 

z różnych szkół oraz grupowego, np. w ramach ligi szkół.  

 

6. Komunikaty: 

 Zintegrowany system kwalifikacji 

Problematykę zintegrowanego systemu kwalifikacji oraz 

działalność ODZ omówiła Małgorzata Sienna kierownik Ośrodka 

Doradztwa Zawodowego.  

Zachęcono uczestników konferencji do zapoznania się z publikacją 

Polska Rama Kwalifikacji a Zintegrowany System Kwalifikacji 

przygotowaną przez Beatę Balińską z IBE zamieszczoną na stronie:  

http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=663. 

Rekomendujemy: 

 ofertę ODZ przygotowaną dla szkół ponadgimnazjalnych i jej 

uczniów, 

 PRK i ERK, jako punkt wyjścia do planowania edukacji 

zawodowej w szkołach zawodowych we współpracy 

z pracodawcami i instytucjami rynku pracy. 

 

 Konferencje ogólnopolskie i kursy doskonalące 

Zaprezentowano ważne kursy, warsztaty, seminaria, które zaczynają 

się już w październiku. Podczas konferencji przedstawiono kilka 

komunikatów, które wiążą się z wyzwaniami dla dyrektorów 

i nauczycieli kształcenia zawodowego, szkół i placówek w roku 

2014/2015. Omówiono też inne działania podejmowane 

w ŁCDNiKP.  

 

http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=663
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Rekomendujemy: 

1. Międzynarodowe Centrum Potwierdzania Kwalifikacji 

Barbara Kapruziak kierownik OKZiU zaprezentowała unikalne 

przedsięwzięcie ŁCDNiKP, które powstało na bazie doświadczeń 

wyniesionych z realizacji (w latach 1.10.2013-30.06.2015) projektu 

Program Współpracy Ponadnarodowej Nowe Kwalifikacje, nowe 

możliwości – Programista CNC zawodem przyszłości!.  

ŁCDNiKP z Izbą Rzemieślniczo-Handlową w Dreźnie (IHK) – 

partnerem strategicznym Centrum – podjęło się utworzenia 

Międzynarodowego Centrum Potwierdzenia Kompetencji 

w obszarze programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.  

Centrum na mocy zawartej umowy będzie jedynym i wyłącznym 

podmiotem w Polsce uprawnionym do przygotowania i realizacji 

kursów przygotowujących do certyfikowanego egzaminu w zakresie 

programowania obrabiarek sterowanych numerycznie a także 

jedynym i wyłącznym ośrodkiem egzaminacyjnym Izby 

Rzemieślniczo-Handlowej w Dreźnie na terenie Polski. 

2. I Kongres Innowacyjnych Nauczycieli ... z tabletem 

Kongres omówiła i zaproszenie do udziału w jego sesjach 

plenarnych skierowała Anna Koludo kierownik Ośrodka 

Nowoczesnych Technologii Informacyjnych.  

Organizatorami Kongresu są ŁCDNiKP oraz EduFakty-Uczę 

Nowocześnie. W trakcie jego trwania (2-3.10.2015 r.) przewidziano 

wystąpienia profesorów K. Diksa, M. Sysło, J. Pyżalskiego. 

Przygotowano też warsztaty. Ogromna różnorodność tematyczna 

zajęć może przysporzyć osobom zainteresowanym udziałem 

trudności z wyborem. Takiego wydarzenia na oświatowej mapie 

jeszcze nie było. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 

http://kongres.wckp.lodz.pl/   

3. Punkt Konsultacyjny Programu Erasmus+.  
Do korzystania z jego usług zachęciła Anna Koludo – kierownik 

ONTI. 

4. Ogólnopolską Konferencję dla dyrektorów i nauczycieli szkół 

zawodowych i centrów kształcenia praktycznego... ze 

smartfonem „Jak budować sprzężenia zwrotne edukacja – 

rynek pracy” 
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Konferencje omówiła i zaproszenie przekazała Grażyna Adamiec 

z PEZ. Spotkanie odbędzie się 28 i 29 października 2015 roku 

w hotelu 500 nad przepięknym jeziorem Zegrze pod Warszawą. 

Konferencję organizuje wydawca magazynu EduFakty-Uczę 

Nowocześnie. Partnerami merytorycznymi są: Łódzkie Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Krajowy 

Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Zespół 

Szkół Technicznych w Radomiu. Więcej informacji znajduje się na 

stronie http://konferencja.edufakty.pl/ Do uczestnictwa 

w konferencji zaproszono przedstawicieli pracodawców, organów 

prowadzących szkoły oraz organów nadzoru pedagogicznego. 

5. III Ogólnopolską Konferencję dla dyrektorów i nauczycieli 

szkół zawodowych  
Konferencję zaplanowano na 8-9 kwietnia 2016 roku. Odbędzie się 

ona w Łodzi.  

Organizowana jest przez portal EduFakty – Uczę Nowocześnie oraz 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. Dyrektorzy, nauczyciele i inni uczestnicy będą mogli 

dowiedzieć się, co nowego słychać w szkolnictwie zawodowym 

oraz skonfrontować swoje doświadczenia z innymi podczas paneli 

i warsztatów. Konferencje omówiła i zaproszenie przekazała 

Grażyna Adamiec z PEZ. 
6. Konferencję dotyczącą wykorzystania Funduszy 

Europejskich 

Miejsce: ŁCDNiKP, sala 210. Termin 6.10.2015 godz.10.00. 

Zaproszenie do uczestników skierowała Barbara Wrąbel – 

kierownik OEEiR. 

 

 Dobre praktyki 

Podsumowano działania związane z katalogowaniem dobrych 

praktyk w edukacji. W dotychczas wydanych dziesięciu zeszytach 

Katalogu zaprezentowano ok. 1200 dobrych praktyk. Aktualnie 

rozpoczęto zbieranie opisów do kolejnego, jedenastego Katalogu.  

Opis powinien się zamknąć w określonych przez wydawcę ramach 

objętościowych – 1 strona A4 (czcionka: Times New Roman, rozmiar: 

12, interlinia: 1,5, marginesy: standard 2,5). Redakcja daje sobie 

prawo wprowadzenia skrótu. 

http://konferencja.edufakty.pl/
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Publikacja Dobre praktyki. Katalog dobrych praktyk w edukacji 

jest miejscem upowszechniania informacji o szczególnie ważnych, 

innowacyjnych działaniach szkół, placówek oświatowych i innych 

instytucji działających na rzecz edukacji (patrz: Komunikat 35). Dobrą 

praktykę może rekomendować dyrektor szkoły lub placówki 

oświatowej, rekomendują ją również doradcy metodyczni 

i nauczyciele konsultanci ŁCDNiKP. Istotne punkty opisu: nazwa 

szkoły, tytuł dobrej praktyki, jej autor/autorzy, osoba 

rekomendująca, charakterystyka praktyki (inicjatywy/innowacji) 

z zaakcentowaniem istoty nowego rozwiązania oraz efekty 

wdrożenia. Rekomendujący przedstawiając dobrą praktykę 

powinien się skupić na wyróżniających ją informacjach, celach, 

nowości tego rozwiązania w stosunku do danej szkoły, innych szkół 

w kontekście jego wdrażania. Do opisu można załączyć zdjęcie 

ilustrujące praktykę, a także zdjęcie jej autora.  

 

Dlatego zachęcamy szkoły i placówki oświatowe do 

upowszechnienia dobrych praktyk poprzez ich publikowanie. 

W tym roku szkolnym: 

a) zaplanowano wydanie 3 zeszytów Katalogu,  

b) jeden zeszyt obejmować będzie dobre praktyki w kształceniu 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w łódzkich 

szkołach specjalnych, 

c) prezentować będziemy również dorobek wybitnych – 

twórczych nauczycieli (nauczycieli innowatorów). 

W sprawie opisów dobrych praktyk można kontaktować się 

z konsultantem Grażyną Adamiec w poniedziałki od 14.00-15.00, 

Kopcińskiego 29 sala nr 3. Opisy dobrych praktyk można przesyłać 

elektronicznie gadamiec@wckp.lodz.pl , 

 

 Badanie potrzeb nauczycieli i szkół w zakresie tworzenia 

sieci współpracy i doskonalenia zawodowego – przekazano 

dyrektorom szkół kwestionariusze ankiety z prośba o ich 

wypełnienie i udostępnienie wyników. 

 

 

 

mailto:gadamiec@wckp.lodz.pl
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 Inne Komunikaty: 

 od września 2015 roku sprawami kształcenia zawodowego 

uczniów w OKZiU zajmuje się pani Eleonora Muszyńska – 

kierownik Pracowni Kształcenia Praktycznego, 

 

 oferta podręczników do kształcenia zawodowego – 

zaprezentowano podręczniki z WSiP. 

Sławomir Piwoński reprezentujący Wydawnictwa Szkolne 

i Pedagogiczne wystawił ofertę podręczników do kształcenia 

zawodowego, między innymi w obszarach elektryki, budownictwa, 

ekonomii, fryzjerstwa, informatyki, języków obcych w kształceniu 

zawodowym. Zaprezentowany podczas Konferencji zestaw 

podręczników otrzymali dyrektorzy i nauczyciele zainteresowanych 

szkół. Ponadto, każdy uczestnik otrzymał katalog publikacji 

zawodowych, 

 

 Budżet obywatelski. Projekt S0028  

Zaproszono uczestników do zapoznania się z ulotką promującą 

Budowę windy zewnętrznej dla ŁCDNiKP. Rejon Łódź – 

Śródmieście i zagłosowanie na ten projekt w terminie od 19 do 

27.09.2015.  

 

Każda szkoła/placówka uczestnicząca w Konferencji otrzymała: 

 materiały Kształcenie zawodowe w szkołach 

ponadgimnazjalnych autorstwa Anny Siennickiej obejmujące 

ofertę szkół na rok 2015/2016. Ciekawym rozwiązaniem tej 

publikacji było pokazanie zawodów wraz z kwalifikacjami 

w podziale na obszary kształcenia i szkoły, w których 

zaplanowano to kształcenie. Przeglądając te zestawienia można 

od razu poznać nisze zawodowe – zawody, na które występuje 

zapotrzebowanie na rynku pracy, ale brak jest zainteresowania 

uczących się, zawody cieszące się ogromną popularnością wśród 

uczących się, dla których maleje zainteresowaniu rynku pracy. 

Rekomendujemy ten materiał informacyjny, jako źródło danych 

do wykorzystania przy planowaniu kierunków kształcenia na 

kolejny rok szkolny. Źródłem danych do napisania tej publikacji 

były informacje zamieszczone w Internecie (statuty i strony 
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internetowe). Do nowego poprawionego wydania, które będzie 

udostępnione na stronie OKZiU uwzględniono uwagi 

dyrektorów szkół i placówek oświatowych zgłoszone w trakcie 

konferencji, 

 materiał informacyjny zredagowany przez Danutę Urbaniak, 

w którym zamieszczono: 

o informacje o opiekunach szkół zawodowych z ŁCDNiKP, 

o wykaz dyżurów konsultantów Pracowni Edukacji Zawodowej 

w ramach PUNKTU KONSULTACYJNEGO dla 

nauczycieli kształcenia zawodowego wraz z proponowaną, 

przykładową, tematyką, 

o terminarz konsultacji indywidualnych konsultantów 

Pracowni Edukacji Zawodowej, 

o ofertę usług edukacyjnych z zakresu kształcenia 

zawodowego, kierowaną do publicznych i niepublicznych 

szkół zawodowych, dyrektorów, nauczycieli  i uczniów oraz 

innych osób dorosłych zainteresowanych osiąganiem 

kwalifikacji zawodowych na drodze formalnej 

i pozaformalnej, 

o wykaz konkursów zawodowych i wynalazczych, 

o sposób występowania szkół o honorowy patronat Dyrektora 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego, 

o wykaz zmian w prawie oświatowym, w zakresie kształcenia 

zawodowego, które zaczynają obowiązywać w roku szkolnym 

2015/2016, 

o wzór karty do rejestracji DOBRYCH PRAKTYK 

szkół/placówek wraz z przykładem opisu, 

 kwestionariusz ankiety rozpoznającej potrzeby kadry 

pedagogicznej w zakresie kształcenia ustawicznego,  

 Szybką Informację nr 31: Zaproszenie do udziału w kursie 

Organizacja procesu uczenia się,  

 Szybką Informację nr 32: Akademia Pomiaru dla nauczycieli 

szkół ponadgimnazjalnych. 
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Zainteresowani uczestnicy konferencji zwiedzili Ośrodek 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz wzięli udział 

w indywidualnych konsultacjach z konsultantami Pracowni 

Edukacji Zawodowej 

 

 Organizacja i prowadzenie w szkołach zawodowych kształcenia 

zawodowego wymaga od osób organizujących proces uczenia się 

podnoszenia umiejętności dydaktycznych. Pomocą w tym 

doskonaleniu mogą być różne formy oferowane przez ŁCDNiKP 

(http://wckp.lodz.pl/sites/default/files/OFERTA_2015_16.pdf) 

i opisane w Informatorze o usługach edukacyjnych ŁCDNiKP. 

Wydawany w cyklu miesięcznym, zawiera propozycje doskonalenia 

dla dyrektorów i nauczycieli, przekazywany jest do szkół 

i placówek oświatowych w formie papierowej, zaś w formie 

elektronicznej dostępny jest na stronie 

http://www.wckp.lodz.pl/content/informatory-szkolen  

 

http://wckp.lodz.pl/sites/default/files/OFERTA_2015_16.pdf
http://www.wckp.lodz.pl/content/informatory-szkolen
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Donata Andrzejczak 

Ewa Koper 

Małgorzata Sienna 

Barbara Kapruziak 

 

Rekomendacja Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów 
i Nauczycieli Kształcenia Zawodowego oraz Dyrektorów Centrów 

Kształcenia Praktycznego ze smartfonem 

 

zorganizowanej przez Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i EduFakty – Uczę 

nowocześnie, która odbyła się w dniach 28 i 29 października 2105 r. 

w Warszawie – Zegrze.  

Podczas dwudniowej konferencji omówiono zagadnienia 

dotyczące: 

 budowania wizerunku - marki szkoły zawodowej jako 

instytucji nowoczesnej, odpowiedzialnej i efektywnej, 

 nowoczesnego organizowania kształcenia zawodowego 

w różnych formach we współpracy z pracodawcami oraz 

potwierdzania kwalifikacji zawodowych uczących się,  

 zmian zachodzących w gospodarce i społeczeństwie, technice 

i technologii informacyjnej, które warunkują zmiany 

w edukacji, 

 możliwości jakie otwierają się przed edukacją i pracodawcami 

w związku z ogłoszeniem konkursów na projekty finansowane 

ze środków Unii Europejskiej. 

Konferencję patronatem merytorycznym objął Krajowy Ośrodek 

Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. 

Partnerami merytorycznymi Konferencji były firmy: ACER, 

ProData Axence, Konsorcjum FEN Sp. z o.o, Cyberoam, CISCO, 

Integrated Solutions, ORANGE. 

Partnerami technologicznymi były firmy ACTINA. LIBRUS, 

Samsung Business, Extreme Networks, SYSTEM-it, VERSIM 

Dystrybutor IT. 

Partnerzy IT: Mentor SYSTEMY AUDIOWIZUALNE, 

Documaster Campus, Euroimpex SA, Nashuatec, SAD Solution 

Expert. 
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Konferencja odbyła się z udziałem przedstawicieli wyższych 

uczelni, organów prowadzących, KOWEZiU, pracodawców, 

dyrektorów, nauczycieli szkół zawodowych i CKP. W Konferencji 

uczestniczyły 183 osoby. 

Partnerzy konferencji zorganizowali stanowiska i punkty 

konsultacyjne, które umożliwiały zapoznanie się z nowoczesnymi 

rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi oferowanymi 

przez firmy, a przeznaczonymi dla edukacji. 

Konferencję prowadził: Janusz Moos Dyrektor Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia oraz Maciej Kułak 

– dyrektor wydawnictwa EduFakty – Uczę Nowocześnie. 

Pierwszego dnia wygłoszono referaty:  

1. Marka szkoły zawodowej współpracującej z rynkiem pracy. 

J. Moos – Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia 

2. Wyzwania dla badań rynku pracy w kontekście zachodzących 

zmian w edukacji i aktualnych potrzeb przedsiębiorców. 

E. Ciepucha – Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

3. Projekty systemowe w ramach POWER realizowane przez 

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej 

i Ustawicznej. Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Partnerstwo na rzecz kształcenia 

zawodowego. Kamila Brzost – Dyrektor Krajowego Ośrodka 

Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. 

4. Wiele zadań, wiele wyzwań jedno rozwiązanie LIBRUS 

Synergia dostosowana do szkół zawodowych – Krzysztof 

Giertler, Librus. 

5. Kompleksowe rozwiązania ACTION dla edukacji, czyli 

optymalny wybór sprzętu IT dla Twojej szkoły – Maciej Rychta, 

Action S.A.. 

6. Regionalny Program Operacyjny na przykładzie województwa 

łódzkiego – Zbigniew Gwadera, Urząd Marszałkowski w Łodzi. 

7. Bezpieczna Szkoła, czyli sieć bez obaw – Dawid Królica, 

Extreme Networks, Norbert Blonkowski, System-IT Tomasz 

Kosatka, System-IT. 
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8. Technologia dla zawodu – mobilność w kształceniu zawodowym 

– Katarzyna Węglińska, Samsung. 

9. Ranga procesów wychowawczych w kształtowaniu postaw 

uczącego się do wykonywania pracy zawodowej – Jolanta 

Kałużna, ŁCDNiKP. 

10. Edukacja normalizacyjna w szkole zawodowej – dr Zygmunt 

Niechoda Polski Komitet Normalizacyjny.  

11. Dwusystemowy model kształcenia zawodowego jako 

odpowiedź na potrzeby rynku pracy – Donata Andrzejczak, 

ŁCDNiKP. 

Na zakończenie sesji wykładowej odbył się Panel dyskusyjny 

Szkoła zawodowa w otoczeniu społeczno-gospodarczym z udziałem 

dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych, pracodawców, 

KOWEZiU, centrów doskonalenia nauczycieli 

Panelistami byli Marek Szymański – Okręgowa Komisja 

Egzaminacyjna, Witold Woźniak – Krajowy Ośrodek Wspierania 

Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Małgorzata Joniuk-Piątkowska 

– dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi, 

Andrzej Żelasko – dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych 

w Łodzi, Artur Rudnicki – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych 

w Radomiu, Ryszard Mirys – nauczyciel Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, Barbara Kapruziak i Donata 

Andrzejczak – Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego, ACER. 

Paneliści udzielili odpowiedzi na pytania:  

1. Jaka jest rola rynku pracy w rozwoju szkolnych systemów 

edukacji? 

2. Jak budować sprzężenia zwrotne szkoła zawodowa – 

pracodawcy?  

3. Jak zapewnić udział pracodawców w budowaniu szkolnych 

systemów edukacji? 

W odpowiedzi na pytania podkreślono znaczenie badań rynku 

pracy i badań losów absolwentów dla pozyskiwania informacji 

o oczekiwanych przez pracodawców kompetencjach absolwentów 

szkół zawodowych. Ponieważ szkoły zawodowe przygotowują 

uczących się do pracy zawodowej, ważne jest nieustanne 

monitorowanie rynku pracy w zakresie zmian ilościowych 
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i jakościowych zapotrzebowania i podaży pracy oraz reagowanie na 

te zmiany. 

Zwrócono uwagę na to, że wyniki badań dotyczące zawodów 

nadwyżkowych i deficytowych mogą być obarczone błędem, 

szczególnie w zawodach szybko rotujących oraz w branżach o dużej 

dynamice zmian technicznych i technologicznych, które wymagają 

nieustannego doskonalenia zawodowego. Ponieważ cykl kształcenia 

uniemożliwia natychmiastową odpowiedź na zgłaszane 

zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników, podkreślano 

konieczność kształtowania umiejętności transferowalnych, które 

mogą być wykorzystywane przez całe życie.  

W dalszej części dyskusji podkreślono potrzebę ścisłej 

współpracy szkół i CKP z pracodawcami. Zaangażowanie 

pracodawców i szkół w proces planowania i organizowania 

kształcenia zawodowego oraz przyjęcia współodpowiedzialności za 

efekty tego kształcenia, pozwala podnieść jakość kształcenia oraz 

obniżyć jego koszty. Dlatego należy wspólnie opracowywać 

programy kształcenia, zorganizować stanowiska dydaktyczne, 

zapewnić stypendia dla najlepszych uczniów oraz zorganizowane 

praktyki i staże zawodowe zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.  

W dyskusji zwrócono uwagę na to, że kompetencje przydatne na 

rynku pracy mogą być kształtowane nie tylko w drodze kształcenia 

formalnego i pozaformalnego, ale także poprzez kształcenie 

nieformalne i udział uczących się w przedsięwzięciach organizacji 

pozarządowych np. w wolontariatach i akcjach społecznych. Takie 

działania pozwalają ukształtować postawy społeczne, a zdobyte 

doświadczenie może być wykorzystane w życiu osobistym 

i zawodowym. 

Dobre przygotowanie do potrzeb rynku pracy to między innymi 

wynik świadomego planowania i wyboru kariery edukacyjno 

zawodowej, który jest możliwy dzięki wspieraniu uczniów na 

każdym poziomie kształcenia przez doradców zawodowych. Udział 

uczących się w procesie doradczym niweluje koszty ekonomiczne 

i społeczne nietrafionych wyborów w zakresie kariery zawodowej.  

Wskazano także na potrzebę innego postrzegania szkoły 

zawodowej, nie przez pryzmat wyników na egzaminach, a przez 

umiejętność przygotowania do pełnienia ról zawodowych 
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i społecznych. Postawiono pytanie: co jest ważniejsze dla szkoły 

zawodowej zdawalność egzaminu zawodowego czy przygotowanie 

absolwenta  do właściwego funkcjonowaniu na rynku pracy – 

wskaźnik zatrudnienia. 

Przytoczono przykłady dobrych praktyk szkół, które prowadzą 

szeroko zakrojoną współpracę z pracodawcami - uczestnikami 

klastrów edukacyjnych. Współpraca ta wpływa na budowanie marki 

szkoły zawodowej w regionie. Podczas spotkań z pracodawcami 

uczniowie pozyskują informację o oczekiwaniach pracodawców, 

mają możliwość skonfrontowania własnych wyobrażeń o pracy 

z realnymi wymaganiami, przygotowują dokumenty aplikacyjne 

oraz uczestniczą w rozmowie kwalifikacyjnej. Taka współpraca 

ułatwia start zawodowy uczącym się. 

Paneliści wielokrotnie podkreślali, że należy dostosować 

podstawę programową i sposób organizowania kształcenia 

zawodowego do oczekiwań rynku pracy dlatego należy zapraszać 

pracodawców do współpracy na każdym etapie planowania, 

organizowania i walidacji procesu kształcenia. Należy tworzyć 

branżowe sieci współpracy, które ułatwią kontakt szkół 

z pracodawcami. Zaangażowanie pracodawców w proces 

kształcenia i walidacji jest (w większości przypadków) uzależnione 

od korzyści jakie będą osiągali w związku z przygotowaniem 

profesjonalnych gotowych do podjęcia pracy kadr. Dlatego 

w podstawie programowej kształcenia zawodowego muszą być 

wprowadzane zmiany zarówno w zakresie nowych zawodów, 

kwalifikacji jak i w zakresie efektów kształcenia, aby uwzględniać 

realne potrzeby rynku pracy.  

 

 

W podsumowaniu dyskusji wskazano następujące wnioski: 

Pracodawcy najchętniej współpracują z edukacją poprzez 

tworzenie klas patronackich, przyznawanie stypendiów, 

organizowanie kształcenia praktycznego, gdy potrzebują 

profesjonalnych pracowników. 

W zawodach, w których od wielu lat nie organizowano 

kształcenia przedstawiciele pracodawców są zatrudniani jako 

nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz jako egzaminatorzy. 
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Fundamentem dobrej współpracy pomiędzy pracodawcą i szkoła 

jest dobre rozumienie potrzeby współdziałania przez dyrektora 

szkoły, nauczycieli i przedstawicieli pracodawców. 

Współpraca szkół i pracodawców pozwala racjonalniej 

gospodarować środkami finansowymi zarówno pracodawców jak 

i szkół. 

Należy wprowadzać zmiany w PPKZ w zakresie wprowadzania 

nowych kwalifikacji, zawodów oraz zmian efektów kształcenia 

zgodnie ze zmianami jakie zachodzą na rynku pracy. 

Należy wprowadzić system zachęt ekonomicznych 

i pozaekonomicznych dla pracodawców, aby podejmowali 

współpracę ze szkołami. 

 

W dalszej części pierwszego dnia konferencji zorganizowano 

sesje warsztatowe.  

1. Bezpieczna sieć w szkole, bezpieczna szkoła w sieci – Daniel 

Żukowski, Konsorcjum FEN. 

Uczestnicy warsztatu dowiedzieli się na jakie aspekty prawne 

i funkcjonalne należy zwrócić uwagę, wybierając dla placówki 

sprzęt teleinformatyczny. Wskazano uczestnikom słabe punkty 

istniejących szkolnych sieci komputerowych i miejsca wrażliwe na 

ataki hakerów. Zaprezentowano rozwiązania spełniające najwyższe 

standardy bezpieczeństwa dotyczące wyboru sprzętu bezpiecznego, 

funkcjonalnego, łatwego w obsłudze i zarządzaniu oraz przyjaznego 

dla szkolnego budżetu. 

2. Wiele zadań, wiele wyzwań – jedno rozwiązanie. LIBRUS 

Synergia dostosowana do szkół zawodowych – Krzysztof 

Giertler, Librus. 

Przedstawiciel firmy Librus Synergia zaprezentował możliwości 

jakie daje elektroniczna obsługa dokumentacji szkolnej.  Motywacją 

wdrażania dzienników elektronicznych jest chęć usprawnienia 

obsługi dokumentacji szkolnej. W rzeczywistości jest to tylko jeden 

z wielu obszarów funkcjonowania, w którym szkoła oczekuje 

i potrzebuje wsparcia. Librus Synergia zaoferował kompleksowe 

wsparcie i obsługę w zakresie dokumentowania działalności szkoły, 

planowania pracy i monitorowania postępów edukacyjnych ucznia. 
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3. Bezpieczeństwo sieci – komu to potrzebne? – Dawid Królica, 

Extreme Networks, Jarosław Sobieszek, System – IT. 

Myślą przewodnią warsztatów było: bez bezpiecznej sieci, nie ma 

bezpiecznej szkoły. Wskazano, jak zaplanować i zbudować 

bezpieczną sieć, uchronić szkolne zasoby oraz zabezpieczyć dane 

wrażliwe (w tym osobowe) w sposób efektywny ekonomicznie. 

Wskazano różnice pomiędzy urządzeniami sieciowymi domowego 

użytku, a tymi które powinny się znaleźć w szkole. 

4. Zbuduj pracownię komputerową zgodnie ze swoimi potrzebami – 

Jerzy Dengler, Tomasz Gołdyn, ProData.  

Na warsztatach omówiono rozwiązania terminalowe, komputerowe, 

mobilne; przedstawiono cech dostępnych rozwiązań oraz 

możliwości jakie oferuję rynek w celu zbudowania pracowni 

spełniającej oczekiwania oraz  omówiono  koszty związane 

z eksploatacją pracowni. 

 

Drugi dzień konferencji rozpoczęto wygłoszeniem referatów:  

1. Osiąganie kwalifikacji rynkowych nad drodze pozaformlanej. 

Promowanie kreatywnych pracodawców. Barbara Kapruziak, 

Julia Mrówczyńska – Pałgan ŁCDNiKP. 

2. Model doradztwa zawodowego – lokalne działanie, globalne 

rozwiązanie. Małgorzata Sienna, Ewa Koper ŁCDNiKP. 

3. Znaczenie nowych zawodów – kwalifikacji dla systemu edukacji 

na przykładzie technika programisty obrabiarek CNC – Artur 

Grochowski, firma Mechatronik. 

4. Architektura wiedzy w szkole. Profesor Stanisław Dylak, 

z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznania. 

5. Nowoczesne Centra Kształcenia Zawodowego – Jolanta Kabata, 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Marcin 

Dżoga, Integrated Solutions. 

6. Kierunki rozwoju egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

w zawodzie – Marek Szymański, kierownik Wydziału 

Egzaminów Zawodowych OKE w Łodzi. 

 

Na szczególną uwagę tego dnia zasługuje wystąpienie profesora 

Stanisława Dylaka, który podkreślił ogromne znaczenie 

neurodydaktyki i konstruktywizmu dla efektywnego organizowania 
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procesu uczenia się. Profesor Dylak wskazał konieczność zmiany 

roli nauczyciela i uczącego się w procesie dydaktycznym. Mówił 

o potrzebie aktywności fizycznej podczas uczenia się ponieważ 

zwiększa ona aktywność intelektualną. Uczący się, który może 

stosować wiedzę w praktyce, lepiej się uczy, więcej zapamiętuje 

i otwiera się na kolejne obszary wiedzy. 

Artur Grochowski z firmy MECHATRONIK, omówił w imieniu 

firmy i ŁCDNiKP o Znaczeniu nowych zawodów – kwalifikacji dla 

systemu edukacji na przykładzie technika programisty obrabiarek 

CNC Wskazał konieczność zmian w organizacji i treściach 

egzaminu zawodowego oraz podkreślił ważną rolę Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 

które jako jedyna placówka w kraju ma prawo prowadzić 

certyfikowane przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Dreźnie kursy 

programowania obrabiarek CNC). 

 

W dalszej części drugiego dnia konferencji zorganizowano sesje 

warsztatowe.  

1. Co dzieje się w szkolnej sieci komputerowej – Magdalena Wąsik, 

Axence. 

Podczas warsztatów uczestnicy Konferencji dowiedzieli się jak 

sprawnie monitorować działanie szkolnej sieci, jak tworzyć 

interaktywne mapy sieci, jak skutecznie rozliczać licencje, w jaki 

sposób mieć kontrolę nad szkolną infrastrukturą IT, jak uzyskać 

wiedzę o działaniach użytkowników sieci, jak usprawnić usuwanie 

awarii w szkolnej sieci, oraz jak tworzyć politykę korzystania 

z zewnętrznych nośników danych. 

2. Programowanie na języku polskim – utopia czy droga do 

zaangażowania uczniów? – Adam Cyrański. 

Na warsztatach udzielono odpowiedzi na pytania: w jaki sposób 

umiejętność kodowania wpływa na pobudzenie możliwości 

twórczych uczniów. Jak połączyć ogień z wodą – czyli 

programowanie i język polski? Czy to w ogóle jest możliwe do 

połączenia? I po co to robić? 

3. Szkoła w międzynarodowym programie Erasmus + – Anna 

Koludo, Barbara Wrąbel. 

Podczas warsztatów pokazano uczestnikom, że każda szkoła może 
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podjąć współpracę międzynarodową z innymi europejskimi 

placówkami edukacyjnymi. Program Erasmus+ umożliwia zarówno 

organizację zagranicznych form doskonalenia, jak i realizacji 

partnerskich projektów w sektorach Edukacja Szkolna oraz 

Kształcenie i Szkolenia Zawodowe. 

4. Transformacyjna rola mobilnych technologii w kształceniu 

zawodowym. – Adam Cyrański  

W trakcie warsztatów zaprezentowano model szkoły stwarzającej 

możliwości uczniom i nauczycielom w zakresie organizowania 

wsparcie procesu kształcenia poprzez wykorzystanie technologii 

mobilnej, pozwalającej wyzwolić twórczy potencjał nauczycieli 

i uczniów.  

5. E-zawodowe.eu na smartfonie – Dorota Ługowska, EduFakty-

Uczę Nowocześnie.  

Podczas warsztatu uczestnicy zapoznali się z możliwościami 

wykorzystania smartfona w pracy dydaktycznej oraz uzyskali 

dostęp do materiałów konferencyjnych zamieszczonych na 

platformie e-zawodowe.eu. 

6. Prezi – nowy wymiar prezentacji i pracy grupowej – Anna 

Koludo. 

Prezi to  narzędzie pozwalające na rzeczywiste łączenie wielu 

mediów oraz wykorzystanie efektu kamery zbliżającej się 

i oddalającej od prezentowanych treści. Program ten pozwala 

uatrakcyjnić prezentację multimedialną i dlatego powinno być 

wykorzystywany w procesie organizowania kształcenia 

zawodowego. 
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Dyrektor SIMLOGIC. 

dr inż. Mariusz Jabłoński 

mariusz.jablonski@simlogic.pl 

 

Zawarcie partnerstwa o ścisłej współpracy pomiędzy Łódzkim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

a Centrum Serwisowo-Szkoleniowo-Kompetencyjnym Rozwiązań 
Automatyki SIMLOGIC. 

 

Wprowadzenie 

W grudniu 2015 roku zostało formalnie podpisane zawarte 

wcześniej porozumienie o ścisłej współpracy pomiędzy Łódzkim 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

a Centrum Serwisowo-Szkoleniowo-Kompetencyjnym Rozwiązań 

Automatyki SIMLOGIC.  

Nowy Partner ŁCDNiKP wnosi do współpracy nowy wymiar 

edukacyjny z uwagi na walory aplikacyjne oraz doświadczenia 

w realizacji projektów przemysłowych i szkoleń dedykowanych dla 

przemysłu.  

 

Perspektywy stworzenia nowej jakości edukacji zawodowej 

w Polsce  

O współpracy z ŁCDNiKP rozmawialiśmy od dawna. Wspólne 

działania dają możliwość wykorzystania potencjału ludzkiego 

i rzeczowego obu instytucji dla stworzenia warunków doskonalenia 

zawodowego odpowiadającego na zmieniające się warunki 

i oczekiwania polskiego przemysłu oraz tworzą nowy wymiar 

w edukacji zawodowej uczniów i studentów.  

ŁCDNiKP posiada własny budynek, a w nim nowoczesną 

i bardzo nowoczesną bazę dydaktyczną, co pozwala realizować 

projekty na skalę krajową i międzynarodową. Jest to jeden 

z największych i najnowocześniejszych ośrodków edukacji 

zawodowej w kraju.  

 

mailto:mariusz.jablonski@simlogic.pl
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SIMLOGIC. również dysponuje również własnym budynkiem, 

w którym obecnie znajduje się 5 laboratoriów szkoleniowych, 

zaplecze magazynowe, serwisowe i warsztatowe. Trwają prace nad 

nowymi laboratoriami które będą rezultatem zawartych umów 

autoryzacyjnych podpisanych przez SIMLOGIC. z EATON Electric 

oraz Bosch-Rexroth.  

Współpraca daje możliwość zbudowania najlepszej oferty dla 

przemysłu w kraju oraz za granicą dzięki współpracy z firmami 

produkującymi maszyny przemysłowe oraz specjalistyczne 

rozwiązania dedykowane.  

Współdziałanie SIMLOGIC. i ŁCDNiKP da możliwość realizacji 

wielu ciekawych projektów na potrzeby tworzenia nowych 

kierunków kształcenia i doposażenia pracowni technicznych.  

Zaplanowano wspólne pozyskiwanie funduszy na rozwój i nowe 

przedsięwzięcia, w tym konferencje techniczne.  

 

Współpraca będzie prowadzona w zakresie: 

 projektów szkoleniowych i inwestycyjnych finansowanych ze 

środków unijnych będących w dyspozycji Urzędu 

Marszałkowskiego jako Instytucji Finansującej, 

 problemów edukacji i przemysłu jako możliwości wspólnych 

działań ŁCDNiKP oraz SIMLOGIC., 

 rozwiązywania zidentyfikowanych problemów w systemie 

kształcenia kadr dla przemysłu, 

 wykorzystania doświadczenia SIMLOGIC. działającej na styku 

nauki, edukacji i przemysłu we wspólnych projektach szkolenio-

doradczych i inwestycyjnych, 

 opracowania podstaw programowych z obszaru hydrauliki 

siłowej, pneumatyki, techniki druku, elektroautomatyki 

i programów nauczania dla kwalifikacji wyodrębnionych w tych 

obszarach.  

SIMLOGIC.: 

 wnosi do współpracy znajomość realnych potrzeb przemysłu 

i otwartość na nowe kwalifikacje zawodowe, 

 tworzy warunki do praktycznego zastosowania wiedzy 

teoretycznej, które będą odzwierciedlały rozwiązania techniczne 

i technologiczne stosowane w przemyśle, 
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 zapewni wsparcie w zakresie wdrażania nowych technologii 

edukacyjnych, opartych na rozwiązaniach stosowanych 

w przemyśle – CODESYS CLASESS, 

 oferuje PROFIBUS AND PROFINET INTERNATIONAL 

COMPETENCE CENTER z zakresu PROFIBUS, PROFINET 

oraz PROFIDRIVE. 

Pozostałe obszary wsparcia, to wdrożenie i uruchomienie 

laboratorium Napędów Elektrycznych w oparciu o rozwiązania 

Partnerów Simlogic: AMK, EATON, SIEMENS. 
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Dyrektor SIMLOGIC. 

dr inż. Mariusz Jabłoński 

mariusz.jablonski@simlogic.pl 

 

Centrum Serwisowo-Szkoleniowo-Kompetencyjne Rozwiązań 
Automatyki SIMLOGIC. szansą na nowe projekty, praktyczne 

implementacje i zmianę wymiaru edukacji zawodowej 

 

SIMLOGIC. CENTRUM SERWISOWO-SZKOLENIOWO-

KOMPETENCYJNE ROZWIĄZAŃ AUTOMATYKI 

Firma SIMLOGIC. powstała 01.03.2007 roku jako polska firma 

rodzinna. Po ponad 8 latach istnienia może się pochwalić znaczącą 

i wciąż rosnącą – pozycją w branży automatyki przemysłowej. 

Zawdzięcza ją licznym realizacjom zastosowanym w przemysłach: 

motoryzacyjnym, hutniczym, chemicznym, kosmetycznym, 

spożywczym, tytoniowym, drukarskim, górnictwa odkrywkowego, 

drzewnym.  

 
Rys. 1 Kompleksowa oferta usług Centrum 

SIMLOGIC. 

 

 

 

 

 

Oferta firmy jest spójna i kompleksowa, a obejmuje następujące 

bloki główne: 

 projekty, modernizacje i bezpieczeństwo maszyn, 

 całodobowe usługi serwisowe,  

 naprawy falowników oraz sprzętu automatyki,  

 diagnostykę maszyn oraz komunikacji przemysłowej,  

 szkolenia specjalistyczne i dedykowane do rozwiązań 

zastosowanych w maszynach przemysłowych, 

mailto:mariusz.jablonski@simlogic.pl
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 ekspertyzy naukowo-techniczne,  

 audyty technologiczne, audyty bezpieczeństwa maszyn oraz 

dostosowanie maszyn do wymagań, 

 dostawę komponentów i kompleksowych rozwiązań oraz 

doradztwo techniczne.  

Wymieniony zakres usług stanowią aplikacje przemysłowe, 

modernizacje istniejących realizacji maszynowych oraz autorskie 

dedykowane specjalistyczne szkolenia techniczne, realizowane pod 

konkretne rozwiązania przemysłowe. Firma rozwija swoje struktury 

w kierunku kompleksowej oferty serwisowo-modernizacyjno-

szkoleniowej dla przemysłu wraz ze stałymi umowami 

serwisowymi z określonym czasem reakcji oraz magazynem części 

zamiennych.  

 

PROJEKTY, MODERNIZACJE, SERWIS 

Motto kompleksowej oferty usług firmy najlepiej oddają słowa 

ks. Stanisława Staszica (1758-1826): Nauki i umiejętności dopiero 

stają się użytecznymi, gdy są w praktyce do użytku publicznego 

zastosowane. Jednym słowem to praktyka czyni Mistrza, a jak 

powiedział Leonardo Da Vinci: Ci, którzy uprawiają praktykę bez 

pilności lub – by rzec lepiej – bez nauki, są jak żeglarze 

wypływający na morze statkiem bez steru i busoli, nie mając nigdy 

pewności, dokąd się skierują. Oczywiście dotyczy to także tych, 

którzy uprawiają naukę bez praktyki.  

Naszym zadaniem jest łączenie nauki z praktyką pozwalające na 

ciągły rozwój nowych technologii, bazy wiedzy i doświadczeń. 

Dalej to ciągły rozwój kadry jako bazy fachowców i transfer wiedzy 

do polskiego przemysłu.  

CSSzK posiada kompleksową ofertę dla zakładów przemysłowych: 

wsparcie techniczne, całodobowy hotline, magazyn i serwis 

naprawczy, działania prewencyjne, audyty maszyn, projekty nowe, 

migracje i retrofity oraz szkolenia specjalistyczne i dedykowane do 

posiadanych maszyn na potrzeby rozwoju sprawności służb 

maintenance i kadry zarządzającej. 
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Rys. 2 Przykłady realizacji przemysłowych SIMLOGIC. 

 

WYBRANE REALIZACJE PRAKTYCZNE 

 

1. URUCHOMIENIE NAPĘDÓW I OPRACOWANIE 

ALGORYTMU WYRÓWNYWANIA NAPRĘŻEŃ 

W MASZYNIE GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO 

Opracowanie algorytmu i implementacja projektu sterowania 

maszyny górniczej jest procesem składającym się z wielu etapów. 

Są to: założenia technologiczne, projektowanie, obliczenia 

elektromechaniczne parametrów konstrukcyjnych maszyn, 

projektowanie algorytmów sterowania maszyn, ich modelowanie 

i symulacja komputerowa, budowa i uruchamianie systemów 

sterowania, parametryzacja i programowanie oraz optymalizacja 

nastaw struktur regulacji. Dostępne współcześnie techniki 

sterowania oferują skalowalność systemu, a automatyzacja oparta 

jest na integracji funkcjonalności rozwiązań technologicznych 

z sekwencyjną logiką zawartą w sterownikach programowalnych. 

Zadania tworzonej aplikacji są optymalizowane przez cykliczne 

przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniami zadającymi 

i wykonawczymi za pośrednictwem komunikacyjnych sieci 

przemysłowych. 

 

Podczas wieloletnich prac wykonanych na obiektach górnictwa 

odkrywkowego dokonano szeregu badań naukowych i analiz 
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dotyczących zastosowanych rozwiązań zarówno w technice 

programistycznej, komunikacyjnej jak i systemach napędowych. 

Przedmiotem badań były wybrane maszyny systemu KTZ i ich 

warunki pracy. Bezpośrednio na tych obiektach przeprowadzono 

rozpoznania wstępne, analizę pomiarową oraz modyfikacje 

i opracowania nowych algorytmów. Przeprowadzone analizy objęły 

głównie napędy elektryczne – falownikowe systemy napędowe 

i algorytmy sterowania silników napędów jazdy, obrotu 

i podnoszenia z wykorzystaniem czujnika prędkości oraz 

bezczujnikowe. Głównym celem prac było zapewnienie wysokiego 

poziomu niezawodności eksploatacyjnej zastosowanych rozwiązań 

poprzez ograniczenie drgań i wibracji powstających podczas pracy 

maszyn, a w konsekwencji poprawa zdolności ruchowej 

i bezpieczeństwa. Opracowanie algorytmu uwzględniającego 

wzajemne interakcje pozwoliło na eliminacje zjawisk 

niekorzystnych i wydłużenie żywotności elementów systemu 

wydobywczego. 

 

2. CENTRALNY SYSTEM MONITOROWANIA, 

WIZUALIZACJI I AKWIZYCJI DANYCH 

Opisywane rozwiązanie obejmuje urządzenia znajdujące się 

w różnych budynkach, gdzie dociera sieć ETHERNET lub zachodzi 

potrzeba realizacji zdalnego dostępu bezprzewodowego za pomocą 

rozwiązań radiowych. Idea jest taka, aby wydzielić i odseparować 

z istniejących maszyn grupę sygnałów analogowych i cyfrowych, 

które chcielibyśmy monitorować. Następnie dokonuje się 

odpowiednich przyłączy i okablowania. Tak wykonany układ jest 

w stanie wysyłać już informacje cyfrowe, które następnie poddaje 

się procesowi obróbki jak skalowanie, weryfikacja stanów 

poziomów sygnałów a następnie wizualizacji i archiwizacji. 

Do realizacji praktycznej zastosowano najnowsze rozwiązania 

w zakresie komunikacji przemysłowej – magistralę PROFINET 

(powiązanie komunikacyjne urządzeń IO-Controller oraz IO-

Device). Standard ten zapewnia cykliczną wymianę danych 

pomiędzy centralną stacją operatorską, sterownikiem CPU 

i panelem HMI. Jest to możliwe dzięki temu, iż rozwiązanie 

PROFINET łączy w sobie cechy bardzo dobrze znanej od lat sieci 
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PROFIBUS oraz rozwiązań Ethernet. Standard PROINET 

wykorzystuje podstawowy model ISO/OSI do komunikacji 

i wymiany danych. Czas wymiany danych pomiędzy rozproszonymi 

peryferiami a centralnym sterownikiem to rząd kilku milisekund 

(protokół SRT). Podstawowym protokołem komunikacyjnym dla 

PROFINET jest TCP/UDP, które jest także standardem we 

wszystkich aplikacjach stosowanych w technologiach branży IT. 

Możliwe są różne topologie sieci, które dokładnie spełniały 

poszczególne wymagania stacji rozproszonych. System posiada 

skalowalność i jest bardzo elastyczny pod względem integracji, 

rozbudowy. Najważniejszą cechą jest diagnostyka zapewniona na 

poziomie sieci, modułów, centralnego sterownika SIMATIC oraz na 

poziomie rozwiązań wizualizacji. 

 

 
Rys. 3 Centralny system akwizycji danych 

 

Rozwiązanie korzysta z aktualnych zabezpieczeń lokalnych systemu 

IT i cały czas jest pod jego kontrolą w obszarze adresowym 

z przyznanymi prawami do korzystania z protokołów 

komunikacyjnych przez administratorów systemu IT. W trakcie 

uruchamiania rozwiązań zintegrowanych i najnowszych generacji 

należy pamiętać, aby dokładnie zapoznać się ze szczegółami 

dotyczącymi protokołów sieciowych i opisem mechanizmu 

wymiany danych PROFINET RT, gdyż może okazać się, iż należy 

odpowiednio skonfigurować już istniejącą infrastrukturę sieci IT – 

sieci VLAN (wirtualne sieci lokalne). Dla zapewnienia komunikacji 

PROFINET RT priorytet komunikatów przypisywany jest zgodnie 

ze standardem IEEE 802.1Q, Przy sieciach VLAN wykorzystuje się 
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do tego priorytet 6 VLAN ID 0. Procedura ta opisana jest 

w standardzie IEEE 802.1P. Szczegóły znajdują się w dokumentacji 

do urządzeń klasy PROFINET RT wraz z budowę ramki 

komunikacyjnej. 

 

3. CENTRUM SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH 

SIMLOGIC. 

SIMLOGIC. aktywnie rozwija Centrum Szkoleń Specjalistycznych. 

W ofercie CENTRUM znajduje się ponad 150 różnych modułów 

szkoleniowych z zakresu specjalistycznych szkoleń technicznych. 

Są to zarówno szkolenia specjalistyczne autorskie, jak również 

szkolenia dedykowane. Szkolenia terminarzowe oferowane są 

w formie stacjonarnej i odbywają się w profesjonalnie 

przygotowanych laboratoriach dydaktyczno-technologicznych 

znajdujących się w siedzibie firmy w Łodzi.  

 

 
Rys. 4 Logo CENTRUM SZKOLENIOWEGO SIMLOGIC – od A do Z 

 

SIMLOGIC. oferuje również szkolenia wyjazdowe oraz 

dedykowane odbywające się u Kontrahentów, np. szkolenia 

technologiczne lub przeznaczone dla służb utrzymania ruchu 

i dostosowane do rozwiązań zastosowanych w maszynach. 

Szkolenia mogą być prowadzone według autorskich programów 

SIMLOGIC. oraz jako dedykowane ukierunkowane na rozwiązania 

zastosowane w maszynach a nie na produkty automatyki. Program 

jest także często dostosowywany do rozwiązań znajdujących się 

w danym urządzeniu, procesie, czy zakładzie przemysłowym. 

W działalności szkoleniowej CENTRUM SZKOLENIOWE 

SIMLOGIC. kieruje się mottem, którym są słowa Konfucjusza: 

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi 

zrobić, a zrozumiem. 
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W myśl tych słów, zwracamy szczególną uwagę na łączenie teorii 

z praktyką. Na bieżąco monitorujemy postępy uczestników szkoleń 

poprzez autorski system SIMLOGIC. TRAINING 

MANAGEMENT SYSTEM – STMS. Poprzez zdobywanie wiedzy, 

dzięki opracowywaniu dostosowanej do potrzeb wieloetapowej 

koncepcji rozwoju zawodowego pracowników, pomagamy 

w rozwoju zawodowym, przebranżawianiu lub nauki nowego 

zawodu.  

 

SALE SZKOLENIOWE CENTRUM SIMLOGIC.: 

 

1. AUTOMATYKI I TECHNIKI 

NAPĘDOWEJ EATON 

 
2. AUTOMATYKI I TECHNIKI 

NAPĘDOWEJ BECKHOFF 

 
3. STEROWNIKÓW 

PROGRAMOWALNYCH SIEMENS 

 
4. TECHNIKI NAPĘDOWEJ 

SIEMENS 

 
5. KOMUNIKACJI 

PRZEMYSŁOWEJ 

I DIAGNOSTYKI 

PROFIBUS/PROFINET  
 

CENTRUM SZKOLENIOWE SIMLOGIC. zapewnia uczestnikom 

dostęp do specjalistów oraz nieustanny rozwój i ciągłą aktualizację 

bazy sprzętowej. Aktualnie posiadamy 5 laboratoriów – trwają 

prace nad rozbudową i kolejnymi realizacjami. Staramy się, aby 

wszystkie szkolenia w naszej firmie odbywały się na 
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indywidualnych zestawach dydaktycznych. Nasze szkolenia bardzo 

często są przygotowywane jako dedykowane pod indywidualnie 

wymagania i rozwiązania aplikacyjne naszych klientów.  

 
Rys. 5 Zestawy dydaktyczne SIMLOGIC. używane do realizacji szkoleń 

stacjonarnych i mobilnych 

 

Do realizacji naszych szkoleń zapewniamy: 

 profesjonalną kadrę i wykładowców z wieloletnim 

doświadczeniem zawodowym z zakresu automatyki 

przemysłowej oraz solidnym przygotowaniem i praktyką 

przemysłową i akademicką, 

 obszerną, ciągle rozwijaną, nowoczesną bazę sprzętową – na 

większości prowadzonych szkoleń, osoby w nim 

uczestniczące pracują na indywidualnym stanowisku, 

 profesjonalnie przygotowane, dedykowane materiały 

instruktażowo-szkoleniowe w języku polskim, opracowane 

według własnej koncepcji i ciągle udoskonalane,  

 roczny terminarz planowanych szkoleń oraz dogodnie ustalane 

terminy szkoleń dla szkoleń dedykowanych,  

 sale szkoleniowe z wyposażeniem w pomoce dydaktyczne, 

przy czym możliwe są szkolenia bezpośrednio u klienta, 

 w przypadku szkoleń dedykowanych, specjalistycznie 

opracowany tok kursu, po wcześniejszym rozpoznaniu bazy 

sprzętowej, 
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 profesjonalizm i rzetelność przygotowywanych szkoleń,  

 bezpłatne warsztaty techniczne realizowane na terenie kraju, 

 bezpłatny hotline 24h/7 dni w tygodniu dla uczestników 

naszych szkoleń, 

 bezpłatny audyt i wspólną diagnostykę komunikacji na terenie 

zakładu po szkoleniach komunikacyjnych po realizacji cyklu 

szkoleniowego z w/w zakresu, 

 bezpłatny audyt i wspólną diagnostykę techniki napędowej na 

terenie zakładu jednej, wybranej maszyny po realizacji cyklu 

szkoleniowego z w/w zakresu. 

 

CO NAS WYRÓŻNIA? 

Kadra prowadząca szkolenia, to etatowi pracownicy firmy 

SIMLOGIC. ze stopniem naukowym dr lub mgr, posiadający 

ukończony kurs pedagogiczny uprawniający do prowadzenia 

szkoleń, doświadczenie szkoleniowe w przemyśle i akademickie, 

posiadający dorobek przemysłowy w postaci projektów aplikacji, 

uruchamiania i wdrożeń, potrafiący pomóc w sytuacjach 

problemowych (postoje maszyn, awarie, serwis, problemy z pracą 

maszyn). Kadra zewnętrzna SIMLOGIC. to pracownicy wyższych 

uczelni technicznych ze stopniem naukowym prof., dr lub mgr, 

posiadający ukończony kurs pedagogiczny uprawniający do 

prowadzenia szkoleń, doświadczenie szkoleniowe w przemyśle 

i akademickie oraz współpracujący z SIMLOGIC. od wielu lat 

w zakresie szkoleń i wdrożeń przemysłowych. Kadra SIMLOGIC. 

posiada uprawnienia elektryczne w zakresie dozoru i eksploatacji 

urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu 

powyżej 1kV oraz w zakresie dozoru, eksploatacji i aparatury 

kontrolno-pomiarowej. Kadra posiada przeszkolenie zagraniczne 

oraz krajowe EATON, AMK, HHB, Bosch-Rexroth, PI, Siemens 

w zakresie techniki napędowej, systemów sterowania, komunikacji, 

Motion Control i  bezpieczeństwa maszyn. Dla naszych klientów, 

zapewniamy całodobowy numer serwisowy hotline 696626627, do 

wsparcia technicznego, gdzie można uzyskać pomoc 

w rozwiązywaniu problemów i lokalizacji usterek w pracy maszyn, 

w usuwaniu awarii, a także wsparcie techniczne po szkoleniach. 

Trenerzy SIMLOGIC. posiadają nie tylko praktykę i doświadczenia 
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dydaktyczne, czy akademickie, ale także projektowe, aplikacyjne, 

wdrożeniowe i serwisowe – SIMLOGIC. prowadzi dział projektów 

i regularny serwis maszyn oraz naprawy sprzętu.  

Bardzo często działamy na terenie zakładów naszych klientów wraz 

z uczestnikami naszych szkoleń. Dzięki temu lepiej rozumiemy ich 

problemy i potrzeby oraz specyfikę utrzymania ruchu maszyn 

papierniczych wraz z presją czasu w przypadku wystąpienia awarii. 

Naszą pozytywną współpracę dokumentują nasze liczne listy 

referencyjne. 

 

BADANIA, AUDYTY, RAPORTY I EKSPERTYZY, 

POMIARY 

To co nas jeszcze wyróżnia, to znajomość dobra zagadnień 

technicznych, praktyka naukowa i badawcza na obiektach 

przemysłowych, a co za tym idzie umiejętność kompleksowej 

analizy zjawisk interdyscyplinarnych. Cechy te pozwalaj realizować 

zlecenia eksperckie na wykonywanie ekspertyz naukowo 

technicznych: problemy z działaniem maszyn, uszkodzenia maszyn, 

wypadki podczas pracy maszyn, niewłaściwy dobór komponentów, 

niepoprawna konfiguracja, błędne oprogramowanie.  

 

Rys. 6 Przykład ekspertyzy naukowo-technicznej wykonywanej na obiekcie 

górnictwa odkrywkowego, maszynie PGOT 
 

Dodatkowo realizujemy audyty z zakresu bezpieczeństwa maszyn 

wraz z realizacją zaleceń poaudytowych. Tutaj współpracujemy 

z jednostką notyfikowaną i jednymi z najlepszych ekspertów z tego 

zakresu w kraju. 
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Jako Centrum Kompetencyjne z zakresy sieci przemysłowych 

wykonujemy diagnostykę sieci PROFIBUS/PROFINET. 

Zajmujemy się doborem sprzętu do komunikacji radiowej na duże 

odległości. Wykonujemy także specjalistyczne pomiary pól 

elektromagnetycznych, pomiary czasu bezpiecznego zatrzymania 

maszyn, elektryczne i termowizyjne oraz monitorowania instalacji 

średniego napięcia. Do powyższych usług dysponujemy bardzo 

zaawansowanym sprzętem.  

Zakupu części sprzętu oraz systemu do monitorowania maszyn 

dokonano na bazie dofinansowania projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na 

lata 2007-2013 oś priorytetowa iii: gospodarka, innowacyjność, 

przedsiębiorczość działanie iii.6: rozwój mikro- i małych 

przedsiębiorstw. Nr konkursu: rpld.03.06.00-3/11. Tytuł wniosku: 

Zakup specjalistycznych urządzeń w celu wyposażenia unikatowej 

pracowni automatyki procesowej, łączącej naukę z przemysłem, 

dostawcami technologii oraz z producentami maszyn ogólnego 

i specjalnego przeznaczenia – udoskonalenie i rozszerzenie bieżącej 

działalności firmy SIMLOGIC.. 

 

WARSZTATY TECHNICZNE I SEMINARIA 

SIMLOGIC. bierze aktywny udział lub jest organizatorem różnego 

rodzajów warsztatów technicznych, czy seminariów. W trakcie tych 

wydarzeń prezentujemy następujące zagadnienia: 

1. Rozwiązania CENTRUM SIMLOGIC. w zakresie instalacji 

elektrycznych: oświetlenie LED, SMARTWIRE, rozdzielnice 

XBMS, CODESYS – na bazie rozwiązań firmy EATON. 

2. Model działania firmy SIMLOGIC. w zakresie usług 

dotyczących aplikacji przemysłowych, techniki napędowej 

(magazyn, serwis, naprawy), paneli operatorskich i wizualizacji, 

programowania w CODESYS, komunikacji PROFIBUS/ 

PTOFINET/ SMARTWIRE i bezpieczeństwa maszyn. 

Uzupełnieniem są oferowane szkolenia dedykowane, bazujące 

na sprzęcie różnych dostawców wraz z referencjami. 
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Rys. 7 Pracownicy SIMLOGIC. podczas konferencji technicznej 

organizowanej przez AxonMedia 
 

3. Innowacyjne rozwiązania w zakresie monitorowania 

i sterowania instalacji nisko- i średnionapięciowych. W tym 

zakresie prezentujemy bardzo ciekawy system monitorowania 

instalacji średniego napięcia INSULGARD firmy EATON, 

bazujący na metodzie badania wyładowań niezupełnych wraz 

z omówieniem aplikacji referencyjnej, testowany przez 2 lata na 

koparce KWK Konin. System został zainstalowany 

i uruchomiony przez zespół KWK – SIMLOGIC.-EATON na 

maszynie górniczej – koparce i przez 2 lata monitorował stan 

izolacji urządzeń zasilających maszynę. Informacje o bieżącym 

stanie izolacji były przesyłane w comiesięcznych raportach. 

Użytkownik miał możliwość zdalnego dostępu do odczytu 

danych z urządzenia. 

4. Na stoisku firmowym, mobilne zestawy dydaktyczne 

SIMLOGIC. przeznaczone do prezentacji rozwiązań 

zintegrowanej automatyki EATON: (sterownik PLC, SmartWire, 

Safety, napędy DA1, panele operatorskie, komunikacja Modbus, 

PROFIBUS. wizualizacja).  

5. Zainteresowanym, ofertę usług szkoleniowych, usług 

serwisowych z zakresu aparatury i rozwiązań: BOSCH-

REXROTH, AMK, EATON, HHB, SIEMENS a także 

współpracę z SIMLOGIC., jako Autoryzowanym Serwisem.  

6. Warsztaty praktyczne, których tematyka zawsze jest spójna 

z tematyka wydarzenia, w którym bierzemy udział. Tematyka 

może np. dotyczyć: Zintegrowanej automatyki w rozwiązaniach 

SIMLOGIC: PLC, napędy, komunikacja, wizualizacja i safety. 

W trakcie trwania warsztatów uczestnicy mają możliwość: 

 rozszerzenia i praktycznego utrwalania tematyki głównej 

konferencji, 
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 zapoznania się ze sprzętem EATON: sterowniki, 

przemienniki, sieci komunikacyjne, rozwiązania 

bezpieczeństwa, monitorowanie energii, 

 pracy w środowisku CODESYS oraz zastosowania 

oprogramowania do przemienników, urządzeń 

bezpieczeństwa, wizualizacji i monitorowania stanu izolacji, 

 poznania koncepcji zintegrowanej automatyki w zastosowaniu 

programowania i budowy maszyn, 

 napisania prostych programów sterujących dla SMARTWIRE, 

PLC, HMI i urządzeń bezpieczeństwa, 

 zapoznania się z koncepcją sieci SmartWire-DT, 

 pracy na zestawach dydaktycznych SIMLOGIC., 

 wymiany poglądów i doświadczeń praktycznych. 

   

Rys. 8 Prezentacja tematyki z zakresu sieci komunikacyjnych oraz techniki 

napędowej podczas konferencji technicznych 

 

Do realizacji tego typu imprez, z jednej strony wymagany jest 

udział ekspertów i specjalistów z danej dziedziny (tematyka 

warsztatów), a jednocześnie, pytania uczestników często 

wykraczają poza obszar konferencji, zatem od ekspertów wymaga 

się także wiedzy i podejścia interdyscyplinarnego do zachodzących 

zjawisk oraz znajomości problematyki współczesnych rozwiązań 

technicznych, które często wykraczają poza ramy specjalizacji lub 

dyscypliny naukowej prelegenta.  
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Rys. 9 Bezpłatne konferencje techniczne, warsztaty i seminaria SIMLOGIC. 

realizowane dla Kontrahentów 

 

Kolejnym wyzwaniem, jest chęć ugruntowania wiedzy i potrzebę 

wzbogacenia programu poprzez zorganizowanie warsztatów 

praktycznych. Zadanie to wymaga bowiem posiadania zarówno 

odpowiedniego zaplecza sprzętowego (w naszym przypadku jest to 

pięć sal szkoleniowych oraz 80 różnych zestawów dydaktycznych) 

wraz możliwością jego mobilnego przemieszczania – mobilny 

transport sprzętu. Do tego potrzebna jest flota samochodowa oraz 

kadra specjalistów, która po przewiezieniu i zainstalowaniu sprzętu 

na miejscu sprawnie uruchomi i sprawdzi urządzenia, na dodatek 

w bardzo krótkim czasie. 

 

TARGI, KONFERENCJE I SEMINARIA 

Imprezy targowe są wpisane w profil działalności każdej firmy, 

która chce się rozwijać. Tutaj podam trzy najlepsze, moim zdaniem, 

przykłady z branży: 

1. TARGI AUTOMATICON – Warszawa, Polska – zasięg 

międzynarodowy 

Targi Automaticon każdego roku cieszą się bardzo dużym 

powodzeniem, zarówno wśród wystawców, jak również wśród 

odwiedzających. Jest to jedna z największych branżowych imprez 
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targowych w Polsce. W trakcie targów Automaticon, firma 

SIMLOGIC. reprezentuje na stanowisku firmowym A-25, 

znajdującym się w hali głównej kompleksu targowego.  

 

Rys. 10 Stoisko firmowe SIMLOGIC. podczas Targów Automaticon 

 

Nasi specjaliści prowadzą szereg spotkań i udzielają odpowiedzi na 

pytania odwiedzających gości, którzy z wielkim zainteresowaniem 

dopytują o szczegóły dotyczące zarówno naszej działalności, jak 

również oferowanych produktów i technologii, a także 

innowacyjnych rozwiązań aplikacyjnych i bazy usług szkoleń 

dedykowanych. 

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się tematy związane 

z możliwością organizacji interesujących praktyk dla studentów, 

a także z wspólnym udziałem w projektach technicznych, naukowo-

badawczych i grantach. Odwiedzający goście zwracają uwagę na 

zakres i kompleksowość usług, często podkreślając fakt, iż będąc 

firmą polską, staramy się angażować w poszukiwanie nowych 

technologii i profesjonalnych rozwiązań, które będąc w deficycie są 

bardzo kosztowne. Od dwóch lat, drugiego dnia targów, poza 

ciekawym i rozbudowanym stoiskiem A25, oferujemy bezpłatne 

całodniowe sympozja odbywające się w głównej sali C, 

mieszczących się na pierwszym piętrze Tragów. 

   

Rys. 11 Widok sali seminaryjnej przygotowanej do realizacji sympozjum 
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Program wystąpień został starannie dobrany na podstawie 

doświadczeń praktycznych oraz zrealizowanych prac w ramach 

aplikacji, czy projektów SIMLOGIC. i przygotowany 

kompleksowo, tak aby uczestnicy mogli zapoznać się 

z najnowszymi trendami, czy rozwiązaniami na bezpośrednich 

przykładach praktycznych. 

Wszystkie punkty sympozjum są nieodłącznym elementem 

i składają się w jedną spójną całość, utwierdzając nas 

w przekonaniu o słuszności, dokonanych wyborów w zakresie 

rozwijania zawansowanego know-how w zakresie automatyki 

przemysłowej. Najważniejszą cechą charakteryzującą stanowi tutaj 

bowiem ciężka, solidna i systematyczna praca w zawodzie, która 

poprzez kolejne poziomy zdobywanego doświadczenia, pozwala 

ugruntować elementy otrzymanego wykształcenia oraz rozwinąć 

wiedzę teoretyczna i praktyczną. Takie podejście, uczy szacunku do 

ludzi ale również pozwala na zgłębianie tajników zawodu właśnie 

poprzez pracę. Prze dwa dni powtórzyliśmy tematykę, gdyż niektóre 

osoby przyjechały tylko na nasze warsztaty, co pozwoliło im 

ugruntować materiał, gdyż uczestniczyli zarówno pierwszego, jak 

również drugiego dnia, czym sprawili nam wielką radość! Dzięki 

staraniom, poszerzyło się także grono naszych stałych słuchaczy, 

który pojawili się specjalnie na naszych warsztatach kolejny raz. 

2. TARGI SPS IPC DRIVES – Norymberga, Niemcy – zasięg 

międzynarodowy 

Targi SPS odbywają się każdego roku w listopadzie 

w Norymberdze. Są to największe europejskie targi automatyki. 

Każdego roku SPS IPC DRIVES skupiają największych 

międzynarodowych wystawców oraz specjalistów z dziedziny 

automatyki przemysłowej. Odwiedzający przybywają z różnych 

miejsc naszego globu, pragnąc pozyskać informacje dotyczące 

nowości rynkowych i trendów rozwojowych. Najczęściej 

oczekiwania rozmijają się z rzeczywistością, gdyż Targi potrafią 

pozytywnie zaskoczyć każdego. SPS IPS DRIVES to 

niekwestionowanie jedna z największych w Europie imprez 

targowych w branży automatyki, systemów sterowania i techniki 

napędowej. Spotkanie z krajowymi oraz międzynarodowymi 

wystawcami może zapewnić możliwość zapoznania się z wszelkimi 
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dostępnymi na rynku innowacjami, gwarantując ukierunkowanie 

względem indywidualnych potrzeb oraz dobór najwłaściwszych 

rozwiązań, gwarantujących oczekiwany rozwój przedsiębiorstw 

oraz różnych branż gałęzi przemysłu. Zespół firmy Simlogic. od 

kliku lat jest obecny na targach SPS IPC DRIVES jako współ-

wystawca lub partner. Rok temu, jako oficjalny partner w Polsce 

firmy 3S-Smart Software Solutions GmbH (producent 

oprogramowania CODESYS) wspólnie promowaliśmy rozwiązania 

zintegrowanego środowiska programistycznego CODESYS na 

stoisku firmy 3S. W bieżący roku, jako Autoryzowany partner firmy 

EATON, w uznaniu naszych zasług i dokonań, firma EATON, 

zamieściła nasze logo na swoim stoisku firmowym. W trakcie 

targów była odtwarzana prezentacja o głównych partnerach firmy.  

3. KONFERENCJA KINTE 

KINTE to skrót od Konferencja Innowacyjnych Rozwiązań 

i Technologii Przemysłowych. Konferencja stanowi realną 

odpowiedź na aktualne potrzeby wsparcia merytorycznego dla 

pracowników służb utrzymania ruchu polskiego przemysłu. 

Konferencja umożliwia uczestnikom bezpośredni kontakt 

z najnowszymi rozwiązaniami oraz szeroką wymianę doświadczeń 

praktycznych i zawodowych. Udział w konferencji biorą 

przedstawiciele wiodących firm z różnych branż przemysłu 

produkcji i wydobycia oraz specjaliści z branży automatyki 

przemysłowej.  

 

Rys. 12 Zdjęcie zbiorowe uczestników II edycji konferencji KINTE, 2015 
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Podjęcie przez nas wyzwania organizacji konferencji naukowo-

technicznej wynika głównie z potrzeby stworzenia oraz rozwoju 

stabilnej i niezależnej platformy do realnej wymiany doświadczeń 

przemysłowych zarówno praktycznych jak i zawodowych pomiędzy 

Odbiorcami – Użytkownikami (pracownikami różnych firm 

Polskiego Przemysłu) a Dostawcami Technologii (głównie firmy 

zagraniczne), transferowanych z naszą pomocą: Centrum 

Serwisowo-Szkoleniowo-Kompetencyjnego Rozw iązań 

Automatyki. 

 

Rys. 13 Fotograficzny skrót z oficjalnej części konferencji KINTE II edycja 

2015 

 

Konferencja KINTE zmienia się i w tym roku została podzielona na 

osiem głównych bloków tematycznych: 

I. Automatyka i sterowanie maszyn. 

II. Napędy elektryczne, motion control, systemy napędowe, 

elektromechanika. 

III. Codesys platforma zintegrowanej automatyki: PLC, HMI, 

WEB, OPC, MC, CNC wizualizacja, komunikacja, safety. 

IV. Diagnostyka i monitorowanie maszyn przemysłowych: 

elektroautomatyka, hydraulika, pneumatyka, mechanika. 

V. Bezpieczeństwo maszyn i procesów. 

VI. Sieci przemysłowe, projektowanie, komunikacja 

i diagnostyka. 

VII. Rozdzielnice, aparatura łączeniowa, zabezpieczenia, 

pomiary. 

VIII. Projektowanie, dokumentowanie, dobór komponentów do 

pracy w apliakcjach przemysłowych – audyty, oświetlenie 

led. 

Sponsorami II edycji konferencji były firmy: EATON, AUCOTEC, 

3S CODESYS oraz SIMLOGIC. 

Uczestnikami konferencji są także reprezentanci środowiska 

naukowego: 
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 Pan Prof. Andrzej Dębowski – automatyk, doskonały praktyk 

w zakresie sterowania i regulacji, wybitny specjalista,  

 Pan Prof. Jan Anuszczyk – energetyk, maszynowiec, 

doskonały praktyk,  

 Pan Prof. Włodzimierz Wawszczak – maszyny przepływowe, 

wybitny specjalista, posiadający w dorobku 25 patentów 

naukowych. 

 

Rys. 14 Wystąpienia inauguracyjne podczas II edycji KINTE 

 

Docelowa forma konferencji została zaproponowana w taki sposób, 

aby każdego dnia docelowo mogło odbywać się aż 64 bloków 

tematycznych, po 8 do wyboru dla każdego uczestnika w formie 

zajęć instruktażowych oraz projektowo-warsztatowych, 

połączonych z zajęciami praktycznymi, w grupach 15-20 

osobowych. Po części wstępnej, zgodnie z harmonogramem, 

rozpoczęto zajęcia praktyczne, we wcześniej przygotowanych 

salach konferencyjnych. W tym roku podzieliśmy bloki tematyczne 

na 4 sale konferencyjne (docelowo 8). Poza wysokim poziomem 

merytorycznym wydarzenia zaprezentowano bardzo wysoki poziom 

zajęć integracyjnych i atrakcji wieczornych. Pierwszego dnia, po 

zajęciach integracyjnych – Agent 007, wieczorem odbył się Wieczór 

Wojskowy. Moc atrakcji, duża dawka humoru i pełen relaks. 
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Rys. 15 Fotograficzny skrót atrakcji integracyjnych podczas II edycji KINTE 

 

Konferencję uważam za przyszłościową i potrzebną. Wyrażam 

nadzieję, iż wspólnie z uczestnikami i sponsorami zdołamy 

przekształcić KINTE, w regularnie organizowaną, międzynarodową 

konferencję naukowo-techniczną, skupiającą wokół siebie osoby 

należące do inteligencji technicznej – szczególnie ważnej dla 

każdego narodu; fachowców, ludzi odpowiedzialnych i sumiennych, 

nie bojących się podejmować trudnych decyzji i być za nie 

odpowiedzialnych, chcących podejmować trudną problematykę 

rozwijania i wdrażania najnowocześniejszych technologii w Polsce 

i za granicą, czyniąc nasz kraj choć trochę niezależnym od 

zagranicznych technologii i liderów rynku automatyki. 

 

SIMLOGIC DLA EDUKACJI 

Jako pomysłodawca i współwłaściciel, a obecnie dyrektor firmy 

SIMLOGIC., mam za sobą karierę naukową. Jestem absolwentem 

i byłym wieloletnim pracownikiem naukowym Politechniki 

Łódzkiej. Posiadam stopień naukowy doktora nauk technicznych 

z zakresu falownikowej techniki napędowej i technologicznych 

algorytmów sterowania maszyn przemysłowych. Jestem twórcą 

koncepcji firmy SIMLOGIC. oraz trenerem w zakresie sterowników 

PLC, technologicznych i Motion Control, CODESYS, falowników, 

komunikacji PROFIBUS-PROFINET i bezpieczeństwa maszyn. 

Posiadam wiele certyfikatów, dobre wykształcenie zawodowe, które 

praktycznie wdrażam. Jestem autorem publikacji z zakresu 

innowacyjnych rozwiązań współczesnej automatyki dla przemysłu: 

górnictwo odkrywkowe, maszyny produkcyjne. Pomimo braku 

bezpośredniej współpracy z ośrodkami naukowymi, prowadzę 

obszerne badania w zakresie optymalizacji nastaw struktur regulacji 
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w maszynach i systemach przemysłowych dla napędów 

standardowych i Motion Control. Jestem autorem wielu ekspertyz 

naukowo-technicznych dot. nieprawidłowości w pracy maszyn, 

bezpieczeństwa, działania i doboru falowników oraz diagnostyki 

komunikacji wraz z wdrożeniami zaleceń poaudytowych 

w przemyśle. Odkąd prowadzę własną firmę, staram się nie tylko 

rozwijać ją i dbać o jej dobro, ale także rozwijam liczne kontakty 

z kontrahentami i wspieram formy aktywności zawodowej oraz 

Polską Edukację.  

 

POWRÓT DO KORZENI 

Właściwa koncepcja praktycznej nauki zawodu, okazuje się być 

kluczowym elementem całego procesu nauczania. Jednym z nich 

jest szkoła ponadpodstawowa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim, która dała mu podstawy 

kompetencji zawodowych. Mariusz Jabłoński uczył się 

w Technikum Budowy i Remontu Maszyn Górniczych, szkole 

przyzakładowej FMG PIOMA na nowatorskim wówczas kierunku, 

elektromechanika, którą ukończył jako najlepszy uczeń w 1992 

roku. Po latach wypowiada się w następujący sposób: uważam, że 

ludzie, którzy przeszli przez poprzedni system edukacji zawodowej, 

dzięki czemu nabyli podstawy, a później rozwinęli swoje 

doświadczenia zawodowe i umiejętności oraz pracują w zawodzie, 

powinni podzielić się doświadczeniem i angażować się w życie 

szkół, aby podjęte wspólne działania przynosiły wymierne skutki dla 

rozwoju szkół ponadpodstawowych i poziomu intelektualnego naszej 

zdolnej młodzieży. Zgodnie z sentencją Stanisława Jerzego Leca 

Można oczy zamknąć na rzeczywistość, ale nie na wspomnienia – 

z reguły bowiem lubimy wracać w miejsca, gdzie spotkało nas coś 

dobrego lub spotkaliśmy kogoś ważnego dla nas. Powroty takie są 

miłe, bo wiemy, że ktoś jeszcze na nas tam czeka. Szkoła 

z Piotrkowa Trybunalskiego z obecnym gronem pedagogicznym 

oraz niezapomnianym i doświadczonym merytorycznie 

emerytowanym już gronem pedagogicznym uczącym 

i przygotowującym do życia poza szkołą, są dla Mariusza 

Jabłońskiego najlepszym tego przykładem. My musimy tylko 

zadbać lub pomóc trwać, aby było do czego wracać. Wdrażając 
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powyższe sentencje, przedstawiciele SIMLOGIC. uczestniczyli 

np. w Dniach Otwartych szkoły i przeprowadzili pierwsze 

szkolenia: wykład otwarty dla uczniów oraz 2-dniowe szkolenie dla 

nauczycieli przedmiotów technicznych. Ponadto dla najlepszych 

absolwentów ZSZ i uczniów technikum SIMLOGIC. ufundował 3-

dniowe szkolenie z możliwością uzyskania dwujęzycznego 

autoryzowanego certyfikatu. Współpraca została doceniona przez 

ZSP nr 2, gdyż podczas  SIMLOGIC. nagrodzono 

okolicznościowym dyplomem podczas Dnia Edukacji Narodowej. 

 

Rys. 16 Odbiór dyplomu z rąk Dyrektor ZSP nr 2 Pani Lidii Łopusiewicz oraz 

zdjęcie grupowe obecnych emerytowanych pracowników szkoły 

 

Przedstawiciele ZSP nr 2 każdego roku uczestniczą także 

w Konferencji Innowacyjnych Technologii Przemysłowych 

www.kinte.pl, której organizatorem jest SIMLOGIC. Pierwsze, 

bardzo pozytywne, wrażenie zostało w pełni zweryfikowane przez 

czas: po roku współpracy uczniowie ZSP nr 2 z rosnącym 

zainteresowaniem czekają na kolejne zajęcia w SIMLOGIC. – 

w planach są bowiem wykłady, szkolenia i ćwiczenia laboratoryjne 

dla najlepszych uczniów szkoły zawodowej i technikum. Uczniowie 

będą mogli również odbywać staż w firmie i za jej pośrednictwem 

nawiązywać kontakty z potencjalnymi pracodawcami. 

  

Rys. 17 Dyrekcja wprowadza w tematykę wykładu dotyczącego istoty 

kształcenia w szkołach zawodowych 

 

 

http://www.kinte.pl/
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Obecnie w szkole są realizowane bezpłatne wykłady autorskie 

z zakresu zastosowania zintegrowanych rozwiązań przemysłowych 

do analizy interdyscyplinarnych problemów maszyn: 12 wykładów 

w roku szkolnym 2015/2016. W dniu  21.10.2015 odbył się 

pierwszy z serii wykładów pod tytułem: Dlaczego warto się uczyć 

na kierunkach zawodowych i technicznych? Potrzeby 

współczesnego przemysłu a poziom kształcenia technicznego 

w Polsce. Temat w doskonały sposób przypomniał naszej młodzieży 

aspekty dotyczące konieczności rozwoju osobistego i zawodowego 

oraz wskazał na różne możliwości kształtowania kariery zawodowej 

i drogi życiowej oraz możliwości ich realizacji.  

 

UMOWA O WSPÓLPRACY NAUKOWO-TECHNICZNEJ 

I ORGANIZACYJNEJ Z INSTYTUTEM AUTOMATYKI 

POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ  

W dniu 04.06.2014r. w trakcie zorganizowanej I KONFERENCJI 

INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII MASZYN I URZĄDZEŃ 

PRZEMYSŁOWYCH w sali konferencyjnej Hotelu MAGELLAN 

w Bronisławowie, jako dyrektor firmy SIMLOGIC. wraz z Panem 

Prof. Jackiem Kabzińskim – Dyrektorem Instytutu Automatyki 

Politechniki Łódzkiej przypieczętowaliśmy, wyrażoną wcześniej, 

chęć współpracy naukowo – technicznej oraz organizacyjnej 

w zakresie nowych rozwiązań i technologii w automatyce 

przemysłowej i robotyce. W ramach podpisanej umowy strony 

zadeklarowały wypełnienie zadań obejmujących: 

 opracowywanie nowych algorytmów sterowania układów 

automatyki przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem 

przekształtnikowych układów napędowych maszyn górniczych, 

 opracowywanie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie 

zastosowania sterowników programowalnych i rozwiązań 

techniki napędowej oraz nowych urządzeń i rozwiązań dla 

automatyki i robotyki przemysłowej, 

 wykorzystywanie usług naukowo-badawczych i dydaktycznych 

Instytutu Automatyki PŁ przez firmę SIMLOGIC., a także 

wspólne wykonywanie usług na rzecz innych podmiotów, 

 współprace przy organizowaniu seminariów, szkoleń 

i studenckich staży zawodowych, 
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 współdziałanie przy realizacji prac dyplomowych studentów 

kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrotechniki, 

Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. 

 

Rys. 18 Przekazanie oryginału podpisanej umowy przez Dyrektora Instytutu 

Automatyki Politechniki Łódzkiej 

 

W zakresie podpisanej umowy strony przyjęły wzajemne 

zobowiązanie do ścisłej współpracy, tak aby na bazie platformy 

naukowej zbudować prawdziwe relacje nauki z polskim 

przemysłem. Zawarcie umowy stanowi dla nas prawdziwy wyraz 

uznania względem pracy zespołu fachowców firmy SIMLOGIC. 

oraz pozytywnej oceny starań i zrealizowanych działań. Podjęcie 

współpracy zapewnia możliwość rozwoju, podejmowania wyzwań 

i gromadzenia doświadczeń. Żywimy głęboką wiarę oraz nadzieję, 

iż wspólnie osiągniemy zadowalające efekty, z czasem poszerzając 

zakres współpracy. Dołożymy wszelkich starań, by plany i zamiary 

znalazły odzwierciedlenie w owocach realizowanych zadań 

przyszłości. Pan Prof. Jacek Kabziński był moim nauczycielem 

podczas studiów politechnicznych. Osobiście jestem mu bardzo 

wdzięczny za pomoc i wsparcie jakiego doświadczyłem podczas 

realizacji pracy doktorskiej. 

 

UMOWA O WSPÓŁPRACY MIĘDZY FIRMĄ SIMLOGIC. 

A ZESPOŁEM SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  

W dniu 04.06.2014r. w trakcie zorganizowanej I KONFERENCJI 

INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII MASZYN I URZĄDZEŃ 
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PRZEMYSŁOWYCH w sali konferencyjnej Hotelu MAGELLAN 

w Bronisławowie - zawarta została umowa o współpracy naukowo 

– technicznej i organizacyjnej w zakresie nowych technologii 

w automatyce przemysłowej i robotyce pomiędzy SIMLOGIC. 

Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie 

Tryb. Panem mgr Ryszardem Mazerantem, moim niegdysiejszym 

nauczycielem matematyki, któremu osobiście wiele zawdzięczam. 

Dla mnie była to naprawdę wspaniała chwila. 

  

Rys. 19 Podpisanie I przekazanie oryginałów umowy z poprzednim 

Dyrektorem ZSP nr 2, Panem mgr Ryszardem Mazerantem 

 

W ramach zawartej umowy strony zobowiązały się zrealizować 

działania w zakresie: 

 zwiększania prestiżu wykształcenia technicznego i zawodowego 

oraz świadomości istoty wdrażania i stosowania 

najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w zakresie 

rozwoju społeczeństwa i kultury technicznej, 

 wsparcia i promocji dla ZSP nr 2, poszerzając, z korzyścią dla 

uczniów, własną ofertę edukacyjną, 

 promocji w środowisku lokalnym i branżowym firmy 

SIMLOGIC, będącej firmą odpowiedzialną społecznie, 

prowadzącą mecenat w edukacji, 

 organizacji prelekcji, warsztatów i szkoleń dla uczniów ZSP nr 2, 

 organizacji kursów i szkoleń, nadających uprawnienia 

specjalistyczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji, 

 realizacji wspólnych projektów finansowanych z środków UE, 

 realizacji wspólnych projektów w zakresie edukacji i nauki 

poprzez pracę i praktyczne realizacje, 
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 organizowania konferencji, wykładów, konkursów i akcji 

promocyjnych dla uczniów i pracowników przemysłu, 

 stworzenia nowych stanowisk dydaktycznych w ZSP nr 2, 

a docelowo całej pracowni dydaktycznej. 

Zawarta umowa będzie corocznie oceniana przez obie strony, które 

zadeklarowały chęć ścisłych działań w celu wzmocnienia oferty 

edukacyjnej ZSP nr2 oraz pomocy w rozwoju kadry i uczniów. 

Zawarta umowa wyznacza kolejne wyzwania i przedsięwzięcia 

zarówno w zakresie działań pracowników firmy SIMLOGIC., jak 

również kadry Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

w Piotrkowie Trybunalskim. Stanowi jednakże zarazem 

potwierdzenie, iż wykwalifikowani specjaliści firmy nie obawiają 

się nowych zadań, poszukują innowacji w zakresie stosowanych 

rozwiązań i dążą ku ich urzeczywistnianiu w codziennej pracy. 

Każda zawarta umowa obejmuje określone zobowiązania, które 

należy zrealizować, wykazując zaangażowanie, poświęcając czas 

i uwagę, niejednokrotnie zmuszając do wyrzeczeń i konieczności 

zmagania się z rozmaitymi przeciwnościami i trudnościami. 

Wielokrotnie wykazaliśmy, iż tylko ciężka i uczciwa praca, oparta 

na wzajemnym szacunku, zapewnia zadowalające efekty, 

dostarczając satysfakcji i siły ku dalszym zmaganiom, 

umożliwiającym gromadzenie wciąż nowych doświadczeń. 

 

WSPÓŁPRACA, UMOWY PARNERSKIE 

SIMLOGIC. współpracuje z firmami, z kraju i z zagranicy oraz 

posiada kilka znaczących autoryzacji, np. CODESYS System 

Partner oraz status PROFIBUS/PROFINET COMPETENCE 

CENTER. Firma posiada umowy partnerskie z firmami Bosch-

Rexroth oraz Eaton Electric. W ramach w/w umów oraz autoryzacji, 

SIMLOGIC. działa aktywnie na terenie całego kraju i za granicą, 

organizując seminaria, warsztaty techniczne oraz biorąc aktywny 

udział w wydarzeniach targowych, takich jak Automaticon, czy SPS 

IPC Drives. 
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SIMLOGIC. współpracuje zarówno z dostawcami automatyki, 

takimi jak Bosch-Rexroth, AMK, Eaton Electric, Siemens, 3S-

Codesys, Aucotec, etc. oraz świadczy usługi dla firm 

produkcyjnymi jak: Volkswagen Motor Polska, General Motors 

Manufacturing Poland, Whirlpool, Stora Enso, Winkelmann, 

ArcelorMittal, Panopa, PGE- KWB Bełchatów, PGE-KW Turów, 

KWB Konin, Celsa Huta Ostrowiec, British American Tobacco 

Polska, Fuji Seal Group, Drukarnia Wydawnictwa Bauer, Harper 

Hygienics i wiele innych.  

 

ZAKOŃCZENIE 

Na bazie zaprezentowanych informacji, wyraźnie widać potencjał, 

doświadczenie i zaangażowanie firmy i jej partnerów. Spójna 

strategia i dalekosiężna wizja pozwalają osiągać wielkie cele. 

Umiejętność tworzenia i współpracy daje szansę na realizację 

trwałych, potrzebnych i nietuzinkowych projektów i rozwiązań.  
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Międzynarodowe Targi Łódzkie 

 

 

Aleksandra Kamińska 

Międzynarodowe Targi Łódzkie 

 

XIX Łódzkie Targi Edukacyjne. Wspólnie szukamy drogi do 
kariery 

 

Jednym z najpoważniejszych zadań dla Międzynarodowych Targów 

Łódzkich na rok 2016 jest organizacja XIX edycji Łódzkich Targów 

Edukacyjnych. Ze względu na doniosłą społeczną rolę edukacji, 

podejmujemy działania mające na celu zainteresowanie tym 

problemem jak najszerszych kręgów społeczeństwa. XIX Łódzkie 

Targi Edukacyjne organizowane są w terminie 17-18 marca 2016 r. 

Międzynarodowe Targi Łódzkie w swych działaniach wspierane są 

przez: Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych 

Urzędu Miasta Łodzi, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  

i Kształcenia Praktycznego w Łodzi oraz Politechnikę Łódzką.  

Od 17 marca br. na dwa dni Hala Expo-Łódź zmieni się 

w największe centrum informacji edukacyjnej. W latach 

poprzednich Łódzkie Targi Edukacyjne gromadziły ponad 

13 tysięcy zwiedzających ciesząc się dużym zainteresowaniem 

zarówno wśród młodzieży jak i całego środowiska naukowo-

dydaktycznego. W swojej prawie dwudziestoletniej historii Łódzkie 

Targi Edukacyjne ukształtowały własną rozpoznawalność i silną 

tożsamość. Zostały docenione przez mieszkańców Łodzi, 

województwa łódzkiego, a także innych regionów Polski, gdyż dają 

możliwość zapoznania się z wciąż ewoluującą ofertą szkolnictwa. 

Wystawcy Targów prezentują najwartościowsze sposoby 

poszerzania wiedzy, a także pomagają ukierunkować rozwój 
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intelektualny i zawodowy młodzieży. W ramach Targów 

prezentowana jest szeroka oferta ponadgimnazjalnych szkół 

publicznych, społecznych i prywatnych oraz uczelni wyższych 

z całego kraju, a także placówek zajęć pozaszkolnych.  

 

Zakres Łódzkich Targów Edukacyjnych w 2016 roku został 

rozbudowany o nowy salon – Salon Innowacyjna Szkoła, gdzie 

zaprezentują się producenci nowoczesnych, multimedialnych 

rozwiązań wspomagających procesy edukacyjne. Firmy posiadające  
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w swojej ofercie środki i pomoce dydaktyczne nowej generacji 

zaoferują nowatorskie rozwiązania. Dopełnieniem oferty Salonu 

będzie konferencja pt. Multimedia w edukacji. Do udziału w tej 

konferencji zostali zaproszeni dyrektorzy i nauczyciele ze 

wszystkich szczebli i typów szkół z Łodzi i województwa 

łódzkiego. Wśród tematów konferencji znajdą się zagadnienia takie 

jak: rola platform edukacyjnych na przykładzie Łódzkiej Platformy 

Edukacyjnej; wykorzystanie urządzeń technologii informacyjnej do 

budowania wiedzy; aplikacje na urządzenia mobilne a aktywne 

uczenie się; wykorzystanie e- podręcznika oraz urządzeń IT do 

prezentacji treści.  

 

Już po raz drugi zorganizowany zostanie Salon i Forum 

Pracodawcy. Udział w nich wezmą firmy i instytucje proponujące 

programy praktyk, współpracujące ze szkołami zawodowymi w celu 

wykształcenia przyszłych, potencjalnych pracowników 

posiadających bardzo konkretne umiejętności. Swój udział 

potwierdziły już P&G, Veolia, BSH i inne. Salon oraz Forum 

Pracodawcy to komplementarne działania mające dwa podstawowe 

cele: pobudzenie współpracy na linii przedsiębiorcy szkoły 

zawodowe oraz zaprezentowanie młodzieży jakie kierunki 

kształcenia zapewnią im ciekawe miejsca pracy w przyszłości. 

Poprzez poszerzenie oferty targów o prezentację pracodawców 

MTŁ wspiera działania Łodzi i regionu zmierzające ku aktywizacji 

zawodowej młodych mieszkańców i w konsekwencji obniżeniu 

stopy bezrobocia.  

 

Oferta Łódzkich Targów Edukacyjnych nie byłaby pełna gdyby nie 

Specjaliści z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, przedstawiciele Politechniki 

Łódzkiej, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi oraz inne 

podmioty, które przygotowały szereg seminariów konferencji, 
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warsztatów, pokazów, szkoleń i wykładów dla uczniów 

i nauczycieli, m.in. kariera edukacyjna i zawodowa, nowe 

rozwiązania techniczne i technologiczne w kształceniu 

zawodowym, dobre praktyki kształcenia zawodowego modułowego 

i dualnego, fundusze europejskie dla edukacji. Nieodzownym 

elementem Łódzkich Targów Edukacyjnych są punkty doradztwa 

zawodowego znajdujące się na stoisku Łódzkiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego gdzie 

przeprowadzone będą pomiary predyspozycji zawodowych.  

 

Nowością wśród wydarzeń towarzyszących XIX edycji Łódzkich 

Targów Edukacyjnych będzie I bieg eduRun dla młodzieży 

gimnazjalnej i nauczycieli wychowania fizycznego, który odbędzie 

się 18 marca 2016 r. na terenie parkingu MOSIR oraz Parku  

im. ks. M. Klepacza. Uczestnicy biegu rywalizować będą na 

dystansie 1 mili, a na zwycięzców czekają ciekawe nagrody 

niespodzianki. Głównym celem I eduRun jest zachęcenie do 

aktywności fizycznej młodzieży gimnazjalnej oraz promocja 

zdrowego stylu życia. Jest to także znakomity sposób na czynne 

spędzenie piątkowego popołudnia. I bieg eduRun będzie częścią 

podsumowania akcji Stop zwolnieniom z WF-u.  

 

Łódzkie Targi Edukacyjne przyczyniają się do podnoszenia 

efektywności procesu edukacyjnego i pomagają w wyborze 

właściwej drogi kształcenia, a także osiągania zamierzonych 

życiowych celów.  

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 

www.targiedukacyjne.com.  

http://www.targiedukacyjne.com/
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Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi 

 

dr Agnieszka Szpak 

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi 

 

Nowa inicjatywa edukacyjna 

 

Inicjowanie działalności edukacyjnej to wyzwanie, skłaniające 

do głębszej refleksji nad naszym miejscem w świecie, nad 

rozwojem, postępem i samodoskonaleniem oraz poszukiwania 

odpowiedzi na fundamentalne pytania: jakie wyzwania edukacyjne 

pojawiają się we współczesnym świecie? W jaką wiedzę, 

umiejętności i kompetencje należy wyposażyć przyszłe pokolenia? 

Jak przygotować ludzi do efektywnego uczestnictwa w rynku pracy, 

jak zapewnić ich mobilność? Jak optymalnie realizować ideę 

uczenia się przez całe życie? 

Między innymi próba odpowiedzi na te kluczowe pytania 

wyznaczyła kontekst działalności Uczelni Nauk Społecznych – 

nowej inicjatywy na rynku usług edukacyjnych.  

Polskie szkolnictwo wyższe stoi dziś przed wieloma 

wyzwaniami, które stanowią także punkt wyjścia podejmowanych 

przez Uczelnię Nauk Społecznych działań – do priorytetowych 

zaliczyć można m.in.: optymalizację, upraktycznienie, a także 

podnoszenie jakości i adekwatności procesu kształcenia, w oparciu 

o realne potrzeby środowiska lokalnego i gospodarki; wspieranie 

innowacyjności; nawiązanie współpracy z instytucjami rządowymi, 

pozarządowymi, a także ekspertami oraz przedstawicielami oświaty 

oraz instytucji gospodarczych w celu elastycznego i szybkiego 

dostosowywania się do zmieniających się uwarunkowań i nowych 

wyzwań edukacyjnych. 

Uczelnia Nauk Społecznych prowadzi kształcenie na studiach 

licencjackich, magisterskich oraz studiach podyplomowych 

o profilu praktycznym, pozwalającym na rozwijanie wiedzy 

stosowanej oraz praktycznych umiejętności i kompetencji 

społecznych, zmierzających do przygotowania studentów 

i słuchaczy do pracy zespołowej oraz projektowej. Wszystkie 
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zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowaną kadrę 

dydaktyczno-naukową oraz doświadczonych praktyków z danego 

obszaru kształcenia. 

Oferta studiów na kierunkach: pedagogika, bezpieczeństwo 

wewnętrzne, logistyka i zarządzanie, budowana jest w oparciu 

o aktualne trendy edukacyjne, jak również konsultowana z Radą 

Biznesu, w skład której wchodzą przedstawiciele innowacyjnych 

instytucji i przedsiębiorstw współpracujących z uczelnią, mających 

wpływ na tworzenie programów specjalności będących 

odpowiedzią na realne zapotrzebowanie.  

PEDAGOGIKA jest aktualnie wiodącym kierunkiem 

kształcenia realizowanym w Uczelni Nauk Społecznych, 

obejmującym studia I stopnia - licencjackie, oraz studia II stopnia - 

magisterskie. Program kierunku został opracowany we współpracy 

z przedstawicielami kluczowych organizacji i instytucji 

prowadzących doskonalenie zawodowe nauczycieli i pracowników 

sektora oświaty. Z satysfakcją należy podkreślić, iż władze UNS 

podpisały w dniu 12.02.2016 r, umowę o współpracy z Dyrektorem 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. Celem współpracy jest m.in.: dążenie do optymalnej 

integracji doświadczenia, dorobku oraz zaplecza materialnego 

i intelektualnego, sprzyjającej jak najefektywniejszej realizacji 

procesu kształcenia przygotowującego do przyszłej aktywności 

i mobilności zawodowej, doskonalenia zawodowego osób 

pracujących oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw w obszarze 

dydaktycznym, naukowo-badawczym i popularyzatorskim.  

Szeroka oferta specjalności z zakresu pedagogiki jest 

sukcesywnie dostosowywana do potrzeb zmieniającego się rynku 

usług edukacyjnych. Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom 

stojącym przed nauczycielami, UNS opracowuje także nowe 

kierunki kształcenia podyplomowego, umożliwiające doskonalenie 

warsztatu pracy jak i uzyskanie nowych kwalifikacji. Oferta 

studiów podyplomowych UNS w obszarze Edukacja – Oświata – 

Wychowanie obejmuje studia kwalifikacyjne na kierunkach: 

 Przygotowanie pedagogiczne 

 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 
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 Metodyka nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej 

i kształceniu zintegrowanym 

 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością 

intelektualną – Oligofrenopedagogika 

 Tyflopedagogika 

 Surdopedagogika 

 Resocjalizacja z socjoterapią 

 Terapia pedagogiczne 

 Wczesne wspomaganie rozwoju 

 Doradztwo edukacyjno-zawodowe 

oraz doskonalące m.in.: 

 Kompetencje wychowawcze nauczyciela 

 Efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii 

w edukacji 

 Mierzenie jakości pracy szkoły, ewaluacja i pomiar 

dydaktyczny. 

Uczelnia oferuje również szeroki wachlarz kierunków studiów 

podyplomowych w obszarze Media – Komunikacja – Mediacje 

(m.in.: Media w kształceniu ustawicznym; Mediacje rodzinne 

oświatowe i rówieśnicze) oraz Zarządzanie – Administracja – 

Bezpieczeństwo (m.in.: Zarządzanie zasobami ludzkimi; 

Zarzadzanie w kulturze; Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 

w administracji i biznesie).  

W związku ze stałym wzrostem oczekiwań słuchaczy 

w stosunku do oferty kształcenia ustawicznego oraz ciągłym 

podnoszeniem poziomu merytorycznego form edukacyjnych na 

poziomie edukacji podyplomowej, realizowanej przez szkolnictwo 

wyższe, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi wdraża obecnie 

innowacyjny model kształcenia ustawicznego. W ramach wdrażania 

innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych Uczelnia realizuje projekt 

pozwalający na kształcenie modułowe na kierunkach studiów 

podyplomowych. W ramach tego modelu słuchacz ma możliwość 

wyboru części przedmiotów z różnych obszarów tematycznych – co 
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pozwala na indywidualne kształtowanie programu swoich studiów 

a w konsekwencji zdobycie „szytych na miarę” kwalifikacji. Pełna 

i aktualna oferta studiów podyplomowych dostępna jest na stronie 

internetowej Uczelni: www.uns.lodz.pl 

Uczelnia Nauk Społecznych oferuje także studia licencjackie na 

kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE. Program 

studiów praktycznych w tym obszarze, jest odpowiedzią na obecne 

i przyszłe oczekiwania wewnętrznej polityki państwa, 

ukierunkowanej na profesjonalne przygotowanie oraz wyszkolenie 

kadr zarówno w korpusie służby cywilnej, jak również dla potrzeb 

służb porządku publicznego, takich jak Policja, Państwowa Straż 

Pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Celna czy 

Straż Miejska. Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne stworzony 

został z myślą o wszystkich tych, którym zależy na otrzymaniu 

gruntownej wiedzy z zakresu funkcjonowania państwa, oraz 

umiejętności podejmowania efektywnych działań w sferze 

zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom 

bezpieczeństwa powszechnego.  

Studenci mają także możliwość kształcenia na dwóch, nowo 

przygotowanych kierunkach - LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE.  

Kierunek LOGISTYKA jest odpowiedzią na potrzebę 

kształcenia przyszłych kadr menadżerskich oraz operacyjnych 

związanych z tą sferą gospodarki. Uczelnia Nauk Społecznych 

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy opracowała 

kompleksowy i innowacyjny program studiów na kierunku 

logistyka, który wprost odpowiada potrzebom i oczekiwaniom 

przyszłych pracodawców. Studenci UNS mają możliwość udziału 

w zajęciach pozwalających im zapoznać się z problematyką 

planowania łańcuchów dostaw, ekonomią transportu, ale także 

realizacji praktyk i staży w przedsiębiorstwach, będących liderami 

na poziomie europejskim w sektorze logistyki i transportu. 

Absolwenci, którzy w toku studiów zrealizowali program tworzony 

przy współpracy dużych firm logistycznych są kompleksowo 

i profesjonalnie przygotowani do podjęcia pracy na samodzielnych 

stanowiskach w branży logistycznej.  

Kierunek ZARZĄDZANIE został stworzony w taki sposób, aby 

odpowiadał dzisiejszym realiom gospodarki a poprzez dobór 

http://www.uns.lodz.pl/
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specjalności odpowiadał na zapotrzebowanie rynku pracy. Celem 

studiów jest przygotowanie i wykształcenie specjalistów 

uczestniczących w procesie zarządzania innowacjami, IT oraz 

kapitałem ludzkim a także ekspertów zarządzania procesami i start 

up’ami w przedsiębiorstwie. Studia na kierunku zarządzanie 

rozwijają szeroki wachlarz kompetencji umożliwiających 

absolwentom podjęcie pracy zawodowej na stanowiskach 

menedżerskich i kierowniczych średniego szczebla 

w przedsiębiorstwach prywatnych, różnych organizacjach 

gospodarczych i non profit, administracji publicznej i samorządowej 

lub rozpoczęcie własnej świadomej i efektywnej działalności 

gospodarczej. 

Oferta kształcenia w obszarze nauk społecznych 

i humanistycznych, na wszystkich zaprezentowanych wcześniej 

kierunkach łączy tradycję z nowoczesnością. Realizując ideę „life 

long learning” – uczenia się przez całe życie, wdrażane są 

innowacyjne rozwiązania integrujące klasyczną akademickość 

z duchem nowego spojrzenia na proces dydaktyczny poprzez: 

 wdrażanie kształcenia modułowego (którego specyfika 

polega na preferowaniu w jego strukturze wewnętrznej 

łączenia teorii z praktyką, opierając się na założeniu przewagi 

uczenia się nad nauczaniem), 

 realizacji programów studiów w oparciu o formułę 

kształcenia komplementarnego - blended learning,  

 wspomaganiu procesu kształcenia nowoczesnymi metodami 

i technikami kształcenia na odległość.  

Władze Uczelni dokładają starań, aby Uczelnia Nauk 

Społecznych stała się przestrzenią nowatorskich rozwiązań 

edukacyjnych oraz efektywnej działalności naukowo-badawczej. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni a wszystkich, którzy 

chcieliby twórczo współuczestniczyć w realizacji tego 

przedsięwzięcia edukacyjnego, do współpracy: 
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Kontakt:  

Uczelnia Nauk Społecznych 

ul. Kamińskiego 21 

90-229 Łódź 

www.uns.lodz.plrektorat@uns.lodz.pl 

tel. 42 232 74 99 
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