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Przekazujemy Państwu kolejny numer 
naszego czasopisma, w którym prezentu-
jemy artykuły dotyczące edukacji zawodo-
wej. Ta tematyka została dobrana w związ-
ku z organizacją przez Łódzkie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego oraz Stowarzyszenie Dyrek-
torów i Nauczycieli Centrów Kształcenia 
Praktycznego ogólnopolskiej konferencji 
„Centra kształcenia praktycznego w pol-
skim systemie edukacji”, a także w związ-
ku z konferencją „Doradztwo zawodowe 
we współpracy z pracodawcami sukcesem 
na rynku pracy” prowadzoną przez Łódzką 
Specjalną Strefę Ekonomiczną we współ-
pracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Na zbliżające się Święta Bożego Na-
rodzenia i na Nowy Rok 2017 składamy 
wszystkim Czytelnikom najserdeczniejsze 
życzenia spełnienia marzeń zawodowych  
i osobistych oraz radości we współdziała-
niu z innymi w procesach uczenia się.

Janusz Moos
Dyrektor Łódzkiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego 

Od pewnego czasu mamy problem z pocztą elektroniczną. Niektóre (ale tylko nie-
które) przesyłki poczty elektronicznej do nas nie docierają. A jeśli nawet docierają, to 
czasem są niekompletne. Dotyczy to przesyłek zawierających załączniki o dużej „wa-
dze”. a więc zdjęcia i materiały graficzne, a przecież stanowią one ważne uzupełnienie 
nadsyłanych przez Was, Drodzy Czytelnicy, tekstów. 

Skoro nie możemy ominąć tego problemu (a dotyczy on takiej a nie innej konfigu-
racji serwera pocztowego), to postanowiliśmy po prostu zmienić adres poczty elektro-
nicznej naszej redakcji. 

Począwszy od teraz prosimy o nadsyłanie wszelkiej korespondencji elektronicznej 
na nowy ardes:  jacek.glebski@gmail.com

Nowy, obowiązujący odtąd adres znajduje się już także w stopce redakcyjnej.
Kontakt telefoniczny z redakcją pozostaje bez zmian.

Wasz Redaktor Naczelny

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli centrów kształcenia praktycznego oraz przedstawicieli sa-
morządów odpowiedzialnych za edukację zawodową na Ogólnopolską Konferencję Dyrektorów               
i Nauczycieli Centrów Kształcenia Praktycznego, która odbędzie się 25 listopada 2016 r. w Łodzi.
Głównym celem konferencji jest omówienie nowych i ważnych ról zawodowych centrów kształ-
cenia praktycznego w polskim systemie edukacji w odniesieniu do projektowanej w najbliższych 
latach reformy edukacji zawodowej. Wspólnie z przedstawicielami MEN, pracodawcami oraz 
instytucjami otoczenia edukacyjnego dyskutować będziemy o najważniejszych kwestiach doty-
czących organizowania kształcenia zawodowego odpowiadającego europejskim standardom.
Konferencja odbędzie się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształce-
nia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29. Rozpoczęcie o godz. 11.00.
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Od kilku lat tworzone są różne cen-
tra edukacyjne. Nazwa „CENTRUM” 
jest modna. Zaskoczenie budzi nazwa-
nie CENTRUM placówki edukacyjnej, 
która oferuje tylko jeden rodzaj usłu-
gi edukacyjnej lub placówki, która nie 
spełnia podstawowych standardów doty-
czących zasobów kadrowych i zasobów 
materialnych (wyposażenie techniczno 
– dydaktyczne umożliwiające prowadze-
nie działalności wielowymiarowej). Po-
wstałe centra kształcenia zawodowego 
i ustawicznego mają najczęściej charak-
ter lokalny związany z konkretną szkołą 
zawodową, a dodatek „…ustawicznego” 
najczęściej nie obejmuje edukacji całoży-
ciowej (permanentnej), tj. od pierwszych 
lat życia (przedszkole) do wieku senioral-
nego (od 60 – 65 roku życia). Przez edu-
kację permanentną (ustawiczną) rozumie 
się najczęściej ogół procesów oświato-
wo – wychowawczych, występujących            
w całym okresie życia człowieka, a zatem 
procesów całożyciowych, prowadzonych 
we wszelkich możliwych formach organi-
zacyjno – programowych i we wszystkich 
sytuacjach kontaktów międzyludzkich.1 
Jestem w pełni przekonany o tym, że 
tworzenie centrum edukacyjnego, a więc 
miejsca (przestrzeni) lokalizowania wielu 
procesów edukacyjnych dla wszystkich 
możliwych odbiorców tych procesów 

1  Z. Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy 
(kilka wydań – wyd.4.2005 i dalsze)

(uczniów, nauczycieli i innych doro-
słych) musi być uzależnione od zasobów 
materialnych (wyposażenie techniczno 
– dydaktyczne) i zasobów kadrowych 
(eksperci, specjaliści – nauczyciele przy-
gotowani do prowadzenia wielu różnych 
procesów edukacyjnych).

To przekonanie uzasadniam doświad-
czeniem z prac nad tworzeniem pierw-
szych centrów kształcenia praktycznego 
(pierwsze centra edukacyjne w Polsce)           
w latach 1994 – 1996. W 1994 roku zo-
stałem powołany przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej do przewodnicze-
nia zespołowi ds. modelowania centrum 
kształcenia praktycznego, który przygo-
tuje model CKP i utworzy warunki jego 
wdrożenia do praktyki edukacyjnej.

W pracach nad opracowaniem modelu 
zastosowałem z zespołem metodę mode-
lowania, a w szczególności:

• opracowanie modelu idealnego z za-
łożeniami idealizacyjnymi, a więc mię-
dzy innymi określenie warunków wdro-
żenia modelu do praktyki edukacyjnej 
poprzez podanie czynności, które należy 
wykonać, aby uzyskać stan rzeczywisty                            
w jakim będą prowadzone procesy, zbli-
żony do stanu określonego postulowany-
mi założeniami;

• przeprowadzenie eksperymentu my-
ślowego polegającego na analizie założeń 

idealizujących i przyjętych rozwiązań 
modelowych;

• opracowanie modelu realnego po uchy-
leniu niektórych założeń idealizacyjnych     
i wprowadzeniu poprawek w wyniku prze-
prowadzonego eksperymentu myślowego.

Opracowany model CENTRUM 
KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 
ustanowiono jako realizację grantu MEN 
dla Komitetu Badań Naukowych. Wyso-
ko oceniony model umożliwił zaprojek-
towanie procesu powołania pierwszych 
centrów kształcenia praktycznego.

W modelu realnym (końcowym) 
uwzględniono organizację procesów ucze-
nia się przez uczniów szkół zawodowych, 
przy założeniu, że nie ma możliwości , ani 
potrzeby wyposażania wszystkich szkół 
zawodowych danej branży zawodowej 
w drogie stacje techniczno–dydaktyczne, 
jeżeli umieszczono je w centrum kształ-
cenia praktycznego. Ponadto w modelu 
uwzględniono możliwość organizacji 
procesów uczenia się nauczycieli (do-
skonalenie umiejętności zawodowych)                              
i innych dorosłych, między innymi poszu-
kujących pracy i pracowników przedsię-
biorstw (osiąganie nowych kompetencji 
zawodowych, doskonalenie kompetencji 
wcześniej osiągniętych), a także uczących 
się w szkołach podstawowych i gimna-
zjach (wykorzystanie stacji techniczno 
– dydaktycznych w procesach orientacji 
zawodowej i doradztwa zawodowego 
– wspieranie w rozpoznawaniu zawodów             
i podejmowaniu decyzji o wyborze dalszej 
drogi edukacyjnej i zawodowej).

Model realny (końcowy) uwzględ-
niał potrzebę organizowania w centrum 
kształcenia praktycznego:

• stacji techniczno – dydaktycznych od-
wzorowujących najnowsze technologie,

• współdziałania z przedsiębiorcami 
nad tworzeniem warunków do organizo-
wania uczenia się poprzez wykonywanie 
projektów – zadań zawodowych pobie-
ranych z rzeczywistego procesu pracy 
(kształcenie modułowe – zadaniowe),

• procesów uczenia się w toku induk-
cyjnym „od zadania zawodowego do 
uogólnienia” (uczenie się na poziomie 
konkretów – działania praktycznego, mo-
deli wyobrażeniowych, modeli symbo-
licznych i poziomie uogólnień),

• pracy uczniów w grupach (grupowe 
rozwiązywanie problemów), indywidua-

 



DOBRE PRAKTYKI

4
lizowania procesów uczenia się w wyni-
ku pełnienia przez nauczycieli ról tuto-
rów, coachów, doradców – wspierających 
uczących się w samodzielnym rozwiązy-
waniu zadań zawodowych,

• kształcenia w systemie pozaformal-
nym zorientowanym na uczenie się naj-
nowszych technologii i kształtowanie 
umiejętności nie objętych w obowiązują-
cej podstawie programowej (uczenie się 
uzdolnionych, spełnianie potrzeb uczą-
cych się, dotyczących wykraczania poza 
przyjęty standard),

• procesów wdrażania założeń edu-
kacji konstruktywistycznej (zmniejsze-
nie roli nauczyciela jako „przekaźnika” 
wiedzy, a eksponowanie roli „architekta” 
wiedzy konstruowanej przez uczących 
się, którą w polskiej edukacji promuje 
m. in. profesor Stanisław Dylak, profesor 
Bogusław Śliwerski),

• ośrodków egzaminacyjnych potwier-
dzających osiągnięte kompetencje zawodo-
we i nadających kwalifikacje zawodowe.

W opracowanym modelu CENTRUM 
KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 
uwzględniono wiele innych procesów 
wynikających z zasobów materialnych             
i kadrowych centrum, między innymi:

• powiązanie działalności centrum 
kształcenia z placówką doskonalenia 
nauczycieli w celu wykorzystania stacji 
techniczno – dydaktycznych do dosko-
nalenia umiejętności zawodowych na-
uczycieli, organizowania (koordynacji) 
doradztwa edukacyjno – zawodowego, 
uczenia się techniki (metatechniki) przez 
uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjów oraz nauczycieli,

• monitorowanie rynku pracy dla 
edukacji w celu szukania odpowiedzi 
na pytania: jakie kwalifikacje „dzisiaj”, 
„jutro” i „w przyszłości” będą istotne dla 
rynku pracy,

• prowadzenie zespołów innowacyj-
nych, zadaniowych i metodycznych.

W pierwszym Centrum w Łodzi, któ-
re uczestniczyło w procesie MODELO-
WANIA CKP, uwzględniono i utworzono 
wszystkie wyżej sygnalizowane elementy 
struktury organizacyjnej. W pracach nad 
analizowaniem roli centrów kształcenia 
praktycznego i opracowywaniem reko-
mendacji dla centrów korzystano z mode-
lu łódzkiego jako swoistego studium przy-
padku. Wraz z zakończeniem prac nad 
utworzeniem modelu realnego utworzono 
Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczy-

cieli Centrów Kształcenia Praktycznego, 
którego Prezesem został Janusz Moos, dy-
rektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 
Stowarzyszenie upowszechniało rozwią-
zania centrów kształcenia praktyczne-
go, organizowało spotkania seminaryjne                     
i opracowywało materiały wspomagające 
działalność centrów w różnych obszarach 
edukacji. Stowarzyszenie współorganizuje 
krajowe konferencje „Przemiany w eduka-
cji zawodowej w kontekście relacji szkoła 
– rynek pracy” oraz publikuje materiały 
„Centra kształcenia praktycznego w pol-
skim systemie edukacji”. Prezes Stowa-
rzyszenia reprezentuje centra kształcenia 
praktycznego podczas posiedzeń Komisji 
Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP 
oraz podczas różnych konferencji i semi-
nariów dotyczących edukacji zawodowej.

Według sygnalizowanego modelu zo-
stały powołane w 1966 i 1967 roku centra 
kształcenia praktycznego w Łodzi, Rado-
miu, Szczecinie, Poznaniu, Sanoku, Kra-
kowie, Nowej Soli, Sieradzu, Bełchatowie, 
Jarosławiu, Nowym Sączu, Kołobrzegu, 
Siedlcach, Słupsku i Starachowicach (15 
centrów kształcenia praktycznego).

Działalność tych centrów była opisy-
wana w materiałach informacyjnych Sto-
warzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli 
Centrów Kształcenia Praktycznego, oma-
wiana – prezentowana podczas spotkań 
seminaryjnych i konferencji.

W dalszych latach powołano kolejne 
centra kształcenia praktycznego. Niektóre 
z nich efektywnie łączą kształcenie prak-
tyczne z doskonaleniem nauczycieli (m.in., 
Łódź, Mielec), a niektóre planują nowe war-
tościowe struktury organizacyjne (na przy-
kład projektowane Centrum w Kielcach). 

Z dokonanej analizy działalności róż-
nych centrów edukacyjnych (obszary edu-
kacji, wielość procesów edukacyjnych, 
kategorie klientów – uczestników prowa-
dzonych procesów wynika, że CENTRA 
KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO 
są jedynymi organizacjami edukacyj-
nymi, które prowadzą procesy kształ-
towania umiejętności praktycznych 
przez uczniów wielu szkół zawodowych  
w powiecie (mieście). To oddziaływa-
nie centrów kształcenia praktycznego na 
wiele szkół zawodowych oraz dobre ich 
wyposażenie techniczno – dydaktyczne 
zgodne z nowoczesnymi technologiami 
rekomenduje do pełnienia przez centra 
kształcenia praktycznego istotnej roli               
w polskim systemie edukacji zawodowej.

Janusz Moos
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W Łódzkim Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli i Kształcenia Praktycznego pro-
wadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci 
i młodzieży szkolnej (w ramach edukacji 
przedzawodowej i zawodowej) oraz dla 
dorosłych, którzy chcą uzyskać, uzupeł-
nić kwalifikacje lub doskonalić umiejęt-
ności zawodowe. W Centrum funkcjonuje 
Ośrodek Doradztwa Zawodowego, gdzie 
w ramach prowadzonych działań dorad-
cy zawodowi udzielają profesjonalnego 
wsparcia osobom, które chcą wybrać 
odpowiedni dla siebie zawód, poszukują 
zatrudnienia, chcą uzyskać lub uzupełnić 
kwalifikacje zawodowe, kontynuować 
naukę, potrzebują dotrzeć do rzetelnych 
informacji zawodowych. 

Im wcześniej uczniowie mają odpo-
wiednie nastawienie i szacunek dla pra-
cy, świadomość indywidualnych predys-
pozycji, tym bardziej świadome decyzje 
edukacyjne i zawodowe będą podejmo-
wali. W ramach orientacji zawodowej                  
i edukacji przedzawodowej przygotowu-
jemy uczących się do świadomego funk-
cjonowania w życiu społecznym i gospo-
darczym przez:

● przekazywanie informacji o możli-
wościach kształcenia na różnych pozio-
mach i etapach rozwoju zawodowego 
oraz szansach zatrudnienia po ukończe-
niu nauki oraz uzyskaniu kwalifikacji 
zawodowych,

● kształtowanie umiejętności samopo-
znania i samooceny predyspozycji psy-
chofizycznych,

● kształtowanie aktywnej postawy wo-
bec własnej kariery zawodowej, na pod-
stawie wskazywania roli aspiracji eduka-
cyjnych i zawodowych w życiu uczącego 
się oraz roli pozytywnej motywacji do 
dalszego kształcenia.

Świadomy wybór ścieżki edukacyjno-
zawodowej ułatwia wprowadzenie edu-
kacji przedzawodowej od jak najwcześ-
niejszego etapu edukacji. 

Etapy orientacji i doradztwa eduka-
cyjno-zawodowego

Etap I – orientacja zawodowa (dzieci 
w klasach I–III) - poznanie środowiska 
pracy, czynności zawodowych, stanowisk    
w wybranych zawodach w ramach kształ-
cenia zintegrowanego. Szkoła i nauczy-
ciele kształtują właściwe postawy dziecka 
wobec pracy ludzkiej, zapoznają z różno-
rodnymi zawodami, także z najbliższego 

otoczenia dziecka, zawodami ich rodzi-
ców i najbliższej rodziny;

Etap II – orientacja zawodowa (dzie-
ci w klasach IV–VI) - wstępna analiza 
znaczenia pracy w życiu osobistym czło-
wieka i w życiu całych społeczeństw oraz 
organizacji pracy i jej efektów na prze-
strzeni czasu. Dzieci wstępnie poznają                     
i oceniają różne cechy, własne możliwo-
ści i preferencje, potrzebne do wyboru 
kolejnego etapu kształcenia.

Etap III – doradztwo zawodowe 
decyzyjne w gimnazjum, w oparciu                               
o programy kształcenia, opisy zawodów, 
klasyfikacje zawodów, teczki zawodów                                    
i literaturę z zakresu orientacji i doradz-
twa zawodowego. 

Na tym etapie młodzież kształtuje 
umiejętności podejmowania decyzji edu-
kacyjnych i zawodowych, poznaje siebie, 
własne predyspozycje zawodowe, uzdol-
nienia i zainteresowania prowadzące 
do świadomego wyboru dalszego etapu 
kształcenia i przyszłego zawodu. Ucznio-
wie poznają zawody i pozyskują informa-
cję edukacyjno-zawodową potrzebną do 
wyboru szkoły ponadgimnazjalnej: szko-
ły zawodowej (zasadniczej, technikum), 
czy liceum ogólnokształcącego.

Etap IV – doradztwo edukacyjno-za-
wodowe w szkole ponadgimnazjalnej. 
Uczniowie:

● kształtują umiejętności określania 
własnych predyspozycji zawodowych               
i cech osobowościowych,

● rozpoznają możliwości studiowania,
● analizują i wybierają oferty pracy,
● prezentują swoje kwalifikacje i moż-

liwości pozyskania wybranej pracy,
● przygotowują się do kształcenia 

ustawicznego - stałej gotowości do uzy-
skiwania, uzupełniania kwalifikacji za-
wodowych,

● przygotowują się do świadomego, 
trafnego wyboru studiów wyższych oraz 
do wejścia na rynek pracy,

● opracowują dokumenty aplikacyjne,
● prowadzą symulacyjne rozmowy 

kwalifikacyjne,
● wyszukują informacje o możliwoś-

ciach pozyskania stażu i zatrudnienia
Podstawowe formy działań dorad-

czych to doradztwo indywidualne i gru-
powe. Osoby uczestniczące w procesie 
doradztwa oczekują rzetelnej informacji 
zawodowej. Planujący swoją przyszłość 
edukacyjno-zawodową potrzebują naj-

częściej informacji o:
● zawodach
− charakterystyka zawodów i specjal-

ności, 
− opisy zadań zawodowych wykony-

wanych w danym zawodzie, 
− warunki i rodzaj pracy, 
− predyspozycje do danego zawodu, 
− przeciwwskazania do wykonywania 

zawodu
− możliwości rozwoju zawodowego             

i zatrudnienia.
● możliwościach kształcenia
− oferta edukacyjna szkół na różnych 

poziomach kształcenia, 
− rodzaje i typy szkół, kryteria przyjęć 

do danej szkoły, 
− zasady rekrutacji do szkół, 
− zasady egzaminowania i uzyskiwa-

nia świadectw, 
− informacje o zajęciach dodatkowych 

i kołach zainteresowań w danej szkole, 
osiągnięcia szkoły, miejsce w rankingach, 
stypendiach.

● pracodawcach
− zasady rekrutacji do przedsiębiorstw 

na różne stanowiska pracy
Wzrasta zapotrzebowanie na doradztwo 

indywidualne, bezpośrednie spotkanie,             
w czasie którego można ustalić precyzyj-
nie potrzeby osoby oczekującej wsparcia.

Proces podejmowania decyzji wspoma-
gają: wywiad, obserwacja, metody testowe: 
testy zainteresowań i preferencji zawodo-
wych, testy psychologiczne, testy zdolno-
ści intelektualnych, testy osobowości. 

Zajęcia grupowe poszerzają wiedzę 
uczniów niezbędną do rozwiązania okre-
ślonych problemów, doskonalą umiejęt-
ności interpersonalne.

Podczas zajęć grupowych, łatwiej 
można przełamać pewne stereotypy, two-
rzy się wiele rozwiązań ze względu na 
zwiększony potencjał twórczy, występuje 
zróżnicowany poziom wiedzy, umiejętno-
ści i doświadczeń. 
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Ważnym instrumentarium są wydawa-
ne przez ŁCDNiKP publikacje m.in. ze-
szyty metodyczne i poradniki, w których 
prezentowane są dobre praktyki i upo-
wszechniana idea doradztwa zawodowe-
go w szkołach. 

Doradztwo prowadzone blisko ucznia 
przynosi wymierne korzyści - poprzez 
podejmowane działania kształtowane są 
odpowiednie postawy, młodzież jest lepiej 
przygotowana do świadomego planowania 
kariery, został nawiązany lokalny dialog 
pomiędzy pracodawcami i edukacją. Za-
angażowanie nauczycieli, doradców za-
wodowych, psychologów przyczynia się 
także do bardziej kompleksowego rozwią-
zania problemów z młodzieżą należącą do 
tzw. kategorii szczególnego ryzyka, w tym 
zagrożonych marginalizacją społeczną.

E-doradztwo zawodowe 
W celu poszerzenia dostępu do usług 

doradztwa zawodowego, umożliwienia 
korzystania z narzędzi wspierających pla-
nowanie kariery edukacyjno-zawodowej 
oraz zdalnej współpracy z uczącymi się, 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli i Kształcenia Praktycznego (Miasto 
Łódź) podjęło współpracę w ramach Era-
smusa plus z partnerami zagranicznymi: 
Bułgarią i Francją w zakresie opracowania 
metodologii, materiałów dydaktycznych 
oraz utworzenia platformy internetowej.

Dzięki wsparciu programu Erasmus        
oraz projektu „Bez celu, nie ma zysku” 
(No aim, no gain) opracowano metodologię 
doskonalenia umiejętności coachingowych 
doradców zawodowych oraz utworzono 
platformę internetową z metodami coachin-
gu drogowskazy @, skierowaną do wyko-
rzystania przez młodych ludzi w wieku od 
17 do 19 lat, pod hasłem „Odkryj swój po-
tencjał przed wyborem zawodu (kariery)”.

Platforma stanowi centrum interneto-
we integrując usługi np. takie jak: poczta 
elektroniczna, forum dyskusyjne, webi-
narium. Użytkownik odwiedzający stronę 
internetową może znaleźć na niej infor-
macje, porady dotyczące np. jego własnej 
sytuacji zawodowej.

W wyniku zawartej współpracy opra-
cowano program Orientacja zawodowa 
z wykorzystaniem technik coachingu,                 
w którym zawarte są cztery moduły. 

W pierwszej kolejności doradcy za-
wodowi udzielają wsparcia młodzieży                  
w dwóch modułach.

Moduł I Samoświadomość jako część 
procesu rozwoju, moduł II Mój kierunek 
zawodowy. W każdym module istnieje 
możliwość pracy indywidualnej oraz pra-
cy z doradcą zawodowym.

Dostęp do doradztwa zawodowego 
oraz edukacji przedzawodowej w Cen-
trach kształcenia praktycznego poszerza 
zawodowe perspektywy uczących się, 
ułatwia wejście na rynek pracy dzięki 
poznaniu procedur pozyskiwania i utrzy-
mania pracy, zapobiega porzuceniu szko-
ły, sprzyja zainteresowaniu kształceniem 
zawodowym oraz zwiększa liczbę odpo-
wiednio przygotowanych kandydatów 
do zatrudnienia, świadomych oczekiwań 
rynku pracy.

Małgorzata Sienna

Działania Ośrodka Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP
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Dobrze się stało, że procesy osiąga-
nia kwalifikacji zawodowej są aktualnie 
rozważane w kontekście współdziałania 
każdej szkoły zawodowej z przedsiębior-
cami. Budowanie sprzężenia zwrotnego 
w układzie edukacja zawodowa – rynek 
pracy jest konieczne ze względu na dużą 
dynamikę potrzeb dotyczących kompe-
tencji zawodowych i czynności pracow-
niczych. Wymaga ona systematycznego 
monitorowania rynku pracy dla edukacji, 
mobilności szkolnych systemów eduka-
cji zawodowej pozwalającej na szybkie 
włączenie do organizowanych procesów 
uczenia się nowych zadań zawodowych 
wyznaczonych przez nowe technologie                  
i procesy pracy w przedsiębiorstwach.

Przykładem rozwiązania sygnalizo-
wanego problemu jest działalność Ob-
serwatorium Rynku Pracy dla Edukacji                                                                                            
w Łódzkim Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli i Kształcenia Praktycznego (ba-
danie potrzeb rynku pracy, ekspertyzy 
dotyczące wprowadzania do procesów 
edukacyjnych nowych kwalifikacji, dzia-
łalność w Obserwatorium wielu partnerów 
rynku pracy).

Na odnotowanie zasługuje także po-
trzeba rozwoju doradztwa edukacyjno-
zawodowego, które powinno być waż-
nym elementem układu edukacja – rynek 
pracy. Doradztwo edukacyjno-zawodo-
we na wszystkich poziomach edukacji, 
od przedszkola i szkoły podstawowej 
(orientacja zawodowa, wymiar praktycz-
ny edukacji przedzawodowej, uczenie 
techniki i infotechniki, prozawodowe 
procesy edukacyjne, badanie predyspozy-
cji zawodowej) do liceów,szkół zawodo-
wych i placówek wspierających procesy 
osiągania kwalifikacji zawodowych, jest 
jedną z najważniejszych działalności na 
rzecz rozwoju edukacji zawodowej. Te 
potrzeby odnoszę do rozwiązań łódzkich, 
a w szczególności do zaprojektowanego 
i wdrożonego do praktyki edukacyjnej 
ŁÓDZKIEGO MODELU DORADZTWA 
ZAWODOWEGO, w którym zostały wy-
eksponowane procesy edukacji przedza-
wodowej (zajęcia laboratoryjne – prak-
tyczne dla uczniów szkoły podstawowej 
i gimnazjów określające między innymi 
zdolności manipulacyjno-motoryczne 
uczących się), usługi doradcze w formie 
indywidualnej i grupowej, spotkania dla 

rodziców uczniów, badania predyspozycji 
zawodowych, spotkania zawodoznawcze 
w przedsiębiorstwach.

Łódzki Model Doradztwa był prezen-
towany podczas regionalnych, krajowych 
i międzynarodowych konferencji i semi-
nariów. Został on wysoko oceniony przez 
odbiorców i partnerów systemu doradz-
twa zawodowego.

W założeniach zmian w polskim sy-
stemie edukacji w pełni zasadną decyzją 
jest likwidacja nazwy „Zasadnicza szko-
ła zawodowa”, która nabrała pejoratyw-
nego znaczenia procesów edukacyjnych                    
w tym, obszarze kształcenia i przypo-
rządkowywała uczniów do grupy „mniej 
wartościowych w systemie edukacji”.

Nazwy szkół zawodowych i ich katego-
ryzacja powinny być powiązane z założenia-
mi i procesami Polskiej Ramy Kwalifikacji 
i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 
Zawodowych, a przede wszystkim z zasa-
dą możliwości stopniowania kwalifikacji, 
i ich transferowania i ustalania znaczenia 
wszystkich poziomów kwalifikacji.

Rozważając przemiany w edukacji za-
wodowej w kontekście relacji szkoła – ry-
nek pracy pragnę odnieść się do dorobku 
czterech konferencji ogólnopolskich (2013-
2016 r.) organizowanych przez Łódz-
kie Centrum Doskonalenia Nauczycieli                                                    
i Kształcenia Praktycznego oraz magazyn 
wydawniczy Edu-Fakty dla dyrektorów 
szkół zawodowych i centrów kształcenia 
praktycznego. Rekomendowały one nastę-
pujące wnioski, sugestie i propozycje roz-
wiązań organizacyjnych i edukacyjnych:

1. Traktować szkołę zawodową jako 
miejsce osiągania kwalifikacji zawodo-
wych według układu logicznych następstw: 
kwalifikacje zawodowe podstawowe 
– kwalifikacje zorientowane na wykony-
wanie czynności zawodowych pracowni-
czych odpowiadających celom zawodowe-
go kształcenia zasadniczego – kwalifikacje 
zawodowe wyższego stopnia odpowiadają-
ce celom kształcenia techników.

2. Organizować procesy uczenia się 
– osiągania kwalifikacji zawodowych 
poprzez projekty, których treści są tożsa-
me z zadaniami zawodowymi przekazy-
wanymi z rzeczywistego procesu pracy. 
Kształcenie zawodowe zadaniowe pro-
wadzone w systemie modułowym (jed-
nostki modułowe – zadania zawodowe) 

umożliwia integrację kształcenia teore-
tycznego i praktycznego, uczy mobilno-
ści zawodowej i znakomicie wiąże szkołę 
zawodową z potencjalnym miejscem pra-
cy uczącego się. 

3. Organizować szkoły projektów,            
w których uczący się wykonują ustale-
nia zawartego „kontraktu edukacyjnego” 
wyrażonego treścią listu intencyjnego na-
uczyciela do uczniów i tworzą portfolio 
ukazujące efekty uczenia się pod kierun-
kiem nauczyciela wspierającego, nauczy-
ciela tutora i stanowiące dowody – po-
twierdzenia osiągniętych kompetencji.

4. Organizować warunki umożliwia-
jące uczenie się w grupach zadaniowych,                                                                             
w tym: osiąganie kompetencji społecz-
nych, wytwarzanie wiedzy przez uczą-
cych się, sterowanie przez nauczyciela 
samodzielnym uczeniem się, uczenie 
się poprzez zespołowe produkowanie 
pomysłów rozwiązań problemów, or-
ganizowanie edukacji wyprzedzającej 
oraz uwzględnianie w prowadzonych 
procesach uczenia się założeń i wskazań 
edukacji konstruktywistycznej (m.in. 
zmniejszanie roli nauczyciela jako „prze-
kaźnika” wiedzy, a eksponowanie roli 
„architekta” wiedzy konstruowanej przez 
uczących się, którą w polskiej edukacji 
promuje, między innymi, prof. dr hab. 
Stanisław Dylak).

5. Budować sprzężenia zwrotne                   
w układzie szkoła-pracodawcy. Współ-
praca taka przyniesie obu stronom długo-
falowe i wymierne korzyści, wśród któ-
rych najważniejsze to, że:

a) absolwenci będą przygotowani do 
podjęcia pracy zgodnie z oczekiwaniami 
pracodawców, będą gotowi doskonalić 
się i rozwijać przez całe życie;

b) szkoły organizując kształcenie za-
wodowe na stanowiskach odwzorowują-
cych rzeczywiste stanowiska pracy, znając 
realne oczekiwania pracodawców przy-
gotowują absolwentów, którzy sprawnie 
funkcjonują w nowoczesnej gospodarce;

c) pracodawcy, którzy organizują kla-
sy patronackie, praktyki i staże zawodo-
we mają możliwość wpływania na treści 
i sposób kształcenia, mogą obserwować 
uczących się i zatrudniać przygotowa-
nych fachowców znających etos i kulturę 
pracy w firmie;

d) oferta edukacyjna w zakresie kie-
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runków i treści kształcenia będzie odpo-
wiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie 
na kompetencje zawodowe.

6. Tworzyć warunki do prowadzenia 
przez pracodawców – przedsiębiorców 
zajęć edukacyjnych zorientowanych na 
kształtowanie umiejętności praktycznych 
(kształcenie dualne).

7. Doskonalić umiejętności metodycz-
ne pracowników przedsiębiorstw umożli-
wiające prowadzenie zajęć edukacyjnych.

8. Włączać pracodawców – przed-
siębiorców w procesy opracowywania 
programów kształcenia zawodowego, 
materiałów edukacyjnych wspierających 
proces kształtowania umiejętności zawo-
dowych oraz zadań zawodowych do wy-
konywania przez uczących się jako pro-
jektów edukacyjnych.

9. Prowadzić badania rynku pracy                
w zakresie zgłaszanego zapotrzebowania 
na kwalifikacje, struktury i wielkości po-
daży pracy oraz losów absolwentów, aby 
kształcenie w szkołach zawodowych było 
odpowiedzią na realne oczekiwania.

10. Uczyć samodzielnego wykonywa-
nia notatek, pisania dziennika, tworzenia 
portfolio, odpowiedzialności za uczenie 
się, a w efekcie doprowadzać poprzez 
nauczycieli tutorów do holistycznego 
wymiaru edukacji, zwłaszcza w odnie-

sieniu do mechatronizacji otaczającej 
nas techniki.

11. Tworzyć warunki do osiągania 
i potwierdzania kompetencji specjali-
stycznych (np. kursy spawacza, kursy 
mechanika taboru tramwajowego) oraz 
kompetencji personalno-społecznych, 
które są niezbędne do funkcjonowania                              
w środowisku pracy i wysoko cenione 
przez pracodawców.

12. Rozwijać doradztwo zawodowe 
dla uczniów gimnazjów i szkół podsta-
wowych oraz ich rodziców i nauczycieli              
w celu ograniczenia przypadkowości                      
w wyborze szkół, promocji kształcenia 
zawodowego i możliwości rozwijania ka-
riery zgodnej z predyspozycjami i zainte-
resowaniami uczących się.

Doradztwo zawodowe powinno być 
prowadzone na każdym etapie życia i pra-
cy człowieka.

13. Rozwijać kształcenie pozaformalne, 
jako ważny element systemu edukacji zawo-
dowej, otwierający nowe możliwości zwią-
zane z kształceniem i z rozwojem zawodo-
wym zarówno młodzieży jak i dorosłych. 

14. Uzupełniać edukację formalną 
edukacją pozaformalną, pozwalającą 
osiągać nie uwzględnione w podstawie 
programowej a oczekiwane przez rynek 
pracy nowe kwalifikacje i kompetencje, 

gwarantujące dobry start zawodowy ab-
solwentów szkół.

15. Podjąć prace nad doskonaleniem 
podstaw programowych i unifikacją kwa-
lifikacji w grupach zawodów, co pozwoli 
na lepszą organizację egzaminów po-
twierdzających osiągnięte kwalifikacje.

16. W dobie gwałtownie rozwijającej 
się technologii informacyjnej i pojawia-
jących się narzędzi informatycznych ist-
nieje możliwość dobrania i zastosowania 
w procesie kształcenia odpowiednich 
programów komputerowych działających 
zarówno lokalnie na komputerach, jak             
i dostępnych w chmurze cyfrowej. Ich 
odpowiednie zastosowanie może wspie-
rać procesy uczenia się w aktywnym, 
zespołowym rozwiązywaniu przydzielo-
nych zadań lub realizacji uczniowskich 
projektów. Przykładem może być pro-
gram PREZI, umożliwiający zespołowe 
tworzenie prezentacji lub program Fre-
eMind wspierający budowanie mapy my-
śli. Dla współpracującego zespołu bardzo 
cenny może stać się dostęp do wspólnej 
wirtualnej przestrzeni i wykorzystania 
programów biurowych lub możliwość 
prowadzenia dyskusji z wykorzystaniem 
forów dyskusyjnych. 

Janusz Moos
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Reforma z 2012 roku wprowadziła 
nowy system edukacji zawodowej, który 
zaowocował również powstaniem nowe-
go systemu egzaminów zawodowych. Za-
sadnicze zmiany polegały na opracowaniu 
nowych podstaw programowych z podzia-
łem na kwalifikacje, umożliwieniu osią-
gania kwalifiakcji zawodowych zarówno 
w systemie edukacji formalnej jak i po-
zaformalnej. Wprowadzono również do 
tego systemu nową formę organizacyjną 
w kształceniu zawodowym: kwalifikacyj-
ne kursy zawodowe. Wszystkie te zmiany 
miały również wpływ na organizację eg-
zaminów potwierdzających kwalifikacje 
w zawodzie. Przede wszystkim zmieniła 
się podstawa przeprowadzenia egzaminu 
zawodowego. Do 2012 roku były to stan-
dardy wymagań egzaminacyjnych, będą-
ce częścią podstawy programowej. Obec-
nie egzamin zawodowy obejmuje swoim 
zakresem wszystkie efekty kształcenia 
zapisane w kwalifikacjach zawodowych, 
w których jest przeprowadzany. Oznacza 
to, że model części praktycznej egzaminu 
jest zależny wyłącznie (poza nielicznymi 
wyjątkami) od rodzaju efektów kształce-
nia zapisanych w podstawie programowej 
i nie jest w żaden sposób ograniczany 
przez inne uwarunkowania. Wyróżniono 
zasadniczo dwa „modele”  części prak-
tycznej egzaminu: model „W”, w którym 
rezultatem rozwiązywania zadania egza-
minacyjnego jest wyrób lub usługa, któ-
ra jest oceniania bezpośrednio podczas 
egzaminu (lub tuż po jego zakończeniu). 
Odmianą modelu „W” jest model „WK”, 
w którym wykonanie zadania egzamina-
cyjnego odbywa się z wykorzystaniem 
komputerów. W modelu „D” i „DK” re-
zultatem pracy zdającego jest dokumen-
tacja, która sprawdzana i oceniana jest 
przez zespoły egzaminatorów powołane 
przez dyrektorów komisji okręgowych.

O ile organizacja egzaminu w mode-
lu „D” i „DK” nie sprawia większych 
trudności, zarówno pod względem tech-
nicznym, związanym z wyposażeniem 
ośrodków egzaminacyjnych, jak i pod 
względem organizacyjnym (duża liczba 
zdających jednocześnie przystępujących 
do egzaminu, nie wymagana obecność 
egzaminatora podczas egzaminu) o tyle 
organizacja części  praktycznej egzami-
nu zawodowego w modelu „W” i „WK” 

stanowi duże wyzwanie dla szkół. W tym 
modelu egzamin zawodowy jest prze-
prowadzany na stanowiskach egzami-
nacyjnych, których wyposażenie musi 
być zgodne z podstawą programową. Ze 
względów organizacyjnych wyposażenie 
to jest doprecyzowane przez Centralną 
Komisję Egzaminacyjną, tak aby egza-
min zawodowy mógł się odbywać w po-
równywalnych warunkach.Czynnikiem,  
który ma również duży wpływ na orga-
nizację egzaminu jest liczba osób, które 
do niego przystępują. Obecnie rocznie do 
egzaminu zawodowego przystepuje po-
nad 450 tysięcy zdających w ponad 250 
kwalifikacjach. Tak duże zróżnicowanie 
powoduje obawy, że egzamin zawodo-
wy (szczególnie w części praktycznej) 
przeprowadzany w warunkach szkolnych 
może zakłócać proces kształcenia. Naj-
lepszym rozwiązaniem tego problemu 
wydaje się przeprowadzanie części prak-
tycznej egzaminu zawodowego w miej-
scu, w którym uczniowie kształtują swoje 
umiejetności praktyczne. 

Rozwiązania prawne przyjęte w 2012 
roku nie stwarzały wystarczająco dobrych 
warunków do przeprowadzania egzaminu 
zawodowego w miejscu innym niż szkoła. 
Ta sytuacja zmieniła się w 2015 roku wraz 
z nowelizacją prawa oświatowego. Obec-
nie oczywistym rozwiązaniem organiza-
cyjnym jest przeprowadzanie egzaminu 
zawodowego w miejscu, w którym uczeń 
osiąga kwalifikacje zawodowe. Bardzo 
ważną rolę w tym zakresie powinny od-
grywać centra kształcenia praktycznego. 

Placówki te są, zgodnie z założenia-
mi, placówkami wyposażonymi w najno-
wocześniejsze stanowiska dydaktyczne. 
Duża liczba jednakowo wyposażonych 
stanowisk jest niezbędna do prowadzenia 
kształcenia praktycznego dla wielu szkół 
zawodowych znajdujących się w obszarze 
działania centrów. Jest to bardzo ważne, 
ponieważ centra kształcenia praktycz-
nego są organizacyjnie przystosowane 
do świadczenia usług edukacyjnych dla 
różnych szkół. Oczywiście należy stwier-
dzić, że największą rolę w systemie eg-
zaminów zawodowych centra kształcenia 
praktycznego będą odgrywały w tych 
zawodach i kwalifikacjach, które dotyczą 
nowoczesnych technologii (np. mechatro-
nika, obrabiarki sterowane numerycznie, 
informatyka). 

Rola centrów kształcenia praktyczne-
go nie ogranicza się wyłącznie do prze-
prowadzenia egzaminów zawodowych. 
Bardzo ważnym zadaniem realizowanym 
przez komisje okręgowe jest przygotowy-
wanie propozycji arkuszy egzaminacyj-
nych. Istotnym etapem tego procesu jest 
próbne zastosowanie. Przeprowadzenie 
próbnego zastosowania w centrach kształ-
cenia kształcenia praktycznego ma kilka 
istotnych zalet. Przede wszystkim stwa-
rza to dostęp do zróżnicowanej i dużej 
populacji zdających. Ponadto, w procesie 
dokonalenia materiałów egzaminacyj-
nych zangażowani są nauczyciele zajęć 
praktycznych, którzy mogą wnieść cenne 
uwagi dotyczące wyposażenie stanowisk 
egzaminacyjnych. Próbne zastosowanie 
odbywa się w tych samych warunkach,            
w których uczniowie kształtują swoje 
umiejętności praktyczne. 

Centra kształcenia praktycznego od-
grywają bardzo ważną rolę w systemie 
edukacji zawodowej zapewniając właści-
wy poziom kształcenia przede wszystkim 
umiejętności praktycznych. Uważam, 
że równie ważną rolę mają centra w sy-
stemie egzaminów zawodowych. Przede 
wszystkim jako ośrodki egzaminowania, 
ale również jako ośrodki wspomagające 
system egzaminów w innych zadaniach, 
takich jak, wytwarzanie propozycji mate-
riałów egzminacyjnych czy też szkolenia 
dla kandydatów na egzmainatorów. 

Marek Szymański
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Corocznie od piętnastu lat Pracownia 
Edukacji Przedzawodowej Łódzkiego Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego jest organizatorem dwóch Kon-
kursów Wiedzy Technicznej, jednego, organi-
zowanego dla uczniów szkół podstawowych 
i drugiego – prowadzonego oddzielnie – dla 
uczniów gimnazjów.

Cele konkursów to między innymi: 
● rozwijanie u uczniów zainteresowania 

techniką,
● wspieranie rozwoju młodzieży uzdolnio-

nej technicznie,
● podnoszenie poziomu kultury technicz-

nej młodzieży,
● inspirowanie uczniów do kształtowania 

twórczych postaw wobec problemów techniki,
●  rozwijanie zdolności i umiejętności ma-

nualno-motorycznych,
● promowanie  dalszej drogi kształcenia ukie-

runkowanej na szkoły o profilu technicznym.
Przedmiotem oceny konkursowej jest wie-

dza ogólnotechniczna i umiejętności ogólno-
zawodowe uczniów, szczególnie w zakresie 
rozpoznawania zjawisk, projektowania, kon-
struowania technicznego oraz planowania 
działań technicznych. Tematyka zadań obli-
czeniowych obejmuje problemy techniczne, 
m.in. z zakresu elektrotechniki i elektroniki 
oraz mechaniki i technologii informacyjnej.

Konkurs jest dwuetapowy.
Pierwszy etap stanowią eliminacje szkolne, 

które odbywają się w formie pisemnej. 
Do drugiego etapu  - finału ogólnołódzkie-

go, z każdej szkoły kwalifikuje się maksymal-
nie dwóch uczestników eliminacji szkolnych, 
którzy otrzymali największą liczbę punktów.

Test i zadania konkursowe na eliminacje 
drugiego etapu opracowuje Komisja Konkur-
sowa. Prace pisemne uczestników są kodowa-
ne i oceniane przez komisję, a wyniki zatwier-
dzane przez przewodniczącego komisji. Na 
podstawie liczby punktów uzyskanych przez 
finalistów, Komisja Konkursowa ustala kolej-
ność lokat oraz listę laureatów.

Laureatami Konkursów Wiedzy Technicz-
nej zostają finaliści, którzy uzyskali za roz-
wiązane zadania największą liczbę punktów 
mieszczącą się w przedziale punktowym usta-
lonym przez Komisję Konkursową, zależnym 
od maksymalnej liczby punktów zdobytych 
przez uczestników finału.

Konkursy Wiedzy Technicznej są jednym 
z elementów innowacyjnego w skali kraju 
łódzkiego systemu edukacji przedzawodowej.

Edukacja przedzawodowa obejmuje to, 
co decyduje o rozwoju jednostki w okresie 
poprzedzającym systematyczne kształcenie 
zawodowe oraz pomaga w dokonywaniu wy-
boru zawodu zgodnie z warunkami osobisty-

mi i potrzebami społecznymi. W pojęciu tym 
mieści się kształcenie ogólne, jako podstawa 
kształcenia zawodowego, kształcenie ogólno-
techniczne, a także preorientacja, orientacja     
i poradnictwo zawodowe. Edukacja ta jest nie-
odzownym składnikiem kształcenia ogólnego 
uczniów oraz warunkiem wszechstronnego 
rozwoju ich osobowości.

Edukacja przedzawodowa jest pierwszym i 
zarazem bardzo ważnym krokiem w procesie 
kształcenia dla potrzeb rynku pracy. Oswaja-
nie uczniów z techniką, technologią wytwa-
rzania różnych produktów, a także prezento-
wanie zawodów technicznych, to główne  cele 
edukacji przedzawodowej.

Działania Pracowni Edukacji Przedza-
wodowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego kon-
centrują się przede wszystkim na podnoszeniu 
jakości edukacji ogólnotechnicznej. Wspie-
ranie w tym zakresie szkół jest szczególnie 
istotne w okresie dokonujących się zmian 
w polskiej oświacie. 

Główne kierunki działań Pracowni to: 
● doskonalenie umiejętności zawodowych 

nauczycieli techniki i wychowania komunika-
cyjnego, szczególnie tych, którzy nie posiada-
ją wystarczających kwalifikacji,

● modelowanie kształcenia ogólnotech-
nicznego, w tym badanie predyspozycji manu-
alno-motorycznych uczniów, orientacji zawo-
dowej i wychowania komunikacyjnego,

● upowszechnienie innowacyjnych roz-
wiązań szkolnych systemów edukacji ogólno-
technicznej oraz komunikacyjnej,

● wspieranie szkół w działaniach inno-
wacyjnych poprzez pobudzanie aktywności 
nauczycieli do pracy w zespołach metodycz-
nych, innowacyjnych i zadaniowych oraz pro-
mowanie dobrych praktyk,

● projektowanie i promowanie interaktyw-
nych pakietów edukacyjnych i zestawów poli-
walentnych do zajęć technicznych,

● promowanie edukacji komunikacyjnej 
przy współpracy instytucji pozaedukacyjnych, 

● publikowanie materiałów metodycznych,
● prowadzenie zajęć edukacyjnych kształ-

tujących umiejętności manualno-motoryczne 
i badających predyspozycje zawodowe ucz-
niów łódzkich gimnazjów (we współpracy 
z Ośrodkiem Doradztwa Zawodowego), 

● podnoszeniu poziomu kultury technicz-
nej uczniów, poprzez organizowanie turniejów 
technicznych, bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym i motoryzacyjnych.

W Pracowni Edukacji Przedzawodowej 
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli i Kształcenia Praktycznego wprowadzo-
no innowację pedagogiczną, polegającą na 
uruchomieniu kształcenia ogólnotechnicz-

nego nieformalnego uczniów prowadzonego 
w specjalnie przygotowanych do tego celu 
pracowniach technicznych. Ma ono na celu 
identyfikowanie u uczniów ich predyspozy-
cji zawodowych i kształtowanie umiejętności 
sensomotorycznych. Umożliwia im wykony-
wanie ćwiczeń laboratoryjnych przy wyko-
rzystaniu instrumentarium techniczno-dydak-
tycznego, które nie jest dostępne w szkołach 
macierzystych uczniów. 

Odpowiednio wyposażone pracownie sta-
nowią doskonały poligon dla kształcenia na-
uczycieli techniki. Wszystkie zajęcia prowa-
dzone są w formule otwartych modelowych 
zajęć edukacyjnych, w których uczestniczą 
nauczyciele łódzkich szkół, a cały ich cykl 
organizacyjny stanowi swego rodzaju „szkołę 
ćwiczeń”.

Pracownie w ciągu roku przyjmują około 
2500 uczniów z gimnazjów i szkół podstawo-
wych. Cotygodniowo prowadzone są zajęcia 
dla trzech szkół w wybranych modułach te-
matycznych – rękodzielniczym, infotechnicz-
nym, elektrotechnicznym i elektronicznym, 
mechanicznym, obsługi miniobrabiarek szkol-
nych i ręcznej obróbki drewna.

Kształcenie techniczne pełni ważną rolę 
we współczesnej polskiej szkole. Musi za-
wierać nowoczesne cele i treści kształcenia                           
w celu rozwijania twórczego myślenia, wy-
korzystywania wiedzy teoretycznej do działań 
praktycznych, znajdowanie związków przy-
czynowo-skutkowych na podstawie analizy 
budowy i działania urządzeń, rozwijania in-
wencji twórczej uczniów. Rozumienie doku-
mentacji technicznej, podstawowa znajomość 
elektrotechniki i elektroniki, technologii ma-
teriałów, znajomość instalacji technicznych 
w mieszkaniu, posługiwanie się prostymi 
narzędziami, bezpieczne posługiwanie się 
urządzeniami mechanicznymi i elektrycznymi 
to konieczność cywilizacyjna. Edukacja tech-
niczna pozwala uczniom na ukształtowanie 
ich umiejętności interdyscyplinarnych takich 
jak praktyczne wykorzystanie wiedzy szkolnej 
i pozaszkolnej, samodzielne rozwiązywanie 
problemów, rozwijanie twórczego myślenia 
i współdziałania w zespole.

Wypracowany w Łódzkim Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycz-
nego innowacyjny model edukacji przedza-
wodowej, jest popularyzowany w szkołach 
podstawowych i gimnazjach, a jego elementy 
były wielokrotnie prezentowane na konferen-
cjach wojewódzkich i krajowych oraz w ogól-
nopolskich czasopismach pedagogicznych.

Krzysztof Makowski
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Według raportu firmy badawczej CB In-
sights, wśród 20 najczęstszych powodów fia-
ska startupów jest to, że swoją działalnością 
nie rozwiązują realnych problemów, wybierają 
złą technologię, mają słaby HR i inwestorów, 
wytwarzają produkty z niskim potencjałem 
rynkowym oraz funkcjonują w środowisku za 
silnej konkurencji.

Jasne jest więc, że startupy bardzo potrze-
bują wsparcia specjalistów. Ci zaangażują 
się we współpracę poprzez grupy projektowe 
złożone z mentorów, czyli specjalistów z do-
świadczeniem w akceleracji, przedstawicieli 
dużych firm, których rolą będzie komercjali-
zacja produktów i usług startupów, również 
we własnej organizacji oraz zespołów produk-
cyjnych z doświadczeniem we wdrażaniu pro-
duktów. Co warto podkreślić, zespół projekto-
wy nie będzie świadczyć jedynie doradztwa, 
tylko pracować bezpośredniow startupie. Na 
czas akceleracji stanie się jego częścią.

Taki rodzaj współdziałania będzie w stanie 
znacząco przyspieszyć powodzenie przedsię-
wzięcia i niwelować ryzyko porażki.

Innowacyjne rozwiązania, dzięki współ-
działaniu dużych przedsiębiorców ze startu-
pami zwiększą potencjał i zysk dla obydwu 
przedsiębiorców.

Długofalowo - Startup Spark, to platforma 
łączenia startupów z dużymi przedsiębior-

stwami, w tym spółkami Skarbu Państwa.
Cel projektu wpisuje się w przyjętą przez 

ŁSSE S.A. strategię działań do 2025 r. która 
zakłada wspieranie małych i średnich przed-
siębiorstw, startupów i tworzenia sieci powią-
zań, co znacząco rozszerzy ofertę Strefy.

ŁSSE, to potencjał ponad 150 firm. Na po-
trzeby Startup Spark dobraliśmy partnerów 
strategicznych w taki sposób, aby zróżnico-
wać dostępne dla projektów branże i zaofero-
wać akcelerację możliwie szerokiemu gronu 
startupów (projekty B2B, B2C, B2B2C).

 

Dopiero zaczynają swoje biznesy. Mają wiele pomysłów, ale w świecie komercji jeszcze 
poruszają się po omacku. Problemem nie jest tylko brak pieniędzy, ale przede 

wszystkim doświadczenia, dostępu do technologii i wiedzy. To wszystko mają Łódzka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna i jej inwestorzy z różnych branż. Przygotowywany                      
w ŁSSE projekt Startup Spark ma być trampoliną dla poczatkujących przedsiębiorców 
i zastrzykiem świeżości oraz kreatywności dla dużych partnerów biznesowych.

W założeniu, Startup Spark, jako model, bę-
dzie rozwijanyo współpracę z coraz większym 
gronem inwestorów, dużychprzedsiębiorstw, 
również po okresie akceleracyjnym(m.in. in-
westorzy ŁSSE.

Platformą łączenia startupów z firmami           
i źródłem informacji o Startup Spark jest stro-
na internetowa  http://startupspark.io

Już teraz pragniemy zaprosić na inaugu-
rację Startup Spark 9 grudnia w Łódzkiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
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Stowarzyszenie Elektryków Polskich po-
wstało w 1919 roku jako Stowarzyszenie Elek-
trotechników Polskich. W 1928 roku zmieniło 
nazwę na znaną obecnie i stało się ośrodkiem 
jednoczącym elektryków. Oddział Łódzki był 
obok Oddziałów Warszawskiego, Krakow-
skiego, Lwowskiego, Poznańskiego i Zagłębia 
Węglowego jednym z członków założycieli.

Stowarzyszenie będące pozarządową or-
ganizacją twórczą o charakterze naukowo-
technicznym działającą na rzecz użyteczności 
społecznej i publicznej, stanowi dobrowolne 
zrzeszenie elektryków wszystkich specjalno-
ści oraz osób, których działalność zawodowa 
wiąże się z elektryką, a także osób prawnych 
zainteresowanych jego działalnością. 

 Główne cele działalności SEP to m.in. pro-
pagowanie społecznie użytecznego wykorzysty-
wania elektryki, inicjowanie i popieranie twór-
czości naukowej i technicznej we wszystkich 
dziedzinach elektryki i dziedzinach pokrew-
nych, działanie na rzecz rozwoju systemów in-
formatycznych i telekomunikacyjnych oraz spo-
łeczeństwa informacyjnego, oddziaływanie na 
jakość wyrobów, materiałów i usług elektrycz-
nych, popularyzowanie elektryki, jej historii                                                                                       
i twórców - szczególnie polskich, doskonalenie 
kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie 
etyki zawodowej elektryków, a także ochrona 
zawodu i interesów członków SEP.

Oddział Łódzki SEP, jeden z 50 Oddziałów 
w kraju, liczy obecnie ponad 600 członków in-
dywidualnych oraz 3 członków wspierających. 
Zrzesza elektryków wszystkich specjalności: 
profesorów, inżynierów i techników. Posiada 
Ośrodek Rzeczoznawstwa i może poszczycić 
się Odznaką Honorową Miasta Łodzi (1980 
r.), Odznaką Za zasługi dla miasta Łodzi (2004 

r.) oraz certyfikatem ISO 9001 (od 2005 r.).
 Na terenie objętym działalnością Oddziału 

Łódzkiego SEP działa wiele Kół stowarzy-
szeniowych, a jednym z takich Kół jest Mię-
dzyszkolne Koło Pedagogiczne, w skrócie 
nazywane MKP-SEP. Nie jest to jednak Koło 
typowe, ponieważ zarówno skład osobowy 
Koła jak i zakres jego działań są specyficzne. 
Można nawet powiedzieć, że Koło to jest ewe-
nementem w skali kraju.

Specyficzny skład osobowy Koła przeja-
wia się w tym, że jego członkowie nie są, jak 
członkowie innych Kół, pracownikami jednej, 
określonej firmy lub zakładu pracy, ale pra-
cownikami kilku szkół zawodowych branży 
elektrycznej i elektronicznej z trzech miast 
województwa łódzkiego. Specyfika zakresu 
działań wynika natomiast z faktu, że obszarem 
działań Koła jest obszar edukacji zawodowej.

Pierwszym krokiem do powstania Koła sta-
ło się, podpisane 18 grudnia 1984 roku, poro-
zumienie pomiędzy prezesem Łódzkiego Od-
działu SEP – Zygfrydem Kwiatkowskim oraz 
Kuratorem Oświaty i Wychowania m. Łodzi – 
Zygmuntem Mikołajewiczem inicjujące współ-
pracę w zakresie popularyzacji myśli technicz-
nej w środowisku szkolnictwa zawodowego. 

Porozumienie to zainspirowało ówczesne-
go wicedyrektora Wojewódzkiego Ośrodka 
Metodycznego w Łodzi, a obecnie dyrektora 
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego – Janusza Moosa, 
do powołania Międzyszkolnego Koła Pedago-
gicznego SEP. Nastąpiło to 15 czerwca 1986 
roku. Pierwszym prezesem Koła został pomy-
słodawca powołania Koła – Janusz Moos.

W latach 1987-2002 prezesem Koła była 
Alicja Oleska, doradca metodyczny dla na-

uczycieli przedmiotów zawodowych w szko-
łach elektrycznych i elektronicznych w Wo-
jewódzkim Ośrodku Metodycznym w Łodzi, 
a później nauczyciel konsultant w Łódzkim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształ-
cenia Praktycznego. 

Od roku 2002 prezesem Koła jest Henryka 
Szumigaj, były nauczyciel przedmiotów za-
wodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 16 w Łodzi.

W pierwszym okresie funkcjonowania Koła 
jego członkami byli nauczyciele teoretycz-
nych przedmiotów zawodowych, nauczyciele 
praktycznej nauki zawodu, dyrektorzy szkół 
zawodowych oraz kierownicy warsztatów 
szkolnych branży elektrycznej, a także dorad-
cy metodyczni dla nauczycieli przedmiotów 
zawodowych. Koło liczyło wówczas 26 osób.

Obecnie w Kole jest 20 osób, a wśród nich 
są nauczyciele teoretycznych przedmiotów za-
wodowych, dyrektor szkoły ponadgimnazjal-
nej, nauczyciele konsultanci Łódzkiego Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego oraz nauczyciele emeryci.

Nauczyciele członkowie Koła posiada-
ją stopień awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego i dyplomowanego, są eksper-
tami Ministra Edukacji Narodowej w awansie 
zawodowym nauczycieli elektryków i elektro-
ników, posiadają kwalifikacje edukatora i eg-
zaminatora w egzaminach potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe uczniów i dorosłych. 
Wszyscy członkowie Koła posiadają wyższe 
wykształcenie techniczne oraz ukończone stu-
dia podyplomowe.

Członkowie Koła wywodzą się ze szkół za-
wodowych branży elektrycznej i elektronicz-
nej z Łodzi, Pabianic i Zgierza.

Międzyszkolne Koło Pedagogiczne OŁ 
SEP od początku działalności podejmowało     
i podejmuje działania ukierunkowane na:

• inicjowanie i popieranie twórczości na-
ukowej i technicznej nauczycieli, a także wyna-
lazczej i innowacyjnej uczniów i nauczycieli,

• oddziaływanie na zakres i treści programów 
nauczania przedmiotów zawodowych w szko-
łach branży elektrycznej i elektronicznej,

• oddziaływanie na zakres i treści doskona-
lenia nauczycieli elektryków i elektroników,

• podnoszenie kwalifikacji zawodowych            
i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli,

• popularyzowanie wśród uczniów i na-
uczycieli wydawnictw technicznych i czaso-
pism branżowych,

• współdziałanie z firmami i instytucjami 
w ramach aktywizacji członków Koła na rzecz 
szkoły i środowiska lokalnego,
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• popularyzowanie wśród uczniów i na-

uczycieli szkół celów i kierunków działania 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Działalność Koła z uwagi na swoją spe-
cyfikę skupiała się i skupia się nadal przede 
wszystkim na oddziaływaniu, w tym modelo-
waniu, procesów edukacyjnych związanych 
z kształceniem zawodowym w branży elek-
trycznej i elektronicznej. Wiele z podejmo-
wanych obecnie, a mających swoje korzenie 
także w przeszłości, działań utrwaliło się już 
jako dobre praktyki w szkołach zawodowych, 
z których wywodzą się członkowie Koła. Do 
takich dobrych praktyk zaliczyć należy: 

• Doskonalenie zawodowe ukierun-
kowane na nowości techniczne w branży 
elektrycznej i elektronicznej wyrażające się 
poprzez organizowanie sesji naukowych dla 
uczniów i nauczycieli w szkołach macierzy-
stych członków Koła, aranżowanie w szkołach 
prezentacji firm z branży elektrycznej i elek-
tronicznej, prenumerowanie czasopism spe-
cjalistycznych, twórcze spotkania koleżeńskie              
w poszczególnych Zespołach Szkół Ponadgim-
nazjalnych, służące wypracowywaniu różnych 
rozwiązań dydaktyczno-organizacyjnych, do-
skonalących proces kształcenia zawodowego 
w szkołach branży elektrycznej i elektronicz-
nej, prezentowanie rozwiązań technicznych, 
technologicznych oraz metodycznych, a także 
wybranych artykułów oraz przepisów i zmian 
w przepisach dotyczących eksploatacji urzą-
dzeń elektroenergetycznych poprzez Informa-
tor Międzyszkolnego Koła Pedagogicznego 
SEP, udział uczniów - członków szkolnych kół 
SEP i nauczycieli w prezentacjach technicz-
nych, seminariach i konferencjach naukowo-
technicznych organizowanych przez OŁ SEP 
oraz inne oddziały krajowe, udział uczniów               
i nauczycieli w wycieczkach na targi bran-
żowe np. ostatnio na międzynarodowe targi 
energetyczne ENERGETAB, organizowanie 
wycieczek tematycznych, zawodowych dla 
nauczycieli i uczniów do zakładów pracy.

• Badanie i prezentowanie umiejętności 
zawodowych uczniów ukierunkowane na mo-
delowanie procesu kształcenia zawodowego na 
podstawie wyników testów opracowywanych 
i przeprowadzanych w szkołach elektrycz-
nych i elektronicznych w Łodzi, Zgierzu i Pa-
bianicach, organizowanie wewnątrzszkolnych 
konkursów w szkołach macierzystych człon-
ków MKP OŁ SEP: ”Najlepsi z najlepszych”, 
„Najlepszy elektryk szkoły”, współorganiza-
cja konkursów zawodowych z Wojewódzkim 
Centrum Kształcenia Praktycznego/Łódzkim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształ-
cenia Praktycznego i Oddziałem Łódzkim 
SEP, takich jak: Najlepsza praca dyplomowa 
w szkołach elektrycznych i elektronicznych”, 
„Najlepszy program komputerowy”, „Najlep-
sza praca modelowo-konstrukcyjna”, „Naj-
lepszy projekt racjonalizatorski”, ”Najlepsza 
ankieta tematyczna wynalazczości”, przygoto-
wywanie uczniów do udziału w olimpiadach 
i konkursach ogólnopolskich i łódzkich, np. 
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicz-
nej EUROELEKTRA, konkurs przeprowadza-

ny podczas Dni Młodego Elektryka na Politech-
nice Łódzkiej, konkurs „Nowatorska elektryka” 
organizowany w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go w Łodzi, czy organizowany od dwóch lat 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi między-
szkolny konkurs „BHP w elektryce”.

• Przygotowywanie młodzieży szkolnej 
do działalności stowarzyszeniowej przeja-
wiające się poprzez powoływanie działają-
cych pod opieką członków MKP OŁ SEP ucz-
niowskich Kół SEP - obecnie działają 4 takie 
Koła, przygotowywanie uczniów do egzami-
nów na grupę SEP, we współpracy z Oddzia-
łem Łódzkim SEP, angażowanie uczniów do 
prac organizacyjnych przy przygotowywaniu 
spotkań seminaryjnych i innych przedsięwzięć 
stowarzyszeniowych na terenie szkół macie-
rzystych, prowadzenie wśród uczniów różno-
rodnych form działalności informacyjnej na 
temat roli i zadań Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich oraz korzyści wynikających z bycia 
jego członkiem. Trzy szkoły są objęte patro-
natem Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
Oddziału Łódzkiego.

• Współpraca z instytucjami współtwo-
rzącymi system kształcenia zawodowego ta-
kimi jak Łódzkie Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli i Kształcenia Praktycznego, Oddział 
Łódzki SEP, Politechnika Łódzka, Wojewódz-
ki Klub Techniki i Racjonalizacji w Łodzi, 
z innymi kołami w Oddziale Łódzkim SEP, 
firmami branży elektrycznej wspierającymi 
członków Koła i uczniów w zakresie dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli i uczniów,                         
w tym poznawania nowoczesnych technik         
i technologii w branży.

• Prezentacja aktywności oraz efektów 
działalności członków Koła oparta na udziale 
w konkursie organizowanym od kilku lat przez 
Oddział Łódzki SEP na „Najlepiej zorgani-
zowany Międzynarodowy Dzień Elektryki” 
w szkołach zawodowych branży elektrycznej 
i elektronicznej z obszaru OŁ SEP, udziale                          
w lokalnych i ogólnopolskich edycjach Kon-
kursu na „Najaktywniejsze koło SEP”, prezen-
towaniu podczas konferencji przedmiotowo 
– metodycznych dla nauczycieli przedmiotów 
zawodowych roli, zadań i osiągnięć Koła, pre-
zentowaniu aktywności uczniowskich Kół SEP 
na stronach internetowych szkół, zamieszczaniu 
w Biuletynie Techniczno - Informacyjnym OŁ 
SEP informacji o działalności i osiągnięciach 
członków Koła, prezentowaniu informacji                                       
o pracy i osiągnięciach Koła w gablotach infor-
macyjnych znajdujących się na terenie szkół.

• Integracja członków Międzyszkolnego 
Koła Pedagogicznego OŁ SEP polegająca 
na organizowaniu systematycznych zebrań 
członków Koła, wzajemnym zapraszaniu 
się do szkół na konferencje i sesje naukowo 
- techniczne, prezentacje, wewnątrzszkolne 
konkursy zawodowe i przedmiotowe, a także 
jubileuszowe uroczystości szkolne, aranżowa-
niu spotkań o charakterze towarzysko-integra-
cyjnym, np. spotkania opłatkowe, wyjście do 
planetarium, spotkania w plenerze, indywidu-
alnych kontaktach (bezpośrednie lub w formie 

elektronicznej) ukierunkowane na projekto-
wanie kierunków rozwoju Koła.

Działalność Koła została doceniona przez 
Zarząd Główny SEP i w 2004 roku Między-
szkolne Koło Pedagogiczne OŁ SEP otrzyma-
ło Srebrną Honorową Odznakę SEP, a w 2016 
roku Złotą Honorową Odznakę SEP.

Poszczególni członkowie Koła uzyskiwali 
także uznanie władz stowarzyszeniowych, co 
przekładało się na przyznane im medale i ho-
norowe odznaki SEP. 

Udział Koła w lokalnych i ogólnopolskich 
edycjach Konkursu na „Najaktywniejsze koło 
SEP” – od 1988 z przerwą i od 2005 do 2015 
roku, zaowocował dyplomami i nagrodami 
przyznanymi Kołu za mnogość i różnorod-
ność podejmowanych działań. W skali lokal-
nej Koło uzyskało raz I miejsce w grupie B,    
a w skali ogólnopolskiej dwukrotnie uzyskało 
I miejsce i proporzec, wielokrotnie II miejsce, 
raz IV miejsce. W skali kraju zdobyło także 
jedno wyróżnienie. Cenne z punktu widzenia 
charakteru działalności Koła uhonorowanie 
w postaci Statuetki „Dla wyróżniającego się 
nauczyciela opiekuna młodzieży” przyznane 
zostało Henryce Szumigaj, obecnemu Preze-
sowi Koła, przez Zarząd Główny na wniosek 
Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów 
oraz Studenckiej Rady Koordynacyjnej.

 20 października 2016 roku, w siedzibie 
Zarządu Oddziału łódzkiego SEP, odbyła 
się Uroczystość Jubileuszowa Koła, w któ-
rej wzięli udział członkowie Koła oraz za-
proszeni Goście: Prezes Zarządu Oddziału 
Łódzkiego SEP – Władysław Szymczyk, Wi-
ceprezes Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP 
– Andrzej Gorzkiewicz, były Prezes Zarządu 
Oddziału Łódzkiego i były sekretarz generalny                                 
w Zarządzie Głównym SEP – Andrzej Boroń, 
Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonale-
nia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 
- Janusz Moos, Prezesi zaprzyjaźnionych Kół 
Terenowych przy OŁ SEP, dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi – Dorota 
Stefaniak oraz dyrektor Zgierskiego Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II 
– Arkadiusz Kędzierski.

Podczas uroczystości Koło otrzymało Złotą 
Honorową Odznakę SEP nadaną przez Zarząd 
Główny Stowarzyszenia Elektryków oraz po-
dziękowania i listy gratulacyjne od zaproszo-
nych Gości. 
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Pierwszemu Prezesowi Koła Januszowi 

Moosowi wręczono medal profesora Janusza 
Groszkowskiego.

Program uroczystości obejmował za-
prezentowanie historii Koła zawierającej 
informacje m.in. o powołaniu Koła, preze-
sach i członkach Koła oraz głównych kie-
runkach i obszarach działania, opisanych 
konkretnymi działaniami i ich efektami. 

 Ważnym punktem uroczystości były 
wystąpienia zaproszonych gości oraz wy-
kład członka Koła – dr hab. inż. prof. PŁ 
Mariusza Zuberta z Katedry Mikroelektro-
niki i Technik Informatycznych Politechniki 
Łódzkiej na temat: „Zastosowania modelo-
wania wielodomenowego”.

30 lat to długi okres czasu. Z obserwacji 
wiadomo, że nie wszystkie Koła SEP powstałe 
przed laty i działające przy Oddziale Łódzkim 
SEP przetrwały. Podobnie jak inne Koła MKP 
SEP też miało trudne momenty w swojej działal-
ności, ale dzięki zaangażowaniu i determinacji 
w dążeniu do integrowania środowiska nauczy-
cielskiego, a ostatnio także uczniowskiego, ze 

szkół branży elektrycznej i elektronicznej oraz 
aktywizowania się w wielu obszarach i zakresie 
działalności zawodowej oraz stowarzyszenio-
wej, przetrwało i może godnie świętować swój 
Jubileusz 30-lecia działalności.

Alicja Oleska
Henryka Szumigaj

Fot. Archiwum OŁ SEP



DOBRE PRAKTYKI

��

Już 70 lat funkcjonuje w łódzkim systemie 
edukacji zawodowej Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodo-
wej. Prowadzi on procesy osiągania kwalifika-
cji w zawodach: technik mechatronik, technik 
informatyk, technik elektronik, technik elek-
tryk, technik energetyk, monter mechatronik, 
elektryk. Szkoła współpracuje nad organizacją 
kształcenia zawodowego z wieloma przedsię-
biorstwami, między innymi Procter and Gam-
ble, BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, 
Veolia Łódź. 

O działalności  Szkoły mogą informować przy-
znane przez Kapitułę Konkursów Innowacyjnych 
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego tytuły honorowe  
i stosowne certyfikaty ORGANIZATORA 
PROCESÓW INNOWACYJNYCH, LIDERA  
W EDUKACJI (2015 r.) i MULTIINNOWATO-
RA (2016 r.).  

Z okazji Jubileuszu 70 – lecia pragnę sięg-
nąć do przeszłości Szkoły,  a zwłaszcza do lat 
kiedy kierowałem Państwową Szkołą Tech-
niczną i Wydziałem dla Pracujących w SZKO-

LE  oraz okresu sprawowania roli opiekuna 
Szkoły z ramienia Zespołu Wizytatorów Me-
todyków Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Szkoła Jubilatka miała zawsze wysoką 
pozycję w łódzkim systemie edukacji. Nie-
prawdę powiedział  podczas Gali Jubileuszu 
były pracownik, że były próby zlikwidowania 
Szkoły. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
9 w Łodzi zawsze był gotów na wdrażanie no-
wych modeli kształcenia i na działalność inno-
wacyjną w wielu obszarach edukacyjnych. Na 
odnotowanie zasługują następujące procesy 
informujące o rozwoju Szkoły i przemianach  
w strukturze organizacyjnej i czynnościach 
pedagogicznych:

● organizacja procesu kształcenia automa-
tyków (pierwsza szkoła w województwie pro-
wadząca kształcenie specjalistów automatyki 
przemysłowej),

● organizacja procesu kształcenia infor-
matyków (pierwszy komputer – maszyna 

cyfrowa „Odra 1003” została zainstalowana                             
w Szkole),

● wdrażanie modelu kształcenia w zawo-
dach szerokoprofilowych,

● organizacja edukacji zmodularyzowanej 
– uczenie się przez wykonywanie zadań zawo-
dowych,

● wdrażanie modelu kształcenia prozawo-
dowego w liceum technicznym,

● wdrażanie kształcenia w liceum profilo-
wanym,

● wdrażanie do praktyki szkolnej edukacji 
mechatronicznej,

● organizacja systemu edukacji pozalek-
cyjnej ze szczególnym uwzględnieniem edu-
kacji artystycznej,

● udział Szkoły w procesach kształtowania 
postaw twórczych – wynalazczych.

Szkoła w przeszłości była prowadzona przez 
Ministerstwo Energetyki – Zakład Energetycz-
ny Łódź – Miasto (1952 – 1964), później stawa-
ła się jedną z największych i najważniejszych.  
W jej strukturze funkcjonowały różne typy 
szkół, między innymi Technikum Przemysło-
wo – Pedagogiczne kształcące nauczycieli za-
jęć praktycznych (praktycznej nauki zawodu). 
Państwowa Szkoła Techniczna – dwuipółlet-
nia szkoła pomaturalna nadająca kwalifikacje 
między innymi w zakresie automatyki, pomia-
rów przemysłowych, elektronicznych maszyn 
matematycznych. 

Szkoła funkcjonowała od godzin rannych 
do późnych wieczornych. Ważnym elementem 
struktury organizacyjnej był wielooddziałowy 
Wydział dla Pracujących. Zajęcia edukacyjne 
prowadziło oprócz kilkudziesięciu nauczycieli 
kształcenia zawodowego i ogólnego 20 pra-
cowników firm przemysłowych i Politechniki 
Łódzkiej. Prestiż Szkoły w środowisku był 
bardzo wysoki.

Sięgam do lat sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych i wspominam wspaniałych – in-
nowacyjnych nauczycieli matematyki Irenę 
Szczurek i Jana Węglowskiego, nauczycieli 
humanizujących procesy edukacji zawodowej 
– niezapomnianą Barbarę Chylińską, Krystynę 

Tesławską i Irenę Gazdę, nauczycielkę chemii 
Marię Bajan i wielu innych nauczycieli kształ-
cenia ogólnego. 

Szczególne znaczenie dla rozwoju edukacji 
zawodowej mieli: Jerzy Baykowski – nauczy-
ciel maszyn elektrycznych, organizator samo-
rządu szkolnego, humanista procesów kształ-
cenia zawodowego; inżynierowie pedagodzy 
Jerzy Łukasik, Halina Tyc, Zofia Ufel, Stanisław 
Jędrzejak, Jadwiga Pewca, Jan Bujnowicz, Mi-
rosław Indryszczak, Jan Dawidowski, a także 
nauczyciele kształcenia praktycznego Cezary 
Kobierski, Ryszard Styra, Stanisław Morawski  
i wielu innych. 

Wspominam specjalistów pracujących w fir-
mach przemysłowych i Politechnice Łódzkiej, 
którzy mieli wielki wkład w rozwój Państwowej 
Szkoły Technicznej i Szkoły dla Pracujących, 
między innymi Zygmunta Szymę, Janusza Ant-
czaka, Wiesława Kmina, Aleksandra Pycia.

Na odnotowanie zasługują publiczne obro-
ny prac dyplomowych – końcowych, pre-
zentacje dorobku edukacyjnego Szkoły oraz 
wspaniałe, wyróżniające się w skali woje-
wództwa i kraju twórcze zajęcia artystyczne 
prowadzone przez Pawła Markowskiego 
oraz dyrygentów orkiestry szkolnej Macieja 
Stanisławskiego i Edwarda Ślipskiego.

Wspominam wicedyrektora Henryka Bar-
skiego, późniejszego dyrektora Zespołu Szkół 
Gastronomicznych, wicedyrektora Jerzego 
Garę, a także zapisane na kartach pamięci 
Szkoły czynności zarządcze dyrektorów Ma-
cieja Majewskiego, Jana Wrońskiego, Zbi-
gniewa Osiniaka, Jana Dawidowskiego i Mi-
rosława Indryszczaka.

Życzę MOJEJ SZKOLE, Zespołowi Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi im. Ko-
misji Edukacji Narodowej, kierowanemu od 
roku szkolnego 2002/2003 przez Henrykę 
Michalską, jedną z autorek programowych 
liceum technicznego, dalszych sukcesów edu-
kacyjnych oraz spełnienia wszystkich planów 
i zamierzeń.

Janusz Moos
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Zależało nam, aby nowa konstrukcji była 
wsparciem w edukacji na wielu płaszczyznach 
i dla grup w szerokim przedziale wiekowym. 
Chcieliśmy, aby jedna grupa w ramach eduka-
cji tworzyła produkt, który będzie bazą w edu-
kacji grupy kolejnej.

Uprościliśmy konstrukcję, zastosowaliśmy 
kilka wariantów w zależności od technolo-
gii wytwarzania korpusów oraz obniżyliśmy 
koszty produkcji. Zmieniliśmy układ stero-
wania na ogólnie dostępny, otwarty projekt 
Arduino.

Po pewnym czasie pokazałem go zaprzy-
jaźnionemu dyrektorowi, który prowadzi 
Technikum Mechatroniczne w Warszawie. 
Robię tak co pewien czas, jeśli tylko pan Sła-
womir Kasprzak ma wolny czas. Już po kil-
kunastu minutach rozmowy wiem, czy mój 
pomysł był trafiony. Patrzę, jak może zarea-
gować potencjalny klient. Dyrektor jest otwar-
ty na wszelkie nowości, chętnie wprowadza 
zmiany i nowatorsko rozwija swoją szkołę. Je-
śli on nie wyrazi zainteresowania, to wracam 
do początku koncepcji projektu. Dodatkowe 
pytania, które się pojawiają podczas rozmowy, 
pokazują braki w projekcie czy kierunek dal-
szego rozwoju.

Tym razem również padło kilka pytań. Cie-
kawe rozwiązanie, ale do czego ma służyć? Jak 
bardzo jest przydatne w procesie edukacji? 

Do czego ma służyć ten nowy robot? Do 
uczenia projektowania, wytwarzania i progra-
mowania urządzeń mechatronicznych. Mamy 
urządzenie, które trzeba zaprojektować pod 
względem mechanicznym, ale również elektro-
nicznym czy elektrycznym. Następnie musimy 
opracować technologię, wytworzyć komponen-
ty oraz dołożyć układ sterowania na mikropro-
cesorze i zaprogramować do działania.

Kolejne pytanie dyrektora brzmiało: Czy 
na tym projekcie zrealizuję w szkole całą pod-
stawę programową przewidzianą w zawodzie 
technik mechatronik?

Niestety nie, trzeba jeszcze dołożyćkilka 
rzeczy z innych obszarów, czyli przygotować 
kolejne projekty.

I tak oto narodził się pomysł przygotowania 
projektu pod nazwą „Fabryka Robotów”.

Rozpoczęliśmy opracowywanie pełnych 
dokumentacji produkcyjnych oraz budowanie 
pierwszych prototypów. Po pewnym czasie 

zainteresowałem tematem dyrektora Janusza 
Moosa i konsultowałem w zakresie  meryto-
rycznym z Pawłem Krawczakiem, świetnym  
nauczycielem z zakresu CAx, który właśnie 
przygotowywał projekt w ramach funduszy                   
z Unii Europejskiej. Łódzkie Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli i Kształcenia Prak-
tycznego złożyło projekt pod nazwą „Fabryka 
robotów fabryką wiedzy i umiejętności” który 
został pozytywnie oceniony i od nowego roku 
2017 rozpoczynamy jego realizację.Przez 
najbliższe dwa lata będziemy mogli za pieniądze 
z Europejskiego Funduszu Społecznego wraz     
z grupą zainteresowanych uczniów wdrażać                                                                         

i testować ten pomysł w ŁCDNiKP. Skorzysta 
na tym wymieniona placówka, zaś wiedza oraz 
merytoryczne i metodologiczne przygotowanie 
kadry Centrum pozwoli mi nie tylko przetesto-
wać pomysł, ale również go rozwinąć. 

Wróćmy jednak do rozwoju mojego pomy-
słu. Kolejną rozmowę,dzięki której mam dzisiaj 
te trzy projekty, o których teraz piszę,odbyłem 
z inną osoba zainteresowaną kształceniem za-
wodowym i rozwojem ciekawych rozwiązań 
w edukacji. Chciałbym, abyś zaproponował 
mi jakiś pomysł na urządzenie mechatronicz-
ne, które będziemy mogli wytwarzać z ucznia-
mi w ramach gry symulacyjnej z optymalizacji 

 

Zbudowaliśmy kolejne urządzenie. Nazwaliśmy je Mobilny Robot Sumo. Zaraz pewnie usłyszę, że to nic 
szczególnego. Cóż, musiałbym przyznać rację, gdyby traktować je tylko jako nową konstrukcję kolejnego na rynku 

robota mobilnego. Po pierwsze podobne roboty mam już w swojej ofercie od wielu lat. Po drugie roboty mobilne              
w wielu wydaniach trafiły już pod strzechy, więc co w tym nowatorskiego? A jednak to coś wyjątkowego. Dlaczego?

Rysunek 1. Roboty Sumo. Obudowy cięte laserem

Rysunek 2. Przykładowe produkty z Fabryki Robotów
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produkcji. Po krótkiej rozmowie a następnie 
pod wrażeniem właśnie przeczytanej książki 
„Kopalnia złota. Powieść o zarządzaniu firmą 
w oparciu o Lean Management”1,którą przy 
tej okazji serdecznie polecam, doszedłem do 
wniosku, że moje roboty sumo świetnie się do 
tego nadają. Spotkanie z Włodzimierzem Jan-
kowskim , kolejnym pracownikiem ŁCDNiKP 
, to już prezentacja pierwszych robotów sumo 
przewidzianych do gry symulacyjnej. Tak na-
rodził się projekt „Optymalizacji produkcji       
z zawodnikiem SUMO ”. 

Sukcesywnie rozwijaliśmy opisane projek-
ty, modyfikowaliśmy oprogramowanie oraz 
dostosowywaliśmy układy mikroprocesoro-
we. Jednocześnie powstawały nowe warianty 
do „Fabryki Robotów” czy „Optymalizacji 
produkcji z zawodnikiem SUMO”. Jako układ 
sterujący wybraliśmy układ Arduino, o czym 
wspominałem na samym początku. Ten pro-
jekt ma opracowane przyjazne środowisko 
programistyczne, ale dla początkujących „ro-
botroników” postanowiliśmy jeszcze uprościć 
sterowanie, korzystając z przygotowanej kilka 
lat temu w naszej firmie aplikacji MobiLAB2. 

Mając świadomość, jak bardzo współczesna 
młodzież związana jest ze smartfonami, do-
szliśmy do wniosku, że możliwość sterowa-
nia robotem za pomocą aplikacji dla syste-
mu android będzie budziła jeszcze większe 
zainteresowanie. Powstała więc aplikacja 
RobMotion3,gdzie telefon jak joystick może 
posłużyć do sterowania robotem, a dla telefo-
nów z żyroskopem (większość smartfonów na 
rynku), przewidziana została możliwość ste-
rowania ruchem robota jedynie przez zmianę 
pozycji telefonu. Zaraz pojawiło się koleje za-
danie. Jeśli telefon – to i obraz. W następstwie 
powstała kolejna wersja oprogramowania,która 
pozwala na wysyłanie na urządzenia mobilne 
obrazu korzystając z połączenia WiFi z kame-
ry zamocowanej na robocie.

Zrobiliśmy już tak wiele, że zamiast zakoń-
czyć projekt, postanowiliśmy w kolejnych roz-
mowach z programistą dodać do programów ste-
rujących moduły, które zwiększają możliwości 
edukacyjne w zakresie podstaw programowania. 
Zrobiliśmy założenia i programista spisał  zarys  
1 Książka „Kopalnia złota. Powieść o 
zarządzaniu firmą w oparciu o Lean Management” 
autor Freddy Balle i Michael Balle tłumaczenie 
polskiej wersji Tomasz Koch i Tomasz Sobczyk 
wydane przez Lean Enterprise Institute Polska
2  MobiLAB aplikacja na komputery PC 
z systemem Windows napisana przez firmę Mecha-
tronik - wersja płatna
3  RobMotion aplikacja na rządzenia prze-
nośne napisana przez firmę Mechatronik. Program 
pracuje na urządzeniach z system Android. Wersja 
darmowy dostępny na stronie www.mechatronik.pl

problemów do rozwiązania, a ja zacząłem prze-
glądać Internet w poszukiwaniu pomysłu lub 
podpatrzenia światowych rozwiązań. Zupełnie 
przypadkowo trafiłem na opis pracy, jaką dla 
MEN w okresie maj -czerwiec 2017 roku wy-
konał prof.Maciej Sysło w zakresie wdrażania 
podstawy programowej z informatyki. Otwarty, 
darmowy program Scratch4zaimplementowany 
w podobnych aplikacjach dopełnił temat. Tak 
narodził się trzeci projekt „Japońskie zapasy 
w informatyce”.

W przeciągu siedmiu miesięcy powstały 
podwaliny potężnego, interdyscyplinarnego 
narzędzia do kształcenia na wielu poziomach 
i w wielu zawodach. Sam robot czy poszcze-
gólne elementy nie są czymś bardzo skompli-
kowanym, jednak projekt jako taki powinien 
doczekać się wielu aplikacji w obszarze edu-
kacji formalnej i pozaformalnej w dodatku na 
różnych etapach kształcenia.Uniwersalność 
projektu zwiększa jego modułowość. Nie 
dość, że są to trzy projekty i użytkownik może 
wybrać jeden lub więcej, to jeszcze w przy-
padku „Fabryki Robotów” czy „Optymalizacji 
produkcji…” może wybrać określone moduły, 
a inne pominąć lub dodać swoje, na przykład 
zakupić układy elektroniczne i kształcić je-
dynie z programowania, lub wybrać moduł                            
z projektowania i wytwarzania układów elek-
tronicznych i programowanie wstawić jako 
trzeci etap, lub też prowadzić zajęcie z progra-
mowania tokarek CNC albo maszyn konwen-
cjonalnych. Możliwości jest tu wiele.

Podsumowując, mam więc trzy projekty:
Fabryka Robotów – praktyczne kształ-

cenie modułowe w wielu kwalifikacjach                
z zakresu mechatroniki, automatyki, elektro-
niki, mechaniki czy współczesnych technik 
wytwarzania czyli programowania obrabiarek 
CNC, druku 3D czy korzystania z systemów 
CAx, projektowania i wytwarzania obwodów 
drukowanych itd. Projekt skierowany jest do 
zasadniczej szkoły zawodowej i technikum.

Optymalizacja produkcji z zawodni-
kiem SUMO – zarządzanie produkcją i jej 
optymalizacja. Doskonałe narzędzie do prze-

4  Scratch program do programowania 
wizualnego. Wersja bezpłatna dostępna na stronie-
https://scratch.mit.edu/

kazania nie tylko podstaw z zakresu Lean 
Manufacturing, ale również logistyki, w tym 
logistyki wewnętrznej. Wspólnie z parterem 
od SAP5 wprowadziliśmy moduł zarzadzania 
produkcją z pozycji systemów MES w opar-
ciu o SAP Biznes One6. Poboczne tematy 
związane są z samozatrudnieniem, fakturo-
waniem, obsługą programów księgowych itd. 
Projekt jest skierowany do zasadniczej szkoły 
zawodowej, technikum oraz uczelni technicz-
nych czy ekonomicznych.

Japońskie zapasy w informatyce – gdzie 
robot to gotowe urządzenie, które można 
zaprogramować za pomocą kilku narzędzi              
w tym darmowego Scratch-a (który jest pro-
ponowany przez MEN, jako narzędzie do na-
uki podstaw programowania już od pierwszej 
klasy szkoły podstawowej). Przez etap fajnej 
zabawki sterowanej przy użyciu smartfonów 
przechodzimy do programowania w środowi-
sku zbliżonym do C++.

Motywem przewodnim każdego projek-
tu jest mały robot mobilny. W zależności od 
potrzeb może być on obiektem sterowania, 
obiektem produkcji czy procesów zarządzania 
produkcją. Wiele modułów można dobierać, 
modyfikować lub rozwijać. Urządzenie wy-
tworzone w ramach Fabryki Robotów może 
być wykorzystane w szkołach ekonomicznych 
czy użyczone w ramach promocji szkołom 
podstawowym lub gimnazjom w zależności 
od reformy edukacji.  

Pierwsze wdrożenia wybranych projektów  
właśnie trwają. Mam jednak nadzieję, że pomysł 
zainteresuje większą grupę odbiorców. Dlatego 
czekam na kolejne propozycje współpracy.

Artur Grochowski

5 SAP był pionierem w dziedzinie opro-
gramowania ERP, dzięki czemu uzyskał i utrzymał 
rolę lidera na rynku.
6 SAP Biznes One- wersja oprogramo-
wania firmy SAP przeznaczona dla małych lub 
średniej firmy dostępne w wersji stacjonarnej lub 
w chmurze. Obejmuje ERP, zarządzanie kadrami, 
handel, analitykę, raportowanie i wiele innych 
obszarów. 

Rysunek 3. Aplikacja RobMotion na telefon

Rysunek 4. Program MobiLAB
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Obrabiarki sterowane numerycznie (CNC) 
są podstawowymi elementami nowoczesne-
go parku maszynowego w różnych gałęziach 
przemysłu. Stały się bardzo powszechne  
i stosowane są zarówno do produkcji se-
ryjnej jak i do jednostkowej obróbki skom-
plikowanych kształtów. Dzięki tej tech-
nologii możliwe jest bardzo precyzyjne 
odtworzenie modeli komputerowych w ma-
teriale obrabianym. Rosnące możliwości ob-
rabiarek sterownych numerycznie wymagają 
odpowiednich kwalifikacji od operatorów  
i programistów. Aby sprostać wymaganiom 
dzisiejszego rynku pracy konieczna jest orga-
nizacja procesów uczenia się – osiągania kwa-
lifikacji poprzez:

− projekty, których treści są tożsame z za-
daniami zawodowymi przekazywanymi z rze-
czywistego procesu pracy,

− kształcenie zawodowe zadaniowe pro-
wadzone w systemie modułowym (jednostki 
modułowe – zadania zawodowe),

− organizowanie warunków umożliwiają-
cych uczenie się w grupach zadaniowych,

− stosowanie w praktyce edukacyjnej roz-
wiązań technologii informacyjnej i narzędzi 
informatycznych wspierających kształcenie 
zawodowe,

− budowanie sprzężenia zwrotnego w ukła-
dzie szkoła-pracodawcy.

Uczenie się programowania obrabia-
rek sterowanych numerycznie prowadzone  
w systemie modułowym organizowane jest     
w formie kształcenia formalnego, pozaformal-
nego i nieformalnego pozwalającego osiągać 
nie uwzględnione w podstawie programowej  
a oczekiwane przez rynek pracy nowe kwa-
lifikacje i kompetencje. Celem właściwe-
go przygotowania uczących się do wejścia 
na rynek pracy stworzone zostały warunki 
do osiągania efektów uczenia się zbliżone 
do warunków rzeczywistych, panujących  
w nowoczesnych przedsiębiorstwach. 

Od początku swojego istnienia ŁCD-
NiKP dysponuje unikatowymi w skali kraju 
stacjami dydaktycznymi umożliwiającym 
osiąganie kompetencji zawodowych w ob-
szarze obrabiarek sterowanych numerycz-
nie. Pierwsze stacje dydaktyczne powstały 
w oparciu o tokarkę TPS20N z układem 
sterownia numerycznego Sinumerik, fre-
zarkę MICRON z układem sterownia nu-
merycznego Heidenhain oraz pionowe 
centrum frezarskie Extron z układem ste-
rownia numerycznego FANUC. Najnowo-
cześniejsze stacje dydaktyczne powstały  
w oparciu o kolejne obrabiarki: tokarkę fir-
my EMCO Concept TURN250 z napędzany-
mi narzędziami oraz frezarkę firmy EMCO 
Concept MILL250 z dodatkową, czwartą 

osią sterowania. 
W dobie gwałtownie rozwijającej się tech-

nologii informacyjnej i pojawiających się na-
rzędzi informatycznych istnieje możliwość 
dobrania i zastosowania w procesie kształ-
cenia odpowiednich programów komputero-
wych. Ich odpowiednie zastosowanie może 
wspierać procesy uczenia się w aktywnym, 
zespołowym rozwiązywaniu przydzielonych 
zadań lub realizacji uczniowskich projektów. 
Przykładem może być oprogramowanie dy-
daktyczno-przemysłowe niemieckiej firmy 
MTS (Mathematisch Technische Software-En-
twicklung Berlin), które umożliwia programo-
wanie obrabiarek sterowanych numerycznie 
w wielu osiach współrzędnych, napędzanych 
narzędzi czy przechwytującego wrzeciona.

Osiąganie efektów uczenia się, oprócz 
kształcenia „stacjonarnego” opiera się rów-
nież na wykorzystaniu platform edukacyjnych 
do prowadzenia zajęć na „odległość”. Przy-
gotowany kurs „Programowanie obrabiarek 
CNC” na platformie edukacyjnej -  jako me-
dium dydaktyczne - służy do wspomagania 
procesu uczenia się poprzez: dostarczanie 
materiałów edukacyjnych, kierowanie do 
użytecznych zasobów sieci Internet, groma-
dzenie użytecznych zasobów wiedzy, pomoc 
w realizacji form pracy wychodzących poza 
tradycyjne formy pracy nauczyciela. Korzyści 
jakie przynosi platforma edukacyjna to przede 
wszystkim możliwość uczenia się w dowol-
nym miejscu i dowolnym czasie. Umożliwia 
pełną swobodę pobierania niezbędnych ma-
teriałów dydaktycznych oraz wymianę infor-
macji pomiędzy uczącymi się, umożliwia roz-
wiązywanie zadań, ćwiczeń czy testów a także 
grupowe rozwiązywanie problemów. Dzięki 
platformie edukacyjnej można przygotować 
„na odległość” uczących się do zajęć laborato-
ryjnych a zaoszczędzony czas przeznaczyć na 
większą liczbę ćwiczeń praktycznych wyko-
nywanych „stacjonarnie” w pracowniach.

Celem budowania sprzężenia zwrotnego    
w układzie szkoła-pracodawcy proces uczenia 
się programowania i użytkowania obrabiarek 
sterowanych numerycznie realizowany jest  
w porozumieniu z pracodawcami i jest od-
powiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.  
Do stałych współpracowników w obszarze ob-
róbki skrawaniem CNC należą między innymi 
pracodawcy i instytucje rynku pracy  takie jak: 
ABB - Zakład Silników Elektrycznych, ASCO 
NUMATIC, COMMON S.A, Gillette Poland 
International Sp. z o.o., POLMO S.A., Powia-
towy Urząd Pracy w Łodzi.

Na szczególną uwagę zasługują rów-
nież działania podjęte przez ŁCDNiKP 
we współpracy z partnerami zagranicznymi 

mające na celu podniesienie jakości kształce-
nia w obszarze programowania i użytkowania 
obrabiarek CNC. Jednym z tych działań jest 
aplikacja, a następnie realizacja projektu pod 
nazwą „Program Współpracy Ponadnarodo-
wej Nowe kwalifikacje, nowe możliwości 
- Programista CNC zawodem przyszłości!” 
Do współpracy w ramach projektu została 
zaproszona firma Mathematisch Technische 
Software-Entwicklung z Berlina, która od 
1980 roku zajmuje się tworzeniem systemów 
dydaktycznych do uczenia się programowa-
nia obrabiarek sterowanych numerycznie.                               
W ramach projektu zrealizowanych zostało 
960 godzin zajęć edukacyjnych dla 96 ucz-
niów łódzkich szkół ponadgimnazjalnych. 
Realizacja pozaszkolnych zajęć edukacyjnych 
odbywała się w formie stacjonarnej oraz on-
line z wykorzystaniem platformy edukacyjnej 
do prowadzenia kształcenia na „odległość”.        
W ramach projektu opracowano również obu-
dowę dydaktyczną niezbędną do realizacji za-
jęć edukacyjnych w postaci modułowego pro-
gramu kształcenia, poradnika dla nauczyciela 
i poradnika dla uczącego się oraz narzędzi po-
miaru dydaktycznego. 

Potwierdzenie ukształtowanych kompeten-
cji zawodowych w obszarze „Programowanie 
obrabiarek CNC” przez realizatora projektu 
ŁCDNiKP oraz partnera zagranicznego Mat-
hematisch Technische Software-Entwicklung 
wpłynęło znacząco na zdolność uczniów do 
zatrudnienia na polskim i europejskim ryn-
ku pracy dzięki uzyskanym certyfikatom 
potwierdzającym ukształtowane umiejęt-
ności zgodnie ze standardami krajowymi  
i europejskimi.

 

Rys. 1. Obrabiarka sterowana 
numeryczne: frezarka EMCO Concept 

MILL250
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Kolejnym unikatowym przedsięwzięciem 
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycie-
li i Kształcenia Praktycznego jest utworzenie 
Międzynarodowego Centrum Potwierdzania 
Kompetencji w obszarze programowania obra-
biarek sterowanych numerycznie. Partnerem 
strategicznym w tworzeniu Centrum została 
Izba Rzemieślniczo – Handlowa w Dreźnie 
(IHK - Industrie- und Handelskammer Dres-
den). Zadaniem Międzynarodowego Centrum 
Potwierdzania Kompetencji jest przygoto-
wanie uczących się do osiągania kwalifikacji  

z zakresu programowania obrabiarek ste-
rowanych numerycznie CNC oraz przepro-
wadzania egzaminów kwalifikacyjnych.                                                                                   
W wyniku tych działań uczący się otrzymają 
dyplom potwierdzający kwalifikacje Izby Rze-
mieślniczo – Handlowej w Dreźnie tożsamy  
z dyplomami uzyskiwanymi przez uczących 
się zamieszkujących terytorium Niemiec.  
Na mocy umowy pomiędzy Łódzkim Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego a Izbą Rzemieślniczo – Han-
dlową w Dreźnie, ŁCDNiKP jest jedynym  

i wyłącznym podmiotem w Polsce upraw-
nionym do przygotowania i realizacji kur-
sów przygotowujących do certyfikowanego 
egzaminu w zakresie programowania ob-
rabiarek sterowanych numerycznie a także 
jedynym i wyłącznym ośrodkiem egzami-
nacyjnym Izby Rzemieślniczo – Handlowej       
w Dreźnie na terenie Polski.

Paweł Krawczak

Rys. 3. Programowanie tokarek w systemie dydaktyczno-przemysłowym MTS

Rys. 2. Platforma edukacyjna do wspomagania procesu osiągania kwalifikacji zawodowych w zakresie programowania obrabiarek CNC
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Zupełnie nowatorskim rozwiązaniem nie 
spotykanym do tej pory w obszarze szkolni-
ctwa zawodowego w Polsce było wprowadze-
nie do oferty edukacyjnej Łódzkiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Prak-
tycznego zajęć w obszarze zarządzania pro-
dukcją. Temat co prawda nie jest nowy, jednak 
w szkołach średnich jest to pierwszy tego typu 
eksperyment pedagogiczny w naszym kraju. 

Potrzeba realizacji projektu zrodziła się             
w wyniku analizy zapotrzebowania pracodaw-
ców na kompetencje absolwentów szkół tech-
nicznych w zakresie nowoczesnych systemów 
zarządzania produkcją przy jednoczesnym 
nieuwzględnieniu praktycznego zastosowania 
zagadnień organizacji i zarządzania produkcją 
w programach kształcenia na poziomie szko-
ły średniej/technikum. Badania wykazały, że 
ta nisza dotyczy zarówno kształcenia w try-
bie formalnym, jak i pozaformalnym – do tej 
pory nikt w kraju nie podjął działań zmierza-
jących do wdrożenia tego typu zagadnień do 
praktyki szkolnej. 

W odpowiedzi na te problemy ŁCDNiKP 
podjęło działania przygotowujące przyszłą 
kadrę kierowniczą w obszarze organizacji 
i zarządzania produkcją. Ta na wskroś inno-
wacyjna inicjatywa, zarówno pod kątem or-
ganizacyjnym jak i kierunkowym unikatowa          
w skali kraju, umożliwiła uczniom szkoły 
średniej osiągnięcie kompetencji tak bardzo 
oczekiwanych przez rynek pracy. 

Ponieważ młodzież w projekcie miała 
styczność z zupełnie nowymi zagadnienia-
mi zajęcia edukacyjne prowadzone były na 
dwóch poziomach.

Koncepcja Lean management (znana             
w Polsce jako „odchudzona produkcja”) zosta-
ła przedstawiona na zajęciach edukacyjnych 
wprowadzających w teoretyczne zawiłości 
zarządzania produkcją. Prowadzili je nauczy-
ciele, którzy przeszli szkolenie prowadzone 
przez profesjonalnych trenerów, szkolących 
na co dzień pracowników firm w tym obsza-
rze. Przeszkoleni nauczyciele przedmiotów 
zawodowych prowadzili zajęcia w czterech 
modułach szkoleniowych.

Pierwszy moduł tematyczny: Metoda          
5 S, będąca systemem wizualnego utrzyma-
nia porządku, czystości i dobrej organizacji 
w miejscu pracy. Stanowi ona jedno z naj-
ważniejszych narzędzi Lean production/Lean 
management – jest to metoda systematycz-
nego uczenia się, dyscypliny, standaryzacji                       
i dążenia do doskonałości, poprzez wykonanie 
5 kroków: Selekcji, Systematyki, Sprzątania, 
Standaryzacji i Samodyscypliny.

Moduł drugi: TPM (Total Productive Ma-
intenance) czyli Kompleksowe Produktywne 
Utrzymanie Ruchu (Produktywnosci) to me-
todyka, umożliwiająca minimalizację awarii 
oraz poprawę jakości dzięki zaangażowaniu 
wszystkich pracowników. Głównym celem 
TPM jest osiągnięcie poziomu trzech zer, czy-

li: zero wypadków przy pracy, zero braków 
oraz zero awarii. 

Moduł trzeci: Zarządzanie projektami jest 
to dziedzina zarządzania zajmująca się zasto-
sowaniem dostępnej wiedzy, umiejętności, na-
rzędzi i metod dla osiągnięcia założonych ce-
lów przygotowania i realizacji projektów, tzn. 
spełnienia określonych wymagań (wyników), 
realizacji projektu w wyznaczonym okresie 
czasu, utrzymania kosztów projektu w wy-
znaczonym limicie. Metoda ta opisuje sposób 
zarządzania określając zbiór i układ działań 
oraz wskazując środki konieczne do ich wyko-
nania. Sposób działania opisany w metodzie 
powinien prowadzić do osiągnięcia zamierzo-
nego celu oraz nadawać się do zastosowania         
w podobnych przypadkach.

Moduł czwarty: VSM (Value Stream Map-
ping) Mapowanie Strumienia Wartości po-
zwalające na wizualizację przebiegu procesu 
wytwarzania i przepływu informacji dla wy-
branej grupy produktów w celu identyfiko-
wania mudy, czyli odpadów produkcyjnych, 
przestojów, zbędnych ruchów i wszelkich ro-
dzajów marnotrawstwa: czasu, zasobów czy 
też ogólnie działań, które nie stanowią dla 
klienta wartości. Polega ona na opisywaniu          
w sposób graficzny, jak wygląda przepływ 
wartości z perspektywy klienta w procesach 
organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Kolejnym etapem pracy z uczniami było 
kształtowanie umiejętności praktycznych. Do 
pracy z uczniami zaangażowaliśmy trenerów 
firmy Festo - Didactic, którzy prowadzą szko-
lenia w zakresie zarządzania produkcją dla 
pracowników firm. W ramach pierwszej czę-
ści programu edukacyjnego odbywała się gra 
produkcyjna, polegająca na symulacji procesu 
biznesowego i procesu produkcyjnego. Jej ce-
lem było wdrożenie metod i narzędzi systemu 
odchudzonej produkcji, sterowanie i obsługa 
stanowiska kontroli funkcjonalnej testowania 
siłowników dydaktycznych, a także regulacja 
kluczowych wskaźników biznesowych i pro-
dukcyjnych poprzez wdrożenie usprawnień 
procesowych na poszczególnych stanowi-
skach produkcyjnych.

W kolejnej części procesu dydaktycznego 
uczniowie podejmowali zadania praktyczne 
w odpowiednio przygotowanym laboratorium 
mechatronicznym. W programie zajęć znala-
zły się:

- budowa i eksploatacja pneumatycznych 
komponentów składowych mechatronicznych 
systemów produkcyjnych,

- sterowanie i kontrola prostych systemów 
mechatronicznych,

- budowa i eksploatacja sensorów zbliże-
niowych stosowanych w systemach automaty-
ki przemysłowej,

- zautomatyzowany montaż z wykorzy-
staniem wyodrębnionych stacji roboczych 
mechatronicznej linii produkcyjnej montażu 

siłowników,
- implementacja algorytmów zarządzania 

produkcją na zintegrowanych stanowiskach 
zautomatyzowanej linii produkcyjnej montażu 
siłowników.

Aby sprostać tym nowatorskim wyzwa-
niom edukacyjnym należało stworzyć odpo-
wiednie warunki techniczne do przeprowa-
dzenia tego typu wysoko specjalistycznych 
zajęć. W Łódzkim Centrum znajduje się już 
linia produkcyjna marki FESTO, którą należa-
ło zmodernizować i zaadaptować do projekto-
wanych działań.

Na bazie istniejących rozwiązań wprowa-
dzone zostały istotne zmiany w konstrukcji 
mechanicznej i informatycznej całego urzą-
dzenia. Dokupiono moduł magazynu wysokie-
go składowania, dzięki któremu możliwe stało 
się wprowadzanie do produkcji konkretnych 
elementów.

Fragment linii ze wspomnianym magazy-
nem i robotem przemysłowym przedstawia 
fotografia na następnej stronie.
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Rozbudowę sprzętową uzupełniono bardzo 
poważną modernizacją całej infrastruktury in-
formatycznej linii produkcyjnej.

Fragment linii zawierającej dwie obrabiar-
ki CNC, magazyn surowców do produkcji 
oraz obsługującego te urządzenia robota prze-
mysłowego zawierał moduł, który w pewnym 
sensie realizował funkcje zarządzania proce-
sami produkcyjnymi, ale w bardzo ograniczo-
nym zakresie. Operator mógł sobie wybrać 
z dostępnej palety elementów potrzebny mu 
detal i skierować go do produkcji. Wszystkie 
operacje odbywały się ręcznie i proces pro-
dukcyjny nie kontrolował powstawania ewen-
tualnych błędów.

Przykładowy ekran pulpitu operatorskiego 
przedstawia poniższa fotografia.

Docelowo cały proces zarządzania produk-
cją odbywa się z poziomu zupełnie nowego 
oprogramowania typu MES stworzonego na 
zamówienie i umożliwiającego w elastyczny 
sposób modyfikowanie produkcji pod kątem 
realizacji zamówień. 

Osoby zajmujące się kontrolą produkcji          
i stanów magazynowych mają na bieżąco in-
formacje o przepływie materiałów w trakcie 
całego procesu technologicznego.

Do infrastruktury informatycznej dołączo-
no również następne, zupełnie nowatorskie 
rozwiązanie, a jest nim wdrożenie profesjo-

nalnego oprogramowania SAP do celów edukacyjnych.
Wszystkie elementy transportujące surowce i wyroby gotowe wyposażone zostały w radiowe 

czujniki RFID umożliwiające zbieranie informacji o stanie pracy systemu oraz monitorowania 
przestojów czy „wąskich gardeł” w procesie produkcyjnym.

Na fotografii poniżej, przedstawiającej widok nowego pulpitu operatorskiego, oprócz danych 
tekstowych wszelkie nieprawidłowości w pracy systemu przestawiane są kolorem czerwonym 
lub przy pomocy tzw. okien alarmowych. 

Tekst i grafika:
Julia Mrówczyńska

Włodzimierz Jankowski
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W interesie ucznia zdolnego jest, by szko-
ła i nauczyciel umożliwiły mu maksymalny 
rozwój. Można dostosować kształcenie do 
potrzeb uczniów zdolnych poprzez środki ra-
dykalne, organizując szkoły dla uczniów zdol-
nych, ciągi klas, klasy czy grupy w obrębie 
klas. W Polsce w zasadzie nie stosuje się tego 
rodzaju działań; uczeń zdolny chodzi do zwy-
kłych klas i uczy się razem z innymi, mniej 
zdolnymi rówieśnikami. 

Możliwości sprostania potrzebom eduka-
cyjnym uczniów zdolnych należy szukać więc 
w inny sposób. Do uzyskania maksymalnej 
skuteczności oraz efektywności kształcenia 
niezbędny jest odpowiedni wybór aktywizują-
cych metod oraz form organizacyjnych zajęć. 
Aktywizacja zajęć powoduje wówczas: samo-
dzielne generowanie problemów do rozwią-
zania, analizę możliwych rozwiązań, twórcze 
działanie w zakresie rozwiązania problemu. 
Wymienione sposoby stymulowania aktyw-
ności uczniów realizowane są podczas zajęć 
w Akademii Młodych Twórców działającej 
w Łódzkim Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli i Kształcenia Praktycznego, gru-
pującej młodzież uzdolnioną informatycznie 
z łódzkich gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych. W dużym stopniu uczniowie pracują 
w niej nad realizacją własnych wizji, własnych 
projektów a nauczyciel jest ich pomocnikiem. 

Ich praca może być kontynuacją dotychczaso-
wych zainteresowań albo może być związana 
z rozwijaniem innych. 

O przyjęciu do Akademii decyduje nie wiek 
a uzdolnienia i chęci kształtowania nowych 
umiejętności. Staramy się wyłowić z łódzkich 
szkół młodzież zafascynowaną informaty-
ką, a nie mogącą realizować swoich ambicji 
w macierzystych szkołach z różnych wzglę-
dów i zapewnić odpowiednie warunki rozwoju 
poprzez udostępnienie dobrze wyposażonych 
pracowni komputerowych i nietypową formułę 
zajęć. Proponowane przez pracowników dy-
daktycznych tematy mają formę problemów 
do rozwiązania lub propozycji udziału w pro-

jektach i pracach konkursowych. W przypadku 
corocznych uczestników zajęć Akademii Mło-
dych Twórców, zadania problemowe, jakie sta-
wiają przed sobą na następny rok szkolny, mają 
postać bardzo poważnych projektów, nad rea-
lizacją których pracują już nie indywidualnie 
ale z wykorzystaniem umiejętności wszystkich 
członków grupy. Współpraca pomiędzy ucz-
niami pozwala kształtować niezwykle ważne 
umiejętności pracy w zespole, postawę odpo-
wiedzialności za powierzone obowiązki oraz 
pozwala przygotować się im do wykonywania 
przyszłych zadań zawodowych

W roku bieżącym Akademia Młodych 
Twórców prowadzi zajęcia edukacyjnie dla 
utalentowanej informatycznie młodzieży 
w następujących grupach tematycznych:

• Programowanie i kodowanie w Baltie 
Członkowie grupy korzystają z Balti’e, 

aplikacji do nauki programowania obiektowe-
go. Tworzone przez uczniów programy są pro-
gramami interaktywnymi umożliwiającymi 
sterowanie z poziomu klawiatury lub myszki.

•  Robotyka mobilna 
Celem zajęć jest zdobycie praktycznej 

umiejętności rozwiązywania problemów zwią-
zanych  z projektowaniem i konstruowaniem 
robotów mobilnych. Podczas zajęć uczniowie 
korzystają z zestawu edukacyjnego LEGO 
Mindstorms umożliwiającego budowę robo-
tów, komunikację z nimi poprzez Bluetooth i 
USB oraz ich oprogramowanie. 

• Programowanie w PHP 
Uczestnicy krok po kroku zapoznają się 

z podstawowymi funkcjonalnościami języka 
i standardami programowania w PHP. Po za-
poznaniu się z nimi tworzą dynamiczne strony 
internetowe. 

Ponieważ młodzież styka się z coraz bardziej 
nowoczesnymi technologiami, w których infor-
matyka jest narzędziem a nie celem edukacyj-
nym, członkom Akademii ze szkół ponadgimna-
zjalnych umożliwiono uczestnictwo w  zajęciach 
prowadzonych w laboratoriach Regionalnego 
Ośrodka Edukacji Mechatronicznej. 

 Znajdujące się w nich roboty przemysłowe 
oraz najnowocześniejsze wyposażenie służące 
do nauki automatyzacji procesów przemysło-
wych umożliwiają uczniom ukształtowanie 
umiejętności przydatnych w momencie  pod-
jęcia w przyszłości zatrudnienia w firmach 
zgłaszających zapotrzebowanie na tego rodza-
ju kwalifikacje. 

Oprócz możliwości uczestniczenia w pro-
wadzonych zajęciach dydaktycznych ucz-
niowie przygotowali i przeprowadzili III Fo-
rum Młodzieży Uzdolnionej Informatycznie                                               
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Wraz z rozwojem automatyzacji procesów 
przemysłowych oraz ciągłym wzrostem wy-
magań stawianych przed wszelkimi silnikami 
elektrycznymi pojawiły się nowe problemy, 
z którymi inżynierowie musieli sobie szybko 
poradzić. Okazało się, że silniki elektryczne 
musiały dostosować swoje możliwości do no-
wych zadań w obszarze technik napędowych. 
Nowoczesne linie technologiczne zgłosiły za-
potrzebowanie na silniki, które muszą potrafić 
płynnie zmieniać swoje prędkości obrotowe, 
kierunek obrotów albo wirować bardzo wolno 
przy założeniu, że moment napędowy pozo-
stanie na stałym poziomie.

Żeby zrealizować technicznie tego typu 
oczekiwania, należy zastosować nowoczesne 
systemy sterowania maszynami elektrycz-
nymi, które potocznie nazywamy napędami 
elektrycznymi. Są to najczęściej rozbudowa-
ne urządzenia mikroprocesorowe wyposażone 
we własne oprogramowanie oraz sprzęgające 
układy elektroniczne umożliwiające wymianę 
danych na wielu płaszczyznach.

Wychodząc naprzeciw tego typu potrze-
bom przemysłu, powstała koncepcja powoła-
nia do istnienia laboratorium wyposażonego 
w najnowocześniejsze napędy elektryczne 
przeznaczone do sterowania wszystkimi typa-
mi silników elektrycznych. Fragment takiego 
stanowiska przedstawia poniższa fotografia. 

Na wyposażeniu stanowiska techniczno-
dydaktycznego najduje się również nowoczes-
na hamownia elektryczna do badania wszyst-
kich rodzajów silników.

Przy pomocy zestawu silnik-hamownia 
oraz specjalistycznego oprogramowania Dri-
veLab (fotografia poniżej ) pojawia się bardzo 
wiele możliwości badania układów napędo-
wych w rzeczywistych warunkach obciążenia.

Osoby uczestniczące w tego typu zajęciach 
mają ogromne możliwości zapoznania się ze 
wszystkimi problemami i możliwościami przy 
dobieraniu silników do określonych rozwią-
zań maszyn przemysłowych. Bez budowania 
skomplikowanych rozwiązan można w prosty 
sposób modelować obciążenia oraz warunki 
pracy i przy pomocy wykresu zobaczyć, czy 
zaproponowane rozwiązanie sprawdzi się       
w warunkach praktycznych.

Jednym z kluczowych elementów zapew-
niających poprawną pracę całego układu i 
umożliwiających płynne przetwarzanie da-
nych pomiarowych są systemy przesyłania i 
wymiany danych.

Standardowe złącza typu Centronix (fo-
tografia poniżej) umożliwiają również dołą-
czanie do układów sygnały zewnętrzne z bi-
narnych czujników położenia lub enkoderów 
odczytujących kąt obrotu wału napędowego 
badanego silnika.

Zastosowanie liniowych napędów wyko-
nawczych oraz zewnętrznych czujników poło-
żenia dodatkowo rozszerza możliwości funk-
cjonalne i pomiarowe stacji.

Włodzimierz Jankowski

 w którym uczestniczyło ponad 100 uczest-
ników. Interesujące wykłady i  warsztaty 
przeprowadzili absolwenci Akademii oraz 
jej aktualni członkowie. Mogli również 
sprawdzić się w roli prowadzących zajęcia 

dydaktyczne podczas zorganizowanych 
przez nich warsztatów informatycznych 
dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego 
w Kutnie. W ramach „Weekendu z tech-
nologią informacyjną” członkowie AMT 
przeprowadzili dwa warsztaty dla nauczy-
cieli: „Pierwsza gra w Unity3D" i „CMS-y, 
czyli jak w godzinę może powstać strona 
internetowa szkoły”. 

Powstała w 2013 r., sekcja dziecięca 
AMT stanowi unikatową propozycję zajęć 
pozaszkolnych, dla dzieci 6-9 letnich ze 

szkół podstawowych i z najstarszej grupy 
przedszkolnej, opartą na nowoczesnych 
strategiach uczenia. Funkcjonują dwie sek-
cje Dziecięcej Akademii Młodych Twór-
ców: „Konstruktorów i Programistów” 
oraz „Badaczy i Odkrywców”. Decyzję, 
co do wyboru sekcji podejmują uczestnicy, 
po zapoznaniu się z ich specyfiką, po zaję-
ciach integracyjnych. 

Zajęcia dla grupy „Konstruktorów i Pro-
gramistów” odbywają się w pracowniach 
informatycznych i mechatronicznych. Ich 
tematyka obejmuje konstruowanie i  pro-
gramowanie robotów mobilnych, stero-
wanie robotami przemysłowymi a także 
wykonywanie zdjęć aparatem cyfrowym 
oraz ich obróbkę komputerową.  Tworzone 
przez nauczycieli i członków młodzieżo-
wej AMT  sytuacje problemowe sprzyjają 
zapoznawaniu się dzieci z różnego rodza-
ju sprzętem komputerowym (komputery, 
laptopy, tablety) i jego oprogramowaniem. 
Model ten umożliwia na każdym etapie 
działania aktywne uczenie się, w którym 
dzieci pełnią role inicjatorów i organizato-
rów Działania te mają niewątpliwy wpływ 
na wzrost aktywności i samodzielności 
dzieci oraz na rozwój ich zainteresowań. 

Sławomir Szaruga
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Rozwój technologii informatycznej i jej 
obecność w edukacji spowodowały koniecz-
ność doskonalenia umiejętności informatycz-
nych  nauczycieli w zakresie wykorzystania 
technologii informacyjnej w organizowanych 
przez nich procesach kształcenia. 

Początkowo (lata 90-te) w szerokim zakre-
sie były organizowane dla nauczycieli kursy 
podstawowej obsługi komputera połączone 
często z kształtowaniem umiejętności redago-
wania tekstów.  Dla bardziej wtajemniczonych 
oferowane były kursy obsługi arkusza kalku-
lacyjnego, programów graficznych i multime-
dialnych. Kursy te cieszyły się bardzo dużym 
powodzeniem. Zapotrzebowanie na poznanie 
komputera - tego nowego urządzenia, które 
stało się w zasięgu ręki niemalże każdego, 
było ogromne.  Pracownie komputerowe stały 
się marzeniem każdej szkoły. Wykorzystywa-
ne były przede wszystkim na zajęciach z za-
kresu przedmiotów informatycznych. Dlatego 
też nauczyciele właśnie tych przedmiotów 
najbardziej potrzebowali odpowiednich umie-
jętności merytorycznych związanych z zasto-
sowaniem tych urządzeń podczas lekcji.

Po latach dopiero, wraz z upowszechnie-
niem w szkołach Internetu, technologia infor-
macyjna stała się narzędziem każdego nauczy-
ciela . Dla nich były organizowane kursy nie 
tylko obsługi komputera i poruszania się po 
zasobach sieci Internet i  wykorzystania jego 
usług, ale również obsługi programów zwią-
zanych z przedmiotem kształcenia. 

Technologia informacyjna – komputer, In-
ternet były obiektami marzeń wielu młodych 
ludzi. Wzbudzały wśród uczniów olbrzymie 
zainteresowanie. Zaczęto wiązać wzrost ak-
tywności uczniów podczas zajęć lekcyjnych    
z wykorzystaniem komputera. Wielu z nas 
niestety często przypisywało technologii in-
formacyjnej  zbyt dużeznaczenie. Wykorzy-
stanie komputera stawało się najważniejszym 
celem prowadzonych zajęć.  

Pojawienie się komputera w szkole ujawni-
ło wielu przeciwników stosowania nowoczes-
nych technologii podczas zajęć lekcyjnych. 

Wśród nich są nauczyciele hołdujący wcześ-
niejszym tradycjom organizowania zajęć dy-
daktycznych, podczas których najprostsze 
środki dydaktyczne powinny wystarczyć.  

Wobec takiej sytuacji stają się bardzo cen-
ne kursy odpowiadające na pytanie i przygoto-
wujące nauczycieli w jaki sposób powinni oni 
wykorzystywać technologię informacyjną w 
procesie kształcenia, aby nie była centralnym 
elementem procesu kształcenia, a jedynie na-
rzędziem do osiągnięcia zamierzonego efektu.

Doskonalenie umiejętności informatycz-
nych nauczycieli powinno obejmować za-
równo stosowanie urządzeń cyfrowych, jak                  
i oprogramowania. Wśród urządzeń cyfrowych 
na uwagę zasługują bardzo popularne w szko-
łach tablice interaktywne. Ich funkcjonalność 
pozwala nauczycielowi nie tylko prezentować 
treści kształcenia, ale również kreować różne 
sytuacje dydaktyczne, w których obserwuje 
się dużą aktywność uczniów.

Ważnym aspektem w procesie kształcenia 
jest wykorzystywanie urządzeń cyfrowych np. 
do przeprowadzenia eksperymentów w grupie 
przedmiotów przyrodniczych. Niewiele szkół 
posiada tego typu wyposażenie. Świadomość 
istnienia takich urządzeń i umiejętność ich 
obsługi w stopniu podstawowym może być 
przydatna w procesie pozyskiwania takich 
urządzeń, np. ze środków unijnych w wyniku 
realizacji projektu. 

Rozwijająca się w sposób dynamiczny 
technologia informacyjna proponuje szko-
łom coraz to nowsze programy komputerowe 
działające coraz częściej w chmurze cyfro-
wej. Wiele z tych rozwiązań jest darmowa 
dla edukacji. Każda jednak oferta rynku in-
formatycznego powinna być dokładnie prze-
analizowania pod kątem jej wykorzystania                                               
w dydaktyce. Bezrefleksyjne przekazanie ich 
do wykorzystania w szkołach może spotkać 
się z niechęcią, a nawet ich odrzuceniem. Dla 
proponowanych usług informatycznych po-
winny być przygotowane metody lub przykła-
dy ich wykorzystania w procesie kształcenia. 

Młodzież z nich korzystająca powinna między 
innymi kształtować umiejętności pracy grupo-
wej w chmurze cyfrowej, wykonywania zadań 
z wykorzystaniem dostępnych narzędzi infor-
matycznych, prezentowania przygotowanych 
rozwiązań. Kurs doskonalący umiejętności na-
uczycieli powinien zawierać nie tylko meryto-
ryczne przygotowanie informatyczne, ale me-
todyczne wdrożenie określonego rozwiązania 
informatycznego do procesu edukacyjnego.

Bardzo popularnym w ostatnich dwóch la-
tach był kurs, organizowany w Łódzkim Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego, pt. „Prezi – nowy wymiar pre-
zentacji”. Proces tworzenia prezentacji w tym 
programie łamał przyzwyczajenia nauczycieli 
do tworzenia prezentacji w programie Power-
Point. Wynikał z naturalnego tworzenia struk-
tury mapy myśli. Tworzenie prezentacji po-
przez gromadzenie informacji, ich weryfikację, 
porządkowanie i jej planowanie wzbudziło za-
interesowanie uczestników kursów, zwłaszcza, 
że wymieniony proces można było realizować 
w grupie nauczycieli tworząc w chmurze cy-
frowej jedną wspólną prezentację. 

Niezwykle ciekawą propozycją dla szkół 
jest możliwość pracy w chmurze cyfrowej 
z możliwością wykorzystania programów 
pakietu biurowego, przechowywania plików 
na wirtualnym dysku i udostępniania plików 
wybranym użytkownikom. Taką propozycję 
przygotowały firmy Microsoft (Office 365)          
i Google (Google Docs). Niestety niewielu 
nauczycieli jest zainteresowanych propozycją 
tego typu kursów.

Coraz więcej treści edukacyjnych znajdu-
je się w zasobach internetowych. Dostępne są 
e-podręczniki, zarówno te oferowane przez 
wydawnictwa, jak i te wykonane w ramach 
systemowego projektu. Kursy i warsztaty na 
ten temat są organizowane zarówno w formie 
stacjonarnej, jak i zdalnej np. przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji. Problematyka e-podręcz-
ników pojawia się często w trakcie organi-
zowanych przez ŁCDNiKP konferencji lub 
warsztatów. Prezentowane w e-podręcznikach 
treści dotyczą w pełni przedmiotów ogólno-
kształcących. Niestety oferta e-podręczników 
dla kształcenia zawodowego jest jeszcze bar-
dzo uboga.

Treści kształcenia dla wszystkich etapów 
kształcenia znajdują się również w zasobach 
różnych platform edukacyjnych. Dla łódzkich 
szkół została przygotowana Łódzka Platforma 
Edukacyjna z wieloma bardzo ciekawymi roz-
wiązaniami umożliwiającymi projektowanie 
zajęć dydaktycznych zdalnych. Dla potrzeb 
wdrożenia Łódzkiej Platformy Edukacyjnej 
organizowano liczne kursy oraz szkolenia rad 
pedagogicznych. Podczas szkoleń uczestnicy 
kształtują umiejętności wyszukania interesu-
jących zasobów edukacyjnych, przydzielania 

ich do projektowanych zajęć, tworzenia włas-
nych materiałów dydaktycznych, uruchamia-
nia forum dyskusyjnego, korzystania z wirtu-
alnej tablicy, projektowania narzędzi pomiaru 
dydaktycznego, analizę efektów kształcenia. 
Niestety wyniki wdrożenia nie potwierdzają 
dużego zainteresowania Platformą. Dlatego 
podejmowane są kolejne działania zmierza-
jące do ułatwienia korzystania z Platformy, 
poprawy jej funkcjonalności oraz do jej inte-
gracji z innymi systemami, takimi jak Office 
365, Librus, mInstructor itp.

W ostatnich latach znacznie wzrosło zain-
teresowanie urządzeniami mobilnymi. Table-
ty, smatfony pracujące w różnych systemach 
operacyjnych stały się wszechobecne. Nastą-
piła integracja funkcjonalności wielu urządzeń 
w jednym. Smatfon stał się telefonem, apara-
tem fotograficznym, kamerą wideo, dyktafo-
nem i urządzeniem komputerowym, umożli-
wiającym korzystanie z usług sieci Internet 
i pracę z wykorzystaniem zainstalowanych 
programów. Urządzenia te są w posiadaniu 
zarówno osób dorosłych, jak i dzieci i mło-
dzieży. Przyjazny sposób obsługi zyskał wielu 
fanów. Szkoła powinna wykorzystać fakt po-
siadania przez uczniów tylu urządzeń mobil-
nych, które znakomicie mogą wspierać proces 
kształcenia, a tym samym pracę nauczyciela. 
Zagadnienia związane z edukacją mobilną 
znajdują swoje miejsce w licznych kursach                                                                              
i warsztatach dla nauczycieli. Ich szczegóło-
wa tematyka jest różnorodna. Zależy od po-

ziomu edukacyjnego i obszaru kształcenia,                                                           
a więc przedmiotu lub bloku przedmiotów. 
Programy na urządzenia mobilne mogą wspie-
rać kształcenie w bloku przedmiotów przy-
rodniczych, matematyczno – fizycznych i hu-
manistycznych. Znakomicie wspierają naukę 
języków obcych i myślenie algorytmiczne. 
Każdy nauczyciel może odnaleźć wspierające 
możliwości wykorzystania urządzeń mobil-
nych wraz z odpowiednim oprogramowaniem 
w procesie kształcenia swojego przedmiotu.

Wykorzystanie urządzeń mobilnych w pro-
cesie kształcenia jest dużym wyzwaniem dla 
każdego nauczyciela. Powinien on zarówno 
ukształtować umiejętności obsługi takiego urzą-
dzenia, odszukania i zainstalowania interesują-
cych go programów, a następnie wykorzystania 
ich w pracy z uczniami podczas rozwiązywa-
nia różnych zadań edukacyjnych. Wsparcie                                                                                  
w kształtowaniu tych umiejętności dają na-
uczycielowi wymienione kursy i warsztaty.

Bardzo istotnym zagadnieniem, który po-
jawił się już rok temu jest zmiana podstawy 
programowej kształcenia informatycznego, 
polegająca na wdrożeniu już w najmłodszych 
klasach szkoły podstawowej elementów pro-
gramowania opartego na kształtowaniu wśród 
dzieci umiejętności algorytmicznego myśle-
nia. Wdrażana zmiana wymaga przygotowa-
nia zwłaszcza nauczycieli edukacji wczesno-
szkolnej i nauczycieli zajęć komputerowych 
w szkołach podstawowych. Zainteresowani 
nauczyciele tą właśnie zmianą mogą uczestni-
czyć w warsztatach i kursach informatycznych 

doskonalących ich umiejętności programowa-
nia, np. w programie Scrach,  Baltie, lub umie-
jętności programowania robotów. Podczas 
konferencji poświęconych problemowi wdra-
żania programowania na najwcześniejszych 
etapach edukacyjnych, ich uczestnicy biorąc 
udział w dyskusjach mogą mieć wpływ na 
ostateczną postać dokumentu podstawy pro-
gramowej kształcenia informatycznego.

System doskonalenia informatycznego 
nauczycieli powinien odpowiadać ich po-
trzebom. Nie zawsze jednak adresaci kur-
sów zdają sobie sprawę z możliwości szybko 
rozwijającej się technologii informacyjnej,                  
z możliwości korzystania z programów kom-
puterowych, które dla edukacji często nic nie 
kosztują i nie wymagają instalacji na stano-
wiskach komputerowych ponieważ można je 
znaleźć w chmurze cyfrowej. Aby potrzeby 
nauczycieli wynikały ze świadomego ich 
wyboru tego co nowe, interesujące i przydat-
ne dla edukacji, cyklicznie organizowane są 
wydarzenia edukacyjne pod nazwą „Week-
end z technologią informacyjną”. W ciągu 
dwóch dni prowadzonych jest kilkadziesiąt 
dwugodzinnych warsztatów z zakresu wyko-
rzystania wybranych narzędzi informatycz-
nych.  Prowadzą je konsultanci, specjaliści 
i doradcy metodyczni z Łódzkiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego, nauczyciele nowatorzy, ucz-
niowie-trenerzy Akademii Młodych Twór-
ców, przedstawiciele firm współpracujących 
z Centrum. W „Weekendzie z technologią 
informacyjną” uczestniczyło ponad 100 
uczestników.

Każdy z uczestników tego wydarzenia, 
po zakończeniu wszystkich warsztatów, ma 
możliwość wypełnić ankietę badającą potrze-
by w zakresie dalszego doskonalenia. Może 
w niej odnieść się do zagadnień, które go za-
interesowały w trakcie „Weekendu z techno-
logią informacyjną”. Na podstawie wyników 
tego badania planowane są w Łódzkim Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego, kursy o tematyce odpowiada-
jącej potrzebom nauczycieli uczestniczących 
w warsztatach.

Doskonalenie informatyczne nauczycieli 
cieszy się coraz mniejszym zainteresowaniem. 
Tematy, które w pierwszej chwili dla każdego 
wydają się interesujące nie pozyskują swoich 
fanów w późniejszym okresie czasu. Kursy, 
które uda się uruchomić są bardzo dobrze 
przyjmowane przez ich uczestników. W trak-
cie ich trwania prezentowane są wielokrotnie 
możliwości zastosowania wybranych narzędzi 
informatycznych w procesie kształcenia. Ba-
dania prowadzone wśród nauczycieli jednak 
pokazują, że tylko niespełna połowa z uczest-
niczących, w kursie, osób ukształtowane 
umiejętności wdraża w swojej pracy nauczy-
cielskiej. Skąd bierze się brak motywacji? To 
pytanie kieruję do nauczycieli, którzy podej-
mą ze mną polemikę na łamach czasopisma 
„Dobre praktyki”.

Anna Koludo
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Rozwój technologii informatycznej i jej 
obecność w edukacji spowodowały koniecz-
ność doskonalenia umiejętności informatycz-
nych  nauczycieli w zakresie wykorzystania 
technologii informacyjnej w organizowanych 
przez nich procesach kształcenia. 

Początkowo (lata 90-te) w szerokim zakre-
sie były organizowane dla nauczycieli kursy 
podstawowej obsługi komputera połączone 
często z kształtowaniem umiejętności redago-
wania tekstów.  Dla bardziej wtajemniczonych 
oferowane były kursy obsługi arkusza kalku-
lacyjnego, programów graficznych i multime-
dialnych. Kursy te cieszyły się bardzo dużym 
powodzeniem. Zapotrzebowanie na poznanie 
komputera - tego nowego urządzenia, które 
stało się w zasięgu ręki niemalże każdego, 
było ogromne.  Pracownie komputerowe stały 
się marzeniem każdej szkoły. Wykorzystywa-
ne były przede wszystkim na zajęciach z za-
kresu przedmiotów informatycznych. Dlatego 
też nauczyciele właśnie tych przedmiotów 
najbardziej potrzebowali odpowiednich umie-
jętności merytorycznych związanych z zasto-
sowaniem tych urządzeń podczas lekcji.

Po latach dopiero, wraz z upowszechnie-
niem w szkołach Internetu, technologia infor-
macyjna stała się narzędziem każdego nauczy-
ciela . Dla nich były organizowane kursy nie 
tylko obsługi komputera i poruszania się po 
zasobach sieci Internet i  wykorzystania jego 
usług, ale również obsługi programów zwią-
zanych z przedmiotem kształcenia. 

Technologia informacyjna – komputer, In-
ternet były obiektami marzeń wielu młodych 
ludzi. Wzbudzały wśród uczniów olbrzymie 
zainteresowanie. Zaczęto wiązać wzrost ak-
tywności uczniów podczas zajęć lekcyjnych    
z wykorzystaniem komputera. Wielu z nas 
niestety często przypisywało technologii in-
formacyjnej  zbyt dużeznaczenie. Wykorzy-
stanie komputera stawało się najważniejszym 
celem prowadzonych zajęć.  

Pojawienie się komputera w szkole ujawni-
ło wielu przeciwników stosowania nowoczes-
nych technologii podczas zajęć lekcyjnych. 

Wśród nich są nauczyciele hołdujący wcześ-
niejszym tradycjom organizowania zajęć dy-
daktycznych, podczas których najprostsze 
środki dydaktyczne powinny wystarczyć.  

Wobec takiej sytuacji stają się bardzo cen-
ne kursy odpowiadające na pytanie i przygoto-
wujące nauczycieli w jaki sposób powinni oni 
wykorzystywać technologię informacyjną w 
procesie kształcenia, aby nie była centralnym 
elementem procesu kształcenia, a jedynie na-
rzędziem do osiągnięcia zamierzonego efektu.

Doskonalenie umiejętności informatycz-
nych nauczycieli powinno obejmować za-
równo stosowanie urządzeń cyfrowych, jak                  
i oprogramowania. Wśród urządzeń cyfrowych 
na uwagę zasługują bardzo popularne w szko-
łach tablice interaktywne. Ich funkcjonalność 
pozwala nauczycielowi nie tylko prezentować 
treści kształcenia, ale również kreować różne 
sytuacje dydaktyczne, w których obserwuje 
się dużą aktywność uczniów.

Ważnym aspektem w procesie kształcenia 
jest wykorzystywanie urządzeń cyfrowych np. 
do przeprowadzenia eksperymentów w grupie 
przedmiotów przyrodniczych. Niewiele szkół 
posiada tego typu wyposażenie. Świadomość 
istnienia takich urządzeń i umiejętność ich 
obsługi w stopniu podstawowym może być 
przydatna w procesie pozyskiwania takich 
urządzeń, np. ze środków unijnych w wyniku 
realizacji projektu. 

Rozwijająca się w sposób dynamiczny 
technologia informacyjna proponuje szko-
łom coraz to nowsze programy komputerowe 
działające coraz częściej w chmurze cyfro-
wej. Wiele z tych rozwiązań jest darmowa 
dla edukacji. Każda jednak oferta rynku in-
formatycznego powinna być dokładnie prze-
analizowania pod kątem jej wykorzystania                                               
w dydaktyce. Bezrefleksyjne przekazanie ich 
do wykorzystania w szkołach może spotkać 
się z niechęcią, a nawet ich odrzuceniem. Dla 
proponowanych usług informatycznych po-
winny być przygotowane metody lub przykła-
dy ich wykorzystania w procesie kształcenia. 

Młodzież z nich korzystająca powinna między 
innymi kształtować umiejętności pracy grupo-
wej w chmurze cyfrowej, wykonywania zadań 
z wykorzystaniem dostępnych narzędzi infor-
matycznych, prezentowania przygotowanych 
rozwiązań. Kurs doskonalący umiejętności na-
uczycieli powinien zawierać nie tylko meryto-
ryczne przygotowanie informatyczne, ale me-
todyczne wdrożenie określonego rozwiązania 
informatycznego do procesu edukacyjnego.

Bardzo popularnym w ostatnich dwóch la-
tach był kurs, organizowany w Łódzkim Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego, pt. „Prezi – nowy wymiar pre-
zentacji”. Proces tworzenia prezentacji w tym 
programie łamał przyzwyczajenia nauczycieli 
do tworzenia prezentacji w programie Power-
Point. Wynikał z naturalnego tworzenia struk-
tury mapy myśli. Tworzenie prezentacji po-
przez gromadzenie informacji, ich weryfikację, 
porządkowanie i jej planowanie wzbudziło za-
interesowanie uczestników kursów, zwłaszcza, 
że wymieniony proces można było realizować 
w grupie nauczycieli tworząc w chmurze cy-
frowej jedną wspólną prezentację. 

Niezwykle ciekawą propozycją dla szkół 
jest możliwość pracy w chmurze cyfrowej 
z możliwością wykorzystania programów 
pakietu biurowego, przechowywania plików 
na wirtualnym dysku i udostępniania plików 
wybranym użytkownikom. Taką propozycję 
przygotowały firmy Microsoft (Office 365)          
i Google (Google Docs). Niestety niewielu 
nauczycieli jest zainteresowanych propozycją 
tego typu kursów.

Coraz więcej treści edukacyjnych znajdu-
je się w zasobach internetowych. Dostępne są 
e-podręczniki, zarówno te oferowane przez 
wydawnictwa, jak i te wykonane w ramach 
systemowego projektu. Kursy i warsztaty na 
ten temat są organizowane zarówno w formie 
stacjonarnej, jak i zdalnej np. przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji. Problematyka e-podręcz-
ników pojawia się często w trakcie organi-
zowanych przez ŁCDNiKP konferencji lub 
warsztatów. Prezentowane w e-podręcznikach 
treści dotyczą w pełni przedmiotów ogólno-
kształcących. Niestety oferta e-podręczników 
dla kształcenia zawodowego jest jeszcze bar-
dzo uboga.

Treści kształcenia dla wszystkich etapów 
kształcenia znajdują się również w zasobach 
różnych platform edukacyjnych. Dla łódzkich 
szkół została przygotowana Łódzka Platforma 
Edukacyjna z wieloma bardzo ciekawymi roz-
wiązaniami umożliwiającymi projektowanie 
zajęć dydaktycznych zdalnych. Dla potrzeb 
wdrożenia Łódzkiej Platformy Edukacyjnej 
organizowano liczne kursy oraz szkolenia rad 
pedagogicznych. Podczas szkoleń uczestnicy 
kształtują umiejętności wyszukania interesu-
jących zasobów edukacyjnych, przydzielania 

ich do projektowanych zajęć, tworzenia włas-
nych materiałów dydaktycznych, uruchamia-
nia forum dyskusyjnego, korzystania z wirtu-
alnej tablicy, projektowania narzędzi pomiaru 
dydaktycznego, analizę efektów kształcenia. 
Niestety wyniki wdrożenia nie potwierdzają 
dużego zainteresowania Platformą. Dlatego 
podejmowane są kolejne działania zmierza-
jące do ułatwienia korzystania z Platformy, 
poprawy jej funkcjonalności oraz do jej inte-
gracji z innymi systemami, takimi jak Office 
365, Librus, mInstructor itp.

W ostatnich latach znacznie wzrosło zain-
teresowanie urządzeniami mobilnymi. Table-
ty, smatfony pracujące w różnych systemach 
operacyjnych stały się wszechobecne. Nastą-
piła integracja funkcjonalności wielu urządzeń 
w jednym. Smatfon stał się telefonem, apara-
tem fotograficznym, kamerą wideo, dyktafo-
nem i urządzeniem komputerowym, umożli-
wiającym korzystanie z usług sieci Internet 
i pracę z wykorzystaniem zainstalowanych 
programów. Urządzenia te są w posiadaniu 
zarówno osób dorosłych, jak i dzieci i mło-
dzieży. Przyjazny sposób obsługi zyskał wielu 
fanów. Szkoła powinna wykorzystać fakt po-
siadania przez uczniów tylu urządzeń mobil-
nych, które znakomicie mogą wspierać proces 
kształcenia, a tym samym pracę nauczyciela. 
Zagadnienia związane z edukacją mobilną 
znajdują swoje miejsce w licznych kursach                                                                              
i warsztatach dla nauczycieli. Ich szczegóło-
wa tematyka jest różnorodna. Zależy od po-

ziomu edukacyjnego i obszaru kształcenia,                                                           
a więc przedmiotu lub bloku przedmiotów. 
Programy na urządzenia mobilne mogą wspie-
rać kształcenie w bloku przedmiotów przy-
rodniczych, matematyczno – fizycznych i hu-
manistycznych. Znakomicie wspierają naukę 
języków obcych i myślenie algorytmiczne. 
Każdy nauczyciel może odnaleźć wspierające 
możliwości wykorzystania urządzeń mobil-
nych wraz z odpowiednim oprogramowaniem 
w procesie kształcenia swojego przedmiotu.

Wykorzystanie urządzeń mobilnych w pro-
cesie kształcenia jest dużym wyzwaniem dla 
każdego nauczyciela. Powinien on zarówno 
ukształtować umiejętności obsługi takiego urzą-
dzenia, odszukania i zainstalowania interesują-
cych go programów, a następnie wykorzystania 
ich w pracy z uczniami podczas rozwiązywa-
nia różnych zadań edukacyjnych. Wsparcie                                                                                  
w kształtowaniu tych umiejętności dają na-
uczycielowi wymienione kursy i warsztaty.

Bardzo istotnym zagadnieniem, który po-
jawił się już rok temu jest zmiana podstawy 
programowej kształcenia informatycznego, 
polegająca na wdrożeniu już w najmłodszych 
klasach szkoły podstawowej elementów pro-
gramowania opartego na kształtowaniu wśród 
dzieci umiejętności algorytmicznego myśle-
nia. Wdrażana zmiana wymaga przygotowa-
nia zwłaszcza nauczycieli edukacji wczesno-
szkolnej i nauczycieli zajęć komputerowych 
w szkołach podstawowych. Zainteresowani 
nauczyciele tą właśnie zmianą mogą uczestni-
czyć w warsztatach i kursach informatycznych 

doskonalących ich umiejętności programowa-
nia, np. w programie Scrach,  Baltie, lub umie-
jętności programowania robotów. Podczas 
konferencji poświęconych problemowi wdra-
żania programowania na najwcześniejszych 
etapach edukacyjnych, ich uczestnicy biorąc 
udział w dyskusjach mogą mieć wpływ na 
ostateczną postać dokumentu podstawy pro-
gramowej kształcenia informatycznego.

System doskonalenia informatycznego 
nauczycieli powinien odpowiadać ich po-
trzebom. Nie zawsze jednak adresaci kur-
sów zdają sobie sprawę z możliwości szybko 
rozwijającej się technologii informacyjnej,                  
z możliwości korzystania z programów kom-
puterowych, które dla edukacji często nic nie 
kosztują i nie wymagają instalacji na stano-
wiskach komputerowych ponieważ można je 
znaleźć w chmurze cyfrowej. Aby potrzeby 
nauczycieli wynikały ze świadomego ich 
wyboru tego co nowe, interesujące i przydat-
ne dla edukacji, cyklicznie organizowane są 
wydarzenia edukacyjne pod nazwą „Week-
end z technologią informacyjną”. W ciągu 
dwóch dni prowadzonych jest kilkadziesiąt 
dwugodzinnych warsztatów z zakresu wyko-
rzystania wybranych narzędzi informatycz-
nych.  Prowadzą je konsultanci, specjaliści 
i doradcy metodyczni z Łódzkiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego, nauczyciele nowatorzy, ucz-
niowie-trenerzy Akademii Młodych Twór-
ców, przedstawiciele firm współpracujących 
z Centrum. W „Weekendzie z technologią 
informacyjną” uczestniczyło ponad 100 
uczestników.

Każdy z uczestników tego wydarzenia, 
po zakończeniu wszystkich warsztatów, ma 
możliwość wypełnić ankietę badającą potrze-
by w zakresie dalszego doskonalenia. Może 
w niej odnieść się do zagadnień, które go za-
interesowały w trakcie „Weekendu z techno-
logią informacyjną”. Na podstawie wyników 
tego badania planowane są w Łódzkim Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 
Praktycznego, kursy o tematyce odpowiada-
jącej potrzebom nauczycieli uczestniczących 
w warsztatach.

Doskonalenie informatyczne nauczycieli 
cieszy się coraz mniejszym zainteresowaniem. 
Tematy, które w pierwszej chwili dla każdego 
wydają się interesujące nie pozyskują swoich 
fanów w późniejszym okresie czasu. Kursy, 
które uda się uruchomić są bardzo dobrze 
przyjmowane przez ich uczestników. W trak-
cie ich trwania prezentowane są wielokrotnie 
możliwości zastosowania wybranych narzędzi 
informatycznych w procesie kształcenia. Ba-
dania prowadzone wśród nauczycieli jednak 
pokazują, że tylko niespełna połowa z uczest-
niczących, w kursie, osób ukształtowane 
umiejętności wdraża w swojej pracy nauczy-
cielskiej. Skąd bierze się brak motywacji? To 
pytanie kieruję do nauczycieli, którzy podej-
mą ze mną polemikę na łamach czasopisma 
„Dobre praktyki”.

Anna Koludo
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W Łódzkiej Szkole dla Niewidomych        
i Słabo Widzących przy ul. Dziewanny 
zawsze staraliśmy się ułatwiać wychowan-
kom kontakt z kulturą. Wydaje się nam to 
niezwykle istotne, a zdajemy sobie sprawę 
z trudności, na jakie napotyka młodzież nie-
pełnosprawna wzrokowo. Ogłoszony przez 
NCK i dofinansowany przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt 
,,Kultura dostępna” uznaliśmy za wprost 
dla nas wymarzony. Można będzie zabrać 
uczniów do teatrów, pokazać ważne dla 
naszej kultury miejsca, zapoznać z polskim 
dziedzictwem kulturowym. Burza mózgów 
i... powstał zarys projektu. Będą wycieczki 
do Wrocławia, Poznania i Krakowa. Zorga-
nizowała się grupa: cztery opiekunki oraz 
piętnaścioro uczniów z gimnazjum, Techni-
kum Masażu i Technikum Prac Biurowych. 
Zaplanowano realizację projektu przez Sto-
warzyszenie na Rzecz Rehabilitacji Osób 
Niewidomych i Słabo Widzących ,,Spoj-
rzenie”. Jaką nazwę nadamy naszemu pro-
jektowi? Najlepsza okazała się propozycja: 
,,Kultura − lubię’’ 

Pierwszy etap: Wrocław. 
Tego miasta nie można pominąć, bo to 

Europejska Stolica Kultury roku 2015. 

Pojechaliśmy tam w maju. Nasze spot-
kania z kulturą rozpoczęliśmy od spektaklu 
teatralnego. Był to ,,Mayday” w reżyse-
rii Wojciecha Pokory w Teatrze Polskim. 
To nie pierwszy kontakt z teatrem, ale dla 
niektórych z nas − pierwszy poza Teatrem 
Czytanym w Łodzi. Znakomicie wyreżyse-
rowana i świetnie zagrana farsa zachęciła 
do kontaktu ze sztuką teatru- co niezmiernie 
ucieszyło nas, polonistki. Następnego dnia, 
w sobotę − Panorama Racławicka. Tu sko-
rzystaliśmy a audioprzewodników i niemal 
poczuliśmy się jak w centrum wydarzeń. 
Byliśmy pod wrażeniem tego niezwykłego 
dzieła. Uczniowie nareszcie zapamiętają, że 
to nie Jan Matejko, a późniejsi malarze są 

autorami tego monumentalnego malowidła. 
Zwiedziliśmy Ostrów Tumski − najstar-
szą część miasta, w tym Katedrę św. Jana 
Chrzciciela, Muzeum Uniwersytetu Wroc-
ławskiego z przepiękną barokową Aulą Le-
opoldina, podziwialiśmy przepiękne kamie-
nice i gotycki ratusz, symbol Wrocławia. 

Podczas tego długiego spaceru tropiliśmy 
też wrocławskie krasnoludki, była to wspa-
niała zabawa. Po południu uczestniczyliśmy 
w Nocy Muzeów. Trudno sobie wyobrazić, 
aby nie dotrzeć do najnowszego z nich- mu-
zeum ,,Pana Tadeusza”. Udało się. Mimo 
tłumów zwiedzających, zobaczyliśmy ręko-
pis epopei naszego wieszcza narodowego. 
Byliśmy też w Centrum Kultury „Zamek”, 
gdzie podczas imprezy plenerowej wzię-
liśmy udział w Festiwalu Fantastyki. Ten 
dzień zakończył się spektakularnym poka-
zem Wrocławskiej Fontanny Multimedial-
nej. Feeria barw, światło, muzyka dawniej-
sza i całkiem współczesna pobudziły naszą 
wyobraźnię. Filmiki błyskawicznie znalazły 
się na facebookowych profilach. 

W niedzielę spotkaliśmy się z przewod-
nikiem przy Ogrodzie Japońskim, który za-
chwycił nas swymi kolorami i zapachami. 
Zobaczyliśmy też unikatowe miejsce na kul-
turowej mapie Polski, czyli Halę Stulecia, 
wpisaną w 2006 r na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Następny wyjazd to:

Poznań w rocznicę Chrztu Polski.

 Na ten wyjazd oczekiwaliśmy z nie-
cierpliwością, ponieważ większość z nas 
odwiedzała stolicę Wielkopolski po raz 
pierwszy. Dużo dobrego słyszeliśmy rów-
nież o poznańskim Teatrze Nowym, a nasza 
młodzież już polubiła wizyty w teatrze. Nie 
zawiedliśmy się. W piątek, prosto z podró-
ży, obejrzeliśmy znakomity spektakl „Dzie-
ci zony” w reżyserii Grzegorza Reszki. 
Sztuka o podłożu politycznym pióra współ-
czesnego rosyjskiego dramatopisarza Wa-
lerija Szergina ma też wymiar uniwersalny. 
Uczniowie odebrali to przedstawienie jako 
rozważania na temat granic i potrzeby wol-

ności, stawianie pytań o wybór między nią, 
a konformizmem czy egoizmem. Jest to też 
spektakl o straconych nadziejach. Tak posta-
wione pytania, doskonale aktorstwo, cieka-
wa scenografia i rockowa muzyka- uczyniły 
ten spektakl bliski młodemu odbiorcy. 

I tu, tak, jak i we Wrocławiu zwiedzili-
śmy Ostrów Tumski. Ostrów, czyli po pro-
stu wyspa, gdyż dzielnice te w obu miastach 
powstały na dawnych wyspach. W tej naj-
starszej części Poznania mieści się Rezer-
wat Archeologiczny „Genius loci”, kryjący 
w sobie olbrzymi wykop archeologiczny. 
Mieliśmy okazję poznać dzieje tego miejsca 
i przyjrzeć się zachowanym konstrukcjom 
wału obronnego grodu poznańskiego z X 
wieku. Spotkanie z najdawniejszą historią 
Polski uzmysłowiło nam jak istotną sprawą 
jest ciągłość dziejów i poczucie tożsamości 
narodowej.

Z muzeum udaliśmy się do katedry 
Zwiedziliśmy ten przepiękny kościół 
gotycki wzniesiony w XV wieku. Z Os-
trowa Tumskiego przeszliśmy na Stare 
Miasto i weszliśmy do poznańskiej fary. 
Zachwyciło nas wnętrze tego kościoła, 
uważanego za perłę baroku. Właśnie trwał 
koncert organowy, więc wysłuchaliśmy 
kilku utworów J. Sebastiana Bacha. Nie 
bolało, mimo iż naszej młodzieży wyda-
wało się, że muzyka klasyczna to nie dla 
nich. Na Starym Rynku podziwialiśmy re-
nesansowy ratusz − jeden z największych 
i najpiękniejszych w Polsce, zabytkowe, 
kolorowe kamieniczki. Mieliśmy wielkie 
szczęście, gdyż odbywał się Jarmark Po-
znański, którego uroczyste otwarcie nastą-
piło w przeddzień. 

Kultura to również zwyczaje, potrawy, 
a więc w Rogalowym Muzeum Poznania, 
mieszczącym się w zabytkowej kamieni-
cy. uczestniczyliśmy w pokazie wypieku 
Rogali Świętomarcińskich. Sami mieliśmy 
okazję ulepić własnego rogala – nie było to 
takie proste. Prowadzący pokaz zapoznali 
nas z historią Poznania i elementami gwary 
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poznańskiej. Najsmaczniejszym punktem 
pokazu była degustacja smakołyków. Pod-
czas pokazu zorganizowano mały konkurs, 
polegający na możliwie dokładnym osza-
cowaniu wagi rogala. Zwycięzca konkursu, 
nasz uczeń, otrzymał nagrodę. Był to ciepły 
wyjęty prosto z pieca rogal.  

Wszyscy znamy legendę o dębach ro-
galińskich. Mogliśmy zobaczyć je z bliska, 
a ponadto zwiedzić Pałac w Rogalinie, 
który jest oddziałem Muzeum Narodowe-
go w Poznaniu. Rezydencja Raczyńskich, 
pochodząca z II połowy XVIII wieku, 
zachwyciła nas swoim niedawno odre-
staurowanym wnętrzem. O wyjątkowości 
tego miejsca decyduje też galeria obrazów, 
stworzona przez Edwarda Raczyńskiego. 
Mogliśmy podziwiać niezwykłą kolekcję 
malarstwa liczącą ponad 250 dzieł sztuki, 
wśród których znajdują się płótna wybit-
nych polskich malarzy. Było fantastycznie, 
teraz czekamy na Kraków.

Kraków - najpiękniejsze miasto Polski?

To dość rozpowszechniona opina. Mu-
simy się przekonać, czy tak jest naprawdę. 
Wyjazd do Krakowa odbył się we wrześniu. 
Internet straszył nas deszczem i pluchą, ale 
okazało się, że zasłużyliśmy na ładną po-
godę. Deszcz spadł tylko w sobotę i to na 
krótko. Trochę nam przeszkodził, ale ponie-
waż właśnie byliśmy w Sukiennicach, więc 
mogliśmy je dokładniej obejrzeć. 

Jak dotąd nasze spotkania z kulturą         
w wybranych miastach rozpoczynaliśmy od 
teatru. Tym razem również. Był to Teatr im. 
Juliusza. Słowackiego i spektakl ,,Arszenik 
i stare koronki”. Czarna komedia w stylu 
Agaty Christie, klasyka gatunku, zrealizo-
wana w tradycyjny sposób. W jednej z ról 

pani Anna Polony − i próbka doskonałego 
aktorstwa. Sam budynek teatru to arcydzie-
ło sztuki architektonicznej. Byliśmy pod 
ogromnym wrażeniem tego miejsca.

 Co obejrzeć w Krakowie? To miasto daje 
tak wiele możliwości, że trudno jest wybrać 
miejsca, które możemy zwiedzić w ciągu 
dwóch dni. Zyskujemy jednak świadomość, 
że nie wszystko uda nam się zobaczyć i że 
musimy tu wrócić. A co się udało? Przede 
wszystkim Wawel − zbrojownia, skarbiec, 
komnaty królewskie z przepięknymi, cen-
nymi arrasami, słynna Sala Poselska z cha-
rakterystycznym sufitem z ,,głowami.” 

,,Dama z gronostajem”, znana do tej pory 
z reprodukcji i opisów. Poznaliśmy historię 
tego dzieła i ciekawostki z nim związane. 
Przekonaliśmy się, że Kraków to miasto 
niezwykłe. Urzekła nas aura tego miejsca- 
pełnego pamiątek po Wicie Stwoszu, Janie 
Matejce, Stanisławie Wyspiańskim i wielu 
innych artystach. Bardzo chętnie odwiedzi-
liśmy Galerię Sztuki Polskiej XIX w. gdzie 
stanęliśmy oko w oko z najsłynniejszymi 
polskimi obrazami XIX w, o których wie-
le mówimy na lekcjach polskiego, plastyki, 
czy wiedzy o kulturze. Tutaj kultura stała się 
nam naprawdę bliska. Znakomitą zabawą 
była wizyta w średniowiecznym Krakowie, 
czyli trasie podziemnej. Mogliśmy zoba-
czyć, usłyszeć i dotknąć średniowiecznego 
Krakowa, zważyć się i zmierzyć, używając 
dawnych jednostek miar: kamieni, dłoni, 
łokci i palców.

Oczywiście nie mogliśmy pominąć Koś-
cioła Mariackiego, kościoła franciszkanów 
ze słynnymi witrażami Stanisława Wy-
spiańskiego, secesyjną polichromią tego 
artysty i obrazami Józefa Mehoffera ukazu-
jącymi stacje Męki Pańskiej. 

Na koniec − wizyta na Kazimierzu i pa-
miątki po dawnej społeczności żydowskiej. 
Porównanie cmentarza krakowskiego przy 
Synagodze Remu z łódzkim wypadło na 
niekorzyść tego pierwszego. Urzekły nas 
jednak synagogi, dawne zabudowania, kli-
matyczne uliczki i tajemnicze zaułki. 

Szkoda, że to już ostatnia wizyta, ale 
my, nauczycielki, jesteśmy przekonane, że 
cel został osiągnięty. Tym bardziej, że we 
wszystkich odwiedzanych miastach zadba-
no o potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Dostęp do kultury ułatwiały makiety, 
dzięki którym osoby z niepełnosprawnością 
wzrokową mogą poznać dzieła sztuki archi-
tektonicznej, ubrajlowione dzieła malarskie 
czy brak barier architektonicznych. Warto 
nadmienić, że Galeria Sztuki Współczesnej 
w Krakowie (oddział Muzeum Narodowe-
go) została w tym roku nagrodzona w tej 
właśnie dziedzinie. Również przewodnicy 
rozumieli potrzeby osób niepełnospraw-
nych. Reasumując- wszystko się udało. 

Co z tego wynika? 
Uczestnicy projektu zrozumieli, że 

obcowanie z kulturą to nie nuda, nie ból                    
i przykry obowiązek. To naprawdę przy-
jemność. Muzyka, architektura, teatr, ma-
larstwo, rzeźba, obyczaje − te elementy kul-
tury były obecne podczas realizacji naszego 
projektu. Cieszymy się, że realizowaliśmy 
ten projekt. Dziękujemy także Ośrodkom, 
które nas gościły i dzięki którym mogliśmy 
uczestniczyć w tych wydarzeniach. Mamy 
nadzieję, na kolejne podobne projekty. Nasi 
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łódzkie muzea, kina i teatry oraz, jak dotąd, 
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Monika Marciniak
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... a ściślej o realizacji projektu „Zapach 
Oskara - międzynarodowy program dla ucz-
niów liceum rozwijający umiejętności z za-
kresu dziennikarstwa filmowego” w II LO 
im. Gabriela Narutowicza w Łodzi.

Ale zacznijmy od początku. 
Zapach Oskara... („HerE smeLls Like 

Oscar – AM international upskilling program 
of high school students in the field of film 
journalism”) to bardzo interesujący – mię-
dzynarodowy projekt dla uczniów liceum, 
rozwijający umiejętności z zakresu tworzenia 
filmu i dziennikarstwa filmowego, realizowa-
ny przez uczniów II LO im. Gabriela Naruto-
wicza w Łodzi oraz młodzież z chorwackiej 
szkoły średniej Tina Ujevica w Kutinie, przy 
wsparciu finansowym Komisji Europejskiej                 
w ramach programu ERASMUS+

Projekt ten powstał, aby wyjść naprzeciw 
potrzebom młodych ludzi związanym z niewy-
starczającymi kompetencjami i umiejętnościa-
mi tak bardzo potrzebnymi we współczesnym 
świecie, zarówno w relacjach zawodowych, 
jak i w dalszej nauce. W partnerstwie ze szkołą 
z Chorwacji stworzyliśmy szereg działań ma-
jących na celu podniesienie poziomu tych klu-
czowych umiejętności wśród uczniów liceum. 

Ponadto projekt „Zapach Oskara” ma na 
celu poszerzenie wiedzy związanej z filmem 
i dziennikarstwem oraz podniesienie świado-
mości potrzeby rozwijania swoich pasji w cza-
sie wolnym i zwiększenie kreatywności ucz-
niów. Mamy nadzieję, że pomoże im również 
ukształtować postawy otwartości i tolerancji 
wobec innych kultur poprzez aktywne uczest-
nictwo w dyskusjach, warsztatach oraz pracy 
w grupach. Nie bez znaczenia jest zwiększe-
nie umiejętności językowych uczniów i na-

uczycieli uczestniczących w projekcie. Mamy 
nadzieję, że stanie się on platformą wymiany 
doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy 
szkołami i nauczycielami naszych szkół oraz 
umożliwi kontynuację współpracy w przy-
szłości, spowoduje wprowadzenie długofalo-
wych zmian w kształceniu szkolnym, wzmoc-
ni +++i nabierze międzynarodowego wymiaru 
kształcenia. Aby zrealizować ww. cele, zostały 
zaplanowane następujące działania:

- 4 pięciodniowe wymiany uczniów, dwa 
wyjazdy uczniów II LO do Chorwacji, dwa 
przyjazdy chorwackiej młodzieży z Kutiny 
do Polski, połączone z szeregiem aktywności        
w ramach realizacji zdań projektowych.

- 3 spotkania projektowe- konferencja pod-
sumowująca rezultaty pracy intelektualnej 
(film instruktażowy i raport), która odbędzie 
się w Polsce.

W czasie realizacji projektu planujemy 
osiągnąć następujące rezultaty:

- chcemy zwiększyć poziom wiedzy ucz-
niów w zakresie realizacji filmu krótkometra-
żowego oraz pisania reportażu o filmie

- bardziej zaktywizować uczniów w ich 
czasie wolnym dzięki rozwijaniu pasji filmo-
wej i dziennikarskiej

- umocnić dialog międzykulturowy
- rozwinąć i pogłębić umiejętności języko-

we uczniów i nauczycieli
- poszerzyć międzynarodową współpracę 

szkół i nauczycieli oraz promować program 
Erasmus+.

Aby upowszechnić projekt oraz jego rezul-
taty, opracowano i przyjęto następujący plan 
działań, zakładający:

- prowadzenie ciągłej kampanii promocyj-
nej projektu.

- upowszechnienie narzędzi na platformach 
wolnego dostępu

- pisanie i upowszechnianie artykułów in-
formacyjnych dotyczących projektu

- spotkanie członków konsorcjum podsu-
mowujące realizację projektu oraz przygoto-
wanie Międzynarodowej Konferencji. 

Trwałość rezultatów projektu będzie sta-
nowiła priorytet działań obu szkół również po 
zakończeniu okresu realizacji projektu. Dla 
zagwarantowania tego poczynione zostaną na-
stępujące działania:

- będziemy rekomendować wprowadze-
nie filmu i raportu do programu kształcenia 
formalnego w szkole średniej w każdym 
z krajów partnerów jako dobrej praktyki                     
w dziedzinie kształcenia przyszłych dzienni-
karzy filmowych;

- udostępnimy go wraz z zasobami pracy 
intelektualnej na platformie wolnego dostępu;

- postaramy się wykorzystywać narzędzia 
(film i raport) w szerokim zakresie podczas 
działań/szkoleń własnych prowadzonych 
przez szkoły partnerskie; 

- po zakończeniu współpracy utworzymy 
dostęp do archiwum projektu na stronach 
www szkół i do fotobloga 

- zorganizujemy w szkołach dni otwar-
te programu Erasmus+, promujące program             
i zachęcające do korzystania i uczestnictwa 
w nim- w każdej ze szkół utworzymy gablotę 
poświęconą projektowi.

To były założenia teoretyczne, a jak wyglą-
da praktyka realizacji projektu?

Do tej pory udało nam się już wiele za-
łożeń zrealizować. Młodzież II LO, zaanga-
żowana w projekt, odbyła warsztaty z reży-
serem, operatorem i producentem filmowym 
– absolwentem Łódzkiej Szkoły Filmowej 
- panem Januszem Kołodrubcem, który za-
poznał uczniów z warsztatem pracy reżysera, 
scenarzysty, operatora. Udzielił wielu prak-
tycznych rad związanych z przygotowaniem 
i realizacją filmu, zdradził kilka tajników pra-
cy nad filmem. 

Został przeprowadzony i rozstrzygnięty 
konkurs na logo projektu.

W dniach 25-29 stycznia 2016 roku czte-
roosobowa delegacja naszej szkoły, w skład 
której weszło 2 uczniów i 2 opiekunów, od-
wiedziła chorwackie miasto Kutina. Celem 
wizyty było ustalenie działań dotyczących re-
alizacji projektu oraz zapoznanie się z człon-
kami drugiej grupy. Spotkaniom towarzyszy-
ło dużo pozytywnej energii i śmiechu. Prócz 
wizyt w szkole, podczas których rozmawia-
liśmy o założeniach projektu, zwiedziliśmy 
najciekawsze miejsca w miasteczku .W trak-
cie pobytu nasze uczennice i zaangażowana                             
w projekt chorwacka młodzież prowadzili 
rozmowy dotyczące tworzenia filmu, wymia-
ny informacji i sposobów kontaktowania się 

ze sobą. W czasie spotkań zostały ustalone za-
sady komunikowania się, umieszczania waż-
nych informacji, potrzebnych do tworzenia 
filmu i reportażu. 

Omówiono kwestię przyjazdu do Łodzi gru-
py chorwackiej, przedstawione zostały prezen-
tacje dotyczące naszych miast i szkół. Wspólnie 
zastanawialiśmy się też, w jaki sposób chorwa-
cka grupa mogłaby wziąć udział w naszym fil-
mie. Poczynione zostały wstępne ustalenia do-
tyczące współpracy. Pięć dni pobytu w Kutinie 
minęło szybko, owocnie i intensywnie.

W dniach 16.05 – 20.05. 2016r. gościliśmy 
w Łodzi i w II LO grupę młodzieży z Kuti-
ny. Dzięki zajęciom integracyjnym młodzież 
uczestnicząca w projekcie mogła się bliżej 
poznać, zaprzyjaźnić, by sprawnie przeprowa-
dzić realizację dalszych zadań projektowych. 
W ramach spotkań w II LO zostały przedsta-
wione i omówione pomysły na realizację filmu 
oraz przygotowano scenariusz.

Realizując poszczególne punkty programu, 
10 osób z Chorwacji oraz 14 osób z Polski 
wędrowało po Łodzi, filmowało interesujące 
miejsca i w ten sposób realizowało założenia 
projektu. Nie zabrakło indywidualnych spa-
cerów po Łodzi, podczas których uczniowie 
II LO opiekowali się gośćmi z Chorwacji, 
wcielając się w rolę przewodników turystycz-
nych. To właśnie wówczas młodzież odkryła 
zabawne podobieństwa pomiędzy językiem 
polskim a chorwackim, świetnie się bawiła, 
jednocześnie realizując zadania projektowe. 
Podczas wizyty uczniów z Chorwacji odwie-
dziliśmy takie miejsca, jak: ul. Piotrkowska 
i Manufaktura, łódzkie murale, Pasaż Róż, 
plac Wolności oraz spędzaliśmy miło czas                
w centrum handlowym, rozmawiając o róż-
nicach i podobieństwach naszych obyczajów. 
Okazało się, że postrzeganie tych samych ele-
mentów środowiska jest zupełnie inne przez 
uczniów chorwackich i łódzkich. Buduje to 
ciekawe wyzwania do dalszej pracy w ramach 
projektu. Na Księżym Młynie i Ms2, wraz      
z Chorwatami, poznawaliśmy historię Łodzi, 
przemysłu włókienniczego i fabryk. Zwie-
dziliśmy również Muzeum Kinematografii 
oraz słynną Łódzką Szkołę Filmową, gdzie 
uczestnicy projektu zapoznali się z tajnikami 
tworzenia filmu. Aby urozmaicić wymianę, 
zrelaksować się po ciężkiej pracy związanej 
z nagrywaniem filmu, polscy i chorwaccy 
uczestnicy projektu wzięli udział w wyciecz-
ce do słynnych uniejowskich term. Pobyt na 
basenie zaowocował nakręceniem scen do 
filmu , przedstawiających wspólną zabawę. 
Chorwatom bardzo podobało się zwiedzanie 
i wypoczynek w termach Uniejowa. 

Podsumowując, wymiana była bardzo 
owocnym czasem, spędzonym na zabawie 
i pracy. Przed nami jeszcze dużo zadań, ale 
widać już, że projekt nabiera rumieńców i po-
zwoli zrealizować założone cele, a wartością 
dodaną będą zawarte znajomości i przyjaźnie.

Dorota Śledziewska, II LO w Łodzi
Natalia Mroczek

Katarzyna Matuszyńska
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Natalia Mroczek

Katarzyna Matuszyńska
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tytuł Ambasadora Innowacyjnych Idei i Praktyk 
Pedagogicznychnadany przez Kapitułę Konkursów 
Innowacyjnych Łódzkiego Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Żegnamy Dobrego Człowieka, miłującego ludzi, 
kochającego swoją pracę naukową i edukacyjną. 
Żegnamy wybitnego profesora, który szczególnie 
zasłużył się polskiej elektryce. Był wielkim auto-
rytetem dla wszystkich zajmujących się badaniami 
maszyn elektrycznych i transformatorów.

Żegnam wielkiego humanistę techniki, MĄ-
DREGO człowieka żyjącego pięknem nauki  
i dobrocią dla drugich. Dziękuję Ci za Twoją miłość, 
prawość, skromność, uśmiech dla wszystkich Ciebie 
otaczających, za wszystkie Twoje dzieła, za Twój 
optymizm i za przyjaźń.

Zostaniesz w sercach wielu ludzi Ciebie kocha-
jących.

  Janusz Moos

Żegnam mojego Przyjaciela, człowieka wielkiego 
serca, dobrego dla innych, inżyniera – wybitnego na-
ukowca – humanistę. We współczesnych systemach 
edukacji eksponuje się nowe role zawodowe nauczy-
cieli, między innymi rolę nauczyciela tutora, coacha, 
mentora, doradcy dla uczących się.

Kazimierz Zakrzewski był tutorem i coachem 
już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Do-
skonale pamiętam prowadzenie przez Niego ćwi-
czeń       w dawnej Katedrze Maszyn Elektrycznych 
i Transformatorów Politechniki Łódzkiej, piękne 
i efektywne naprowadzenia studentów w celu wy-
tworzenia przez nich pomysłów rozwiązania okre-
ślonych problemów oraz ukazywanie wiary w moż-
liwości każdego studenta samodzielnego uczenia się 
i ujawnianie uzdolnień uczących się, często „uśpio-
nych” i niezidentyfikowanych.

Każdy mógł przyjść do Kazia ze swoim proble-
mem i uczestniczyć w przyjaznej rozmowie wspo-
magającej i nakierowującej na poszukiwanie roz-
strzygnięć – rozwiązań.

Minęły lata i rozwój naukowy, prace badawcze 
i różne wymiary twórczości zaowocowały otrzy-
maniem wszystkich możliwych tytułów naukowych            
i prestiżowych funkcji w radach naukowych, ośrod-
kach badawczo – rozwojowych i innych. Na szcze-
gólne odnotowanie zasługują: tytuł profesora zwy-
czajnego doktora habilitowanego Politechniki 
Łódzkiej, doktora honoris causa Politechniki 
Opolskiej, funkcja przewodniczącego Komitetu 
Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk i przewod-

niczącego Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki 

w Warszawie, a także członka Centralnej Komisji 
ds. Stopni i Tytułów Naukowych, Polskiego Towa-
rzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, 
Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz wielu 
towarzystw naukowych w innych krajach, m.in. In-
ternational Compumag Society. Przez wiele lat był 
dyrektorem Instytutu Maszyn Elektrycznych i Trans-
formatorów (później Instytutu Mechatroniki i Syste-
mów Informatycznych) w Politechnice Łódzkiej oraz 
prodziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki.

Jego wykłady w uniwersytetach w Hiszpa-
nii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Francji i innych 
krajach, członkostwo rad redakcyjnych różnych 
prestiżowych czasopism i komitetów wielu mię-
dzynarodowych konferencji naukowych krajo-
wych i zagranicznych, autorstwo kilkuset publi-
kacji przedstawiających wyniki badań naukowych 
i opis najnowszych rozwiązań technologicznych 
to jeden z wielu wymiarów dorobku naukowego 
Profesora. Drugi z tych wymiarów to zbudowa-
nie wartościowych sprzężeń zwrotnych w ukła-
dzie NAUKA – PRZEMYSŁ, a przede wszyst-
kim wspieranie wielu innowacji poprzez udział 
w pracach badawczych Fabryki Transformatorów 
i Aparatury Trakcyjnej ELTA i innych ośrodków  
i zakładów (m.in. Katowice, Gdynia, Żychlin).

Za działalność naukową i edukacyjną otrzymał 
różne odznaczenia i wyróżnienia, między innymi 
Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Medal Ko-
misji Edukacji Narodowej, Odznakę Zasłużony dla 
Politechniki Łódzkiej.

Profesor Kazimierz Zakrzewski otrzymał również 
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