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WSTĘP
Hanna Gosa jest nauczycielem dyplomowanym z długoletnim stażem. To, co
wyróżnia nauczycielkę to pasja, zaangażowanie, empatyczne podejście do uczniów, ciągłe
poszukiwanie „nowych rozwiązań edukacyjnych” oraz wdrażanie ich do praktyki.
Z wykształcenia jest biologiem o specjalności nauczycielskiej. Ponadto Hanna Gosa
ukończyła Studia podyplomowe: na Politechnice Łódzkiej z ochrony środowiska oraz
w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu, kierunek - edukacja dla bezpieczeństwa i kurs
kwalifikacyjny w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych udzielania pierwszej pomocy.
W swojej wieloletniej praktyce edukacyjnej pełniła i pełni różnorodne funkcje, np.
jako: Przewodnicząca Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych,
Przewodnicząca Zespołu Nadzorującego przebieg egzaminu, koordynator
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, szkolny koordynator realizacji
projektów edukacyjnych uczniów, szkolny koordynator realizacji ścieżek edukacyjnych,
trener w projekcie „Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum” oraz wychowawca klasy.

Ewa Koper
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Hanna Gosa
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”
przysłowie starogreckie
Realizacja pasji
Pani Hanna Gosa jest osobą realizującą różnorodne pasje, co za tym idzie, zaraża nimi
swoich uczniów. Takim przykładem jest zorganizowanie i prowadzenie cyklu wycieczek
„Kocham Łódź!” według jej autorskiego programu w latach 2010–2018. Warto podkreślić,
że wycieczki dotyczące przybliżania historii naszego miasta były realizowane w soboty
i niedziele. Zazwyczaj mówi o sobie, że „jako lokalny patriota, fanatyk historii, kultury,
geografii i przyrody miasta Łodzi” z przyjemnością poszukuje ciekawych informacji
o historii Łodzi, o jej XIX-wiecznych obywatelach i nie tylko. Te sobotnio-niedzielne
„wypady” wpisały się w kalendarz przedsięwzięć szkolnych. Z czasem na takie wycieczki
przychodziła nie tylko młodzież - uczniowie szkoły, ale również ich rodzice, rodzeństwo,
czy babcie i dziadkowie. Zapewne na wzrost zainteresowania taką formą zajęć miała
osoba prowadząca, która oprócz zarażania pasją, kształtowała właściwe nawyki dotyczące
spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, w czasie przeznaczonym na relaks
i odpoczynek.
Tematyka wycieczek to m.in.: Śladami Karola Wilhelma Scheiblera i jego sąsiadów; Na
Cmentarzu przy Ogrodowej; Księży Młyn i okolice - najstarsze widzewskie zabytki i ich
historia; Las Łagiewnicki – historia oraz środowisko przyrodnicze; Czy park na Zdrowiu jest
zdrowy dla łodzian?“

„W zdrowym ciele zdrowy duch”
Dla Pani Hanny Gosy grecka maksyma „w zdrowym ciele, zdrowy duch“ jest prawdziwa,
gdyż lubi aktywności fizyczne, uczestniczy w inicjatywach mających na celu propagowanie
zdrowego stylu życia. Należała do grona współzałożycieli Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Orientuś – Łódź” oraz współorganizowała zawody i biegi na orientację.
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Propagowała wśród uczniów zdrowy styl życia. Dbała o zaszczepienie nawyków, jakimi są
uprawianie czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Jako członek klubu, sama
w sobotę ze swoimi uczniami uczestniczyła w zawodach, biegach na orientację, a także
współorganizowała Jesienne i Wiosenne Turystyczne Marsze na Orientację „Orientuj się
i licz”. W tych marszach uczestniczyło nawet 1000 osób. Ponadto pomagała w
organizowaniu jesiennych i wiosennych edycji biegów przełajowych Sikawa-Cross. Jak
wiadomo, przykład idzie z góry, wobec powyższego Hanna Gosa razem ze swoimi
uczniami brała w nich aktywny udział. Najczęściej biegała wspólnie ze swoją klasą
wychowawczą. Bardzo często takie aktywne zaangażowanie w imprezy sportowe jest
dobrym przykładem uprawiania czynnego wypoczynku dla wychowanków ery komputera.
Hanna Gosa jest przykładem osoby, która próbuje wyposażyć młodzież w potrzebne
nawyki, które zagwarantują zachowanie dobrej kondycji.

Współpraca z innymi nauczycielami
Hanna Gosa dzieli się wiedzą i doświadczeniem poprzez organizowanie lekcji
otwartych dla nauczycieli biologii oraz zajęć terenowych we współpracy z Łódzkim
Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz WODN.
Jednym z takich przykładów zajęć terenowych, było zorganizowanie wycieczki do kopalni
i elektrowni Bełchatów. Celem tych zajęć było poznawanie problemów związanych
z produkcją i transportem energii. Główną tematyką było poznanie zasad
zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, gospodarki i przyrody na przykładzie
Bełchatowa. Uczestnicy otrzymali scenariusz zajęć oraz karty pracy opracowane według
pomysłu Hanny Gosy.
Z relacji uczestników wynikało, że organizatorzy pokazali zastosowanie teorii w praktyce.

Działania twórcze
W ramach działań wykraczających poza podstawowe obowiązki nauczyciela
biologii, było opracowanie scenariusza na temat: „Gdyby gruźlica nie przeszkodziła
Chopinowi”.
Hanna Gosa uzyskała III miejsce w konkursie ogólnopolskim dla nauczycieli na scenariusz
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zajęć w ramach projektu „Pakiet edukacyjny – Chopin 2010” zorganizowanym przez
Narodowe Centrum Kultury 2010.
Hanna Gosa prowadzi koło biologiczne według autorskiego programu, którego celem jest
zwiększenie efektywności procesu kształcenia, poznawanie przez uczniów tajników
wiedzy biologicznej, pracy w laboratorium – wykorzystywanie mikroskopów, rozwijanie
zainteresowań przedmiotem, wrażliwości ekologicznej oprócz głównego celu, którym jest
przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego. Nauczyciel czerpie radość
z prowadzenia tych zajęć i ma satysfakcję z dobrze spożytkowanego i spędzonego czasu
wolnego - pozalekcyjnego swoich uczniów. Efektem tych działań jest rozwijanie
zainteresowań przedmiotem wykraczającym poza program, wytwarzanie przez uczniów
sytuacji problemowych i ich samodzielnego rozwiązywania lub we współpracy
z nauczycielem, promowanie postaw ekologicznych. Działanie to jest poparte
osiągnięciami uczniów, których nauczycielka przygotowywała do Wojewódzkiego
Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych oraz do
Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Ekologiczno-Regionalnego dla uczniów
gimnazjum. Pod Jej kierunkiem 5 uczniów uzyskało tytuł laureata, a 12 tytuł finalisty.

Wychowawca nieszablonowy
Pani Hanna Gosa jako wychowawca klasy przeznaczał lekcje na poznawanie firm z terenu
Łodzi i okolic, propagowanie ich oferty. Zachęca uczniów do nabywania produktów
wytworzonych w Łodzi, województwie łódzkim i w Polsce.
Jako nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa kładzie nacisk na praktyczne umiejętności
uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Opracowała szereg
instrukcji pracy dla ucznia ułatwiających zgłębienie tematu i pozyskanie umiejętności
praktycznych.
Hanna Gosa jako przewodnicząca Zespołu Nauczycieli Przedmiotów MatematycznoPrzyrodniczych organizuje działania zespołu (tworzenie testów kompetencji, sprawdzanie,
analiza wyników), uczestniczy w rozwiązywaniu problemów na drodze uczeń-uczeń,
uczeń- nauczyciel, uczeń-rodzic. Współtworzy program profilaktyczny szkoły wraz
z pedagogiem szkolnym. Jest członkiem szkolnego sztabu kryzysowego monitorującego
ewentualne symptomy zachowań suicydalnych wśród uczniów i pracowników szkoły.
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Hanna Gosa pełni funkcję koordynatora wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
zawodowego, gdzie opracowała program. Przykłady ujętych w programie działań
zawodoznawczych to organizacja:
konsultacji indywidualnych dla uczniów i ich rodziców z doradcą zawodowym
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego;
cyklu warsztatów dla klas IV – VI prowadzonych przez doradcę zawodowego oraz
pedagoga i psychologa szkolnego;
spotkań dla rodziców i uczniów klas programowo najwyższych z pracodawcami
z Łodzi i okolic;
wycieczek zawodoznawczych m.in. do zespołów szkół ponadpodstawowych, firm
i przedsiębiorstw oraz do Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Pod kierunkiem Pani Hanny Gosy uczniowie uczestniczą w konkursach organizowanych
przez Ośrodek Doradztwa Zawodowego – m.in. Statystyka w Karierze, gdzie dwukrotnie –
w roku 2011 oraz 2013 uczniowie zajęli II miejsce. Efekty powyższych działań to świadomy
wybór przez uczniów dalszej ścieżki kształcenia oraz wyposażenie ich w informacje
o ofercie edukacyjnej łódzkich szkół ponadpodstawowych – zawodowych
i ogólnokształcących, uświadomienie uczniom relacji pomiędzy potrzebami rynku
a profilem kształcenia specjalistów różnych dziedzin.
W ramach realizacji powyższych zadań Pani Hanna Gosa współpracuje
z różnymi instytucjami. Są to:
Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów
Żywności w ramach realizacji programu „Trzymaj formę” skierowanego do
młodzieży w celu propagowania zdrowego, stylu życia – właściwej zbilansowanej
diety oraz aktywnego wypoczynku;
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego - współpraca
z doradcą metodycznym polegająca na współtworzeniu projektów edukacyjnych –
zajęć terenowych dla nauczycieli i młodzieży w Kopalni i Elektrowni PGE S.A.
Bełchatów;
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doradca zawodowy w zakresie opracowania programu wewnątrzszkolnego
systemu doradztwa zawodowego oraz jego wdrażania i realizacji;
Kopalnia Węgla Brunatnego KWB Bełchatów, gdzie efektem współpracy jest
prowadzenie na terenie wymienionych obiektów zajęć terenowych „Poznajemy
problemy związane z produkcją i transportem energii”;
Palmiarnia i Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi w zakresie prowadzenia zajęć
z udziałem pracowników tych placówek;
Uniwersytet Łódzki - współpraca z panią profesor dr hab. Marią Ławrynowicz,
znaną w Polsce i Europie algolog i mikolog, która przeprowadziła warsztaty dla
uczniów „Grzyby polskich siedlisk leśnych”;
Centrum Nauki Kopernik, celem tej współpracy jest zainteresowanie uczniów
przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi;
Politechnika Łódzka. Współpracę nawiązano z Wydziałem Inżynierii Procesowej
i Ochrony Środowiska, gdzie uczniowie wzięli udział w projekcie „Młody ekspert
zarządza wodą”.
Hanna Gosa posiada w swoim dorobku zawodowym wiele osiągnięć i wyróżnień. Uzyskała
Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej 2008; Prezydenta Miasta Łodzi 2019 r., Certyfikat
„Lider Wzorcowego Wewnątrzszkolnego Systemu Orientacji i Poradnictwa Zawodowego”
2011 r. W swoim dorobku ma ponad 20 nagród przyznawanych przez dyrektora szkoły.
Szczególnie bliskie dla Hanny Gosy jest uzyskanie Tytułu Człowieka – Anioła przyznawany
przez Klub Nauczyciela w Łodzi na wniosek uczniów i ich rodziców w 2007 roku.
Dla Hanny Gosy zawód, który wykonuje, jest jej pasją. Nowe zadania traktuje jako
wyzwania, co przekłada się na jakość, atrakcyjność i efektywność kształcenia. Sama
o sobie mówi, „że w tym zawodzie najważniejsze jest dla Niej to, że lubi młodzież mimo
wszystko... .“
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