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Wstęp 

Z niepewnością, jak będzie przebiegał rok szkolny 2021/2022 

przystąpiliśmy do gromadzenia nowych opisów dobrych praktyk. W tym 

wydaniu „Katalogu dobrych praktyk w edukacji” przedstawiamy sylwetki 

pięciu innowacyjnych nauczycielek pracujących z pasją w łódzkich 

przedszkolach. Opracowują innowacje pedagogiczne, tworzą programy, 

projekty. Wszystko to robią z myślą o dzieciach i dla dzieci. Wprowadzają 

do edukacji przedszkolnej język migowy, rozpoczynają naukę języków 

obcych kształtując kompetencje językowe niezbędne w dorosłym życiu. 

Realizując projekty ekologiczne, konkursy rozwijają wrażliwość dzieci na 

potrzeby środowiska naturalnego. Poszukują atrakcyjnych metod 

kształcenia pozwalających przez zabawę, doświadczenie, ruch zgłębiać 

wiedzę i kształtować właściwe umiejętności.  

Prezentujemy sukcesy uczniów zdobyte w przestrzeni międzynarodowej 

– na Olimpiadzie w Seulu, a także w ogólnopolskich konkursach 

i turniejach branżowych – motoryzacyjnych, gastronomicznych czy 

filozoficzno-oratorskich. 

Aby proces kształcenia był skuteczny i atrakcyjny dla uczniów, wzbudzał 

zainteresowanie rozwijaniem kompetencji zawodowych, dyrektorzy 

szkół poszukują różnorodnych źródeł finansowania przygotowywanych 

w szkołach projektów. W przesłanych artykułach działania te zostały 

przez autorów i koordynatorów scharakteryzowane, zwracając naszą 

uwagę na wielkie zaangażowanie nauczycieli w ich przygotowanie 

i realizację. Przykładem niech będą projekty „Z ukończonym stażem 

w lepszą przyszłość”, czy „Europejskie spotkania kultur narodowych”. 

Wiele miejsca poświęciliśmy prezentacji działań Łódzkiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Rekomendujemy 

różne formy doskonalenia nauczycieli. Wśród nich są konferencje 

branżowe, kursy, konkursy. Pokazujemy nowe stacje dydaktyczne 

uruchomione w ŁCDNiKP dotyczące tekstroniki. Prezentujemy nowe 

koncepcje i strategie uczenia się. Intencją autorów było zachęcić 
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czytelnika do samooceny własnego sposobu uczenia się i do jego 

modyfikacji. Pomocne we wprowadzaniu zmiany może okazać się 

przedstawione w artykule uczniowskie portfolio. 

Zachęcamy do lektury wydanych publikacji. Zapraszamy do dzielenia się 

wiedzą i doświadczeniem poprzez publikowanie artykułów opisujących 

Państwa osiągnięcia. 

Grażyna Adamiec, Janusz Moos 
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Przedszkole Miejskie nr 9 w Łodzi 

Dyrektor przedszkola: Małgorzata Kińska 

Zachęcać, rozwijać, kształtować – innowacje, programy, 

projekty, pomysły 

Karolina Jankowska 

Adam Cyranski
Janowska
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Pani Karolina Janowska jest nauczycielem dyplomowanym z 12 letnim 

stażem pracy pedagogicznej. Pracuje w Przedszkolu Miejskim nr 9 

w Łodzi. Angażuje się w wiele projektów i przedsięwzięć. Jest 

zwolenniczką wprowadzania ciekawych i różnorodnych innowacji do 

edukacji przedszkolnej, co niewątpliwie przekłada się na poszerzenie 

oferty przedszkola i wprowadza świeżość w znane nam schematy. Dzięki 

projektom, których jest współautorką zarówno dzieci, jak i samo 

przedszkole zyskały bardzo wiele. 

Jedną z pierwszych innowacji, których nauczycielka jest współautorką 

jest program zajęć dwujęzycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym 

„Play and learn, baw się i ucz”. Projekt polega na prowadzeniu zajęć 

jednocześnie w dwóch językach, polskim i angielskim. Głównym celem 

innowacji jest zachęcenie dzieci do nauki języka angielskiego. Poprzez 

bezpośrednie uczestnictwo, poszukiwanie odpowiednich ilustracji, 

zabawy słuchowe z wykorzystaniem kart obrazkowych dzieci mają 

możliwość lepiej poznać świat języka angielskiego. 

„Podróże po Polskich miastach” to innowacja mająca na celu poszerzenie 

wiedzy dzieci na temat własnego kraju. Dzięki udziałowi w projekcie 

dzieci poznały główne polskie miasta. Dodatkowym celem było 

zachęcanie przedszkolaków do podróżowania. 

„Ekolaki w lesie przebywają” to projekt mający na celu kształtowanie 

u najmłodszych potrzeby dbania o środowisko. Dzięki licznym 

plenerowym wycieczkom dzieci poznały ciekawe zalesione miejsca 

w województwie łódzkim, kształtowały postawy proekologiczne, uczyły 

się jak żyć w zgodzie z naturą oraz zdobywały wiedzę przyrodniczą. 

Głównym założeniem wdrażanego przez nauczycielkę projektu „Zawody 

i zainteresowania rodziców” była integracja środowiska rodzinnego. 

Podczas realizacji projektu dzieci poznały z bliska specyfikę różnych 

zawodów, które na co dzień wykonują ich rodzice. 

„Origami w pracy zdalnej” to pomysł, który narodził się podczas 

pandemii Covid-19. Nauczycielka nagrywała filmy, na których 
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prezentowała instrukcję wykonania pracy plastycznej metodą orgiami 

płaskie z koła. 

Podsumowując, Pani Karolina jest autorką wielu innowacji 

pedagogicznych, które znacznie różnią się od siebie. Tematyka każdej 

z nich jest odmienna, ale każda z nich pozwala zdobyć najmłodszym dużą 

wiedzę, utrwalać umiejętności oraz modelować pożądane postawy. 

Dzięki różnorodności i ciekawej tematyce wprowadzanych innowacji 

dzieci kształtowały swoje kompetencje w różnych dziedzinach wiedzy. 

Pani Karolina Janowska systematycznie dzieli się swoimi 

doświadczeniami zawodowymi zdobytymi w pracy z najmłodszymi. 

Podejmowane działania z dziećmi systematycznie opisuje na łamach 

„Katalogu Dobrych Praktyk w Edukacji”. Przez kilka lat czynnie 

uczestniczyła w pracach Zespołu Zadaniowego „Przedszkolak aktywnym 

mieszkańcem małej Ojczyzny” działającego przy Pracowni Edukacji 

Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Łódzkiego Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Prezentowała także swoje 

refleksje dotyczące współpracy z rodzicami podczas edukacji zdalnej 

przedszkolaka w trakcie konferencji metodycznej „Jak wykorzystać 

doświadczenia z edukacji zdalnej w codziennej pracy przedszkola – 

doświadczenia, refleksje, inspiracje…”. 

Zdjęcie: Z prywatnych zasobów autorki. 

Opracowanie i rekomendacja: Elżbieta Ciesiołkiewicz, doradca 

metodyczny ds. wychowania przedszkolnego w ŁCDNiKP. 
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Przedszkole Miejskie nr 58 w Zespole 

Przedszkoli Miejskich nr 1 w Łodzi 

Dyrektor przedszkola: Sylwia Kubiak 

Język migowy w przedszkolu 

Aldona Ziętala 

Na świecie na niedosłuch i inne problemy ze słuchem cierpi ok. 1,5 mld 

ludzi. W Polsce schorzenie to dotyczy 6% populacji, a według ekspertów 

w 2050 roku będzie to już 9 %. Według badania EuroTrak w Polsce 

odsetek dzieci, które zgłaszają problemy ze słuchem, jest największy 

w Europie i wydaje się rosnąć. Mimo podejmowanych działań na rzecz 

zmniejszenia dyskryminacji osób głuchych, nadal należą oni do 

najbardziej wykluczonych grup społecznych. Według szacunków, 

w Polsce język migowy to język podstawowy, ojczysty dla 40 - 50 tysięcy 

osób. Dlatego uczenie podstaw języka migowego w powszechnym 

systemie edukacyjnym wydaje się być jak najbardziej celowe 

i uzasadnione. 

Język migowy dla dzieci słyszących to nie tylko świetna zabawa i nauka 

nowego sposobu komunikacji, ale również szkoła empatii, wspieranie 

rozwoju mowy i rozwoju intelektualnego dziecka. 

W roku szkolnym 2020/2021 w Przedszkolu Miejskim nr 58 wdrażana 

była innowacja dotycząca włączania elementów języka migowego do 

pracy z dziećmi 6-letnimi. Podczas zajęć dzieci poznawały podstawowe 

znaki i zwroty języka migowego. Dowiadywały się również o tym, że 

wśród nas są osoby niesłyszące, osoby, które porozumiewają się 

gestami. Dzięki temu przedszkolaki uczyły się tolerancji i kształciły 

kompetencje społeczne. Okazało się, że dwukanałowa komunikacja służy 

nie tylko ludziom niesłyszącym lub z wadą słuchu do porozumiewania 

się, ale umożliwia również zdrowym dzieciom szybsze przyswajanie 
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wiedzy. Język migowy pozwala dzieciom na przyjemne ćwiczenie bez 

stresującej atmosfery „musisz to umieć”. Pomija trudną technikę 

odczytywania lub zapisywania, a opierając się na przekazie obrazkowym, 

ćwiczy spostrzegawczość i koordynację wzrokowo – motoryczną. 

Do zalet nauczania języka migowego należy dodać rozwój manualności 

rąk. Daktylografia ćwiczy sprawność palców, mięśni dłoni i nadgarstka. 

Dzięki temu przyszły pierwszoklasista usprawnia dotąd niezbyt 

potrzebne mięśnie dłoni i łatwiej mu będzie poprawnie i bez wysiłku 

trzymać narzędzie pisarskie. Zabawy dłońmi i palcami pomagają 

dzieciom w orientacji w stronach swojego ciała oraz w nazewnictwie 

palców. Okazało się również, że dzieci szybciej zapamiętują tekst podany 

w sposób wielozmysłowy, w tym przypadku podany obrazowo z gestem. 

Głównym założeniem projektu „Migam Ja, Migasz TY, Miga cały Świat”, 

do którego dołączyły przedszkolaki z najstarszej grupy Przedszkola 

Miejskiego nr 58, jest promowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym 

nauki języka migowego w sposób zabawowy, zaciekawienie dzieci 

światem głuchych, pokazanie innego, alternatywnego sposobu 

komunikacji. Oczywiście chodzi także o wdrażanie do tolerowania inności 

w świecie społecznym. Nowe treści z poszczególnych zadań 

projektowych wprowadzano 1-2 razy w miesiącu, ale utrwalanie ich 

odbywało się wielokrotnie, pomiędzy sytuacjami dydaktycznymi lub 

wychowawczo - opiekuńczymi. Zgodnie z założeniami projektu dzieci 

rozpoczęły od nauki alfabetu daktylograficznego (przedstawienie się 

własnym imieniem), a następnie poznały znaki ideograficzne, wyrażające 

poszczególne słowa związane z aktualną porą roku, świętami lub innymi 

zadaniami określonymi w programie. Wykorzystanie języka migowego 

pozwalało dzieciom na przyjemne ćwiczenie liter, głosek i słów 

w ciekawy sposób. Było dla nich zabawą, w której nie musiały umieć 

czytać, aby „przeczytać”. Motywowało do samodzielnego wymyślania, 

pisania i czytania w głowie. Nauka znaków daktylograficznych (alfabet 

migowy) sprzyjała zapamiętywaniu znaków graficznych liter, ponieważ 

często swoim wyglądem znak przypomina faktyczną literę. 
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Tradycją grupy stało się także przygotowanie na każdą uroczystość 

przedszkolną przynajmniej jednego utworu z elementami migania. 

Najczęściej były to piosenki, do których dodano znaki ideograficzne. 

(źródło: zasoby PM nr 58 w Łodzi) 

 

Okazało się, że języka migowego może nauczyć się każdy. Początkowo 

wydało się to trudne z racji słabo wyćwiczonych rąk, jednak z czasem 

nauka znaków przychodziła znacznie łatwiej i płynniej. A dzięki 

znajomości języka migowego można bez trudu porozumiewać się 

z osobami głuchymi i wejść w ich świat. 

W maju 2021 odbyła się konferencja dla nauczycieli wychowania 

przedszkolnego „Język migowy jako alternatywny sposób wspierania 

rozwoju mowy i umiejętności czytania u dzieci w wieku przedszkolnym". 

Podczas spotkania przedstawiono i omówiono sposoby włączania języka 

migowego do praktyki przedszkolnej. Konferencja wywołała duże 

zainteresowanie wśród uczestniczek, które chętnie dzieliły się swoimi 

doświadczeniami dotyczącymi stosowania języka migowego 

w sytuacjach dnia codziennego oraz w pracy zawodowej 

i zaproponowały, aby w kolejnym roku szkolnym powołać zespół 

metodyczny ds. wykorzystania elementów języka migowego w pracy 

z małymi dziećmi. Zapraszamy zatem zainteresowane nauczycielki do 
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włączenia się do prac zespołu zadaniowego „Kodowanie przez miganie” 

– wykorzystanie języka migowego w pracy z dzieckiem w wieku 

przedszkolnym. 

Aldona Ziętala jest nauczycielką Przedszkola Miejskiego nr 58 w Zespole 

Przedszkoli Miejskich nr 1 w Łodzi. 

Zdjęcie: z zasobów własnych autorki. 

Opracowanie i rekomendacja: Elżbieta Ciesiołkiewicz, doradca 

metodyczny ds. wychowania przedszkolnego w ŁCDNiKP. 
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Przedszkolu Miejskim nr 109 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Łodzi 

Dyrektor przedszkola: Anna Koralewska 

Z ekologią, językiem obcym za pan brat – programy, 

projekty, konkursy 

Ewa Adamiak 
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Ewa Adamiak to dyplomowany nauczyciel wychowania przedszkolnego 

w Przedszkolu Miejskim nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, 

a także logopeda, surdologopeda, oligofrenopedagog oraz certyfikowany 

terapeuta Metody Krakowskiej. Obecnie oprócz codziennej pracy jako 

nauczyciel w przedszkolu integracyjnym, pracuje też jako logopeda 

w Przedszkolu Miejskim nr 14 w Łodzi. Prowadzi terapię logopedyczną 

z dziećmi z orzeczeniami, jak i ze zdrowymi mającymi zaburzenia 

w komunikacji językowej. W terapii wykorzystuje wszystkie techniki 

Metody Krakowskiej. 

Pani Ewa Adamiak jako nauczyciel wychowania przedszkolnego wykazuje 

ogromne zaangażowanie w swoim zawodzie, kreatywność 

i pomysłowość. Wykonuje wiele działań dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych w celu poszerzenia oferty placówki. 

Jest autorką dwóch programów edukacyjnych, które wdraża w celu 

rozwijania dodatkowych zainteresowań swoich wychowanków. 

Jeden, to program ekologiczny „Mały Ekolog”, który przybliża dzieciom 

proekologiczny styl życia. Ponadto Pani Ewa koordynuje szereg działań 

ekologicznych na placówce ubiegając się co roku z sukcesem 

o międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi. Realizuje działania wdrażając 

metodę projektu, a potem składa aplikacje w postaci prezentacji 

multimedialnej według Metodologii 7 kroków. 

Drugi program, „Zabawy z językiem obcym”, pozwala nauczycielce 

wprowadzać elementy języka niemieckiego wśród dzieci 5-6 letnich. 

Program ten wdrażany każdego roku szkolnego w ramach edukacji 

dwujęzycznej. Nauczycielka prowadzi dodatkowe, nieodpłatne zajęcia 

językowe na terenie przedszkola. Wprowadzenie dodatkowego, oprócz 

angielskiego, języka obcego w przedszkolu spotkało się z dużym 

zainteresowaniem zarówno ze strony uczących się dzieci, jak i rodziców. 

Pracując w przedszkolu integracyjnym nauczycielka nie zapomina 

o integracji dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi, dlatego co roku 

organizuje warsztaty plastyczne pod hasłem: „Barwy Jesieni” mające na 
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celu integrowaniu dzieci podczas wspólnych zabaw, pląsów, tworzenia 

prac plastycznych o tematyce jesiennej. 

W pracy swojej prowadzi też zajęcia dodatkowe z origami dla dzieci 

najstarszych w przedszkolu opierając się na zabawach z wykorzystaniem 

ruchu rozwijającego D. Dziamskiej. 

Od wielu lat jest też miłośniczką technik Freineta, zainicjowała i prowadzi 

korespondencyjną znajomość z Przedszkolem nr 2 w Łęczycy. Pisząc listy 

do zaprzyjaźnionego przedszkola uczy dzieci innych technik komunikacji 

na odległość, które we współczesnym świecie zostały wyparte przez 

technologię komputerową. 

Nauczycielka co roku aktywnie bierze udział w akcjach charytatywnych 

oraz uwrażliwia dzieci na trudny los drugiego człowieka. Od wielu lat 

współpracuje z Domem Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łodzi 

przygotowując dla seniorów z okazji ich święta życzenia, drobne 

upominki a nawet przedstawienia. 

Ponadto, aktywnie współpracuje z pobliskimi szkołami podstawowymi 

oraz Miejską Biblioteką Łódź – Bałuty. Jest pomysłodawcą różnych 

konkursów, przede wszystkim ekologicznych organizowanych na terenie 

placówki angażując nie tylko dzieci z przedszkola, ale ich rodziców 

i zaprzyjaźnione placówki z dzielnicy Bałuty. 

Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w formie warsztatów 

lub zajęć, które prowadzi dla rodziców i nauczycieli. Daje szanse 

nauczycielom i wszystkim zainteresowanym czerpać zadowolenie, które 

winno być udziałem uczących się dzieci jak i radości, której 

w organizowanej przestrzeni edukacyjnej doświadcza sam nauczyciel. 

Warto podkreślić, że nauczycielka jest otwarta na każdą współpracę, 

a na pierwszym miejscu stawia na partnerstwo z rodzicami. 

Jest autorką wielu artykułów opublikowanych w Katalogu Dobrych 

Praktyk w Edukacji. 
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Za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz rozwoju łódzkiej oświaty 

otrzymała w październiku 2020 roku Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi 

II stopnia. 

Zdjęcie: z zasobów prywatnych autorki. 

Opracowanie i rekomendacja: Elżbieta Ciesiołkiewicz, doradca 

metodyczny ds. wychowania przedszkolnego w ŁCDNiKP. 
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Przedszkole Miejskie nr 110 w Łodzi 

Dyrektor przedszkola: Agnieszka Piątek 

Pomysły, innowacje, programy – z myślą o dzieciach 

Ewelina Woniak-Pietraszko 
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Ewelina Woniak-Pietraszko to nauczyciel dyplomowany pracujący 

w Przedszkolu Miejskim nr 110 w Łodzi. Posiada dodatkowe kwalifikacje 

w zakresie integracji sensorycznej, terapii ręki, metodyki nauczania 

najmłodszych języka niemieckiego i logopedii. Obecnie, zafascynowana 

symultaniczno-sekwencyjną metodą wczesnej nauki czytania, wdraża jej 

elementy w procesie kształcenia najmłodszych. 

Do największych osiągnięć w praktyce pedagogicznej nauczycielka zalicza 

różne projekty i przedsięwzięcia, które udało jej się zrealizować. 

W ramach włączania języka niemieckiego do praktyki przedszkolnej 

nauczycielka napisała program własny „Język niemiecki śpiewająco” 

i realizuje go od kilku lat w grupach przedszkolnych. Jednym 

z ważniejszych osiągnięć związanych z nauczaniem języka niemieckiego 

był udział w roku szkolnym 2016/2017 w konkursie „Deutsche Bühne”, 

polegającym na wystawieniu teatrzyku w języku niemieckim. I choć 

konkurs przeznaczony był dla klas podstawowych i gimnazjalnych to 

dzięki determinacji nauczycielki również grupa przedszkolna wzięła 

w nim udział. Była to szansa na zaistnienie w środowisku lokalnym, 

a także na prezentację umiejętności językowych dzieci. Udział w tym 

konkursie wymagał od nauczycielki ogromnego zaangażowania 

i odpowiedzialności – od etapu napisania scenariusza do baśni „Śpiąca 

królewna” („Schneewittchen”), zaangażowanie wszystkich dzieci 

i przydział poszczególnych ról, dobór odpowiedniej muzyki, do włączenia 

rodziców w przygotowanie dla dzieci strojów. Całe jury i wszyscy obecni 

widzowie byli zachwyceni występem młodych aktorów i nagrodzili ich 

gromkimi brawami. 

Zainteresowania nauczycielki teatrem przekładają się na prowadzenie 

przez nią warsztatów teatralnych dla dzieci. Udział w Przeglądzie 

Teatrów Przedszkolnych im. H. Ryla odbywa się dwuetapowo, najpierw 

jako eliminacje w Przedszkolu Miejskim nr 49 w Łodzi, a następnie udział 

w finale już w Domu Kultury „Na Żubardzkiej”. W roku szkolnym 

2016/2017 dzieci pod kierunkiem pani Eweliny przeszły z powodzeniem 

eliminacje, a inscenizacja „Bal w pokoiku lal” wystawiona została w finale 
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na deskach Domu Kultury z udziałem widowni stworzonej przez innych 

młodych aktorów. Do tej inscenizacji udało zaangażować się wszystkie 

dzieci z grupy, a tym samym budować w nich poczucie, że każde z nich 

jest ważną częścią społeczności. 

Nauczycielka w roku szkolnym 2019/2020 napisała innowację 

pedagogiczną „Sylabowy zawrót głowy” wykorzystujący elementy 

metody symultaniczno-sekwencyjnej stworzonej przez prof. Jagodę 

Cieszyńska. Obecnie innowacja prowadzona jest przez nauczycielkę 

w ramach programu własnego pod tą samą nazwą. Zarówno 

ww. innowacja pedagogiczna jak i program oparte są na metodyce 

nauczania najmłodszych, zgodnie z podstawą programową. 

Uwzględniają: krótką koncentrację uwagi dziecka, potrzebę ruchu oraz 

różnorodność oddziaływań dydaktycznych. 

W ramach współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego nauczycielka współprowadziła warsztat 

pn. „Kodujące przedszkolaki” podczas IV Weekendu z Technologią 

Informacyjną pn. „Wyobraźnia kreuje rzeczywistość”. Tu z kolei 

zaprezentowała karty zajęć na tablicę interaktywną do sytuacji 

edukacyjnej i z wykorzystaniem wiersza W. Chotomskiej 

„10 Bałwanków”. Podzieliła się swoim doświadczeniem dotyczącym 

sposobów wykorzystania różnorodnych pomocy dydaktycznych we 

wczesnej nauce czytania podczas konferencji metodycznej 

„Wykorzystanie symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania 

w praktyce przedszkolnej” w marcu 2021 roku. 

Nauczycielka chętni dzieli się wiedzą i swoim doświadczeniem o czym 

świadczą artykuły, które ukazały się czasopiśmie „Dobre Praktyki. 

Innowacje w Edukacji” wydawanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Pani Ewelina opracowała 

dwa teksty: „Sylabowy zawrót głowy – wykorzystanie metody 

symultaniczno-sekwencyjnej we wczesnej nauce czytania” i „Nauczanie 

zdalne w edukacji przedszkolnej w czasie pandemii koronawirusa” oraz 

była współautorem dobrej praktyki pn. „Narzędzia interaktywne jako 
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innowacyjne rozwiązania w edukacji przedszkolnej”. W ramach edukacji 

rodziców pisała i zamieszczała na stronie internetowej przedszkola 

artykuły, m. in.: „Jak oswoić pobyt dziecka w przedszkolu?”, „Znaczenie 

ruchu w życiu dziecka”, „Dysleksja. Przyczyny i objawy dysleksji oraz jej 

odmiany”, „Porozumienie bez przemocy”. 

W ramach współpracy międzynarodowej za pośrednictwem platformy 

eTwinning nauczycielka zrealizowała projekt „24 Tage bis Weihnachten”, 

tzn. „24 dni do Świąt Bożego Narodzenia”. Projekt polegał na wymianie 

kalendarza adwentowego zrobionego wspólnie z dziećmi i przesłaniu go 

do wybranego uczestnika projektu, tj. innego przedszkola z zagranicy. 

Nauczycielka jest autorką programu „Z ekologią na Ty" dofinansowanego 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Łodzi. W ramach programu przeprowadziła cykliczne zajęcia 

edukacyjne z zakresu ekologii (scenariusze zajęć: Co mogę zrobić, by 

ratować przyrodę? Jak zostać przyjacielem przyrody? Powitanie Wiosny 

w plenerze, Wiosna i kwiatki) z wykorzystanie plansz dydaktycznych. 

Ponadto sporządziła regulamin do konkursu plastycznego „Strój 

ekologiczny zrobiony z odpadów”. Adresatami były dzieci z przedszkoli 

miejskich z terenu łódzkiej dzielnicy Bałuty. Rozstrzygnięcie konkursu 

połączone było z imprezą zorganizowaną na terenie przedszkola z okazji 

„Dnia Ziemi”. Stroje ekologiczne wykonane pod okiem nauczycieli 

zaprezentowane zostały w pokazie mody. Dzieci, których stroje 

zwyciężyły zostały nagrodzone książkami zakupionymi z dofinansowania 

WFOŚiGW w Łodzi. W ramach programu odbyły się łącznie 4 wycieczki 

do Groty Solnej, Nadleśnictwa Łódzkiego – Łagiewniki (2) oraz 

Konarzewa. W wycieczkach uczestniczyły dzieci z całego przedszkola. 

Uczestnicy wycieczek poznali prowadzenia zdrowego stylu życia, walory 

krajobrazowe, sposoby uprawy roślin – wikliny oraz tworzenia z niej 

ozdób. 

Nauczycielka opracowała także i wdrożyła program „Ekologia w mieście, 

ekologia na wsi", który był kontynuacją programu „Z ekologią na Ty". 

W ramach tego programu odbyły się wycieczki do Nagawek oraz Lasu 
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Łagiewnickiego. Pierwsza z wymienionych dotyczyła zapoznania dzieci 

z życiem na wsi oraz sposobem produkowania masła. Uczestnicy 

wycieczki mieli możliwość oglądania i samodzielnego wyrobu 

a następnie degustacji masła. W ramach projektu pani Ewelina 

sporządziła regulamin do konkursu plastycznego „Ekologiczna zagroda 

wiejska". Adresatami konkursu były dzieci z naszego przedszkola. 

Zadaniem było wykonanie zwierzątka wiejskiego z ekologicznych 

materiałów bądź odpadów. Końcowym efektem była makieta ze 

zwierzętami z zagrody wiejskiej. Dzieci, które wzięły udział w konkursie 

otrzymały nagrody w postaci książek. 

Autorstwem oryginalnych rozwiązań organizacyjno-metodycznych, 

wdrażanymi działaniami oraz swoim zaangażowaniem w kreowanie 

nowego modelu pracy w przedszkolu Pani Ewelina Woniak-Pietraszko 

udowodniła, że zasługuje na miano nauczyciela – innowatora. 

Zdjęcie: z zasobów prywatnych autorki. 

Opracowanie i rekomendacja: Elżbieta Ciesiołkiewicz, doradca 

metodyczny ds. wychowania przedszkolnego w ŁCDNiKP. 
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Przedszkole Miejskie nr 235 w Łodzi 

Dyrektor przedszkola: Teresa Szkoda 

W poszukiwaniu atrakcyjnych i innowacyjnych metod 

kształcenia 

Anna Korczak 
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Anna Korczak jest nauczycielką wychowania przedszkolnego 

od 2006 roku, autorką innowacji pedagogicznych. 

Jest absolwentką Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu 

Łódzkiego, gdzie ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki 

wieku dziecięcego. Ukończyła szereg kursów doskonalących, poszukując 

dziedziny, w której mogłaby się specjalizować. W 2012 roku spełniła 

swoje marzenie odbierając dyplom ukończenia studiów podyplomowych 

w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego Akademii 

Humanistyczno- Ekonomicznej. 

Pracę lektora języka angielskiego rozpoczęła od realizacji programu 

własnego „Iskierka”, który zakładał wykorzystanie Metody Ruchu 

Rozwijającego W. Sherborne w nauczaniu języka angielskiego. Program 

został odebrany bardzo pozytywnie, a pani Anna nie zaprzestała 

poszukiwań atrakcyjnych dla dzieci i innowacyjnych metod nauczania. 

Przełomem było ukończenie kursu doskonalącego w zakresie metody 

WebQuest. Metoda zakłada samodzielną pracę dzieci oraz 

zaangażowanie rodziców, co sprawia, że treści poznawane w przedszkolu 

utrwalane są w domu, zwiększając efektywność procesu kształcenia. 

Nauczycielka zaczęła od pojedynczych projektów, by później zastosować 

tę metodę w innowacji pedagogicznej, którą realizowała przez dwa lata 

w swojej grupie przedszkolnej. O pozytywnych stronach stosowania 

WebQuestów w nauczaniu języka angielskiego pani Anna napisała 

w artykule opublikowanym w czasopiśmie „Dobre Praktyki. Innowacje 

w Edukacji” wydawanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

Od dwóch lat pani Anna Korczak pełni funkcję lidera Zespołu 

Metodycznego „Preschoolerslearn English” działającego w Łódzkim 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W ramach 

pracy zespołu prowadziła zajęcia otwarte oraz webinarium w oparciu 

o innowację pedagogiczną „Język angielski z mamą i tatą”. Bardzo 

chętnie i systematycznie dzieli się swoim warsztatem z koleżankami 



 
29 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 

z innych placówek, między innymi prowadząc szkolenie dotyczące 

wykorzystania aplikacji wordwall.net w nauczaniu języka angielskiego 

w przedszkolu oraz dzieląc się doświadczeniem oraz źródłami inspiracji 

i pomocy dydaktycznych podczas konferencji metodycznych 

organizowanych przez ŁCDNiKP. 

Pani Anna jest również autorką programu „Z bajek, piosenek, 

wierszyków uczymy się ekonawyków”. Nauczycielka wykorzystała w nim 

literaturę, zasoby portalu youtube.com oraz filmy DVD w celu 

kształtowania u dzieci i ich rodziców nawyków proekologicznych. Podjęła 

również współpracę z Fundacją „Źródła” oraz Ośrodkiem Edukacji 

Ekologicznej „W lesie Łagiewnickim”. Na drodze realizacji programu 

stanęła pandemia, jednak zastosowanie narzędzi TIK pozwoliło pani 

Annie zrealizować założone cele i treści. Aktualnie program jest 

dostosowywany do młodszych dzieci i będzie realizowany w aktualnej 

grupie. 

Nauczycielka jest entuzjastką wprowadzania technologii informacyjnej 

i komunikacyjnej w pracy z małymi dziećmi. Prezentowała swoje 

refleksje dotyczące współpracy z rodzicami w czasie edukacji zdalnej 

przedszkolaka podczas konferencji metodycznej „Jak wykorzystać 

doświadczenia z edukacji zdalnej w codziennej pracy przedszkola – 

doświadczenia, refleksje, inspiracje…”. 

Nauczycielka nadal podnosi swoje kwalifikacje i poszukuje kolejnych 

nowatorskich rozwiązań. Jest terapeutą SI, tutorem przedszkolnym oraz 

słuchaczką Centrum Metody Krakowskiej. 

Zdjęcie: z zasobów prywatnych autorki. 

Opracowanie i rekomendacja: Elżbieta Ciesiołkiewicz, doradca 

metodyczny ds. wychowania przedszkolnego w ŁCDNiKP. 
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Szkoła Podstawowa nr 33 w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Anna Kaleta 

Zawodowy wehikuł czasu w Szkole Podstawowej nr 33 

w Łodzi 

Anna Kwiatkowska, Aldona Klepacz, Aleksandra Majda, Ewa 

Witczak 

Projekt „Modelowanie szkolnymi systemami orientacji zawodowej” 

realizujemy w naszej szkole już po raz szósty. Od trzech lat wpisany jest 

w działania Wewnątrzszkolnego Programu Doradztwa Zawodowego. 

Dzięki temu coraz więcej klas na różnych poziomach realizuje go z dużym 

powodzeniem. 
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W bieżącym roku szkolnym mimo trudności jakim niewątpliwie było 

nauczanie zdalne nauczycielom i dzieciom udało się wywiązać 

z zaplanowanego projektu. Cieszymy się, że klasy pierwsze i druga 

zdecydowały się zgłębić swoją wiedzę na temat wybranych zawodów 

i doceniamy zaangażowanie szóstoklasistów w projekt, który w całości 

realizowali zdalnie. 

Każda z klas miała inny pomysł na wykonanie zawodowego projektu. 

W klasie 1a postanowiliśmy „rozebrać na czynniki pierwsze” zawód 

wszystkim znany. Ale czy na pewno? Uczniowie poznali zawód kucharza 

„od kuchni”. 

Realizację projektu rozpoczęliśmy od obejrzenia krótkich filmów 

związanych z omawianym zawodem. 

Z powodu pandemii, 

niestety, nie mogliśmy 

zaprosić kucharza do 

klasy. Wiedza uczniów 

zdobyta podczas 

oglądania filmów 

i własne 

doświadczenia, 

pozwoliły nam 

stworzyć pierwszą 

wspólną mapę myśli. 

Myślicie, że za 

wcześnie na taka 

metodę? 

Zdjęcie pokazuje zespołową 

pracę uczniów wykonujących 

zadania. 
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Nic bardziej mylnego. Mapa rozrastała się nadspodziewanie szybko. 

Wspólne tworzenie mapy myśli z pewnością jest dobrym początkiem do 

samodzielnego wykonania jej w przyszłości. 

Kolejne zadanie polegało na pracy w grupach. Grupowe zadania 

wymagają przede wszystkim od uczniów współpracy i przestrzegania 

zasad. Słuchanie drugiej osoby i podejmowanie wspólnie decyzji nie było 

łatwe, ale początki nigdy nie są proste. Z pewnością będą tego efekty. 

Włączyłyśmy również w proces poznania zawodu kucharza edukacje 

najbliższe dziecku, czyli edukację muzyczną, plastyczną i techniczną. 

Dzieci uczyły się piosenki o niezdrowym jedzeniu i wykonały czapki 

kucharskie. 

Oczywiście 

zajęcia 

edukacyjne to 

również 

zabawa. 

Zdjęcie: Dzieci 

rozpoznają 

przedmioty 

używane 

w kuchni. 
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Tym razem zaproponowałyśmy uczniom zabawę angażującą zmysł 

dotyku pt.: Co to za przedmiot używany w kuchni? Zakryte przedmioty 

należało rozpoznać po dotyku. Nie wszystkie były dzieciom znane. 

Na szczęście wyobraźnia dziecka jest obszarem, który potrafi zaskoczyć. 

Bo któż z nas wpadłby na to, że szczypce do cukru w kostkach przydadzą 

się do wyławiania much z zupy? 

Do realizowanego 

projektu 

zaangażowałyśmy 

również rodziców. 

Dzięki ich pomocy 

powstała pierwsza 

książka kucharska 

klasy 1a 

z ulubionymi 

potrawami 

pierwszaków. 

Podzieliłyśmy ją na 

rozdziały 

zatytułowane: 

pyszna zupa, 

ulubione mięso, 

moja surówka, 

zdrowy deser, 

pyszny koktajl/sok. 
 

Zdjęcie przedstawia plakat wykonany przez uczniów, z przepisami ulubionych potraw 

uczniów. 

Książka kucharska klasy 1a powstawała przez 5 miesięcy i jest do 

obejrzenia w szkolnej bibliotece. 

Kim będę w przyszłości? Jaki zawód chciałbym wykonywać jak będę już 

dorosły? Na te pytania próbowałyśmy uzyskać odpowiedź realizując 
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projekt w klasie1b. Temat wydawałby się trudny dla siedmiolatków 

jednak wbrew pozorom uczniowie poradzili sobie z nim wyśmienicie. 

Pomogły im w tym zadania, rozmowy i zaproszeni goście. Wszystko 

zaczęło się od burzy mózgów. Kim chce zostać młody uczeń, 

rozpoczynający swoją przygodę w wędrówkę w dorosłość. Pomysłów 

było wiele, ale na pierwszy plan wysunęły się zawody medyczne: 

weterynarz i pielęgniarka. Dzieci miały wiele doświadczeń i wiadomości 

dotyczących tych dziedzin. Swoje przemyślenia przedstawiali nie tylko 

w swobodnej wypowiedzi, ale także w formie pracy plastycznej. 

Kolejnym krokiem poznania tych zawodów była „śnieżna kula.” Dzieci 

przechodząc od pracy indywidualnej do pracy w całej grupie próbowały 

odpowiedzieć na pytania „Kim jest weterynarz?” „Kim jest pielęgniarka?” 

Następnie poprzez „promyczkowe uszeregowanie” ustalali jakie cechy 

powinien posiadać weterynarz oraz pielęgniarka, aby prawidłowo 

i dobrze wykonywać swój zawód. Na koniec, by nie zostawić tej wiedzy 

w formie wyobraźni postanowiliśmy zaprosić do klasy panią weterynarz. 

Spotkanie odbyło się, niestety, w formie online, ale dzięki temu, że dzieci 

były w domu, mogłyśmy poznać swoich czworonożnych przyjaciół, którzy 

chętnie pozowali do kamery. Spotkanie z panią pielęgniarką odbyło się 

już w szkole, a dotyczyło nie tylko higieny i pracy przedstawiciela służb 

medycznych, ale także bezpieczeństwa na co dzień oraz zdrowego 

odżywiania i aktywnego trybu życia. Dzieci dowiedziały się m.in. jak 

powinno wyglądać zdrowe pierwsze i drugie śniadanie oraz poznały 

piramidę żywieniową, która jest wyznacznikiem zdrowego stylu życia. 

Klasa 2a realizowała projekt pod hasłem „Komputer w służbie wielu 

zawodów”. 

Taki pomysł zrodził się podczas zdalnej edukacji, gdy komputer i inne 

urządzenia cyfrowe na co dzień towarzyszyły uczniom i ich rodzicom. 

Dzieci rozmawiały o pracy swoich rodziców, którzy w wielu przypadkach 

również pracowali zdalnie, a niektórzy – stacjonarnie. Jednak, jak się 

okazało, wszystkim niezbędne w pracy okazywały się komputery lub inne 

nowoczesne urządzenia. 
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Podczas spotkań w aplikacji Teams dzieci dzieliły się swoimi 

spostrzeżeniami na ten temat, często trzeba było rozwiązywać 

pojawiające się trudności. Przystępując do realizacji projektu pojawił się 

więc pomysł, by zdobywać informacje o wielu zawodach w kontekście 

wykorzystania w nich technologii komputerowych. Jeszcze przed 

powrotem do szkoły dzieci miały za zadanie zdobyć dokładne informacje, 

w jaki sposób wykorzystują komputer w pracy ich rodzice lub bliscy 

i wiele dowiedzieli się na ten temat. 

Po powrocie do nauki stacjonarnej projekt był nadal realizowany. Dzieci 

tworzyły mapy myśli, które pomogły zebrać i uporządkować posiadaną 

wiedzę. Na tym etapie pojawiły się również zupełnie nowe dla uczniów 

informacje, np. o nieznanym dotąd zawodzie logistyka lub też o tym, że 

komputer przydaje się także w zawodzie piekarza. 

Następnie uczniowie w grupach wybrali kilka zawodów, by dokładnie 

ustalić jak ich przedstawiciele wykorzystują komputery w swojej pracy. 

Opracowane wiadomości i przygotowane materiały graficzne posłużyły 

do wykonania lapbooków. Powstałe prace zupełnie przypominały małe 

laptopy, w których z łatwością każdy może odnaleźć informacje o ważnej 

roli technologii komputerowych w pracy wielu ludzi. 

Klasy szóste postanowiły przenieść się w przeszłość i odszukać zawody, 

które już rzadko można spotkać na mapie naszego miasta. Uczniowie 

wraz ze swoimi bliskimi szukali informacji na temat zakładów pracy już 

nieistniejących w naszym mieście. Dzięki rozmowom w rodzinach 

odnalezieni zostali byli pracownicy takich zakładów jak: „Próchnik”, 

„Mera – Poltik”, „Dywilan”. Informacji wyszukiwali również w Internecie. 

W efekcie powstały ciekawe prezentacje multimedialne. 

Wdrożone w tym zakresie szkolne działania ukierunkowane na poznanie 

przez uczniów zawodów z przeszłości przyczyniły się do poznania historii 

naszego miasta, rozbudzenia świadomości uczniów w realizacji treści 

prozawodowych i stały się inspiracją dla innych nauczycieli w tworzeniu 

projektów szkolnych. 
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Wszystkie przedsięwzięcia wzbogaciły Wewnątrzszkolny Program 

Doradztwa Zawodowego Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi. Uczniowie, 

którzy uczestniczyli w projekcie będą rozwijać swoje zainteresowania 

i świadomie podejmować decyzje w wyborze przyszłego zawodu. Sześć 

lat uczestnictwa w projekcie pokazały, że realizowane zadania inspirują 

do dalszych działań, poszerzają horyzonty i motywują do dalszej pracy 

zarówno uczniów jak i nauczycieli. 

Zawody są jak ludzie. Z czasem, jak oni, umierają (wymierają) a rodzą się 

(powstają) nowe. Tegoroczny projekt pozwolił uczniom odkryć zawody 

z przeszłości, poznać teraźniejsze i zastanowić się nad zawodową 

przyszłością dosłownie i w przenośni. 

A jeśli chodzi o naszą przyszłość, to z pewnością Szkoła Podstawowa 

nr 33 w Łodzi przystąpi równie licznie do kolejnej edycji projektu. 

Anna Kwiatkowska - lider zespołu metodycznego ds. orientacji 

zawodowej przedszkoli, I i II etapu szkoły podstawowej. 

Aldona Klepacz, Aleksandra Majda, Ewa Witczak – nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej i współorganizujący proces kształcenia. 

Zdjęcia: z zasobów archiwum Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi. 

Osoba rekomendująca: Barbara Preczyńska, konsultant w Łódzkim 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 
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Szkoła Podstawowa nr 111 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Małgorzata Tomaszewska 

Lekcja modelowa na temat „Mistrzowie historii - 

teleturniej wiedzy na temat II wojny światowej” 

Agata Pietrzak, Magdalena Gabara 

W Szkole Podstawowej nr 111 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi 

przygotowano i przeprowadzono lekcję modelową „Mistrzowie historii - 

teleturniej wiedzy na temat II wojny światowej”.  

Celem zajęć było utrwalenie wybranych wiadomości z okresu II wojny 

światowej. Uczniowie podzieleni na zespoły mieli do wykonania 

określone zadania: teleturniej prowadzony przez nauczyciela 

przedmiotu, dopasowanie wybranych postaci do imienia i nazwiska, 

wykonanie mapy mentalnej prezentującej skojarzenia na temat II wojny 

światowej. 

W związku ze specyfiką klasy integracyjnej, grupom przy wykonywaniu 

zadań pomagał nauczyciel wspierający. Na szczególną uwagę zasługuje 

fakt zaangażowania wszystkich uczniów w pracę w grupach. 

Lekcja była także doskonałym przykładem pokazującym współpracę 

nauczyciela przedmiotu z nauczycielem wspierającym. 

Zajęcia przygotowały i prowadziły Panie Agata Pietrzak, nauczyciel 

historii oraz Magdalena Gabara, nauczyciel wspierający. Wsparcie 

metodyczne: Barbara Wrąbel, nauczyciel konsultant oraz Aneta Rapalska, 

doradca metodyczny w ŁCDNiKP. 
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Szkoła Podstawowa nr 152 w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Aneta Stankiewicz 

Edukacja regionalna od początku 

Anna Drzewiecka 

Współczesny nauczyciel rozumie znaczenie edukacji regionalnej 

w przebiegu procesu edukacyjno-wychowawczego. Jest świadomy 

celowości prowadzenia tego typu zajęć z uczniami. Zależy mu również na 

tym, aby proponować swoim podopiecznym interesujące metody i formy 

pracy. 

Wychodząc naprzeciw nauczycielskim potrzebom i oczekiwaniom, 

w Pracowni Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej ŁCDNiKP 
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zrealizowano w roku szkolnym 2020/2021 cykl zajęć łączących edukację 

regionalną z różnymi sferami aktywności artystycznej (plastyczną, 

literacką, muzyczną i in.). 

Proponowane szkolenia przeznaczone były głównie dla nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej i ich podopiecznych, ale w spotkaniach 

uczestniczyli również nauczyciele świetlic, przedszkoli i bibliotek. 

Głównym celem działań podjętych przez doradcę metodycznego Annę 

Drzewiecką było poszerzenie wiedzy nauczycieli o Łodzi i ludziach z nią 

związanych oraz zapoznanie z dziedzictwem regionu łódzkiego. Ważne 

było również przygotowanie nauczycieli do prowadzenia z uczniami zajęć 

o tematyce regionalnej. 
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W założeniu projektu punktem wyjścia realizacji poszczególnych 

tematów miały być zajęcia terenowe, podczas których nauczyciele 

poznawaliby miejsca związane z historią miasta i ciekawymi postaciami. 

Ich kontynuację miały stanowić zajęcia warsztatowe poświęcone 

sposobom pracy z uczniami. Niestety, czas pandemii uniemożliwił nam 

zastosowanie w/w form pracy. Nie mogły się odbywać ani spacery, ani 

zajęcia warsztatowe. W związku z tym prowadząca szkolenia 

zdecydowała się na innowacyjną formę pracy z nauczycielami i uczniami. 

Były to wycieczki wirtualne. 

Anna Drzewiecka przygotowała (nakręciła) krótkie filmy prowadzące 

widzów łódzkimi ulicami, „przenosząc ich” w ten sposób w różne zakątki 

naszego miasta. Prezentacje wzbogacane były zdjęciami oraz 

opowieściami pani przewodnik o odwiedzanych miejscach, wydarzeniach 

i ludziach z nimi związanych. Tym sposobem wirtualne wycieczki stały się 
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atrakcyjnym sposobem wzbogacenia zajęć, sprzyjającym zaciekawieniu 

nauczycieli i uczniów historią miasta. 

A skoro: „Edukacja regionalna od początku”, to najpierw udaliśmy się na 

Stare Miasto, aby poznać fakty historyczne i legendę o powstaniu Łodzi. 

Kolejne zajęcia opowiadały o narodzinach miasta przemysłowego i o jego 

twórcach. Innym znów razem wędrowaliśmy szlakiem bohaterów 

łódzkich filmów animowanych, szukaliśmy śladów św. Faustyny i Jana 

Pawła II, poznawaliśmy historię katedralnych dzwonów. „Pojechaliśmy” 

też do zamku w Łęczycy, by spotkać się z diabłem Borutą. 

Każdemu spotkaniu z nauczycielami towarzyszyła prezentacja 

różnorodnych działań uczniowskich: literackich, plastycznych i innych, 

możliwych do przeprowadzenia zarówno w warunkach edukacji zdalnej, 

jak i w nauczaniu stacjonarnym. 

Do uczestnictwa w wirtualnych wycieczkach zaproszeni zostali również 

uczniowie. „Wirtualne wędrowanie” spotkało się z ich dużym 
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zainteresowaniem. Często zadawali pytania, dzielili się swoimi 

spostrzeżeniami i obserwacjami (np. z wcześniejszego pobytu w danym 

miejscu). Nauczyciele kontynuowali z nimi tematy podejmowane przez 

doradcę metodycznego. Dzieci ilustrowały poznane legendy, opisywały 

odwiedzane miejsca (w artykule prezentujemy niektóre prace wykonane 

przez uczniów). Niejednokrotnie poszerzały swoją wiedzę o Łodzi 

poszukując wiadomości i ciekawostek związanych z przeszłością 

i teraźniejszością miasta. 

Zajęcia z cyklu „Edukacja regionalna od początku” będą kontynuowane 

w kolejnym roku szkolnym. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

Zdjęcia pokazują prace uczniów wykonane w trakcie zajęć edukacyjnych. 

Udostępniono je z zasobów archiwum Szkoły Podstawowej nr 152 

w Łodzi. 

Osoba rekomendująca: Anna Rostrygin, nauczyciel konsultant w Łódzkim 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 
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Jak to napisać? 

Anna Drzewiecka 

„My, nauczyciele mamy wspaniałe zadanie – misję do wypełnienia – tak 

rozwinąć język dziecka, wzbogacać jego słownik bierny i czynny, aby stał się 

narzędziem doskonałym, aby dziecko umiało, mogło i pragnęło 

wyartykułować swoje myśli, doznania, sny i marzenia”. /Joanna Laskowska 

Rozwój aktywności twórczej dzieci w sferze języka/. 

Przytoczone zdanie stało się myślą przewodnią seminariów 

przeprowadzonych przez doradcę metodycznego edukacji 

wczesnoszkolnej Annę Drzewiecką. Zajęcia kierowane były głównie do 

nauczycieli, którzy pragną pracować ze swoimi uczniami w sposób 

niekonwencjonalny, wykorzystując ciekawe i różnorodne formy pracy. 

Spotkania poświęcone były działaniom literackim, a koncentrowały się 

wokół tematu miejsca i roli utworów literackich w kształceniu uczniów 

klas I – III, Ważne było również przygotowanie nauczycieli do realizacji 

zagadnień dotyczących utworów prozatorskich i poetyckich. 

Prowadząca szkolenie na wstępie przedstawiła uczestnikom specyfikę 

twórczości i zaprezentowała przykłady kreatywności uczniów 

w działaniach literackich, plastycznych, ruchowych i innych. Zwracając 

uwagę na fakt, że dziecko odczuwa nieustanną naturalną potrzebę 

przekraczania samego siebie - budowania, przekształcania, tworzenia - 

starała się zachęcić nauczycieli do stosowania różnorodnych form pracy 

wymagających od dzieci aktywności i samodzielnego myślenia. 

Podczas pierwszego spotkania rozważania koncentrowały się wokół 

wierszy. Nauczyciele mieli okazję poznać różne przykłady twórczych 

działań z wykorzystaniem tego typu utworów: układanki, uzupełnianki, 

bricollage, a także zabawy przy muzyce i ćwiczenia z elementami 

plastycznymi. Zajęcia drugie poświęcone były utworom prozatorskim 

i możliwościom ich wykorzystania w procesie lekcyjnym. Szczególna 

uwaga została zwrócona na samodzielne i grupowe prace twórcze 
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inspirowane różnymi utworami (literackimi, muzycznymi, malarskimi) 

i tematami. 

Dzieci wybitnie uzdolnione twórczo nie muszą przejawiać wysokiego 

poziomu ogólnych zdolności poznawczych. Mogą prezentować 

szczególne uzdolnienia w jednej dziedzinie, a przeciętne lub słabe 

w innych. Często też są uczniami niesfornymi, wymykającymi się 

schematom i sprawiającymi problemy wychowawcze. Zadaniem 

nauczyciela jest więc tworzenie atmosfery sprzyjającej ekspresji, 

pobudzającej inwencję i twórczą aktywność. 

Podczas zajęć przedstawiono nauczycielom różnorodne metody pracy 

z uczniami, możliwe do zastosowania przy realizacji zagadnień 

związanych z edukacją literacką, a szczególnie te, które sprzyjają 

aktywizacji dzieci i ich pracy twórczej. Dotyczyły one zarówno tekstów 

prozatorskich, jak i wierszy. Zaprezentowano różnorodne ćwiczenia 

literackie. Pokazano twórcze prace uczniów, zarówno polonistyczne, 

jak i plastyczne. Szczególne miejsce poświęcono pracom związanym 

z lekturami, w tym działaniom teatralnym, literackim, muzycznym 

i plastycznym. 

Bardzo cennym elementem szkolenia była wymiana spostrzeżeń 

i obserwacji. Nauczyciele opowiadali o swoich i uczniowskich działaniach 

oraz osiągnięciach, tym sposobem wzajemnie inspirując się do realizacji 

nowych ciekawych pomysłów. 

W podsumowaniu spotkań z nauczycielami zaakcentowano fakt, 

że najważniejszy jest sam proces tworzenia. Bowiem tworzenie to nowa 

wartość, to rozwój. 

Osoba rekomendująca: Anna Rostrygin, nauczyciel konsultant w Łódzkim 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 
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Podsumowanie działań literackich – twórcze prace 

literackie. Poetycki bricolage 

Anna Drzewiecka 

Przykładowe prace nauczycieli 

Raz z powodu niepogody 

Pewien duch już niemłody 

Przez czas jakiś chorował. 

Wreszcie zniknął już prawie. 

Bo gdy leżał na trawie 

Nikt nie podniósł, nie pomógł. 

Odtąd wokół cisza wszystko 
przenika, 

Bowiem brak mu twórczego języka. 

Więc gdy w duchu duch przeklina 

Spróbuj sam, czy ty byś się 
powstrzymał. 

Raz z powodu choroby 

Pewien duch już niemłody 

Przez czas jakiś straszył od 
niechcenia. 

Wreszcie zniknął z pola widzenia, 

Bo gdy leżał bez ruchu 

Nikt nie podniósł go na duchu. 

Odtąd wokół spokój, cisza, 

Bowiem brak mu towarzysza. 

Więc gdy w duchu upada duch 

Spróbuj sam i strasz za dwóch. 

Przykładowe prace uczniów 

jak już będę dorosła 

jak mi ręce urosną 

jak mi nogi urosną 

to zostanę zostanę 

zostanę… no, kim 

a jak będę dorosła 

i wysoka jak sosna 

a jak będę dorosła 

i wysoka jak sosna 

jak mi nogi urosną 

jak mi ręce urosną 

to zostanę zostanę 

zostanę… no, kim 

jak już będę dorosła 
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a jak będę dorosła 

jak mi nogi urosną 

jak mi ręce urosną 

i wysoka jak sosna 

jak już będę dorosła 

to zostanę zostanę 

zostanę… no, kim 

a jak będę dorosła 

jak mi nogi urosną 

jak mi ręce urosną 

i wysoka jak sosna 

to zostanę zostanę 

jak już będę dorosła 

zostanę… no, kim 

chciałabym być sową 

z żółtymi oczami 

i okrągłą głową 

miękkimi skrzydłami 

jak ta czarownica 

w nocy bym latała 

przy świetle księżyca 

nikomu bym o tym 

nic nie powiedziała 

nikomu bym o tym 

to by była taka 

chciałabym być sową 

wszystko bym widziała 

to by była taka 

moja tajemnica 

w nocy bym latała 

jak ta czarownica 

z żółtymi oczami 

przy świetle księżyca 

to by była taka 

to by była taka 

moja tajemnica 

chciałabym być sową 

nikomu bym o tym 

nic nie powiedziała 

nikomu bym o tym 

chciałabym być sową 

miękkimi skrzydłami 

i okrągłą głową 

wszystko bym widziała 

chciałabym być sową 

z żółtymi oczami 

miękkimi skrzydłami 

chciałabym być sową 

i okrągłą głową 

moja tajemnica 

to by była taka 

to by była taka 

wszystko bym widziała 

nikomu bym o tym 



 
47 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 

w nocy bym latała 

wszystko bym widziała 

nikomu bym o tym 

nikomu bym o tym 

nic nie powiedziała 

jak ta czarownica 

przy świetle księżyca 

to by była taka 

to by była taka 

moja tajemnica 

nikomu bym o tym 

nic nie powiedziała 

chciałabym być sową 

i okrągłą głową 

jak ta czarownica 

przy świetle księżyca 

chciałabym być sową 

z żółtymi oczami 

miękkimi skrzydłami 

w nocy bym latała 

Babcia mówi do mnie – wnuczek 

to kim ja jestem 

na rowerze – kolarzem 

tatuś – synek 

pani w szkole – uczeń 

a jak siedzę na czubku drzewa 

jestem czytelnikiem 

czytam książkę o Pinokiu 

gdy wyglądam przez okno 

gdy idę ulicą i śpiewam 

gram na skrzypcach 

czyli muzyk ze mnie 

nad znaczkami – filatelistą 

z piłką jestem piłkarzem 

tak naprawdę - kim 

Babcia mówi do mnie – wnuczek 

tatuś – synek 

pani w szkole – uczeń 

z piłką jestem piłkarzem 

na rowerze – kolarzem 

nad znaczkami – filatelistą 

gram na skrzypcach 

czyli muzyk ze nie 

gdy wyglądam przez okno 

czytam książkę o Pinokiu 

jestem czytelnikiem 

a jak siedzę na czubku drzewa 

gdy idę ulicą i śpiewam 

to kim ja jestem 

tak naprawdę - kim 
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Anna Drzewiecka, nauczyciel wychowawca w Szkole Podstawowej nr 152 

w Łodzi, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej w Łódzkim 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

Osoba rekomendująca: Anna Rostrygin, nauczyciel konsultant w Łódzkim 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 
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Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-

Handlowych w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Kamila Niewiadomska 

Podsumowanie Projektu Unijnego „Z ukończonym 

stażem w lepszą przyszłość” w Hotelu DoubleTree 

by Hilton Łódź 

Ewa Kosiorek-Dynek 

W dniu 12 października 2021 roku w pięknej scenerii Hotelu DoubleTree 

by Hilton Łódź odbyło podsumowanie projektu „Z ukończonym stażem 

w lepszą przyszłość” POWERVET - 2019-1-PL01-KA102-062586, 

w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów 

i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze 

środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+Sektor Kształcenie 

i szkolenie zawodowe. 

W uroczystym spotkaniu oprócz Kadry Pedagogicznej Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego 

w Łodzi, wybranych uczestników mobilności, udział wzięli licznie 

zgromadzeni goście. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele łódzkiej 

oświaty, pracodawców oraz Partner Projektu z Sewilli - EuroMind 

Projects S.L w Hiszpanii. Kuratorium Oświaty w Łodzi reprezentowała 

Ewa Sobór - starszy wizytator w Wydziale Kształcenia Ogólnego 

i Zawodowego. Wydział Edukacji - Departament Pracy Edukacji i Kultury 

Urzędu Miasta Łodzi - Anna Kuś-Kasprzak - główny specjalista Oddziału 

Organizacji Szkół Publicznych. Hotel DoubleTree By Hilton Łódź 

reprezentował Dominik Chrapek – Wiceprezes Film Hotel Sp. z o.o., 

General Manager Hotel. Partnera Projektu reprezentowała Amelia 

Wójcik – Managing Director EuroMind Projects S.L. wraz z Carlosem 
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Hoyo de la Torre CEO Grupy EuroMind. Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego reprezentowały: Barbara 

Kapruziak - kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

oraz Grażyna Adamiec - nauczyciel konsultant. Z Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych I Oddziału w Łodzi obecne były panie: Romana 

Mierzejewska - Dyrektor Oddziału oraz Michalina Figurska - koordynator 

ds. komunikacji społecznej i edukacji. Port Lotniczy im. Władysława 

Reymonta w Łodzi reprezentowali Monika Kotwas - kierownik Działu 

Kadr oraz Andrzej Amerski - fotograf i spotter. 

 

W pierwszej części spotkania Dyrektor szkoły - Kamila Niewiadomska 

złożyła szczególne podziękowania dla gospodarza wydarzenia pana 

Dominika Chrapka – Wiceprezesa Film Hotel Sp. z o.o., General Manager 

Hotel. 

Podczas uroczystego spotkania podsumowano efekty zagranicznych 

praktyk zawodowych. 



 
51 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 

 

Młodzież uczestnicząca w projekcie ukształtowała podczas praktyk 

zawodowych w Sewilli wiele umiejętności, doświadczyła mnóstwo 

nowych sytuacji. Oto one: 

 dla wielu osób była to pierwsza w życiu zagraniczna podróż oraz 

pierwszy lot samolotem, 

 zdecydowana większość po raz pierwszy smakowała dań kuchni 

andaluzyjskiej i miała okazję podziwiać przyrodę i bogactwo 

kulturowe tej części Europy, 

 obcując na co dzień z ludźmi z różnych stron świata - uczyła się 

tolerancji, 

 zdobyła pożądane doświadczenie zawodowe, wysoko cenione na 

krajowym i międzynarodowym rynku pracy, 

 poszerzyła kompetencje leksykalne z języka angielskiego 

i hiszpańskiego, 
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 wiedza i doświadczenie zdobyte i ukształtowane podczas stażu 

w Sevilli znacznie wzmocniły u uczestników poczucie własnej 

wartości, 

 praktykanci potrafią teraz pracować zarówno indywidualnie, 

jak i w dużym zespole międzynarodowym. 

 

Wartością dodaną projektu jest również akumulowanie osiągnięć, 

a następnie możliwość ich przenoszenia w wyniku przyszłego procesu 

kształcenia. Projekt przyczynił się do zwiększenia konkurencyjności 

zawodowej uczestników, a tym samym - zwiększenia ich szans na 

znalezienie zatrudnienia na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. 

Podczas spotkania dokonano ewaluacji osiągnięć trzech grup mobilności 

oraz bogatego programu kulturowego. Zaprezentowano efekty 

współpracy Beneficjenta z Partnerem Projektu- Firmą 

EuroMind Projects S.L. Goście z Andaluzji zaszczycili nas również krótkim 

wystąpieniem na temat kończącego się projektu. 
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Szczególnym uznaniem wśród wszystkich zgromadzonych gości cieszył 

się program artystyczny, przygotowany przez grupę praktykantów, pod 

opieką nauczycieli, eksponujący korzyści zagranicznego stażu dla 

uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich 

im. Władysława Grabskiego w Łodzi. 

W ramach podsumowania przedstawiono relacje trzech grup mobilności 

- prezentacje multimedialne, film, samodzielnie stworzone projekty DCM 

(grupa trzecia turyści) odzwierciedlające nabyte umiejętności zawodowe 

oraz bogaty program kulturowy, który był udziałem stażystów w Sewilli. 

Uczniowie dzielili się własnymi odczuciami na temat pracodawców, 

wykonywanych obowiązków zawodowych, jak również udzielali 

rekomendacji młodszym kolegom na temat udziału w projekcie. 

 

Dyrektor Szkoły – Kamila Niewiadomska wymieniając korzyści wynikające 

z udziału w Projekcie, pogratulowała uczestnikom mobilności i zachęciła 

młodzież do podejmowania nowych wyzwań. Podsumowaniem 

wydarzenia był konkurs na temat znajomości Andaluzji oraz założeń 
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Projektu z wykorzystaniem aplikacji Quizizz. Konkurs został 

przygotowany przez opiekuna grupy I -panią Annę Krawczyk. 

Za wspaniały i owocny czas praktyk w trudnej covidowej rzeczywistości, 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława 

Grabskiego w Łodzi dziękuje Partnerowi Projektu -firmie EuroMind 

Projects S.L. oraz wszystkim podmiotom i osobom zaangażowanym 

w przygotowanie, realizację i zakończenie tego przedsięwzięcia. 

Mamy nadzieje, że doświadczenia hiszpańskiej przygody zostaną 

w pamięci wszystkich uczestników na długo. 

Osoba rekomendująca: Kamila Niewiadomska, dyrektor Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Turystyczno-Handlowych w Łodzi. 

Zdjęcia: Andrzej Amerski 

Nasze refleksje 

Podczas konferencji podsumowującej efekty projektu, to, czego się 

uczniowie nauczyli i doświadczyli podczas stażu w Portugalii, pokazano 

w formie krótkiej inscenizacji. Ta żywa relacja, będąca połączeniem 

słowa, obrazu, muzyki, tańca, pokazała jak ważne są szkolne projekty 

międzynarodowe dla integracji zespołu uczniowskiego, dla rozwoju 

osobistego, zawodowego, społecznego ucznia oraz dla znajomości 

i rozumienia pracy w środowisku międzynarodowym. Spotkanie 

zakończono poczęstunkiem, podczas którego można było degustować 

potrawy kuchni portugalskiej (oj, jak smakowały!). Dziękujemy za 

zaproszenie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego na to ważne wydarzenie. Miło nam było usłyszeć, iż 

jesteśmy w gronie przyjaciół szkoły. Gratulujemy pani dyrektor Kamili 

Niewiadomskiej, koordynatorom i realizatorom projektu ciekawego 

pomysłu na staż. 

Grażyna Adamiec, nauczyciel konsultant w Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  
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Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi 

I Ogólnopolski Konkurs Gastronomiczny im. Zbigniewa 

Kopyckiego „Kuchnia roślinna” 

Zofia Wrześniewska 

Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi był gospodarzem 

I Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego. Tematem przewodnim dla 

drużyn z całego kraju była kuchnia roślinna, czyli wegetariańska. Konkurs 

rozegrano w dwóch kategoriach: kulinarnej oraz carvingowej. 

Do I etapu zgłoszono 112 prac (96 w części kulinarnej i 16 w carvingu). 

Do ścisłego finału zakwalifikowało się ostatecznie 12 drużyn w I kategorii 

i 9 uczestników w II kategorii. 
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Uroczysty finał odbył się w łódzkim gastronomiku 27 października 

2021 roku. Wydarzenie odbiło się głośnym echem, patronat nad 

konkursem sprawowali Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska 

i Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber. Przez kilka 

godzin w pracowniach gastronomika rywalizowali uczniowie z całej Polski 

a ich zmagania oceniało profesjonalne jury, w skład którego weszli 

szefowie kuchni renomowanych restauracji. Szefem jury technicznego 

i degustacyjnego był pan Bartosz Peter z Instytutu Kulinarnego 

Transgourmet, wielokrotny zdobywca Kulinarnego Pucharu Polski 

a szefem jury carvingowego pan Krzysztof Wierzba – wiceprezes Polskiej 

Akademii Sztuki Kulinarnej i honorowy prezes Carving Team Poland. 

 

Rywalizacji konkursowej towarzyszyły także imprezy towarzyszące. 

W przerwie zmagań, opiekunowie, uczestnicy, zaproszeni goście mogli 

wziąć udział w wykładzie nt. zdrowego żywienia, przygotowanym przez 

„Szkołę na widelcu”, pokazie oliw oraz prezentacji nowoczesnego 
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sprzętu gastronomicznego. Po całodniowych zmaganiach odbyła się 

uroczysta gala z udziałem zaproszonych gości. Młodzi kucharze 

i carvingowcy zostali docenieni przez licznych sponsorów a zwłaszcza 

przez partnerów strategicznych, którymi byli Selgros Cash&Carry, 

Restauracja Rybakówka oraz Polska Akademia Sztuki Kulinarnej. 

Zmagania relacjonowane były przez TV TOYA oraz przez Express 

Ilustrowany, dzięki czemu ich przebieg poznali wszyscy łodzianie. 

Dla uczniów i nauczycieli łódzkiego gastronomika szczególnie ważna jest 

postać patrona konkursu – Zbigniewa Kopyckiego, absolwenta Zespołu 

Szkół Gastronomicznych w Łodzi, który nie raz wspierał szkołę, 

organizując dla uczniów warsztaty kulinarne, dodatkowo znany był ze 

swojej działalności charytatywnej, jako człowiek o wielkim sercu. 

Niestety w wyniku tragicznego wypadku, nie ma Go wśród nas, stąd 

w ten sposób organizatorzy konkursu chcieli oddać mu hołd 

i jednocześnie przybliżyć pamięć o nim. Dużo wzruszeń dostarczyło 

spotkanie z mamą Zbyszka – panią Anną Kopycką, która wzięła udział 

u gali finałowej i przygotowała specjalne prezenty dla uczestników 

konkursu. 

Po emocjonującym dniu, przyszedł czas na podsumowania – najpierw 

wspólnie z szefami kuchni, którzy wzięli udział w przedsięwzięciu, potem 

we własnym gronie organizatorów. Zmęczeni, ale zadowoleni zbieramy 

siły do kolejnej edycji – ogromne zainteresowanie ze strony szkół 

gastronomicznych z całej Polski pokazało, że warto inicjować takie 

przedsięwzięcia a odzew sponsorów dał nadzieję, że uczniowie poczują 

się docenieni i chętnie rozpoczną przygotowania do kolejnych zmagań. 

Wyniki konkursu: 

Kategoria Carving 

 I miejsce: Monika Konieczny z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 
w Opolu, opiekun: Piotr Wasik, 
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 II miejsce: Iga Kubicka z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi, 
opiekun: Emilia Kaźmierczak, 

 III miejsce: Bartosz Michalak z Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie, opiekun: Katarzyna Hryciuk, 

 Wyróżnienie: Katarzyna Ciesielczyk z Zespołu Szkół Ekonomiczno-
Usługowych w Żychlinie, opiekun: Katarzyna Hryciuk. 

 

Kategoria Kuchnia Wegetariańska 

 I miejsce: Marta Szcześniak, Krzysztof Krawczyk z Zespołu Szkół 
Gastronomicznych w Łodzi, opiekun: Dorota Andrzejewska, 

 II miejsce: Adam Łodej, Michał Żak z Zespołu Szkół Przemysłu 
Spożywczego w Kielcach, opiekun: Michał Markowicz, 



 
59 KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI 

 III miejsce: Elżbieta Wróblewska, Zuzanna Kwiatkowska z Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, opiekun: 
Dawid Jaroszewski, 

 Wyróżnienie: Mateusz Pluciński, Kacper Gustowski z Zespołu Szkół 
Gastronomicznych w Łodzi, opiekun: Marcin Kolasiński. 

Zofia Wrześniewska jest dyrektorem Zespołu Szkół Gastronomicznych 
w Łodzi. 

Zdjęcia: z zasobów archiwum szkoły. 

Osoba rekomendująca: Jadwiga Morawiec, nauczyciel konsultant 
w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 
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Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi 

Osiągnięcia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych 

w Łodzi 

Dariusz Adamczewski 

Od wielu lat startujemy w jednym z najbardziej cenionych konkursów dla 

szkół branży samochodowej – Olimpiadzie Techniki Samochodowej. 

Organizatorem są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne pod patronatem 

MEiN. Wielokrotnie zajmowaliśmy miejsca w pierwszej trójce 

najlepszych szkół, a nasi uczniowie plasują się regularnie minimum 

w pierwszej dziesiątce. 

2018 rok - pierwsze miejsce w kategorii szkół i tytuł „Samochodowej 

Szkoły Roku”. 

W bieżącym roku 2021 konkurs rozegrano wyłącznie na platformie 

internetowej jako Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej. Nasza 

drużyna zajęła trzecie miejsce w kategorii drużynowej, a uczeń Kamil 

Abramczyk VI indywidualnie. 

Wielkie zasługi w przygotowaniu uczniów do startu ma nasz były 

wicedyrektor pan Andrzej Łaziński. Nie można zapominać o pracy 

nauczycieli praktycznej nauki zawodu: Grzegorza Łuczyńskiego, Artura 

Jabłońskiego, Dariusza Kowalczyka. 

Od kilku lat startujemy w Ogólnopolskim Turnieju Młodych Lakierników. 

Podobnie jak w poprzedniej edycji, nasz szkoła pokazała się z najlepszej 

możliwej strony. Nasze dwuosobowe zespoły zajęły kolejno pierwsze, 

drugie i czwarte miejsce w stawce 20 finalistów. 

Powtórzyliśmy w ten sposób sukces z 2019 roku, gdy zajęliśmy kolejno 

pierwsze, trzecie, czwarte i siódme miejsce. 

22 września 2021 roku wzięliśmy również udział w finale Turnieju 

Młodych Mechaników. Zakwalifikowaliśmy się do grona 30 najlepszych 
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zespołów z całej Polski. Ogłoszono jedynie laureatów 3 pierwszych 

miejsc. Do podium nieco nam niestety brakło. 

Sukcesy lakierników to efekt podjętej przez ś.p. dyrektora Andrzeja 

Żelasko współpracy z firmami PPG i Glob Color. Opiekunami grup 

uczniowskich są od kilku lat nauczyciele praktycznej nauki zawodu 

panowie Andrzej Madziara oraz Tomasz Tyka. Regularnie wspierają ich 

pracownicy firmy Glob Color w szczególności panowie Mariusz Wejman 

i Przemysław Czubiński. 

Pomimo zdecydowanej przewagi kierunków samochodowych w ofercie 

szkoły, mamy też sukcesy naszych mechatroników, którzy wielokrotnie 

zdobywali najwyższe lokaty w Lidze Mechatroników organizowanej przez 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

Po raz ostatni zwyciężyliśmy w kategorii drużynowej w 2018 roku. 

Dariusz Adamczewski jest dyrektorem Zespołu Szkół Samochodowych 

w Łodzi. 
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Zespół Szkół Samochodowych 

i Mechatronicznych nr 22 w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Anna Grabska 

Innowacja na lekcjach języka polskiego 

Magdalena Siwierska 

Nauczanie języka polskiego w Zespole Szkół Samochodowych 

i Mechatronicznych nr 22 w Łodzi jest dość trudnym zadaniem. Chłopcy 

nie wykazują wystarczającego zainteresowania literaturą oraz nauką 

o języku. Najchętniej rozmawialiby o samochodach i motorach. 

Jednak matura z języka polskiego jest obowiązkowa dla wszystkich, 

którzy decydują się na przystąpienie do egzaminu dojrzałości. Trzeba się 

do niej przygotować i ją zdać. 

Nauka w technikum trwa dłużej niż w liceum ogólnokształcącym, wielu 

uczniów nie pamięta już lektur i zagadnień z I i II klasy. 

Postanowiłam przygotować taki system powtórek, który zainteresuje 

młodych ludzi i ułatwi im zdanie egzaminu maturalnego. Opracowałam 

innowację pedagogiczną, której nadałam nazwę: „Autostradą do 

matury”. Adresatami innowacji są uczniowie klasy 4 Technikum 

Samochodowego i Mechatronicznego nr 22 w Łodzi. Czas realizacji 

innowacji obejmuje 20 godzin lekcyjnych. 

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz 

zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje umiejętności samodzielnej, 

aktywnej pracy z tekstem lektury oraz krytycznego spojrzenia na historię 

i teorię literatury. W mojej innowacji wykorzystuję metodę projektu do 

zaktywizowania chłopców. Nawiązuje również do tego, czym się 

interesują, czyli motoryzacji. 
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Na pierwszych zajęciach uczniowie otrzymują plansze z narysowaną 

autostradą. Miejsce startu to klasa IV, koniec – matura. Na trasie 

zaznaczone są miejsca obsługi pojazdów (MOP). Każdy MOP ma 

przypisaną kopertę z zadaniami do wykonania. Podróż do matury jest 

urozmaicona ćwiczeniami, które porządkują wiedzę objętą podstawą 

programową - od klasy I do IV. Uczeń zaznacza na planszy swój etap 

podróży. Na każdych zajęciach nauczyciel przedstawia zadania z koperty 

i tłumaczy, na co zwrócić uwagę podczas ich wykonywania. Ustala termin 

realizacji zadań, a następnie omawia wyniki pracy uczniów (informacja 

zwrotna). Na każdym etapie pracy wspiera uczniów w ich działaniach. 

Uczniowie wykonują zadania i przedstawiają je nauczycielowi oraz innym 

uczniom. Czytają teksty źródłowe i samodzielnie wyszukują potrzebne 

informacje. W razie wątpliwości i trudności zgłaszają je nauczycielowi. 

W trakcie realizacji innowacji uczniowie zdobywają wiedzę w sposób 

kreatywny, gdyż pracują samodzielnie, wymieniają się wiedzą, ewaluują 

swoją pracę. Wykorzystują możliwości, jakie daje metoda projektu. Mają 

okazję zebrania, powtórzenia i utrwalenia zagadnień wymaganych do 

egzaminu maturalnego z języka polskiego. Przede wszystkim, uczą się 

samodzielności. 

Nauczyciel wykorzystuje potencjał wszystkich uczniów, aktywizuje ich do 

samodzielnej pracy. Jest motorem działań – kieruje pracą uczniów, 

wspiera ich w dążeniu do sukcesu. Formułuje informację zwrotną 

skierowaną do uczniów. 

Mam nadzieję, że opracowana przeze mnie innowacja podniesie jakość 

pracy Szkoły poprzez kompleksowe przygotowanie uczniów do matury 

z języka polskiego skutkujące wyższymi wynikami egzaminu. 

Magdalena Siwierska jest nauczycielką języka polskiego w Zespole Szkół 

Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi. 

Osoba rekomendująca: Jadwiga Morawiec, nauczyciel konsultant 

w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  
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Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi 

Dyrektor szkoły: Henryka Michalska 

75 lecie szkoły - rok szkolny 2021/2022 rokiem 

jubileuszowym 

Jadwiga Jezierna 

Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej 14 października 2021 roku 

pani Henryka Michalska - dyrektor szkoły ogłosiła rok szkolny 2021/2022 

rokiem jubileuszowym. 

 

Nasza szkoła powołana została do życia 1 września 1946 roku i w okresie 

siedemdziesięciu pięciu lat istnienia dziesięć razy zmieniała swoją nazwę. 

W ciągu tego okresu działała w trzech różnych siedzibach. 

Przez dwa pierwsze lata szkoła funkcjonowała w budynku warsztatów 

mechanicznych Państwowej Szkoły Techniczno-Przemysłowej przy ulicy 

Kopcińskiego 29 (1946/1947 – 1947/1948). 
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Przez kolejnych dziesięć lat w pierwszym własnym budynku przy ulicy 

Kilińskiego 172, zaadoptowanym na potrzeby szkoły (1948/1949 – 

1949/1958). 

Od roku szkolnego 1958/1959 (już 63 lata) w budynku wybudowanym na 

potrzeby szkoły przy Al. Politechniki 38, dawnej ul. Skrzywana 11. 

Na przestrzeni siedemdziesięciu pięciu lat placówką kierowało ośmiu 

dyrektorów, dzięki którym możemy cieszyć się dniem dzisiejszym szkoły. 

Dyrektorzy szkoły: 

Leopold Temerson 1946/1947 - 1951/1952, 

Józef Krzeszowski 1952/1953 - 1955/1956, 

Jan Wroński 1956/1957 - 1960/1961, 

Maciej Majewski 1961/1962 - 1967/1968,  

Jan Wroński maj - wrzesień 1968,  

Zbigniew Osiniak 1968/1969 - 1970/1971,  

Jan Dawidowski 1971/1972 - 1986/1987, 

Mirosław Indryszczak 1987/1988 - 2001/2002,  

Henryka Michalska 2002/2003 do chwili obecnej. 

Historia powstania szkoły została opisana w specjalnym wydaniu 

biuletynu informacyjnego biblioteki szkolnej Infoteka. 

Infoteka-nr-13.pdf (link: 

file:///C:/Users/grazyna/AppData/Local/Temp/Infoteka-nr-13.pdf) 

file:///C:/Users/adamiec/Downloads/Infoteka-nr-13.pdf
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.  

W celu uczczenia 75-lecia powstania szkoły w ciągu całego roku 

szkolnego 2021/2022 podejmowane będą różnorodne działania, mające 

na celu przybliżenie społeczności szkolnej historii powstania placówki 

i jej funkcjonowania na przestrzeni siedemdziesięciu pięciu lat. 

https://zsp9.pl/wp-content/uploads/2021/10/Infoteka-nr-13.pdf
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O działaniach edukacyjnych i akcjach popularyzatorskich będziemy 

informować na bieżąco. Planowane są m.in.: konkursy dla młodzieży, 

wystawy stacjonarne i online, spotkanie z absolwentami, kapsuła czasu, 

kronika filmowa, publikacje okolicznościowe o szkole i wiele innych 

działań. Przykład: 3 listopada zaproponowano udział w akcji polegającej 

na podjęciu aktywności fizycznej z liczbą 75 w roli głównej - „Podejmij 

wyzwanie na 75-lecie Zespołu Szkół Politechnicznych. Ruch to zdrowie – 

uczcij aktywnością fizyczną 75-lecie Zespołu Szkół Politechnicznych.” 

Rekomendacja: Henryka Michalska, dyrektor Zespołu Szkół 

Politechnicznych w Łodzi. 
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Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi 

Europejskie spotkania kultur narodowych. Roczniki 

2006-2007 

Henryka Michalska 

Kolejna grupa uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Łodzi 

wyjechała na warsztaty językowe do Trogen w Szwajcarii. 

Wyjazd sprzyja rozpoznaniu własnych umiejętności posługiwania się 

językiem angielskim. Pozwala nabrać pewności siebie w jego używaniu. 

Dodatkowym atutem jest możliwość poznania kultury szwajcarskiej, jej 

zwyczajów a także zobaczenia przepięknych krajobrazów i zabytków. Jest 

szansą na nawiązanie nowych znajomości, na poznanie nowych 

ciekawych osób z Polski, Szwajcarii, Niemiec. 

Wszystkie wydarzenia prowadzone są w języku angielskim Prowadzący 

zajęcia warsztatowe prowadzili wiele dyskusji na tematy społeczne, 

zapewnili uczestnikom mnóstwo swobody i zadbali o przyjazną 

atmosferę pracy i odpoczynku. 

Ci, którzy tam wyjechali chętnie wróciliby by uczestniczyć w takim, 

kolejnym wydarzeniu. 
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Technikum Nowoczesnych Technologii 

w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

w Kleszczowie 

Korea International Youth Olympiad KIYO 4i 

Agnieszka Nagoda-Gębicz 

 

Zdjęcia przedstawiają otrzymane, przez uczniów - laureatów Olimpiady, dyplomy. 

Międzynarodowa Olimpiada Młodzieży Korea odbyła się w dniach 8-10 

października 2021 w Seulu. Z powodu pandemii tegoroczna edycja 

przeprowadzona była w formie zdalnej. KIYO 4i to międzynarodowa 

olimpiada skierowana dla wynalazców z całego świata opracowujących 

nowatorskie rozwiązania w zakresie podnoszenia standardu życia 

i ekologii. Olimpiada podzielona jest na cztery kategorie wiekowe 

(uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści, licealiści i studenci). 

Wystartować w niej można w drużynowym konkursie na kreatywność 
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lub w konkurencji „Najlepszy z najlepszych wynalazków”. Właśnie w tej 

drugiej kategorii dwaj nasi uczniowie trzeciej klasy technik automatyk 

wywalczyli brązowy medal z projektem deski elektrycznej „PEV” 

z samodzielnie opracowanym systemem hamowania. Opiekunem 

uczniów był dr Krzysztof Feja. Współpraca z instytucjami: Łódzkie 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ŁRF SNT-

NOT, Oddział Łódzki SEP. 

 

Zdjęcie przedstawia plakat konkursowy. Autorami plakatu jest Jakub Sztuka i Jan Pawelec. 
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W kategorii, w której wystąpili nasi uczniowie uczestnicy mają za zadanie 

oprócz przesłania w języku angielskim dokumentacji swojego 

nowatorskiego rozwiązania, przygotować i przedstawić plakat 

w formacie A1 promujący i obrazujący swój wynalazek - w załączeniu. 

Warto brać udział w tego typu projektach, gdyż pozytywnie wpływa to 

na motywację młodzieży do podjęcia kreatywnego i twórczego działania, 

poszerza horyzonty i daje szanse na nowe doświadczenia. Sama młodzież 

wychowana w dobie Internetu także bardzo chętnie angażuje się w tego 

typu przedsięwzięcia. 

Ilustracje: z zasobów archiwum szkoły. 

Agnieszka Nagoda-Gębicz jest dyrektorem Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych w Kleszczowie. 
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Pracownia Edukacji Humanistycznej 

Zbyteczna czy potrzebna współczesnemu człowiekowi? 

Edukacja humanistyczna 

Beata Wielkopolan 

Jaką rolę może pełnić edukacja humanistyczna w czasach rewolucji 4.0 

i galopujących zmian cywilizacyjnych? Czy humaniści są jeszcze potrzebni 

światu? Czy „opłaca się” kształtować kompetencje humanistyczne 

w świecie zdominowanym przez rozwój nowych technologii? Jaką rolę 

pełni humanistyka w rozwoju człowieka? Jak wzmocnić humanistyczną 

edukację? Powyższe pytania stawiają sobie doradcy metodyczni oraz 

konsultanci edukacji humanistycznej z Pracowni Edukacji 

Humanistycznej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego. Oferta edukacyjna pracowni jest próbą 

odpowiedzi na te pytania, a może bardziej - zaproszeniem nauczycieli do 

wspólnych poszukiwań, do tworzenia innowacyjnych i kreatywnych 

rozwiązań metodycznych kształtujących klimat sprzyjający procesom 

uczenia się uczniów i tworzenia przez nich indywidualnych struktur 

wiedzy. 

Jak modelować i implementować wypracowane rozwiązania w ramach 

istniejącego systemu szkolnego, obowiązującej podstawy programowej? 

„Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość 

o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny 

i moralny ucznia.” Tak sformułowany główny cel kształcenia w podstawie 

programowej dla szkół podstawowych ukazuje nam właśnie 

humanistyczną perspektywę całej edukacji, stawia człowieka w centrum 

zainteresowania. Uczący się - człowiek - jest podmiotem wszelkich 

procesów edukacyjnych, których celem nadrzędnym ma być integralny 

rozwój osobowy owego podmiotu. W preambule podstawy 

programowej dla drugiego etapu edukacyjnego odnajdujemy kluczowe 
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zdanie o zalecanych sposobach realizowania owego nadrzędnego celu, 

jakim jest integralny rozwój człowieka: „Szkoła zapewnia bezpieczne 

warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne 

możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia”. Zapis ten wynika z filozofii 

personalistycznej, natomiast w perspektywie metodyki i dydaktyki 

wpisuje się w nurt koncepcji konstruktywistycznej. Ideą konstruktywizmu 

jest to, że człowiek jest w stanie sam zdobyć, przetworzyć, 

zinterpretować informacje i zbudować w konsekwencji pewne struktury 

wiedzy. Istotą konstruktywizmu jest samodzielność. Uczenie się to 

proces, za który odpowiedzialny jest przede wszystkim uczący się. Jaką 

więc rolę ma pełnić nauczyciel? Czy powinniśmy w dalszym ciągu 

koncentrować się na „przekazywaniu wiedzy” (co w gruncie rzeczy 

sprowadza się często do transferu informacji), czy inaczej rozumieć 

swoją rolę w zakresie dydaktyki? Na ile istotne w procesie dydaktycznym 

powinno być dla nas budowanie relacji z uczącymi się? Czy i na ile 

powinniśmy uwzględnić w dydaktyce wyniki badań i ustalenia 

neurodydaktyki, psychologii i pedagogiki odnośnie tego, jak wygląda 

proces uczenia się i co wpływa na jego skuteczność? Czy i jakie mamy 

alternatywy dla tradycyjnych sposobów organizacji zajęć w zakresie 

edukacji humanistycznej? W trzecim etapie edukacyjnym perspektywa 

humanistyczna - podmiotowa, personalistyczna - nadal jest kluczowa. 

„Kształcenie ogólne w szkole ponadpodstawowej tworzy programowo 

spójną całość i stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający 

zdobycie zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych, a następnie ich 

doskonalenie lub modyfikowanie, otwierając proces uczenia się przez 

całe życie”. W zasadzie wszelkie działania nakierowane mają być na 

kształtowanie u uczących się potrzeby i kompetencji do uczenia się przez 

całe życie. Szkoła ma przygotować do zawodów przyszłości, których być 

może jeszcze nie potrafimy sobie wyobrazić. Jak to możliwe? Tylko 

poprzez otwarcie na proces uczenia się, doskonalenia, modyfikowania 

własnych kompetencji. Pomimo zapotrzebowania rynku pracy na 

specjalistów „ścisłych”, technicznych, informatycznych - szeroko pojęta 

cywilizacja przypisuje niemałe znaczenie istocie wychowania 
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humanistycznego. W tej sferze wyłania się zasadniczy cel, skierowany na 

kreowanie fundamentów kulturalnych i humanistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem autonomii istoty ludzkiej. Można pójść 

w tej refleksji dalej i zaryzykować tezę, iż nie da się kształtować 

kompetencji informatycznych, matematycznych, technicznych - bez 

kompetencji humanistycznych. Procesy uczenia się niemożliwe są bez 

szeroko pojętych kompetencji językowych, komunikacyjnych. 

Funkcjonowanie w świecie niemożliwe jest bez znajomości kodu 

kulturowego, etycznego, estetycznego. Bez humanistyki, rozumianej jako 

kompleks nauk badających człowieka jako istotę społeczną oraz jego 

wytwory: język, literaturę, sztukę... Zgodnie z powyższą definicją 

edukację humanistyczną starają się wspierać, modelować doradcy 

metodyczni i konsultanci języka polskiego, sztuki, języków obcych, 

teologii, a poprzez współpracę z innymi ośrodkami i pracowniami 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

również historycy, biolodzy, pedagodzy wczesnoszkolni. 

Oferta edukacyjna Pracowni Edukacji Humanistycznej ŁCDNiKP wynika 

właśnie z powyższej refleksji - filozoficznej, metodycznej, prawnej, ma 

charakter konstruktywistyczny i personalistyczny. Oto niektóre spośród 

podejmowanych tematów (pełna lista jest na stronie internetowej 

ŁCDNiKP): kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń; polonista: tutor, 

facylitator, coach, mistrz?; modelowanie edukacji filozoficznej 

w praktyce szkolnej; film w pracy nauczyciela polonisty; jak analizować 

i interpretować teksty kultury; jak doskonalić kompetencje językowe 

uczniów szkoły ponadpodstawowej; inspiracje do twórczych strategii 

pracy z tekstami lektur; praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi na lekcjach języka polskiego; Akademia Młodego 

Humanisty - Od pasji czytania do radości tworzenia; wykorzystanie 

utworów literackich w nauczaniu/uczeniu się języka niemieckiego; 

harmonijny rozwój ucznia podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych 

z muzyki; misyjny wymiar posługi katechetycznej; psychologiczne 

podstawy wychowania w szkole. 
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Zapraszamy do współpracy z Pracownią Edukacji Humanistycznej 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

Wspólnie z naszymi doskonałymi, kompetentnymi podopiecznymi 

nauczycielami humanistami pragniemy poszukiwać odpowiedzi na 

pytanie: jak stawać się lepszym, integralnie rozwijającym się człowiekiem 

i jak inspirować do dążenia ku pełni człowieczeństwa innych? 

Beata Wielkopolan, jest doradcą metodycznym w Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

Uczeń na dwóch etatach. Rola pracy domowej dla 

ucznia. Funkcja oceniania w procesie kształcenia 

Beata Wielkopolan, Iwona Filipowicz 

W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

prowadzone są rozważania na temat roli i znaczenia pracy domowej 

w uzyskiwaniu lepszych efektów kształcenia. Wśród podejmowanych 

działań znalazła się konferencja dla nauczycieli języka polskiego 

nt. „Uczeń na dwóch etatach. Rola pracy domowej dla ucznia. Funkcja 

oceniania w procesie kształcenia”. W trakcie spotkania zwrócono 

szczególną uwagę na zagadnienia: 1) Determinanty efektywności pracy 

domowej ucznia. Zadawać czy nie zadawać prace domowe? (Iwona 

Filipowicz); 2) Ocenianie kształtujące i jego funkcja wspierająca 

w procesach uczenia się (Beata Wielkopolan). 

Przybliżono aspekty prawne dotyczące zadawania pracy domowej 

uczniom. Uwypuklono fakt przeciążenia uczniów licznymi pracami 

zadawanymi do wykonania w domu. We wnioskach pojawiło się 

stwierdzenie, że tylko przemyślana przez nauczyciela praca domowa ma 

sens. Dlatego nauczyciel proponujący uczniom pracę domową powinien 

być przekonany, że wie, po co zadaje prace domowe swoim 
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podopiecznym i czemu one służą. Dodatkowym walorem konferencji 

było przywołanie zasad i celów oceniania kształtującego, podkreślenie 

znaczenia OK w procesach ucznia się. 

Beata Wielkopolan, Iwona Filipowicz są doradcami metodycznymi 

w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 
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Pracownia Edukacji Humanistycznej 

Danuta Górecka, Ewa Sztombka 

Edukacja filmowa w roku szkolnym 2021/2022 – plany i 

perspektywy 

Zespół Nauczycieli Liderów Edukacji Filmowej 

We współczesnym świecie film jest atrakcyjnym tekstem kultury dla 

dzieci i młodzieży. Dobry i interesujący film nie tylko budzi emocje, 

dostarcza wrażeń, ale również zachęca młodego widza do stawiania 

ważnych pytań, inspiruje do głębszej refleksji na temat człowieka, jego 

relacji z otoczeniem i miejsca w świecie. Współczesna szkoła powinna 

zadbać o to, aby uczeń doskonalił swoje kompetencje odbiorcze, 

powinna również wypracować narzędzia, dzięki którym stanie się on 

wrażliwym i uważnym widzem. 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

zaprasza do udziału w pracach Zespołu Nauczycieli Liderów Edukacji 

Filmowej wszystkich nauczycieli, którzy widzą potrzebę wdrażania 

edukacji filmowej do praktyki szkolnej i chcą podzielić się swoim 

doświadczeniem z innymi, którzy dostrzegają edukacyjny potencjał filmu 

i poszukują zachęty, by odejść od szkolnej rutyny, którzy chcą wzbogacić 

swój warsztat pracy. Zespół ten poszukuje odpowiednich rozwiązań 

metodycznych wspierających edukację filmową, skutecznych sposobów 

organizowania procesu kształcenia „dla filmu” i „poprzez film”, a także 

przygotowuje materiały dydaktyczne przydatne w praktyce szkolnej. 

Pierwsze w roku szkolnym 2021/2022 spotkanie Zespołu Nauczycieli 

Liderów Edukacji Filmowej odbyło się 29 września 2021 roku 

w Centralnym Gabinecie Edukacji Filmowej mieszczącym się w Pałacu 

Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi, ul. Wyszyńskiego 86. 
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Dla uczestników spotkań przewidziano zaświadczenia i materiały 

wspierające. 

Pakiet materiałów edukacyjnych 

W związku z organizacją Ogólnopolskiej Konferencji Filmoznawczej 

nt. „Animacja – sztuka nie tylko dla najmłodszych widzów. Filmy 

animowane w praktyce szkolnej”, która odbyła się w dniach 11.11.2021 

– 13.11.2021 w Łodzi, przygotowano pakiet materiałów edukacyjnych 

poświęcony czterem krótkometrażowym animacjom autorstwa Mariusza 

Wilczyńskiego. Na pakiet złożyły się propozycje zajęć edukacyjnych 

i zadań dla uczniów. 

Głównym organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Edukacyjno-

Kulturalne Venae Artis. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego jest jednym ze współorganizatorów. 

Autorką opracowania jest Danuta Górecka, nauczyciel konsultant 

w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

Jak ciekawie pracować z lekturą szkolną? 

W październiku rozpoczęto drugą edycję warsztatów „Jak ciekawie 

pracować z lekturą szkolną?” (A. Mickiewicz „Konrad Wallenrod”). 

Podczas zajęć poszukiwano skutecznych i aktywizujących uczniów 

sposobów pracy z utworem literackim oraz kontekstów kulturowych dla 

omawianego tekstu, które pogłębiłyby, wzbogaciły i uwspółcześniły jego 

odczytanie. 

W trakcie zajęć online przeprowadzonych dla nauczycieli języka 

polskiego szkół ponadpodstawowych nt. „Jak ciekawie pracować 

z lekturą szkolną, na przykładzie „Nie-Boskiej komediiˮ Zygmunta 

Krasińskiego: 
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 wygłoszony został przez prof. Marię Berkan-Jabłońską 

(Uniwersytet Łódzki) wykład historycznoliteracki, 

 zorganizowano warsztaty, podczas których poszukiwano 

skutecznych metod i technik pracy z dramatem Zygmunta 

Krasińskiego. Prezentowano i dyskutowano o skuteczności takich 

sposobów pracy, jak m.in.: 

 wybrane techniki dramowe, 

 metody i techniki pracy z tekstem filozoficznym, 

 praca z plakatem, 

 konstruowanie różnego typu zadań pomocnych w pracy 

z tekstem literackim, 

 korzystanie z kontekstów kulturowych przydatnych 

w interpretacji utworu literackiego, 

 analiza i interpretacja porównawcza. 

Każdy uczestnik zajęć otrzymał pakiet materiałów wspierających 

w postaci prezentacji w PowerPoint oraz scenariuszy zajęć. 

Organizatorkami i realizatorkami są: Ewa Sztombka, doradca metodyczny 

i Danuta Górecka, nauczyciel konsultant. 

Techniki oceniania kształtującego 

W trakcie seminarium zorganizowanego dla nauczycieli języka polskiego 

szkół ponadpodstawowych przez Pracownię Edukacji Humanistycznej 

nt. „Techniki oceniania kształtującego” skupiono się w całości na 

pogłębieniu wiedzy o ocenianiu kształtującym jako skutecznym sposobie 

organizacji zajęć, umożliwiającym w trakcie procesu kształcenia 

pozyskiwania przez nauczyciela i ucznia informacji zwrotnych 

pozwalających rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się. 

Koordynatorzy: Ewa Sztombka, Danuta Górecka, nauczyciele konsultanci 

w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 
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Finał XV Ogólnopolskiego Konkursu Filozoficzno-

Oratorskiego „Na ścieżkach życia – Tischnerowskie 

drogowskazy” 

Wzięło w nim udział dziesięciu uczniów, których wypowiedzi oceniło Jury 

w składzie: dr Joanna Błażejewska, prof. dr hab. Witold Glinkowski, 

prof. dr hab. Maciej Woźniczka, mgr Małgorzata Wiktorko. 

Jury zdecydowało o następującej kolejności miejsc:  

I miejsce: Lidia Latawiec (II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa 

Tischnera w Rabce-Zdroju),  

II miejsce: Inka Blewązka (Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół 

Katolickich im. Jana Pawła II w Łodzi) oraz 

II miejsce: Izabela Matuszewska (XXIII Liceum Ogólnokształcące 

im. ks. prof. J. Tischnera w Łodzi). 

Wyróżnienia przyznano: 

Barbarze Pawlak (Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Katolickich 

im. Jana Pawła II w Łodzi), Tomaszowi Staszewskiemu (Liceum 

Ogólnokształcące w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Łodzi) 

oraz Stanisławowi Niedźwieckiemu (XXVI Liceum Ogólnokształcące 

im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi). 

Koordynator: Ewa Sztombka, doradca metodyczny w Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 
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Pracownia Edukacji Humanistycznej 

Gatunki literackie w szkole podstawowej - scenariusze 

lekcji 

Ewa Ceran 

Opracowano publikację do druku „Gatunki literackie w szkole 

podstawowej”. Publikacja zawiera innowacyjne, a zarazem konkretnie 

osadzone w założeniach podstawy programowej, propozycje 

wprowadzania w drugim etapie edukacyjnym treści z zakresu teorii 

literatury dotyczące: baśni, przypowieści, fraszki, powieści 

detektywistycznej i ballady. Scenariusze lekcji autorstwa Ewy Ceran, 

zawierają opis sposobów, metod, technik, form i warunków 

dostosowywania trudnych treści teoretycznoliterackich do potrzeb 

i możliwości rozwojowych uczących się. Propozycje zajęć opatrzone 

zostały bogatym zestawem ćwiczeń inspirujących uczniów do aktywności 

poznawczej i samokształcenia (propozycje prac domowych), a także 

materiałem ikonograficznym, wizualizującym. Publikacja jest cennym 

przykładem umiejętności dzielenia się doświadczeniem, wiedzą, 

autorefleksją, wynikającą z praktyki pedagogicznej, ze środowiskiem 

nauczycieli. Gatunki Literackie w szkole podstawowej mogą stanowić dla 

nauczycieli języka polskiego cenną inspirację i pomoc we wprowadzaniu 

treści teoretycznoliterackich w klasach 4-8. 

Ewa Ceran jest nauczycielką języka polskiego w Szkole Podstawowej 

nr 91 w Łodzi. 

Opieka metodyczna, recenzja i wstęp: Beata Wielkopolan, doradca 

metodyczny w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 
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Pracownia Edukacji Przedszkolnej 

i Wczesnoszkolnej 

Filmowe abecadło - inspiracje i pomysły na edukację 

filmową małego ucznia 

Anna Rostrygin, Anna Drzewiecka 

Filmowe abecadło - inspiracje i pomysły na edukację filmową małego 

ucznia, to tytuł konferencji zorganizowanej we współpracy 

z pracownikami Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej skierowanej do 

nauczycieli z przedszkoli i nauczycieli klas I – III. 

W planie spotkania jest omówienie programu edukacyjnego, 

umożliwiającego przybliżenie młodszym dzieciom/uczniom tematyki 

związanej z filmem. Podane będą przykłady inspiracji na wykorzystanie 

filmu w realizacji założeń podstawy programowej w zakresie różnych 

edukacji. Dla nauczycieli uczestniczących w konferencji przewidziano 

bonus w postaci bezpłatnego pakietu edukacyjnego „Abecadło filmowe – 

boks dla malucha”. 

Organizatorkami wydarzenia są: Anna Rostrygin, nauczyciel konsultant, 

Anna Drzewiecka, doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej 

w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

Magia nauki w Dziecięcej Akademii Młodych Twórców  

Katarzyna Skolimowska 

Pasowanie na studenta i wręczenie indeksów zainaugurowało kolejny 

rok działalności Dziecięcej Akademii Młodych Twórców ŁCDNiKP. Gośćmi 

uroczystości byli: Remigiusz Jabłoński i Stanisław Węcław z Planetarium 
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i Obserwatorium Astronomicznego im. Arego Sternfelda w Łodzi oraz 

Magdalena Krawczyńska i dr Paweł Barczyński z Centrum Nauki i Techniki 

EC1. Zadaniem Akademii jest inspirowanie i motywowanie dzieci do 

aktywności twórczej poprzez alternatywne metody kształcenia oparte na 

konstruktywizmie poznawczym. Niezwykle istotne jest przy tym, aby 

czerpały radość i przyjemność z uczenia się. Tegorocznym hasłem 

przewodnim działalności Dziecięcej Akademii Młodych Twórców 

jest „Magia nauki”. Prowadzący zajęcia - wybitni specjaliści, studenci, 

doktoranci, nauczyciele-poprzez laboratoria, warsztaty, pokazy 

doświadczeń ukażą uczestnikom świat pełen fascynujących, magicznych 

zjawisk i odkryć. Zajęcia będą dotyczyły szeroko pojętych nauk 

przyrodniczych: fizyki, chemii, biologii, astronomii, geografii, ekologii. 

Swój udział w organizowanych przez ŁCDNiKP spotkaniach Akademii 

zadeklarowały takie instytucje i organizacje, jak: Centrum Nauki 

i Technik EC1, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego 

Sternfelda, Katedra Biofizyki Ogólnej UŁ, Wydział Biologii i Ochrony 

Środowiska UŁ, Instytut Biochemii UŁ, Fundacja Edukacyjna Siłaczka, 

Ogród Zoologiczny w Łodzi. 

Katarzyna Skolimowska jest doradcą metodycznym w Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 
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Pracownia Edukacji Przedszkolnej 

i Wczesnoszkolnej 

„Rola nauczyciela przedszkola we wspieraniu rozwoju 

mowy dziecka” 

Elżbieta Ciesiołkiewicz 

Zajęcia warsztatowe nt. „Rola nauczyciela przedszkola we wspieraniu 

rozwoju mowy dziecka" poświęcone były pogłębieniu wiedzy 

o mechanizmach kierujących rozwojem mowy oraz prawidłowościach 

i zaburzeniach rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym. Istotnym 

elementem dobrego funkcjonowania nauczycieli w placówce jest 

znajomość zadań we wspieraniu wczesnego rozwoju dziecka określonych 

w obowiązujących przepisach prawnych. Te przepisy prawa zostały 

uczestnikom spotkania zaprezentowane. Na koniec zajęć dokonano 

symulacji ćwiczeń usprawniających pracę narządów artykulacyjnych oraz 

zabaw utrwalających prawidłową artykulację głosek. 

Angielski w przedszkolu - atrakcyjnie 

Elżbieta Ciesiołkiewicz 

Zespół zadaniowy ds. włączania języka angielskiego do praktyki 

przedszkolnej „Preschoolerslearn English” działa w strukturach Pracowni 

Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej ŁCDNiKP jako odpowiedź na 

potrzeby nauczycielek wychowania przedszkolnego, które uzyskały 

kwalifikacje i podjęły wyzwanie prowadzenia w przedszkolu zajęć 

z języka angielskiego. Podczas cyklicznych spotkań nauczycielki 

zaangażowane w działania zespołu generują pomysły na ciekawe zabawy 

językowe, niekonwencjonalne pomoce dydaktyczne oraz zastosowanie 
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różnorodnych metod dydaktycznych podczas wprowadzania i utrwalania 

słownictwa - w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zorganizowano 

także konferencję „Jak uatrakcyjnić zajęcia z języka angielskiego 

w przedszkolu – bank pomysłów”, podczas której nauczycielki 

zaangażowane w prace zespołu zadaniowego „Preschoolerslearn 

English” podzieliły się swoimi doświadczeniami związanymi 

w włączaniem języka angielskiego do praktyki przedszkolnej. 

W wystąpieniu „Dziecko w świecie (nie)obcego języka” Agnieszka 

Amerska z Przedszkola Miejskiego nr 223 w Zespole Przedszkoli 

Miejskich nr 1 w Łodzi przybliżyła uczestnikom konferencji etapy nauki 

języka obcego skorelowane z etapami rozwojowymi dziecka w wieku 

przedszkolnym oraz zasady nauczania języka obcego. Udzieliła także 

praktycznych wskazówek ułatwiających planowanie i organizowanie 

edukacji językowej małego dziecka. W prezentacji „Angielski na co dzień” 

Agata Wielemborek z Przedszkola Miejskiego nr 35 podzieliła się 

pomysłami na włączanie anglojęzycznego słownictwa do codziennych 

zabaw, ćwiczeń i działań z dziećmi. Udostępniła także linki do 

przydatnych nauczycielom zasobów internetowych. W wykładzie 

„Storytelling - opowiadamy bajki po angielsku” Justyna Dudaczyk, 

nauczycielka Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 

w Konstantynowie Łódzkim omówiła zastosowanie metody Storytelling 

w organizowaniu zajęć z języka angielskiego w przedszkolu oraz 

zaprezentowała trzy opracowane i przeprowadzone przez siebie zajęcia 

z zastosowaniem tej metody. Wykład „TIK - wchodzimy z angielskim 

w świat multimediów”, przygotowany i wygłoszony przez Paulinę Lesiak, 

nauczycielkę Oddziału Opiekuńczo-Wychowawczego w Szkole 

Podstawowej Kornelówka – Przystań, przybliżył uczestnikom konferencji 

aplikacje przydatne we wprowadzaniu i utrwalaniu treści z języka 

angielskiego w przedszkolu. Prelegentka omówiła przykładowe realizacje 

zadań w omawianych aplikacjach oraz zalety stosowania narzędzi TIK 

w edukacji językowej przedszkolaków. W prezentacji „Gry terenowe - 

wychodzimy z angielskim w świat” Katarzyna Wankiewicz z Przedszkola 

Miejskiego nr 192 w Łodzi wskazała sposoby zastosowania gier 
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dydaktycznych w terenie oraz omówiła trzy przygotowane 

i przeprowadzone przez siebie sytuacje edukacyjne oparte o gry 

terenowe utrwalające słownictwo z języka angielskiego. Wystąpienie 

„Język angielski w projektach edukacyjnych” Anny Kwiatkowskiej 

z Przedszkola Miejskiego nr 235 w Łodzi wskazało korzyści płynące 

z wdrażania projektów edukacyjnych w edukacji językowej dzieci. 

Prelegentka podzieliła się doświadczeniami z realizowanych przez siebie 

projektów oraz udostępniła materiały stanowiące inspiracje do 

realizowania kolejnych. Konferencja stała się świetną okazją do wymiany 

pomysłów na organizowanie zajęć z języka angielskiego w przedszkolu 

i otworzyła możliwość poszerzenia kompetencji nauczycielskich, co 

docenili to wszyscy uczestnicy. 

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej ŁCDNiKP zaprasza 

do włączenia się do prac zespołu zadaniowego „Preschoolerslearn 

English” wszystkie osoby, które chciałyby efektywniej nauczać 

przedszkolaków języka angielskiego. 

Zespół zadaniowy ds. włączania języka angielskiego do 

praktyki przedszkolnej 

Elżbieta Ciesiołkiewicz 

Dzielenie się doświadczeniem jest w pracy Zespołu punktem wyjścia do 

rozmowy o pomysłach na realizację różnych zadań projektowych. 

Przykładem, jak to robić jest prezentowana poniżej dobra praktyka. 

W takcie wydarzenia nauczycielki omówiły realizację zadania 

projektowego związanego z obchodami Dnia Owoców i Warzyw, 

podzieliły się pomysłami na zabawy badawcze, plastyczne oraz 

muzyczno-ruchowe w języku angielskim. Następnie, w toku wspólnych 

działań przygotowano opowieść ruchową „Walking in the Jungle". 

Na koniec udzielono instruktażu dotyczącego zamieszczania sprawozdań 

z realizacji poszczególnych zadań projektowych w aplikacji Padlet. 
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Sposoby na integrację grupy przedszkolnej – bank 

pomysłów 

Elżbieta Ciesiołkiewicz 

Jak wielka jest rola zabaw integracyjnych w rozwijaniu umiejętności 

komunikowania się w grupie przedszkolnej? O czym trzeba wiedzieć 

organizując imprezy dla dużych grup? Jakimi przykładami dobrych 

praktyk w zakresie zabaw, tańców i pląsów pomocnych w integracji 

grupy mogą podzielić się uczestnicy wydarzenia? 

Na wniosek uczestniczek konferencji ustalono, że organizowane będą 

kolejne formy doskonalenia związane z budowaniem pozytywnego 

klimatu w grupie. 

Organizatorką i prowadzącą spotkania jest: Elżbieta Ciesiołkiewicz, 

nauczyciel doradca w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego. Jest ona wielką propagatorką innowacyjnych 

działań podejmowanych przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, 

inspiratorką i pomysłodawczynią nowych wydarzeń w obszarze edukacji 

wczesnoszkolnej. 
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Ośrodek Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego 

Konferencja branżowa dla nauczycieli kształcących 

w zawodach z branży budowlano-instalacyjnej 

Barbara Kapruziak 

Zorganizowano pierwszą (z cyklu konferencji branżowych) konferencję 

dla nauczycieli kształcących w zawodach z branży budowlano-

instalacyjnej. Konferencja o charakterze informacyjno-planistycznym 

zainaugurowała wspólne przedsięwzięcia w roku szkolnym 2021/2022 

i poruszyła zagadnienia związane m.in. z propozycjami tematyki 

kolejnych konferencji branżowych, propozycjami warsztatów 

metodycznych dotyczących metodyki kształcenia ze szczególnym 

uwzględnieniem metod stymulujących aktywność uczących się, 

z powołaniem nowych zespołów metodycznych, zadaniowych 

i innowacyjnych, z organizacją nowych form współpracy 

z pracodawcami, z organizowaniem obowiązkowych staży 

nauczycielskich. 

Organizatorem wydarzenia jest Barbara Kapruziak, kierownik Ośrodka 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 
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Ośrodek Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego 

Nowe wyzwania dla edukacji - konferencja branżowa 

dla branży budowlano-instalacyjnej, informatycznej 

i spożywczo-gastronomicznej 

Barbara Kapruziak, Jadwiga Morawiec, Danuta Urbaniak 

W Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

przeprowadzono kolejną konferencję branżową dla branży budowlano-

instalacyjnej, informatycznej i spożywczo-gastronomicznej nt. „Nowe 

wyzwania dla edukacji”. Podczas konferencji poruszono tematykę 

związaną z funkcjonowaniem uczniów podczas nauki zdalnej, która nadal 

w szkołach podczas pandemii ma miejsce - Jak zadbać o dobrostan 

uczniów? przedstawiła Joanna Gruszczyńska z Pracowni Wychowania 

i Profilaktyki. Następnie „Co nowego w aktach prawnych dla edukacji?” 

omówiła Jadwiga Morawiec z Pracowni Edukacji Zawodowej. Ponieważ 

głównym celem konferencji było inspirowanie nauczycieli do wdrażania 

innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych oraz stosowania pomocy 

dydaktycznych wspomagających rozwój i zainteresowania uczniów 

w szkole zawodowej, kolejny temat związany z kształceniem 

zawodowym „Wirtualne laboratoria w szkołach zawodowych” 

zaprezentował Przemysław Kościan z firmy Octopus VR Sp. z o.o. 

Wirtualne laboratoria są szansą na wprowadzenie do szkół zawodowych 

innowacyjnych procesów dydaktycznych, stanowiących przejście do 

wirtualnej rzeczywistości. Wirtualna rzeczywistość umożliwia bezpieczne 

przeprowadzanie skomplikowanych doświadczeń, zabiegów, symulacji. 

Stanowi wymierną pomoc w nowoczesnym kształceniu zawodowym. 

Dzięki idei wirtualności szkoła może uczyć praktycznie, zgodnie 

z potrzebami pracodawców i wymogami programów kształcenia, bez 

kosztownych inwestycji w sprzęt i oprogramowanie. Ostatni temat 
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„Badania rynku pracy na zapotrzebowanie na zawodyˮ przedstawił 

Jarosław Tokarski z Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Był to 

wstęp do kolejnego spotkania branżowego, tym razem w ramach 

seminarium „Wdrażanie nowego zawodu do praktyki edukacyjnej”, na 

które zostali zaproszeni uczestnicy konferencji. W konferencji udział 

wzięło 50 nauczycieli szkół zawodowych. 

Organizatorzy: Barbara Kapruziak, Jadwiga Morawiec, Danuta Urbaniak, 

nauczyciele konsultanci Pracowni Edukacji Zawodowej. 
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Ośrodek Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego 

Sytuacja kadrowa w obszarze kształcenia zawodowego 

– badanie 

Barbara Kapruziak 

Barbara Kapruziak wzięła udział w badaniu (indywidualna 

videokonferencja) przeprowadzanym dla Ośrodka Przetwarzania 

Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego nadzorowanego przez 

Ministerstwa Edukacji i Nauki na temat sytuacji kadrowej w obszarze 

kształcenia zawodowego, w tym w zakresie nauczania zawodów 

kluczowych z punktu widzenia kierunków rozwoju województw, 

deficytów kadrowych, kompetencji nauczycieli i potrzeb szkoleniowych, 

a także podejmowanych działań mających na celu zniwelowanie 

problemu. 

Głównym celem badania było określenie zapotrzebowania na kierunki 

kształcenia nauczycieli w kontekście kierunków rozwoju regionów – 

branż kluczowych i perspektywicznych oraz zawodów deficytowych 

i niezbędnych regionalnym rynkom pracy. 

W badaniu przez kształcenie zawodowe rozumiano kształcenie 

w szkołach branżowych, technikach, szkołach policealnych i innych 

placówkach realizujących kształcenie zawodowe. Podczas badania 

należało odpowiedzieć na następujące pytania: 

1. Czy brakuje nauczycieli kształcenia zawodowego (chodzi zarówno 

o nauczycieli teoretycznych, jak też nauczycieli praktycznej nauki 

zawodu), czy nie? 

2. W jakich przedmiotach, branżach, zawodach (szczególnie, jeśli 

chodzi o branże kluczowe czy inteligentne specjalizacje 

województw) tych nauczycieli brakuje? 
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3. Czy brakuje kompetencji nauczycielom, czy nie? Jakich 

kompetencji im brakuje? 

4. Jakie kierunki kształcenia zawodowego są rozwijane w regionie 

(szczególnie w obszarze branż kluczowych dla regionu)? Czy ta 

oferta jest dopasowana do potrzeb regionalnego rynku pracy? 

5. Jakie są potrzeby szkół i nauczycieli zawodów w zakresie 

dokształcania i podnoszenia kwalifikacji (zarówno nauczyciele 

teoretyczni, jak i nauczyciele praktycznej nauki zawodu)? 

6. Jakie jest zainteresowanie ofertami pracy w zawodzie nauczyciela 

kształcenia zawodowego (zarówno nauczyciele teoretyczni, jak 

i nauczyciele praktycznej nauki zawodu)? Czy nowo zatrudniani 

nauczyciele zostają na dłużej? 

7. Jak reforma oświaty z 2017 wpłynęła na zapotrzebowanie 

na nauczycieli kształcenia zawodowego (zarówno nauczyciele 

teoretyczni, jak i nauczyciele praktycznej nauki zawodu)? Jak ta 

reforma wpłynęła na wizerunek kształcenia zawodowego? (chodzi 

o praktyczną stronę zapotrzebowania na nauczycieli i ich 

zatrudnianie). 

8. Czym się charakteryzuje obecna kadra nauczycielska zajmująca się 

kształceniem zawodowym? 

Barbara Kapruziak, nauczyciel konsultant w Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, jest kierownikiem 

Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 
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Ośrodek Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego 

Program Regionalny Funduszy Europejskich dla 

Łódzkiego 2027 - badanie 

Barbara Kapruziak 

Dyrektor Janusz Moos, wicedyrektorzy: Teresa Dąbrowska i Anna Koludo 

(zdalnie) oraz kierownicy: Ośrodka Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego Barbara Kapruziak i Pracowni Kształcenia Praktycznego 

Paweł Krawczak wzięli udział w wywiadzie dotyczącym szkolnictwa 

zawodowego będącym elementem badania realizowanego przez Biuro 

Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi we 

współpracy z Urzędem Marszałkowskim na potrzeby tworzonego 

obecnie Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 

2027. Podczas spotkania przedstawiciele Centrum zaprezentowali 

doświadczenia Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego w zakresie współpracy z przedsiębiorcami, 

popularyzacji szkolnictwa zawodowego, przedstawili potrzeby placówki 

w zakresie jej wyposażenia oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Podczas wywiadu poruszono również kwestie związane 

z niepełnosprawnością i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

uczniów/słuchaczy, a także potrzeb Centrum po doświadczeniach 

związanych z pandemią COVID 19. Ostatnim wątkiem wywiadu były 

działania Centrum w zakresie budowania świadomości ekologicznej 

w związku z coraz bardziej widocznymi zmianami klimatycznymi. 
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Ośrodek Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego 

Projekt edukacyjny „Zdolności manualne atutem na 

rynku pracy” 

Maria Michalak, Ewa Koper 

W roku szkolnym 2021/2022 organizowany jest cykl warsztatów dla 

uczniów wybranych łódzkich szkół podstawowych m.in.: Szkoły 

Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 24, Szkoły Podstawowej nr 29, 

Szkoły Podstawowej nr 141, Szkoły Podstawowej nr 198, Szkoły 

Podstawowej nr 199, Szkoły Podstawowej nr 202 z zakresu rękodzieła 

w ramach projektu edukacyjnego „Zdolności manualne atutem na rynku 

pracy”. 

Celem zajęć jest popularyzacja wiedzy o tekstyliach, rozwijanie 
kreatywności i zainteresowań uczących się rękodziełem, kształtowanie 
poczucia estetyki, umożliwienie rozpoznawania zdolności manualnych 
i ich doskonalenia, zwrócenie uwagi na istotną rolę umiejętności 
manualnych w wielu zawodach. Dodatkowo w trakcie warsztatów 
kształtowane są kompetencje społeczne uczniów, którzy wykonują prace 
rękodzielnicze. Uczniowie wspierani są w wyborze ścieżki edukacyjnej. 
Z obserwacji prowadzących zajęcia wynika, że z roku na rok wzrasta 

zainteresowanie tego typu zajęciami edukacyjnymi. 

Organizatorem wydarzenia jest Maria Michalak, nauczyciel konsultant 

w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

we współpracy z Ewą Koper, doradcą zawodowym z Ośrodka Doradztwa 

Zawodowego. 
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Pracownia Edukacji Zawodowej 

Dlaczego warto uczyć się tesktroniki? 

Maria Michalak 

„Dlaczego warto uczyć się tesktroniki?”, to tytuł publikacji 

przygotowanej przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego. Dowiemy się z niej, czym zajmuje się 

tesktronika oraz jakie napotkamy wyzwania przy projektowaniu 

i wytwarzaniu wyrobów tekstronicznych. Osoby zainteresowane nowymi 

technologiami, tworzeniem i projektowaniem innowacyjnych produktów 

tekstronicznych znajdą w tym obszarze możliwości realizacji swoich 

pomysłów. Więcej informacji o publikacji znajdziemy w artykule 

opublikowanym w czasopiśmie „Dobre praktyki. Innowacje w Edukacji” 

nr 33/2021. 

Autorką publikacji jest Maria Michalak, nauczyciel konsultant w Łódzkim 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 
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Pracownia Edukacji Zawodowej 

Konferencja branżowa online „Wszechstronni we 

współczesnym świecie” 

Donata Andrzejczak 

28 października 2021 roku odbyła się konferencja online „Wszechstronni 

we współczesnym świecie”. Konferencja adresowana była do nauczycieli 

organizujących kształcenie w zakresie przedsiębiorczości oraz w branży 

ekonomicznej, logistycznej i handlowej. W konferencji uczestniczyli 

nauczyciele i dyrektorzy szkół z Łodzi, województwa łódzkiego oraz 

z innych miejscowości. Konferencję otworzyła Donata Andrzejczak, 

nauczyciel konsultant Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego, która mówiła o konieczności 

wszechstronnego rozwijania kompetencji uczniów i przygotowania ich 

od wyzwań współczesnego świata. W trakcie wystąpienia podkreślono 

konieczność doskonalenia nauczycieli, bo nowoczesny i wszechstronny 

nauczyciel to nowoczesny i wszechstronny uczeń. Podczas konferencji 

wystąpiła Michalina Figurska, koordynator ds. komunikacji społecznej 

i edukacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Łodzi, która 

zaprezentowała realizowane przez ZUS programy edukacyjne, które 

poświęcone są przygotowaniu uczniów do przyszłej aktywności 

zawodowej. Następnie o roli normalizacji w kształceniu, życiu 

i gospodarce 4.0 mówił dr inż. Zygmunt Niechoda, ekspert krajowy 

i międzynarodowy ds. normalizacji oraz doradca Prezesa Polskiego 

Komitetu Normalizacyjnego. Kolejne wystąpienie poświęcone było 

multimedialnym programom wspierającym proces dydaktyczny, które 

przygotowuje i wdraża do edukacji firma PROGRA. Możliwości 

wykorzystania tych programów przedstawiła Renata Dankowska, prezes 

firmy. Na zakończenie Małgorzata Bartosiak, doradca metodyczny 

ŁCDNiKP omówiła kompetencje jakie będą potrzebne uczącym się za 

kilka lat. Zmiany kompetencji wynikają ze zmian jakie zachodzą 
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w świecie, gospodarce, technice, technologii i sposobach 

komunikowania się. Rozwijanie nowych kompetencji wiąże się 

z koniecznością organizowania kształcenia na miarę XXI wieku. 

Podczas konferencji ustalono, że konieczne jest wielostronne rozwijanie 

kompetencji zarówno uczniów jak i nauczycieli. Dopiero proces 

kształcenia zorientowany na to co czeka nas w przyszłości da możliwość 

uczniom sprawnego funkcjonowania zarówno w gospodarce jak 

i społeczeństwie, a nauczycielom satysfakcję z efektów wykonanej pracy. 

 
Źródło: https://pokerground.com/wszechstronnosc/ 

Konferencję zorganizowały i prowadziły: Donata Andrzejczak, nauczyciel 

konsultant z Pracowni Edukacji Zawodowej oraz Małgorzata Bartosiak, 

doradca zawodowy w Ośrodku Doradztwa Zawodowego. 

https://pokerground.com/wszechstronnosc/
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Pracownia Edukacji Zawodowej 

Konferencja branżowa online „Otwarci na nowe” 

Donata Andrzejczak 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

26 listopada 2021 r zorganizowało kolejną konferencję dla nauczycieli 

kształcenia zawodowego branży elektrycznej i logistycznej „Otwarci na 

nowe”. Podczas konferencji omawiane były istotne dla kształcenia 

zawodowego tematy. 

Donata Andrzejczak w referacie wprowadzającym podkreśliła 

konieczność otwarcia nauczycieli na nowe wiadomości i umiejętności, 

która wynika z dynamicznego rozwoju społeczeństwa i gospodarki, 

w  tym technik komunikowania się i dostępności informacji. Otwartość 

nauczycieli na zmiany pozwala doskonalić proces kształcenia zarówno 

w aspekcie merytorycznym i metodycznym. Nauczyciele dzięki 

doskonaleniu własnemu i na bazie doświadczeń roku ubiegłego bardziej 

świadomie dobierają narzędzia i metody pracy, a uczniowie lepiej 

organizują proces uczenia się. 

Zasadniczymi punktami konferencji były dwa referaty: 

 pierwszy przedstawiony przez dr inż. Zygmunta Niechodę – 

eksperta Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na temat znaczenia 

normalizacji dla rozwoju gospodarki w dobie przemysłu 4.0, 

 drugi przedstawiony przez Elżbietę Kolczyńską - nauczyciela 

konsultanta w Ośrodku Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP, eksperta 

ds. coachingu na temat nowych form rozwoju i edukacji oraz 

skutecznego nauczyciela i wychowawcy - coacha. 

Dr inż. Zygmunt Niechoda podkreślił znaczenie norm i normalizacji 

w gospodarce, społeczeństwie i w procesie kształcenia. Mówił o wpływie 
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normalizacji na rozwój gospodarki, techniki, technologii i handlu 

światowego. Podkreślił możliwość podniesienia i ujednolicenie poziomu 

kształcenia w oparciu o normy. Wskazał normy jako wiarygodne, 

aktualne źródło informacji o rozwiązaniach technicznych 

i technologicznych, które mogą stanowić pomoc dydaktyczną, 

szczególnie w sytuacji braku aktualnych podręczników. 

Elżbieta Kolczyńska mówiąc o roli nauczyciela i wychowawcy w procesie 

kształcenia i przygotowania uczących się do pełnienia ról społecznych 

podkreśliła znaczenie relacji i sposobu komunikowania się. Wskazała 

potrzebę odejścia od przestarzałego sposobu organizowania kształcenia, 

który nie odpowiada potrzebom społeczeństwa XXI wieku. 

Zaproponowała wprowadzenie do praktyki szkolnej i życia osobistego 

coachingu, który daje możliwość odkrywania i rozwoju możliwości jakie 

ma każdy zarówno w sferze kompetencji personalnych jak 

i zawodowych. 

Na zakończenie Maria Stompel z Pracowni Edukacji Zawodowej ŁCDNiKP 

zaprezentowała ofertę usług dla nauczycieli, których zaprosiła do 

współpracy oraz dzielenia się doświadczeniem podczas spotkań 

nauczycieli oraz za pośrednictwem publikacji. Przedstawiała także ofertę 

konkursów dla uczniów. Konkursy pozwalają rozwijać zainteresowania. 

Konferencję przygotowały i poprowadziły: Donata Andrzejczak i Maria 

Stompel, nauczyciele konsultanci z Pracowni Edukacji Zawodowej. 
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Pracownia Edukacji Zawodowej 

Konferencja branżowa online „Nowe wyzwania dla 

edukacji zawodowej” 

Jadwiga Morawiec, Maria Stompel, Danuta Urbaniak 

Pracownia Edukacji Zawodowej zorganizowała 11 października 

2021 roku w formie zdalnej z wykorzystaniem aplikacji Teams, 

konferencje dla nauczycieli szkół zawodowych branży informatycznej, 

spożywczo-gastronomicznej i elektrycznej. 

Tematyka konferencji dotyczyła m.in. organizacji egzaminów 

zawodowych oraz wykorzystania narzędzi informatycznych do tworzenia 

materiałów dydaktycznych. Podczas konferencji Pan Marek Szymański 

dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi omówił organizację 

i przebieg egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2021/2022, ze 

szczególnym uwzględnieniem elektronicznego systemu egzaminowania 

w części pisemnej. Następnie konsultant Pracowni Edukacji Zawodowej 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

Pan Jarosław Koludo zaprezentował sposób przygotowania narracji do 

materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem programu do obróbki 

dźwięku Audacity. Podczas spotkania uczestnikom udostępniono link do 

pobrania materiałów dotyczących obróbki dźwięku. 

W ramach spotkań branżowych omówiono zmiany w prawie 

oświatowym, przedstawiono ofertę Pracowni Edukacji Zawodowej 

w bieżącym roku szkolnym oraz propozycje współpracy w ramach 

zespołów zadaniowych, metodycznych i innowacyjnych. Zachęcono 

nauczycieli do prezentowania przedsięwzięć edukacyjnych na łamach 

publikacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego. 

Tematyka konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem, 

szczególnie w części poświęconej egzaminom zawodowym. Ponadto 
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ustalono termin kolejnego spotkania, którego tematyka będzie ustalona 

zgodnie z wyrażanymi podczas konferencji potrzebami. W konferencji 

udział wzięło 54 nauczycieli szkół zawodowych. 

Konferencję zorganizowały i prowadziły: Danuta Urbaniak – branża 

informatyczna, Jadwiga Morawiec – branża spożywczo-gastronomiczna, 

Maria Stompel – branża elektryczna. 

Rekomendowane usługi edukacyjne Pracowni Edukacji 

Zawodowej 

1. Rozpoczęto realizację kursu, którego celem jest podnoszenie 

kompetencji zawodowych nauczycieli z krótkim stażem pracy. Istotne 

zagadnienia rozpoczynające szkolenie w aplikacji Teams: 

zaprezentowanie uczestnikom zasad pracy online oraz tematyki spotkań. 

W programie kursu przewidziano, między innymi: analizę podstawy 

programowej 2019, konstruowanie zadań testowych wielokrotnego 

wyboru, poznanie zasad konstrukcji zadań z zakresu języka obcego 

zawodowego, tworzenie zadań multimedialnych. W trakcie zajęć 

uczestnicy otrzymują materiały informacyjne dotyczące zasad 

konstruowania trzonu zadania i konstruowania odpowiedzi w zadaniach 

wielokrotnego wyboru. 

W zajęciach uczestniczyli nauczyciele kształcenia zawodowego z Zespołu 

Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi, Zespołu Szkół Gastronomicznych 

w Łodzi, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi, 

Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi oraz nauczyciele z Pabianic 

i Tomaszowa Mazowieckiego. Organizatorkami i prowadzącymi są: 

Jadwiga Morawiec i Danuta Urbaniak. 

2. Rozpoczęto zajęcia online w ramach kursu „Ocenianie kształtujące, 

czyli jak wspierać rozwój uczniów”. Podczas zajęć przewidziano 
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omówienie zasad formułowania celów zajęć edukacyjnych oraz 

kryteriów sukcesu, analizę sposobów formułowania celów 

przeprowadzono na podstawie zapisów w przykładowych scenariuszach 

lekcji z elementami oceniania kształtującego. Uczestnicy poznają 

sposoby zaznajamiania uczniów z celami zajęć. Wymieniają się 

doświadczeniami dotyczącymi stosowanych form podsumowania lekcji, 

dobierania i formułowania celów zajęć i kryteriów sukcesu oraz 

informacji zwrotnej. Organizatorkami i prowadzącymi kurs są: Maria 

Stompel i Donata Andrzejczak. 

3. Szkołom proponowane są pozalekcyjne zajęcia edukacyjne dla 

uczniów. Przykładem realizacji tej oferty jest przeprowadzenie ich dla 

dwu grup, uczniów klas 4, 6, 7 Szkoły Podstawowej w Koźlu. Celem zajęć 

było rozwijanie zainteresowań mechatroniką i zapoznanie 

z podstawowymi informacjami dotyczącymi mechatroniki. Uczniowie 

mogli uczestniczyć w blokach tematycznych dotyczących podstaw 

i historii mechatroniki oraz jej współczesnych zastosowań, 

np. w gospodarstwie domowym, w życiu codziennym i w różnych 

gałęziach przemysłu. 

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszy się temat „Od układu 

analogowego do Internetu Rzeczy”. Podczas zajęć wykorzystywane są 

elementy psychologii zabawy, gdzie uczniowie poprzez zabawę 

modułami elektronicznymi BOSON poznają istotę Internetu Rzeczy i jego 

przeznaczenie w życiu osobistym i w gospodarce. Uczniowie 

wykorzystując mobilną pracownię BOSON firmy DfRobot wykonują 

ćwiczenia przybliżające im omawiane treści. 

Uczestnikom prezentowane są stacje dydaktyczne Regionalnego 

Ośrodka Edukacji Mechatronicznej. Zajęcia przygotowują i prowadzą: 

Jadwiga Morawiec i Maria Stompel, Jarosław Koludo i Danuta Urbaniak. 
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Pracownia Edukacji Zawodowej 

IV Konferencja online branży mechanicznej 

i motoryzacyjnej 

Joanna Orda 

26.10.2021 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego zorganizowano IV Konferencję branży mechanicznej 

i motoryzacyjnej. Wzięło w niej udział 30 dyrektorów i nauczycieli 

z 13 szkół zawodowych. Głównym celem było pogłębianie wiedzy 

w zakresie metodyki kształcenia zawodowego oraz integracja i wymiana 

doświadczeń nauczycieli szkół zawodowych branży mechanicznej 

i motoryzacyjnej. 

W programie, który przedstawiła uczestnikom organizator i prowadząca 

spotkanie online Joanna Orda znalazły się: 

- w części I, dotyczącej organizacji procesu kształcenia tematem 

wiodącym było rozwijanie u uczniów kompetencji kreatywności 

i innowacyjności. Pan Adam Rylski - Prezes Zarządu Łódzkiej Rady 

Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT oraz Prezes 

Polskiego Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów oddziału 

łódzkiego przedstawił możliwości promocji uczniów zdolnych na 

konkursach międzynarodowych. W swoim wystąpieniu nt. „Promocji 

innowacyjnych rozwiązań uczniowskich” nawiązał do współpracy 

z ŁCDNiKP polegającej na osobistym zaangażowaniu w prace komisji 

konkursowych konkursów zawodowych organizowanych w ŁCDNiKP, 

fundowaniu nagród przez Łódzki Oddział NOT oraz uhonorowaniu 

uczestników konkursów uczniowskich zarówno laureatów jak 

i nauczycieli opiekunów podczas corocznych konferencji 

podsumowujących konkursy zawodowe. Podkreślił w swoim 

wystąpieniu, że rozpoczęta w roku 2019 współpraca z dyrektorami 

i nauczycielami szkół zawodowych w Zespole „Wdrażanie innowacyjnych 
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rozwiązań w kształceniu zawodowym” moderowanym przez Panią 

Joannę Orda w zakresie promocji talentów uczniowskich, zaowocowała 

udziałem uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie 

w Olimpiadzie w Seulu KIYO4i. 

- w części II, prezentującej dobre praktyki szkół zawodowych refleksją 

z udziału uczniów w „2021 Korea International Youth Olympiad 4I: Idea, 

Invention, Innowation, Intellectual Property” podzieliła się Agnieszka 

Nagoda-Gębicz -Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

w Kleszczowie. Zaprezentowała zdobywców brązowego medalu na 

Olimpiadzie KIYO4i, laureatów konkursu „Najlepsza praca modelowo-

konstrukcyjna w szkołach elektrycznych i elektronicznych” 

organizowanego przez ŁCDNiKP. Zaprezentowała pełne spektrum działań 

szkoły nakierowanych na rozwijanie kreatywności i innowacyjności 

uczniów, podkreślając rolę nauczycieli i współpracujących ze szkołą 

pracodawców. Podkreśliła w swoim wystąpieniu jak ważna jest 

kompleksowość i zróżnicowanie działań szkoły obejmujących wszystkich 

uczniów oraz dedykowanych poszczególnych poziomów od klas 

pierwszych po klasy maturalne, działań uwzględniających poziom wiedzy 

technicznej uczniów. Zwróciła również uwagę na konieczność 

doskonalenia uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie 

posługiwania się językiem obcym zawodowym w szczególności językiem 

angielskim, bez których to kompetencji uczniowie nie mogliby 

uczestniczyć w tak prestiżowym konkursie międzynarodowym. 

Sukcesy uczniów Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi podczas 

VI Ogólnopolskich Mistrzostw Młodych Lakierników, którzy zajęli 

pierwsze i drugie miejsce zaprezentował Dariusz Adamczewski – 

Dyrektor szkoły. Podzielił się spostrzeżeniami z udziału w konkursach 

ogólnopolskich w szczególności dotyczącymi motywowania uczniów. 

Podkreślił, że w relacjach uczniów uczestników konkursów duże 

znaczenie ma prezentacja osiągnięć – prac modelowo konstrukcyjnych 

oraz docenienie zwycięzców konkursów wiedzy przez grono specjalistów 
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z branży oraz udział w gali podsumowującej konkurs osób znanych 

z mediów. 

- w części III, dotyczącej potwierdzania kwalifikacji Marek Szymański - 

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w prezentacji 

nt. Egzaminy zawodowe 2021/2022 przedstawił terminarz egzaminów 

(od 10 stycznia 2022 do 6 lutego) przypominając najważniejsze 

informacje i terminy związane z planowaniem egzaminów w Ośrodkach 

Egzaminacyjnych (do 4 listopada 2021). Omawiając egzaminy w formule 

2019 z wykorzystaniem elektronicznego systemu egzaminowania 

(SIOEPKZ) zwrócił uwagę na to, że jest to egzamin obowiązkowy stąd 

przewidziano terminy dodatkowe. Przypomniał również kto może 

przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym. Pan Dyrektor wyjaśnił 

na czym polega model „W” oraz jak wykorzystywać przykładowe zadania 

egzaminacyjne, czyli zadania jawne w części praktycznej egzaminu 

z modelu „W”. Poinformował, że zarówno treść zadań jawnych jak 

i wskazania do organizacji publikowane są na stronie Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej, a baza zadań jawnych dla kwalifikacji jest wciąż 

uzupełniana (obecnie jest opracowanych dla 39 kwalifikacji). Dla branży 

motoryzacyjnej opublikowano zadania jawne dla MOT02 i MOT05. 

Przekazał on również użyteczne wskazówki dla pracy egzaminatora 

w modelu „W”. Sposób wydawania egzaminów po zdaniu egzaminów - 

90% i 75% certyfikat z suplementem. Istnieje konieczność złożenia 

wniosku o wydania dyplomu. Omówił techniczne aspekty organizacji 

egzaminu zawodowego odnosząc się do dotychczasowych doświadczeń. 

Ukazał perspektywy rozwoju systemu SIOEPKZ i zachęcił do śledzenia 

zmian w szczególności pojawianie się nowych funkcjonalności. 

- w części IV, metodycznej, Jarosław Koludo– nauczyciel konsultant 

w ŁCDNiKP przedstawił „Aspekty prawne edukacji zdalnej”. Omówił 

dokumenty prawne dotyczące prawa autorskiego, m.in. „Ustawę 

z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych”, 

rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 r. „w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
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systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19”, rozporządzenie MEN z 25 sierpnia 2017r. 

„w sprawie nadzoru pedagogicznego” oraz Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu RP z 30 sierpnia 2019 r. „w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy o ochronie danych osobowych”. Omówił definicję utworów, 

które podlegają ochronie praw autorskich, Wyjaśnił różnice w prawach 

osobistych i majątkowych. Podał czym jest Domena Publiczna i jak z niej 

korzystać. Wskazał na możliwości korzystania z utworów w ramach 

Dozwolonego Użytku Publicznego przez instytucje edukacyjne w celach 

dydaktycznych i naukowych (z wyłączeniem firm szkoleniowych). 

Podkreślił, że w ramach kształcenia zdalnego możliwe jest korzystanie 

i rozpowszechnianie utworów, ale tylko w ograniczonym kręgu osób, 

które jesteśmy w stanie zidentyfikować, stąd zalecał korzystanie 

z platform, które uniemożliwiają dostęp do zasobów osobom 

niepowołanym. Wyjaśnił również, że uczeń może nagrać lekcję zdalną 

w ramach dozwolonego Użytku Prywatnego w celu utrwalenia materiału, 

ale nie może tego nagrania rozpowszechniać. Pan Jarosław Koludo 

w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na pułapki prawa autorskiego 

w kształceniu zdalnym. Omówił również licencje niewyłączające 

tj. Creative Common. W podsumowaniu zaznaczył, że idea otwartych 

zasobów edukacyjnych zakłada, oprócz bezpiecznego wykorzystywania 

materiałów również ich czytelne, odpowiednie oznaczanie, wskazał, że 

warto stosować funkcjonalności Creative Common. 

Materiały metodyczne dla nauczycieli kształcenia zawodowego 

opracowane przez Pracownię Edukacji Zawodowej wydane przez 

ŁCDNiKP zaprezentowała Grażyna Adamiec. Zachęciła do sięgnięcia po 

„Katalog dobrych praktyk w edukacji”. Zaprezentowała ostatnio wydane 

zeszyty Katalogu - nr 28 z 2020r. oraz zeszyty 29, 30, 31,32,33 z 2021 

oraz serie wydawniczą „Najlepsi z najlepszych”. Zaprosiła dyrektorów 

i nauczycieli do współpracy i dzielenia się doświadczeniem oraz 

sukcesami. 
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- w części V, obejmującej informacje bieżące Pani Joanna Orda zachęciła 

do udziału nauczycieli kształcenia zawodowego w kursach zawodowych 

organizowanych przez ŁCDNiKP oraz kursach i warsztatach 

metodycznych zawartych w ofercie ŁCDNiKP na rok szkolny 2021/2022. 

Poprosiła również o głosowanie za projektem obywatelskim windy 

w ŁCDNiKP. 

W podsumowaniu, warto podkreślić, iż konferencje organizowane dla 

szkół branży motoryzacyjnej są od samego początku miejscem 

prezentacji dobrych praktyk i promowania talentów i sukcesów uczniów. 

Są miejscem pokazywania osiąganych w procesie kształcenia rezultatów 

przez uczniów i szkoły. 

Szkoły, których przedstawiciele wzięli udział w tej konferencji, to: Zespół 

Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi, Zespół Szkół Edukacji 

Technicznej w Łodzi, Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych 

w Łodzi, Zespół Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach, Zespół 

Szkół Nr 1 w Bratoszewicach, Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza 

w Wieluniu, Zespół Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Łodzi, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im.10 Pułku 

Piechoty w Łowiczu, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, 

Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi, Zespół Szkół Techniczno-

Informatycznych w Łodzi, Zespół Szkół Zawodowych nr1 w Zduńska 

Wola, Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II. 
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Ośrodek Nowoczesnych Technologii 

Informacyjnych 

Akademia Kreatywności 

Konferencję Akademii Kreatywności skierowano do wszystkich 

zainteresowanych nauczycieli, którzy chcą dzielić się swoim 

doświadczeniem, upowszechniać informacje o realizowanych 

innowacjach organizacyjnych i metodycznych, promować swoją 

działalność oraz poszukują inspiracji do podejmowania nowych wyzwań 

edukacyjnych. 

Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym. Spotkania odbywają się 

w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 18:00 – 18:45. Podczas 

pierwszej konferencji Jarosław Koludo rozmawiał nt. „Wykorzystania 

prawa autorskiego w praktyce szkolnej”. 

Organizatorami wydarzenia są nauczyciele konsultanci z Ośrodka 

Nowoczesnych Technologii Informacyjnych. 
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XII Weekend z Technologią Informacyjną „Kierunek – 

kompetencje przyszłości” 

Anna Koludo 

Blisko 300 nauczycieli zainteresował XII Weekend z Technologią 

Informacyjną „Kierunek – kompetencje przyszłości!”, zorganizowany 

przez Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych Łódzkiego 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Tym 

razem trwał on trzy dni, od 21 do 23 października 2021r. Aby 

odpowiedzieć na potrzeby uczestników zaproponowano część 

warsztatów w formie stacjonarnej w specjalistycznych 

pracowniach ŁCDNiKP. Znacząca jednak ich część została zorganizowana 

w sposób zdalny w usłudze Teams, ze względu na zapewnienie 

bezpieczeństwa epidemiologicznego i umożliwienie uczestnictwa 

osobom spoza Łodzi, a nawet spoza naszego kraju. Po raz pierwszy 

bowiem wydarzenie miało wymiar międzynarodowy. 

XII Weekend z Technologią Informacyjną to 2 sesje plenarne 

i 52 warsztaty o tematyce skierowanej do wszystkich nauczycieli różnych 

typów szkół i przedszkoli. 

Inauguracyjną sesję plenarną otworzył Janusz Moos – dyrektor 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. 

Powitał on wszystkich uczestników, a w ich gronie honorowych gości. Był 

wśród nich autorytet edukacji informatycznej profesor Maciej Sysło, 

który zaprezentował temat „Wyzwania kształcenia informatycznego i jak 

się z nimi zmierzyć”. Z tematem „Wykorzystanie nowoczesnych 

technologii w pracy z małym dzieckiem” zapoznał uczestników Jarosław 

Pawlicki - wicedyrektor Wydziału Edukacji UMŁ. Prezentację „Internet 

rzeczy w praktyce szkolnej” przedstawił Jarosław Koludo z ŁCDNiKP, 

a prezentację „Nauczanie hybrydowe - czy zostanie z nami na 

zawsze?”- Jacek Dyśko z firmy AGRAF. Głos zabrał także profesor Marcin 

Gołaszewski - przewodniczący Rady Miejskiej Łodzi, który 
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podkreślił znaczenie, nie tylko dla łódzkiej oświaty, organizowanego już 

po raz dwunasty Weekendu z Technologią Informacyjną. 

Warsztaty przeprowadziło 39 trenerów, w gronie których byli 

konsultanci metodyczni ds. kształcenia ogólnego 

i zawodowego ŁCDNiKP, nauczyciele innowatorzy, członkowie Akademii 

Młodych Twórców oraz zaproszeni eksperci. Tematyka spotkań 

wprowadziła uczestników w świat szerokich możliwości wykorzystania 

technologii informacyjnych, a dotyczyła kodowania, programowania, 

wirtualnej rzeczywistości, Internetu Rzeczy, projektowania 

trójwymiarowego, bezpiecznego „buszowania” w chmurze cyfrowej, 

wykorzystania różnych aplikacji do wzbogacenia warsztatu pracy 

nauczyciela - między innymi języka polskiego, historii i innych obszarów 

kształcenia. Swoje doświadczenia w zakresie edukacji informatycznej 

prezentowali nauczycielom informatyki autorzy podręczników 

wydawnictw Nowa Era i MIGRA. Wiele firm działających na rzecz 

edukacji zapoznało uczestników warsztatów z najnowszymi 

rozwiązaniami technologii informacyjnej w edukacji. Wśród nich: 

Microsoft, Cortland, AGRAF, OCTOPUS, Synapia, Cyfrowy Dialog, 

Fundacja Szkoła z Klasą. Tematyka warsztatów była następująca: 

 Jak skorzystać z Internetu we współczesnym samochodzie - 

Jarosław Koludo, ŁCDNiKP; 

 Projektowanie 3D. Druk 3d - Adam Cyrański, ŁCDNiKP; 

 Programowanie robotów Mitsubishi w języku Melfa Basic - 

Ryszard Zankowski, ŁCDNiKP; 

 Lekcje w modelu hybrydowym – jak to ugryźć? Przewodnik krok po 

kroku - Lidia Aparta, ŁCDNiKP, Jacek Dyśko, AGRAF; 

 Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości edukacji zawodowej 

- Paweł Krawczak, ŁCDNiKP; 

 Wykorzystanie dostępnych zasobów do lekcji przy nauce zdalnej, 

hybrydowej i zdalnej - Agnieszka Kaczan Stefańska, SYNAPIA; 
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 Strona internetowa w WordPress online - Katarzyna Koludo-Durkiewicz, 

XXV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi – uwaga: warsztat został 

przełożony na termin późniejszy; 

 Wykorzystanie multimediów w testach (obraz, dźwięk, film) 

- Jarosław Koludo, ŁCDNiKP; 

 Jak zorganizować lekcję w Padlecie? - Bożena Piekarska, ŁCDNiKP  

 Interaktywne fiszki, czyli pierwsze kroki 

w aplikacji GoConqr - Elżbieta Ciesiołkiewicz, ŁCDNiKP; 

 ShotCut - wieloplatformowy program do nieliniowej obróbki filmu 

- Tomasz Krupa, ŁCDNiKP; 

 Pixblocks - Adam Cyrański, ŁCDNiKP; 

 Co warto wiedzieć biorąc udział w Aktywnej Tablicy? - Jacek Dyśko, 

Agraf; 

 Genially na lekcjach języka polskiego -Beata Wielkopolan, ŁCDNiKP; 

 Przygotowanie edukacyjnych materiałów graficznych – Anna 

Koludo, ŁCDNiKP; 

 Czas na zmianę serwerowni na wygodny fotel w domu, czyli jak 

zarządzać zdalnie zasobami szkoły - Artur Rudnicki, Microsoft/ZST 

w Radomiu; 

 Asy Internetu: podróż przez świat bezpiecznego Internetu z klasami 0-3 

- Krzysztof Jaworski, Joanna Apanasewicz, Fundacja Szkoła z 

klasą, ŁCDNiKP; 

 Jak rozpoznać i wykorzystać talent w karierze zawodowej - Ewa Koper, 

Marek Wilmowski, ŁCDNiKP; 

 Każdy może programować! Thymio - robot "mówiący" 4 językami 

- Piotr Kaniecki, AGRAF; 

 Programowanie w C++ - Stanisław Polit, AMT/I Liceum Ogólnokształcące 

w Łodzi; 

 Jak przekształcić prezentację w PowerPoint w film z narracją 

- Jarosław Koludo, ŁCDNiKP; 

 Jak uczyć algorytmiki i programowania z wykorzystaniem animacji Nowej 

Ery - Marta Wysocka, Nowa Era; 
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 Cyfryzacja jako jeden z priorytetów programu Erasmus+ 

- Barbara Wrąbel, ŁCDNiKP; 

 Notesy zajęć nie tylko w kształceniu zdalnym - Anna Koludo, 

Lidia Aparta, ŁCDNiKP; 

 Cyberbezpieczni - współczesne zagrożenia - Agnieszka Bartos, Zespół 

Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Handlowych w Łodzi; 

 Wakelet i wszystko w jednym miejscu - Katarzyna 

Skolimowska, ŁCDNiKP; 

 Kształcenie zdalne i stacjonarne – problematyka aspektów prawnych 

- Jarosław Koludo, ŁCDNiKP; 

 Elementy robotyki na lekcjach informatyki - Janusz Mazur, Nowa Era; 

 Przepis na udany projekt eTwinning – Book Creator - Marlena Kowalska; 

 Wirtualna rzeczywistość w edukacji - Przemysław Kościan, OCTOPUS; 

 Czy już znasz wszystkie nowości w Teams i Office 365? - Artur Rudnicki 

Microsoft/ ZST w Radomiu; 

 Nauczanie hybrydowe z iPadem, jak tworzyć i wykorzystywać treści 

cyfrowe - Krzysztof Grabowski, Cortland  

 Wordwall - prosty sposób tworzenia własnych materiałów 

dydaktycznych - Anna Rostrygin ŁCDNiKP; 

 Robot Maqueen i płytka Micro:Bit w dydaktyce - Lidia Aparta, 

Jarosław Koludo, ŁCDNiKP; 

 Programowanie w języku C++ czy w języku Python? Który wybrać? 

- Grażyna Koba, Migra; 

 Symulacje prostych układów elektronicznych z ARDUINO UNO 

w TINKERCAD - Michał Durkiewicz ŁCDNiKP/XXVI Liceum 

Ogólnokształcące w Łodzi; 

 Motywowanie ucznia z wykorzystaniem narzędzi TIK - Anna Życka, XVIII 

Liceum Ogólnokształcące w Łodzi; 

 Niezbędnik kodowania nie tylko w edukacji wczesnoszkolnej 

- Anna Koludo, Jarosław Koludo, ŁCDNiKP; 

 Projektowanie 3d w Tinkercad - Adam Cyrański, ŁCDNiKP; 
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 Wykorzystanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (zpe.gov.pl) przy 

konstruowaniu scenariuszy lekcji historii – AnetaRapalska, ŁCDNiKP; 

 Trimino – domino w nowej odsłonie. Classroomscreen zamiast zwykłej 

tablicy - Iwona Filipowicz, Katarzyna Skolimowska, ŁCDNiKP; 

 Twój projekt przyrodniczy z TIKiem w tle - Mirosław Malinowski, Szkoła 

Podstawowa nr 36 w Łodzi; 

 Przygotowanie multimedialnej aplikacji edukacyjnej w Sway - Dorota 

Wojtuś, ŁCDNiKP; 

 Multimedialne publikacje w Sway - Anna Koludo, ŁCDNiKP; 

 Jak bezoceniać by doceniać. Czyli o elementach tutoringu naukowego na 

lekcjach - Adam Cyrański, ŁCDNiKP; 

 Kreatywność - kompetencja przyszłości! Jak wspierać twórczą odwagę 

w edukacji cyfrowej? - Anna Krawczyk, Cyfrowy Dialog; 

 Organizowanie procesu kształcenia z użyciem 

aplikacji Postermywall - Grażyna Bartczak-Bednarska, ŁCDNiKP; 

 Jak przygotować profesjonalną narrację do multimedialnych materiałów 

dydaktycznych - Jarosław Koludo, ŁCDNiKP; 

 Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem 

środowiska Scratch - Lidia Aparta, ŁCDNiKP; 

 Nie tylko chmura wyrazów – Mantimeter w pigułce - Bożena 

Piekarska, ŁCDNiKP. 

Sobotnia sesja plenarna podsumowała trwający trzy dni „Weekend 

z Technologią Informacyjną”. Lidia Aparta, kierownik Ośrodka 

Nowoczesnych Technologii Informacyjnych ŁCDNiKP - podkreśliła 

znaczenie terminu wydarzenia, przypadającego na ostatnie dni 

trwającego w tym czasie CodeWeek. Uczestnicy wyrazili opinię 

o organizacji przedsięwzięcia. Podkreślili, że dla niektórych jedyną 

możliwością uczestniczenia w tego typu wydarzeniu była forma zdalna. 

Wiele pozytywnych opinii świadczyło o przydatności podjętego 

wyzwania. 
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Partnerem strategicznym XII Weekendu z Technologią Informacyjną była 

firma Microsoft, zaś partnerem strategicznym – firma AGRAF. 

Anna Koludo jest wicedyrektorem w Łódzkim Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego . 
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Ośrodek Zarządzania w Edukacji 

„Rola i zadania nauczyciela w udzielaniu uczniom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej” – druga 

konferencja ogólnopolska 

Mariola Zajdlic 

Drugą Ogólnopolską Konferencję Ośrodka Zarządzania w Edukacji 

ŁCDNiKP przygotowano we współpracy z prof. dr. hab. Bogusławem 

Śliwerskim i Katedrą Teorii Wychowania Wydziału Nauk o Wychowaniu 

Uniwersytetu Łódzkiego, Zespołem Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi, 

Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym nr 1 w Łodzi, Szkołą 

Podstawową nr 33 im. Stefana Kopcińskiego w Łodzi i XV Liceum 

Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Łodzi. Na konferencję 

zaproszeni zostali przedstawiciele władz miasta, Wydziału Edukacji 

w Departamencie Pracy Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, 

Kuratorium Oświaty w Łodzi, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, 

dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i specjaliści 

z przedszkoli, szkół wszystkich typów i placówek oświatowych. Spotkanie 

otworzył prof. Marcin Gołaszewski Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Łodzi. 

Konferencję zainaugurował wykład nt. „Kompetencje psychologiczne 

nauczycieli w obliczu wyzwań związanych z pomocą psychologiczno-

pedagogiczną” dr Lidii Janiszewskiej, starszego wykładowcy w Katedrze 

Teorii Wychowania Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, 

kierownik Studiów Podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne. 

Na temat „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - uwarunkowania 

organizacji wsparcia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w obszarze pracy stacjonarnej i zdalnej” mówił Sebastian 

Zieliński dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi. 
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Temat „Jak organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną?” 

przybliżyła Mariola Zajdlic, kierownik Ośrodka Zarządzania w Edukacji 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, 

a o nauczycielach współorganizujących proces edukacyjny mówiła 

w swoim wystąpieniu pt. „Dwóch nauczycieli w jednej klasie, czyli jak ze 

sobą współpracować?” Joanna Miroszewska, nauczycielka języka 

polskiego, pedagog specjalny w Szkole Podstawowej nr 33 w Łodzi 

i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi. 

Z kolei refleksje na temat wielości ról i zadań pedagoga w udzielaniu 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej przedstawiła Magdalena 

Brzozowicz, pedagog, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, 

reprezentująca XV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza 

w Łodzi. 

Mariola Zajdlic jest nauczycielem konsultantem w ŁCDNiKP, 

kierownikiem Ośrodka Zarządzania w Edukacji. 
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WYDARZENIA 

Europejski Rok Kolei 2021 

Marszałek Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski w ramach 

Europejskiego Roku Kolei 2021 ogłosił dwa konkursy o zasięgu 

wojewódzkim. Pierwszy, to Wojewódzki Konkurs Plastyczny, adresowany 

do uczniów szkół podstawowych pn. „Twoja wymarzona podróż koleją” 

[wyniki konkursu i galerię zdjęć zamieszczono na stronie Wyniki 

Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego (lodzkie.pl)].Drugi, to 

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pn.: „Kolejowe Łódzkie” adresowany 

do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem konkursowym, było 

wykonanie zdjęcia, przedstawiającego Łódzką Kolej Aglomeracyjną. 

Nagrodzono w dwóch kategoriach wiekowych (I - 15-18 lat, II - powyżej 

18 lat) łącznie sześciu uczniów z łódzkich szkół. 

Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi na swojej stronie [Sukces 

w konkursie „Kolejowe Łódzkie” - Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi 

(zsp9.pl)] z przyjemnością poinformował, że Łukasz Stępień – uczeń klasy 

ITE zajął III miejsce w kategorii 15-18 lat. /Krzysztof Muszyński/ 

Celem konkursu była m.in. promocja kolei jako ekologicznego środka 

transportu, uchwycenie uroku kolei i otaczającego krajobrazu, przyrody 

oraz infrastruktury kolejowej, utrwalanie znaczenia kolei jako jednego 

z podstawowych środków zrównoważonego transportu. 

Opracowanie: Grażyna Adamiec 

Osoba rekomendująca: Henryka Michalska, dyrektor Zespołu Szkół 

Politechnicznych w Łodzi. 

  

https://www.lodzkie.pl/rokkolei/wyniki-wojew%C3%B3dzkiego-konkursu-plastycznego
https://www.lodzkie.pl/rokkolei/wyniki-wojew%C3%B3dzkiego-konkursu-plastycznego
https://zsp9.pl/sukces-w-konkursie-kolejowe-lodzkie/
https://zsp9.pl/sukces-w-konkursie-kolejowe-lodzkie/
https://zsp9.pl/sukces-w-konkursie-kolejowe-lodzkie/
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VI Forum Edukacji Dorosłych 

W dniach 23 – 25 listopada 2021 roku odbyło się VI Forum Edukacji 

Dorosłych. Organizatorem wydarzenia było EPALE. Tematy poruszane 

każdego dnia skupiały się wokół jednego, wybranego zagadnienia. I tak, 

pierwszy dzień odnosił się do zagadnień z obszaru cyfryzacji. Mogliśmy 

się dowiedzieć o tym, jak przykuć uwagę i utrzymać koncentrację 

w świecie pełnym rozpraszaczy. Kontynuacją tego problemu było 

wystąpienie drugiego dnia dotyczące „pracy głębokiej, czyli jak 

w kulturze łączności odbudowywać umiejętność koncentracji”. Godną 

polecenia i zapoznania jest publikacja Cala Newporta pt. „Praca 

głęboka”, która była inspiracją dla tego warsztatu. Dla zainteresowanych 

„zapanowaniem nad własnym czasem” było spotkanie poświęcone 

narzędziom cyfrowym i metodom wspierającym organizację pracy. 

Tematyka drugiego dnia dotyczyła umiejętności życiowych i zawodowych, 

zaś trzeciego – włączenia społecznego. 

EPALE to europejska otwarta dla wszystkich społeczność praktyków 

z dziedziny kształcenia dorosłych. Platforma EPALE stanowi element 

strategii Unii Europejskiej promowania możliwości kształcenia się dla 

wszystkich osób dorosłych. Zadanie to jest realizowane poprzez 

wspieranie i wzmacnianie pozycji zawodów związanych z kształceniem 

dorosłych. Członkom społeczności międzynarodowej umożliwia się 

nawiązywanie kontaktów z kolegami w całej Europie i wzajemne uczenie 

się za pośrednictwem wpisów na blogach, forów oraz narzędzia 

wyszukiwania partnerów, a także spotkań bezpośrednich. 

EPALE zapewnia całe bogactwo wysokiej jakości precyzyjnych informacji, 

które zainteresują praktyków z sektora kształcenia dorosłych. 

Opracowanie: Grażyna Adamiec, nauczyciel konsultant w Łódzkim 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  
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Edukacja dla rynku pracy – perspektywy i wyzwania. 

ZSK w regionie łódzkim 

30 listopada 2021 roku Instytut Badań Edukacyjnych zorganizował online 

wydarzenie nt. „Edukacja dla rynku pracy – perspektywy i wyzwania. 

ZSK w regionie łódzkim”, dla którego Łódzkie Centrum Doskonalenia 

Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego udostępniło swoje Studio Nagrań. 

Całość spotkania obejmowała udział w sesji plenarnej oraz możliwość 

uczestniczenia w jednym z trzech bloków tematycznych dotyczących: 

1. Edukacji całożyciowej – nowych trendów, możliwości, wyzwań; 

2. Rynku pracy. Kwalifikacji dla rynku pracy – rozwiązań i projektów; 

3. Edukacji dla biznesu – biznesu dla edukacji. 

Sesja plenarna obejmowała trzy inspirujące wystąpienia. O „nowych 

technologiach w edukacji” opowiadał Michał Nowakowski /IBE/. 

Szczególną uwagę zwrócił na siłę Open Badge, otwarty standard 

potwierdzania kwalifikacji. Podkreślono w wystąpieniu, iż nauka nie 

zaczyna się i nie kończy w szkole. Zmiana, która musi zaistnieć dotyczy 

uwzględnienia i rozumienia wyzwań takich jak: 1) najważniejsze jest 

w procesie kształcenia i rozwoju własne zaangażowanie osoby; 

2) technologie pomagają i w tym rozumieniu pełnią funkcje pomocniczą 

w procesie doskonalenia i rozwoju; 3) zdobywanie wiedzy zachodzi dzięki 

własnemu doświadczeniu; 4) edukacja spersonalizowana – 

personalizacja treści. Drugie wystąpienie odnosiło się do „otwartego 

rynku pracy – prognoz i wyzwań”. Prof. Witold Orłowski w konkluzji 

powiedział „Edukacja ma znaleźć rozwiązania jak ma wyglądać świat 

przyszłości. Kluczowe dla edukacji przyszłości jest: jak zdobywać nowe 

umiejętności; jak weryfikować informacje (prawdziwe/fałszywe) i jak je 

analizować. Włodzimierz Kwieciński w podsumowaniu swojego 

wystąpienia „o wartościach edukacyjnych na przykładzie filozofii budo 

(japońskiej sztuki walki)” wskazał trzy elementy, wpływające na siłę 

kultury: szacunek, samodoskonalenie, samodyscyplinę. One sprawiają, 

że Japonia jest krajem głębokiej kultury i nowoczesnej technologii. 
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Bardzo interesujące i inspirujące wystąpienia w grupach podsumowano 

na sesji plenarnej. Wypowiadano się z różnych perspektyw. 

Wypowiadały się osoby posiadające różne punkty widzenia 

i doświadczenie. Istotne było poszukiwanie, w jakim kierunku powinny 

pójść zmiany w całożyciowej edukacji. Jeden z wniosków, to „Edukacja 

ma wyprzedzać zmiany na rynku pracy”. Więcej informacji poszukiwać 

można na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych. 

Na stronie IBE możemy o tej konferencji przeczytać 

[https://kwalifikacje.edu.pl/edukacja-dla-rynku-pracy/]: 

1. To kolejne wydarzenie zrealizowane w ramach partnerstwa przez 

Regionalne Centrum ds. ZSK działające w województwie łódzkim. 

Konferencja poświęcona jest edukacji w kontekście łączenia wielu 

środowisk: edukatorów, szkoleniowców, pracodawców, organizacji 

otoczenia biznesu, instytucji rynku pracy, władz samorządowe oraz 

wszystkich tych, dla których idea „uczenia się przez całe życie” jest 

priorytetem. 

2. Podczas konferencji wystąpili eksperci oraz praktycy, którzy podzielili 

się swoją wiedzą oraz doświadczeniami. Przedstawili aktualny obraz 

sytuacji na rynku pracy, wskazali nadchodzące wyzwania przed 

którymi stoi edukacja oraz zaprezentowali nowe możliwości 

i rozwiązania służące jej rozwojowi. 

3. Eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych – głównego organizatora 

wydarzenia – zaprezentowali wyniki badań: Uczenie się dorosłych oraz 

Zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje i kompetencje. Przedstawiono 

również założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Opracowanie: Grażyna Adamiec 
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Tytuł Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE) 

Firma Microsoft przyznała czterem pracownikom dydaktycznym 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 

tytuł Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE) za szczególne 

osiągnięcia w zakresie wdrażania technologii informacyjnej w edukacji na 

rok szkolny 2021/22. 

Wśród nich są, między innymi: 

 Anna Koludo, widecyrektor ŁCDNiKP, 

 Lidia Aparta, nauczyciel konsultant, kierownik Ośrodka 

Nowoczesnych Technologii Informatycznych ŁCDNiKP, 

 Jarosław Koludo, nauczyciel konsultant w Pracowni Edukacji 
Zawodowej ŁCDNiKP, 

 Tomasz Krupa, nauczyciel konsultant w Ośrodku Nowoczesnych 
Technologii Informatycznych ŁCDNiKP. 
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Wyróżnienia dla najbardziej aktywnych przedstawicieli 

RPI w regionie 

W Warszawie, w trakcie uroczystości otwarcia działalności Regionalnych 

Punktów Informacyjnych Narodowej Agencji Programu Erasmus+ 

i Europejskiego Korpusu Solidarności wręczono wyróżnienia dla 

najbardziej aktywnych przedstawicieli w regionie w roku 2021. 

Aktywności podejmowane przez przedstawicieli Regionalnych Punktów 

Informacyjnych (RPI) dotyczą prowadzenia spotkań informacyjnych 

promujących międzynarodowe programy edukacyjne, upowszechniania 

rezultatów projektów, prezentowania przykładów dobrych praktyk. 

W regionie łódzkim działają dwa RPI ściśle współpracujące ze sobą: RPI 

w Kuratorium Oświaty w Łodzi prowadzone przez Panią Małgorzatę Bury 

oraz RPI w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia 

Praktycznego prowadzone przez Barbarę Wrąbel. 

Barbara Wrąbel jest nauczycielem konsultantem w Łódzkim Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, kierownikiem 

Ośrodka Edukacji Europejskiej i Regionalnej. 
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Pomysły do upowszechnienia 

Pierwszy krok w doskonaleniu własnego uczenia się 

Grażyna Adamiec 

Często słyszę pytanie o to w jaki sposób uczyć uczenia się. Sama sobie 

zadaję pytanie jak rozumieć umiejętność uczenia się? Z własnego 

doświadczenia wiem, że w ćwiczeniu umiejętności uczenia się przydatne 

okazały się znajomość i rozumienie własnych preferowanych strategii 

uczenia się, silnych i słabych stron własnych umiejętności i kwalifikacji, 

a także zdolności poszukiwania możliwości kształcenia i szkolenia się oraz 

dostępnej pomocy lub wsparcia.1 

Niektórzy, intuicyjnie odkrywają te reguły i rozwiązania. Tych, którzy 

jeszcze tego nie odkryli, pragnę zainspirować i zaktywizować do odkrycia 

zależności własnego uczenia się od tych czynników, które warunkują 

proces uczenia się. 

W artykule scharakteryzowano sześć obszarów analizy tego zjawiska. 

Istotne jest, by poznać, w jaki sposób wpływają one na własne 

rozumienie, zapamiętywanie i skuteczność uczenia się. 

1. Rodzaj treści kształcenia i sposoby ich prezentacji. 

Analizując ten obszar dowiesz się, jaki rodzaj zajęć edukacyjnych 

najbardziej tobie odpowiada. Który ze sposobów preferujesz wtedy, gdy 

poznajesz treści kształcenia. Dla ułatwienia wyboru podaję kilka 

przykładów. Spośród podanych poniżej, wybierz te, które sprzyjają 

twojemu uczeniu się (można wskazać inne, własne). Przede wszystkim 

lubię: 

                                            

1Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 

kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) 
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 uczyć się z podręcznika, innych książek, własnego zeszytu lub 

 kiedy ktoś opowiada lub 

 kiedy pokazuje – obrazy, filmy, eksponaty lub 

 gdy ja rysuję lub 

 kiedy podane są szczegóły lub 

 gdy są to ogólne treści lub 

 gdy wiążą się z moim doświadczeniem,  

itd. 

2. Stosunek do treści kształcenia. 

Rozważając swój stosunek do treści kształcenia dowiesz się, jakie 

narzędzia są dla ciebie najbardziej pomocne w skutecznym uczeniu się. 

Sprawdź, czy jest to: robienie notatek, porządkowanie w struktury, 

pogłębianie treści, czytanie, przekładanie na własne rozwiązania, 

działanie pod presją wymagań i oczekiwań innych, powiązanie z czymś 

przyjemnym lub nieprzyjemnym, itd. Wybieraj i dostosowuj styl uczenia 

się do swoich preferencji. 

3. Kanały percepcyjne. 

Kanały percepcyjne wiążą się z postrzeganiem zmysłowym. Pobudzenie 

zmysłów znacznie zwiększa efektywność uczenia się, ponieważ 

informacje uzyskane różnymi kanałami uczenia się są lepiej rozumiane 

i zapamiętywane. Systemy percepcyjne człowieka umożliwiają mu 

widzieć, słyszeć, czuć smak, zapach, dotyk i zmiany temperatury. 

Uświadomienie sobie własnych preferencji sensorycznych pozwoli 

ci zrozumieć co sprzyja twojemu uczeniu się lub co utrudnia ten proces. 

4. Osoba nauczyciela. 

Na niektórych zajęciach „wszystko samo wchodzi do głowyˮ. Zwróć 

uwagę na to jak to się dzieje? Być może mają na to wpływ cechy 

osobowości uczącego, co sprawia, że przyczyniają się do lepszego 

rozumienia, zapamiętywania treści. Oceń, z kim uczysz się skuteczniej? 
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Gdy osobą uczącą jest - nauczyciel, kolega czy członek rodziny? Kiedy 

wykłada, czy kiedy osobiście tłumaczy? Jakie cechy osobowości sprzyjają 

twojemu uczeniu się - surowość uczącego czy jego pobłażliwość, a może 

otwartość, a może jeszcze inne? Wykorzystaj wiedzę o tym, by uczyć się 

w sposób jak najbardziej korzystny dla Ciebie. 

5. Warunki i atmosfera w trakcie nauki. 

Dobrze jest ustalić: w jakich warunkach uczysz się z dobrymi efektami, 

które warunki są korzystne, a które wywołują stres i blokadę twojego 

myślenia? Oceń co lubisz i wprowadź zmiany tam, gdzie jest to 

konieczne. Pomocne w tej ocenie mogą być sformułowania podane 

poniżej. Co lubisz? Kiedy: 

 gra muzyka, czy gdy jest cisza? 

 jesteś sam, a może gdy jesteś ze znanymi sobie osobami? 

 jesteś wypoczęty, zadowolony? 

 a może kiedy musisz działać pod presją czasu/osób? 

itd. 

6. Kontrola wyników kształcenia. 

Poszukaj odpowiedzi na pytania dotyczące sposobów oceny efektów 

własnego uczenia/kształcenia. Zastanów się: dla kogo się uczysz - 

na egzamin/sprawdzian/kartkówkę, czy dla siebie? W jaki sposób lubisz 

sprawdzać swoje osiągnięcia/ efekty kształcenia? - łatwiej ci odpowiadać, 

czy wolisz pisać? Jak uczysz się do egzaminu? –tylko tego co wymagane 

jest na egzaminie, czy raczej tego co uważasz, że może być przydatne 

w dalszej nauce lub pracy? Rozważ, jak się wtedy czujesz - np. czy masz 

jasność myśli i działania czy wręcz przeciwnie - czujesz pustkę w głowie, 

itd. 

Odpowiedzi na powyższe pytania pozwalają dostrzec, że każdy uczący się 

ma możliwość zmiany niekorzystnych warunków na takie, które będą 

sprzyjać jego uczeniu się. Ważne jest, aby informacje o wynikach kontroli 

kształcenia wykorzystać w modyfikacji procesu swojego uczenia się. 
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W podsumowaniu tego artykułu chcę przywołać „Zalecenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji 

kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)ˮ, 

i zachęcić do szczegółowego zapoznania się z tym dokumentem. 

Zdefiniowano w nim między innymi umiejętność uczenia się, która jest 

rozumiana jako potrzeba konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, 

organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne 

zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak 

i w grupach. Jednocześnie warto podkreślić, że w artykule pokazano jak 

zdobywać wiedzę o własnym uczeniu się i jak tę wiedzę wykorzystać do 

kształtowania umiejętności potrzebnych do samorealizacji i rozwoju 

osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej 

i zatrudnienia. 

Więcej informacji o procesie znajdziesz w kolejnym artykule. 
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Uczniowskie „PORTFOLIO” - czym jest i czy warto je 

tworzyć? 

Anna Rostrygin, Teresa Dąbrowska 

W potocznym rozumieniu portfolio to „teczka” prezentująca osiągnięcia 

jej autora/właściciela, zawierająca zbiór dokumentów informujących 

o poziomie jego wiedzy, umiejętnościach, kompetencjach, 

możliwościach/potencjale. Podobna jest funkcja portfolio ucznia, który 

gromadzi w nim np.: wybrane wytwory, efekty różnorodnych działań, 

potwierdzające jego umiejętności, predyspozycje, przebieg uczenia się 

i rozwój. 

Gromadzenie reprezentatywnych wytworów pracy jest procesem 

długotrwały i złożonym, wymagającym systematyczności 

i zaangażowania dziecka oraz zainteresowania i wsparcia okazywanego 

przez nauczyciela i rodziców. 

Czy warto więc inspirować uczniów do budowania własnego portfolio? 

Prawdziwy nauczyciel broni uczniów przed swoim wpływem. Zachęca 

raczej do wiary w siebie. Kieruje ich wzrok nie na swoją osobę, ale na 

tego ducha, który jemu samemu daje siłę. (Amos Bronson Alcott) 

Nauczycielu, zastanawiasz się? 

Po pierwsze - czy znasz dobrze swoich uczniów (np.: różnice między nimi, 

ich cechy charakteru, temperament, dojrzałość emocjonalną, gotowość 

do nauki, sprawność, umiejętności, zainteresowania, sytuację 

rodzinną, …). 

Po drugie - jak organizujesz proces kształcenia, indywidualizujesz pracę 

z uczniami, dostosowujesz wymagania adekwatnie do potencjału 

każdego z nich (m.in.: poziom trudności zadań, ich liczbę, czas na 

wykonanie), jak tworzysz uczniom warunki do samodzielności w nauce 

(np. stawiasz przed każdym uczniem wyzwania „na jego miarę”, które nie 

będą zbyt trudne/zbyt łatwe, nie zniechęcą go i nie spowodują 
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zachwiania wiary we własne możliwości lecz zmotywują do działania, 

będą sprzyjały nabywaniu nowej wiedzy, rozwijaniu umiejętności, 

kształtowaniu postaw, …, a więc rozwojowi). 

Nauczycielu, pamiętaj: 

Każdy człowiek ma ten sam start i tą samą metę, tylko inny dystans do 

przebycia. (Tadeusz Maryniak) 

Przeglądając, analizując portfolio ucznia łatwo zorientujemy się, 

w którym miejscu drogi do celu on się znajduje i jakie kolejne „kroki” mu 

wskazywać. Warto przy tym pamiętać, że nie cel jest najważniejszy, ale 

to, czego dziecko dowie się i nauczy w drodze do jego osiągnięcia. 

Kilka ważnych zasad dotyczących tworzenia portfolio: 

 struktura powinna być jednolita dla wszystkich uczniów, uzgodniona 

wspólnie w sposób zrozumiały i jasny, umożliwiająca podejmowanie 

samodzielnych decyzji o doborze zawartości portfolia, 

 zawartość powinna być skorelowana z programem kształcenia, 

 wytwory pracy ucznia i jego osiągnięcia należy systematycznie 

uzupełniać, aktualizować. 

Czy warto tworzyć uczniowskie portfolio? 

Tak, ponieważ: 

 zawiera informacje, rejestrowane w sposób systematyczny, 

uporządkowany, 

 prezentuje wytwory/prace ucznia świadczące o jego rozwoju, 

 sprzyja monitorowaniu postępów ucznia, 

 stanowi źródło informacji przydatnych przy ocenianiu, jest pomocne 

przy formułowaniu ocen opisowych, 

 korzystnie wpływa na kształtowanie świadomości ucznia o jego 

potencjale, zainteresowaniach, uzdolnieniach, 

 wdraża dziecko do analizy i oceny własnych umiejętności, 
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 uczy systematyczności, odpowiedzialności za własną naukę 

i osiągnięcia (lub ich brak), 

 wyzwala kreatywność, 

 rozwija umiejętność planowania, samodzielności, podejmowania 

świadomych wyborów i decyzji oraz ponoszenia ich 

skutków/konsekwencji, 

 kształtuje umiejętności pozyskiwania, gromadzenia, selekcjonowania, 

wykorzystywania informacji oraz ich prezentowania w różny sposób, 

 stanowi źródło wiedzy o funkcjonowaniu ucznia w grupie, relacjach 

rówieśniczych, sposobach komunikowania się z kolegami i dorosłymi, 

 może inspirować ucznia do aktywności/działania, motywować do 

osiągania sukcesów i być powodem do dumy, 

 … 

Nie, ponieważ: 

 jest czasochłonne, 

 istnieje możliwość zbyt dużej ingerencji nauczyciela (np. sugerowania 

wyboru prac) lub rodziców (np. wyręczania dziecka), 

 może być źródłem zazdrości lub zniechęcenia takich dzieci w klasie, 

które porównują się z koleżankami/kolegami i uważają, że gorzej 

sobie radzą/nie potrafią tworzyć portfolio, 

 może demotywować w przypadku, gdy nauczyciel nie zadba 

o wzmacnianie poczucia wartości każdego dziecka adekwatnie do 

jego potencjału, 

 może doprowadzić do zaburzenia relacji społecznych w klasie, 

 … 


