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PROMOCJA –

e wrześniu 2004 roku Wielkopolski Kurator Oświaty wprowadził w życie decyzję o „Organizacji i sposobie sprawowania nadzoru pedagogicznego w województwie
wielkopolskim”. Załączniki do tego komunikatu zawierają procedury zewnętrznego w powiązaniu z wewnętrznym mierzeniem jakości
pracy szkół i placówek. Jeden z nich (załącznik numer 8a) określa standardy jakości pracy na lata 2004-2009. Dokument wskazuje
pewne elementy szkolnej rzeczywistości, które prędzej czy później zostaną poddane ocenie.
Wśród nich znalazła się „promocja” – nowość
w oświacie i jednocześnie swoisty znak czasów,
w których żyjemy.
Z promocją spotykamy się na co dzień,
w przeróżnych sytuacjach życiowych. To, co
szokowało kilka lat temu, dziś jest absolutnie
zwyczajnym posunięciem i zdumienie budzić
może jedynie brak promocyjnej oferty, a nie jej
bogactwo.

M

arketing zmienił rzeczywistość handlowo-usługową, zmienia także nas – jej odbiorców. Ostoją starego sposobu myślenia pozostaje edukacja, a właściwie ta część, która jest
opłacana z naszych podatków – czyli publiczne szkolnictwo. Szkoły prywatne z działaniami
promocyjnymi musiały sobie poradzić już kilka
lat temu, inaczej nie miałyby racji bytu. Radzą
sobie lepiej lub gorzej, ale na pewno wiedzą, że
wiele zależy od mądrze pomyślanych
działań. W placówkach publicznych
(szczególnie tych, których byt nie jest
zagrożony) wielu nauczycieli i dyrektorów jest przekonanych, że szkoła pozostaje czymś wyższym (czytaj
lepszym!), nie podlega tym samym
regułom, co pozostałe instytucje działające na rynku. O klienta nie trzeba
walczyć, bo sam przyjdzie, a w ogóle co to za klient? Uczeń?! Edukacja nie jest towarem, tylko wartością
i jako taka musi być na specjalnych
prawach. To najczęściej używane argumenty w obronie starego i zakorzenionego myślenia. Ostatecznie za
promocję szkoły może być odpowiedzialny dyrektor, ale przecież nie nauczyciel. On jest od tego by uczył!

CHLEB POWSZEDNI?

cówce według niego lepszej, a za wspólne dobro
jakim jest edukacja woli czasem nawet zapłacić,
byle osiągnąć to, na czym jemu (lub rodzicom!)
zależy. Prawa rynku są szczególnie okrutne dla
tych, którzy nie chcą ich respektować. Przed zespołami nauczycieli pojawia się nowe zadanie –
przygotować się do podejmowania świadomych
działań promocyjnych. Wbrew pozorom nie jest
to wcale łatwe zadanie – wymaga ono elementarnej wiedzy na temat marketingu, zaangażowania, silnej motywacji i determinacji we
wprowadzaniu nowych zachowań, często wymagających poważnych zmian w postępowaniu
poszczególnych członków zespołu. Warto w tej
sytuacji szukać pomocy w bardzo bogatej literaturze na temat marketingu usług. Życie pokazuje jednak, że mało kto korzysta z fachowych porad, częściej stosuje się zasadę „umiesz liczyć,
licz na siebie” – i... mamy to, co mamy.

K

urs „Promocja placówek oświatowych”
znajduje się w naszej ofercie od dwóch lat.
Skorzystała z niego nieliczna grupa osób. Z reguły wśród uczestników są ludzie, którzy już
coś w tym kierunku robią, wiedzą, że… czegoś nie wiedzą, że muszą się czegoś nauczyć.
W grupie ponad połowę uczestników stanowiły nauczycielki przedszkoli. To też znak czasów
– pogłębiający się niż demograficzny spowodował, że jako pierwsze przećwiczyły na sobie efekty działania praw rynku i teraz szuka-

ją pomocy. Zainteresowanie tematyką będzie
rosło, bowiem edukacja naprawdę staje się dobrem i ludzie widzą w niej szansę na lepsze życie. Będą szukali informacji na temat oferty
szkól i w ten sposób zmobilizują „zatwardziałych w niechęci do promocji”. Istnienie poszczególnych szkół publicznych jest uzależnione od liczby uczniów, a organy prowadzące
szkoły coraz częściej podejmują trudne decyzje
o likwidacji placówek, wówczas wszelkie działania promocyjne mogą znaleźć się w centrum
zainteresowania mądrych dyrektorów i nauczycieli. Jakość tych poczynań zweryfikuje bezlitosny rynek i pewno bardziej wyrozumiali pełnomocnicy kuratora. My ze swej strony oddajemy
w Państwa ręce kolejny numer „Uczyć lepiej”,
który (mamy nadzieję) okaże się pomocny przy
realizacji zapisu:
Szkoła dba o kształtowanie
pozytywnego wizerunku w środowisku
oraz upowszechnia swoje osiągnięcia.
Rozpoznaje oczekiwania edukacyjne
środowiska i stosownie do nich
kształtuje swoją ofertę edukacyjną.
Szkoła potrafi pozyskać sojuszników
wspierających jej działalność.
Nauczyciele, uczniowie i rodzice
podejmują działania służące lokalnej
społeczności.
Joanna Ciechanowska-Barnuś
redaktor wydania

N

ajbardziej zagorzali obrońcy tego
myślenia milkną, kiedy się okazuje, że uczeń owszem ma obowiązek
szkolny, ale zrealizuje go w innej pla-

Wielkopolskie szkoły piórkiem Romana Kosmali:
Goraj – Technikum Leśne

INFORMACJE

IX TARGI EDUKACYJNE

WSPOMNIENIE
O MARIANIE PIETRASZEWSKIM
(1927–2004)

T

uż przed Świętami Bożego Narodzenia 2004
roku zmarł Marian Pietraszewski. Zdążył jeszcze przesłać życzenia świąteczne dla pracowników
naszego Ośrodka, sam nie doczekał Wigilii, pokonany przez ciężką chorobę.

B

ył przez całe swoje życie zawodowe związany z wielkopolską oświatą. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu
rozpoczął pracę w średnich szkołach zawodowych
w Elblągu, Słupsku i Poznaniu. Był kierownikiem
Sekcji Ekonomicznej w Okręgowym Ośrodku Metodycznym w Poznaniu, a następnie w latach 1968–
1973 dyrektorem tego Ośrodka. Zapamiętaliśmy
Go jako dobrego, prawego człowieka, sprawnego dyrektora. Przez 13 lat był Kuratorem Oświaty w Koninie. Ostatnie lata swej aktywności zawodowej związał z Wydawnictwem eMPi2, którego
był założycielem i animatorem. Był autorem wielu
pozycji książkowych i opracowań wspomagających
pracę nauczycieli i dyrektorów szkół.

Z

a swą pracę odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką ZNP.
Cześć Jego Pamięci!

Pani Urszuli Schmidt
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci MATKI
składają
Dyrekcja i Pracownicy
ODN w Poznaniu

POKAZY

DORADCÓW

Adresat: nauczyciele zainteresowani różnorodnym postrzeganiem natury.
Temat: Wszystkie barwy świata
Data i godz.:
25 lutego 2005 (piątek) 15:00–18:00,
26 lutego 2005 (sobota), 13:00–18:00.
Miejsce: MTP Centrum Kongresowe,
sala konferencyjna – poziom B
Liczba osób: 30
Prowadzący: doradcy metodyczni: Gabriela Ciszak, Krystyna Krzyżosiak, Katarzyna Matuszek, Kazimierz Paprzycki, Hanna Skrzypczak, Zdzisław Smolarz, Izabela Stoińska,
Wojciech Wiecki.
PROGRAM SPOTKANIA:

Piątek 25 lutego 2005 r.
15:00–16:30 Barwy globalizacji
– Wojciech Wiecki
16:45–18:00 Matematycy też potrafią
– Katarzyna Matuszek
Sobota 26 lutego 2005 r.
13:00–14:00 Barwy w naturze
– Gabriela Ciszak, Hanna Skrzypczak
14:15–15:15 Odkrywanie natury światła
– Kazimierz Paprzycki, Zdzisław Smolarz
15:30–16:00 Podglądamy naturę pod mikroskopem – Krystyna Krzyżosiak
16:00–18:00 Natura i nauka inspiruje
– Katarzyna Matuszek, Izabela Stoińska

Pani Marii Pacholskiej
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci OJCA
składają
Dyrekcja i Pracownicy
ODN w Poznaniu

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenia udziału telefonicznie lub drogą elektroniczną w terminie do 18 lutego br.
Informacje i zgłoszenia:
Gabriela Wojciechowska – ODN Poznań,
tel. 858 47 49, e-mail:
gabriela.wojciechowska@odn.poznan.pl

PROJEKT „EGZAMIN
W 2005 ROKU”

MATURALNY

Adresat: dyrektorzy, nauczyciele języka polskiego szczególnie szkół ponadgimnazjalnych, rodzice przyszłych maturzystów
Temat: Przygotowanie językowe do prezentacji tematu na egzaminie maturalnym.
Liczba osób: 70
Data i godz.:
26 lutego 2005 (sobota), 15:30–18:00
Prowadzący: dr Tomasz Mika
Cel spotkania:
• przygotowanie nauczycieli i uczniów do rozmowy o zaprezentowanym przez ucznia zagadnieniu;
• przedstawienie zasad wystąpień ustnych (Czego
jeszcze zdążymy nauczyć przed egzaminem?)
• określenie roli standardów wymagań egzaminacyjnych w zakresie wiedzy o języku w przygotowaniu uczniów do matury.
(dokończenie na stronie 3)

Pani Urszuli Nowaczyk
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci MATKI
składają
Dyrekcja i Pracownicy
ODN w Poznaniu
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NASI AUTORZY
Dorota Baehr,
geograf, nauczyciel w Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Suchym Lesie;
Joanna Ciechanowska-Barnuś,
polonista,
nauczyciel konsultant ODN w Poznaniu;
Aleksandra Gołębiewska,
biolog, dyrektor ODN w Poznaniu;
Wojciech Kaczmarek,
polonista, dyrektor SP nr 1 w Szamotułach;
Maria Kołodziejczak,
nauczyciel nauczania początkowego,
wicedyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu;
Magdalena Pawlak,
nauczyciel przedmiotów
ogólnokształcących i zawodowych
w Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach;

Alicja Przybylska,
nauczyciel bibliotekarz w III LO
w Poznaniu, doradca metodyczny
ds. bibliotek szkolnych;
Waldemar Przybyszewski,
pedagog, nauczyciel przedmiotów
zawodowych, wicedyrektor
Zespołu Szkół nr 3 w Szamotułach;
Iwona Ratajczak,
nauczyciel tańca w Ogólnokształcącej
Szkole Baletowej im. Olgi
Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu;
Agnieszka Szczerkowska,
polonista, nauczyciel języka polskiego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Jabłonnie;
Ewa Wańska,
polonista, dyrektor SP nr 4 w Śremie;
Elżbieta Walkowiak,
dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu;

Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania tekstów oraz zmiany tytułów.
Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Za treść płatnych ogłoszeń nie odpowiadamy.
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ZAPRASZAMY

W

DO UDZIAŁU W SPOTKANIACH ORGANIZOWANYCH
W RAMACH IX TARGÓW EDUKACYJNYCH – POZNAŃ 2005

zorem lat ubiegłych w trakcie
IX Targów Edukacyjnych odbędą się liczne konferencje i warsztaty dla
nauczycieli. Będą one prezentowały etapy prac poszczególnych projektów prowadzonych przez ODN w Poznaniu. Gorąco zachęcamy do udziału. Ze względu
na ograniczona liczbę miejsc, prosimy
o zgłoszenie swego uczestnictwa zgodnie z życzeniem poszczególnych organizatorów. Poniżej publikujemy informacje o wybranych spośród bogatej oferty
zajęć, adresowanych do szerokiej grupy
nauczycieli. Harmonogram wszystkich
imprez towarzyszących znajduje się na
www.odn.poznan.pl/targi.
(dokończenie ze strony 2)

Informacje i zgłoszenia: Aleksandra Kuźniak
– ODN Poznań, tel. 858 47 28, e-mail:
aleksandra.kuzniak@odn.poznan.pl

PROJEKT „EGZAMIN
W 2005 ROKU”

MATURALNY

Adresat: dyrektorzy, nauczyciele języka polskiego szczególnie szkół
ponadgimnazjalnych, rodzice przyszłych maturzystów

PROJEKT „KLUB NAUCZYCIELA
NOWATORA”
Adresat: nauczyciele posiadających w swoim
dorobku innowacyjne rozwiązania oraz nauczyciele zainteresowani wprowadzaniem innowacji w swojej pracy.
Temat: Nowatorstwo w pracy nauczyciela
Data i godzina.:
26 lutego 2005 (sobota), 14:00–17:00

PROJEKT „OTWÓRZ

OCZY”

Adresat: dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy oraz wszyscy zainteresowani ideą wolontariatu i wykorzystania go jako
czynnika wychowawczego
Temat: Wolontariat jako kształtowanie kreatywnego i odpowiedzialnego obywatela
Liczba osób: 100

Miejsce: MTP Pawilon Kongresowy,
sala 501 (poziom D)

Data i godz.:
26 lutego 2005 (sobota), 15:30–18:00

Liczba osób: 70

Prowadzący: Ewa Wawrzyniak – ODN Poznań,
Grażyna Kałek – Regionalne Centrum Wolontariatu

Prowadzący: dr Wiesława Wantuch – UAM
Pracownia Innowacji Dydaktycznych,
Stefania Misiarek – ODN,
Gabriela Wojciechowska – ODN
Prosimy o zgłoszenia udziału telefonicznie lub
drogą elektroniczną w terminie do 18 lutego 2005
Informacje i zgłoszenia: Stefania Misiarek –
ODN Poznań, tel. 858 47 22, e-mail:
stefania.misiarek@odn.poznan.pl;
Gabriela Wojciechowska – ODN Poznań,
tel. 858 47 49, e-mail:
gabriela.wojciechowska@odn.poznan.pl

Cel spotkania:
• popularyzacja idei wolontariatu
• stworzenie centrum informacyjnego o przedsięwzięciach edukacyjnych podejmowanych
w Wielkopolsce związanych z powyższą problematyką
Informacja i zgłoszenia:
Ewa Wawrzyniak – ODN Poznań,
tel. 858 47 57, e-mail:
ewa.wawrzyniak@odn.poznan.pl

PROJEKT „ABSENCJA SZKOLNA
– STRATEGIE I PLANY
ZWALCZANIA WAGAROWANIA”

Temat: Psychologiczne aspekty prezentacji i rozmowy podczas egzaminu maturalnego

Temat: Absencja szkolna – wspólny
europejski problem

Liczba osób: 70
Data i godz.:
25 lutego 2005 (piątek),
15:00–17:30

Cel spotkania: Prezentacja efektów
pierwszego roku realizacji projektu

Prowadzący: mgr Małgorzata Jaskólska-Klaus, trener Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego

Adresat: wicedyrektorzy ds. wychowawczych, pedagodzy szkolni gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych woj. wielkopolskiego,
przedstawiciele szkół współpracujących z ODN w ramach projektu

Cel spotkania:
• zwrócenie uwagi na aspekt psychologiczny egzaminu maturalnego;

Miejsce: Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon 15, sala nr 402

• zaproponowanie metod rozwiązywania następujących problemów:
- jak radzić sobie ze stresem podczas egzaminu;

Termin i godz.: 25 lutego 2005,
14:00–18:00

- jak nawiązać kontakt i prowadzić
rozmowę;

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do
18 lutego 2005. W konferencji
może wziąć udział kilku przedstawicieli szkoły.

- jak wykorzystać swoje tzw. słabe
strony podczas prezentacji.
Informacje i zgłoszenia: Aleksandra
Kuźniak – ODN Poznań,
tel. 858 47 28, e-mail:
aleksandra.kuzniak@odn.poznan.pl

Informacje:
Jadwiga Lewandowska – ODN
Poznań, e-mail:
jadwiga.lewandowska
@odn.poznan.pl

STYCZEŃ
LUTY
2005

3

PROMOCJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

NAJPIERW „DLACZEGO”?
Marketingowe myślenie powinno pojawić się w każdej szkole i placówce z kilku
powodów. Pierwszym i chyba najistotniejszym jest fakt, że dobra reputacja każdemu
przynosi korzyści. Trzeba jednak koniecznie dopilnować, by informacja o tym, czym
możemy się pochwalić stała się publicznie
znana. Należy więc w sposób systematyczny, zaplanowany i uporządkowany mówić,
o tym co najlepsze w naszej placówce, trzeba
zadbać, by informację tę mieli ci, na których
nam najbardziej zależy. Popularyzacja rzeczy
dobrych jest bardzo ważna szczególnie teraz,
kiedy społeczny odbiór szkoły i nauczycieli nie jest najlepszy. Nagłośnione przez media skandale w szkołach i placówkach edukacyjnych spowodowały, że o szkole jeśli się
mówi, to mówi się źle. O zmianę przypisanego szkole i nauczycielom wizerunku musimy
zadbać sami. Nikt za nas tego nie zrobi. Będziemy z tego powodu mieli same korzyści,
bowiem szkoła postrzegana jako dobra, przyciąga lepszych uczniów. Każdy przecież chce
chodzić do dobrej szkoły. Ludzie chętniej an-

gażują się w różne formy działań, kiedy są
przekonani, że biorą udział w czymś dobrym
i wartościowym. Szkoła o której mówi się
dobrze, przyciąga także lepszych nauczycieli. Konia z rzędem temu, kto wskaże nauczyciela szukającego pracy w szkole o złej reputacji. Rynek pracy kurczy się, więc będzie
przybywało chętnych do pracy w każdej placówce, ale najlepsi z pewnością będą chcieli trafić tam, gdzie powszechnie wiadomo, że
jest dobrze. A szkoła to przecież ludzie, którzy w niej pracują – i dobra jest ta, w której
są dobrzy nauczyciele.
Dlatego trzeba do wszystkich działań podejmowanych w szkołach dodać promocję
rozumianą jako ogół działań skierowanych
na odbiorcę przekazu marketingowego, podejmowanych z umyślnym zamiarem wpłynięcia na jego opinię o szkole
lub/i podjęcie przez niego korzystnej dla
szkoły decyzji.
Niby proste! Życie jednak pokazuje, że
nie całkiem i nie dla wszystkich.
Joanna Ciechanowska-Barnuś

PROMOCJA
Wielu dyrektorów, nauczycieli i rodziców nie zgadza się z porównaniem ucznia
do „klienta” a szkoły do „firmy”. Jednakże
tempo i rozmiar zmian na wszystkich płaszczyznach życia w Polsce zmusza do zmiany
sposobu myślenia, szukania nowatorskich,
a jednocześnie twórczych metod. Wdrażając w proces edukacji uczniów nowoczesne
metody nauczania, warto zastanowić się nad
rolą promocji w tym procesie. Promocję tworzy się na bazie projektu, a projekt to nic innego jak wspólne przedsięwzięcie starannie
zaplanowane i zaprojektowane, aby osiągnąć
konkretny cel. Opracowanie projektu promocji szkoły jest jednym z systemów dydaktycznych nastawionych na zaspokojenie potrzeb poznawczych, wyzwalaniu inicjatywy,

N

adszedł czas, w którym placówki oświatowo-wychowawcze powinny wiązać swoje nadzieje na rozwój
i lepszą przyszłość z odmienną koncepcją
działania, zbliżoną do zasad funkcjonowania rynku i w większym niż dotychczas
stopniu uwzględniać preferencje i potrzeby konsumentów, niż koncentrować się na
własnej ofercie.
Małgorzata Taraszkiewicz
„Jak uczyć jeszcze lepiej?”
Wydawnictwo Arka Poznań 2001
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POTEM „JAK”?
CZYLI SPOSOBY
PROMOWANIA SZKOŁY

♦ komunikacja ustna
♦ informator, folder
♦ ulotki
♦ gazetki szkolne
♦ dni otwarte, wywiadówki
♦ zapraszanie gości do szkoły
♦ prowadzenie strony internetowej
♦ udział w dużych akcjach
edukacyjnych
♦ organizacja imprez o charakterze
otwartym (piknik rodzinny, zawody
sportowe, konkursy
międzyszkolne)
♦ organizacja imprez dla środowiska
lokalnego
Małgorzata Taraszkiewicz
„Jak uczyć jeszcze lepiej?”
Wydawnictwo Arka Poznań 2001

W SZKOLE ARTYSTYCZNEJ

kreatywności, kształceniu dyscypliny, rozwijaniu umiejętności własnych uczniów.
Termin promocja pochodzi od łacińskiego słowa promovere i oznacza działanie zmierzające do zwiększenia popularności czegoś lub kogoś oraz upowszechnienie
czegoś. Znając etymologię tego słowa nie
powinniśmy mieć zatem żadnych wątpliwości, że w przypadku szkoły artystycznej jest
ona wręcz wpisana w proces kształcenia.
Oczywistym staje się zatem fakt, że w szkole, w której uczę, promocją zajmujemy się od
dawna, zanim jeszcze stała się ona obligatoryjną dla wszystkich typów szkół. W planowaniu strategii promocji szkoły opieraliśmy
się na własnej wiedzy z zakresu marketingu
i doświadczeniach z dotychczasowej pracy.
Brak fachowej literatury z tego zakresu zastąpiły nam wypowiedzi i sugestie uczniów,
rodziców, potencjalnych kandydatów do
szkoły, obserwacje potrzeb środowiska lokalnego oraz własne refleksje. Strategia promocji obliczona na zaprezentowanie image
szkoły była ukierunkowana na potencjalnego kandydata i jego rodziców, obliczona na
upowszechnienie sztuki baletowej musiała
dotrzeć do szerszej grupy społecznej.
Prowadzenie reklamy i promocji szkoły nie jest łatwe. Wymaga od dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców zrozumienia
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potrzeby takich działań, pełnego zaangażowania w realizację zamierzonego celu, profesjonalizmu i odpowiedzialności. Opracowując program promocji szkoły wiedzieliśmy,
że najważniejszymi jego elementami będą:
specyfika szkoły i umiejętności uczniów –
liczyliśmy na akceptację i duże Ich zaangażowanie. Wykonawcami i odbiorcami są
przede wszystkim dzieci, zatem wszystkie
działania muszą mieć określony, wysoki poziom zarówno artystyczny, jak i wychowawczy. W procesie realizacji programu z każdym dniem rozwiewały się jednak nasze
wątpliwości, czy promocja szkoły jest słuszna i zasadna.
Sławna rosyjska tancerka Galina Ułanowa powiedziała: „...taniec powinien być na
tyle wyrazisty, aby widz rozumiał, w czym
uczestniczy...”. Koncerty dla uczniów z różnych poznańskich szkół podstawowych zmuszają nauczycieli i uczniów do profesjonalizmu. Z jednej strony uczniowie prezentują
swoje umiejętności zawodowe, z drugiej zaś
interpretacją i grą aktorską pragną przybliżyć
widzowi fabułę, by widz rozumiał i aktywnie
uczestniczył w dziejącej się na scenie akcji.
Zrodziło to w uczniach chęć doskonalenia
swoich umiejętności, poprzez jeszcze wydajniejszą pracę na lekcjach i próbach. Rozmo(dokończenie na stronie 5)

JAK TO ROBIĄ INNI?
(dokończenie ze strony 4)

wy z publicznością po koncertach pozwoliły
uczniom nie tylko odpowiedzieć na pytania
o samą sztukę tańca, ale także były okazją do
przybliżenia widzowi specyfiki szkoły baletowej. Poprzez tę formę do widza docierała
pełna informacja o szkole, jej systemie i specyfice kształcenia oraz możliwościach jakie
czekają absolwenta szkoły baletowej. Dla samych uczniów – wykonawców była kolejnym doświadczeniem scenicznym, ale także
niosła za sobą nieocenione walory wychowawcze. Powstanie spektaklu baletowego
jest dziełem całego sztabu osób od dyrektora
do pracowników administracyjno – technicznych. Powstanie i realizacja jakiegokolwiek
przedsięwzięcia jest dziełem grupy. Włączenie uczniów do realizacji programu promocji szkoły uczy Ich umiejętności, współpracy, integruje, motywuje do pracy nad sobą,
pozwala realizować się uczniowi-tancerzowi, ale także uczy dyscypliny i współodpowiedzialności za realizację powierzonego zadania.
Te niewymierne wartości pomagają wykształcić w całej społeczności szkolnej jeszcze jedną wartość – klimat szkoły. Jest to
poczucie emocjonalnej więzi, udoskonalenie
relacji uczeń – nauczyciel – uczeń. Poczucie
przynależności do grupy od której zależy wizerunek szkoły ma duże znaczenie dla budowania zaufania uczniów do nauczycieli, potwierdza słuszność wybranej metody.
Rodzi się zatem pragnienie popularyzacji i upowszechnienia swoich działań także w środowisku lokalnym. Naturalnym staje się wykorzystanie możliwości, jakie niesie
za sobą informacja w lokalnych mediach. To

z kolei powoduje „otwarcie się” szkoły dla
wielu miłośników Terpsychory, natychmiast
pojawiają się zaproszenia do wzięcia udziału w różnych imprezach i przedsięwzięciach
artystycznych, organizowanych przez władze lokalne, różne organizacje społeczne.
Włączając się do realizacji imprez dla środowiska lokalnego postrzegani jesteśmy jako
współtwórcy, tworzący obraz miasta aktywnego, z szeroką gamą propozycji kulturalnych na najwyższym poziomie. Usatysfakcjonowani uczniowie automatycznie pracują
jeszcze ambitniej, sami inspirują działania
nakręcając tym samym „spiralę sukcesu”.

Wzorem podmiotów gospodarczych, szkoły i placówki
oświatowe będą zmuszone swój „produkt” – ofertę edukacyjną
umieć dobrze „sprzedać”. Do tego właśnie potrzebna jest
umiejętność zaprezentowania swojego „oblicza”, wizerunku
instytucji, coraz częściej z francuskiego zwanego image.
Danuta Elsner

W naturalny zatem sposób chęć reklamy
szkoły dla pozyskania do niej kandydatów
przeradza się w duże przedsięwzięcie potrzebne uczniom i środowisku, powoduje, że
angażuje się w promocję szkoły coraz więcej
osób z zewnątrz, w efekcie jest ciekawą formą popularyzacji sztuki baletowej.
Podjęte metody działania pozwoliły osiągnąć zamierzony cel: szkoła stała się atrakcyjna dla uczniów i nauczycieli, znana – pozwoliła pozyskać kandydatów, potrzebna
środowisku. Skupiłam się na działalności
koncertowej i korzyściach jakie płyną ze
współpracy z mediami, by pokazać jak rusza

DOBRA
W dzisiejszych czasach nie trzeba nikogo
przekonywać o konieczności promocji szkół
i placówek oświatowych. Z jednej strony dotyka nas niż demograficzny, a z drugiej pragniemy zapewnić pracę zarówno nauczycielom, jak i obsłudze, której liczba zależy od
subwencji oświatowej. Powyższe fakty zmuszają dyrektorów do skutecznego informowania o zaletach własnej szkoły i kreowania jej pozytywnego wizerunku w oczach
społeczności lokalnej. Chodzi także o potwierdzenie dobrego poziomu uczniów i nauczycieli, dzięki czemu tworzy się przyjazny klimat ułatwiający pracę. Jestem pewien,
że każda szkoła wypracowała własny system
promocji, który jest stale udoskonalany, dlatego chciałbym podać tylko kilka osobistych

maszyna, która napędza cały mechanizm innych działań wynikających niejako automatycznie.
Przedstawione przeze mnie formy to tylko wierzchołek góry lodowej, którą jest promocja, jej możliwości i jej znaczenie dla rozwoju szkoły. Metod i form promocji jest
wiele. Każda szkoła, czy placówka oświatowa ma równe szanse i możliwości, trzeba
tylko chcieć i wykorzystać to, co szkoła posiada, czym dysponuje, co jest jej specyfiką,
wizytówką. Opracowując program promocji
szkoły pamiętać musimy przede wszystkim
o uczniach. Być nauczycielem to zadanie

przede wszystkim bardzo odpowiedzialne.
Pracujemy przecież z młodymi ludźmi, którzy chcą się uczyć, pragną poznawać, doświadczać. Kształtujemy ich osobowość,
a jest to proces długotrwały i bardzo złożony.
Wymaga stałego zainteresowania kierowanego na ucznia i stworzenia jak najlepszych
warunków do pełnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego, zawodowego. Włączenie
uczniów do niektórych form promocji szkoły jest metodą ciekawą i z dużą przyszłością, inspirującą i motywującą, jest procesem
twórczym, a on nie kończy się nigdy...
Iwona Ratajczak

PROMOCJA SZANSĄ DLA SZKOŁY

refleksji i metod stosowanych w naszej placówce. Być może niektóre okażą się przydatne.
Jednym ze stałych sposobów promowania jest organizacja uroczystości szkolnych
i to zarówno tradycyjnych, jak i takich, które zdarzają się sporadycznie. Przykładem
tej pierwszej może być coroczne pasowanie
pierwszoklasistów – moment mocno przeżywany przez dzieci i ich najbliższych, zauważany także przez środowisko. Oprócz samego pasowania istotną rolę odgrywa oprawa:
piękne zaproszenia i świadectwa, część artystyczna, upominki przygotowane przez
Radę Rodziców. Dzięki organizacji imprezy
w piątkowe popołudnie zawsze możemy li-

czyć na dużą frekwencję rodziców i dziadków.
Z oczywistych względów znacznie rzadsze, ale również wyjątkowo uroczyste są jubileusze. W ubiegłym roku obchodziliśmy 75
rocznicę powstania naszej szkoły. Przez cały
rok szkolny odbywało się mnóstwo wystaw,
konkursów, koncertów i przedsięwzięć edukacyjnych mających przybliżyć najważniejsze fakty z historii szkoły. W uroczystym
zakończeniu udział wzięli przedstawiciele
władz samorządowych i oświatowych, dawni
uczniowie i nauczyciele oraz przedstawiciele rodziców. Po uroczystych lekcjach z dawnymi nauczycielami, odbyła się msza święta,
a po niej akademia przygotowana przez absolwentów i obecnych uczniów szkoły.
(dokończenie na stronie 6)
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PROMOCJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
(dokończenie ze strony 5)

Co roku organizujemy koncerty pokazujące nasze talenty. Okazją do tego są Dzień
Edukacji Narodowej i Boże Narodzenie. Zapraszamy emerytów, rodziców i przyjaciół
szkoły. Część artystyczna zostaje wzbogacona przez atrakcje cukiernicze przygotowane
przez rodziców. Koncerty stwarzają okazję
wszystkim nauczycielom prowadzącym koła
zainteresowań do zaprezentowania efektów
swojej pracy.
Cichymi bohaterami takich uroczystości są osoby wspomagające szkołę i najuboższych uczniów. Tak się bowiem składa,
że oprócz opieki społecznej obiady fundują także indywidualni sponsorzy, którzy jednak pragną pozostać anonimowi. Poza tym
szkoła przez cały czas zajmuje się działalnością charytatywną. Pani wicedyrektor i katechetka prowadzą Klub życzliwych serc, gromadzący odzież, obuwie, zabawki, sprzęty
gospodarstwa domowego. W zależności od
potrzeb pomoc uzyskują rodziny uczniów
naszej szkoły, a także ofiary rozmaitych
klęsk, jak to było w październiku ubiegłego
roku, kiedy to wsparliśmy osoby poszkodowane z powodu pożaru mieszkania. Corocznie każda klasa wykupuje cegiełki na rzecz
dzieci i młodzieży specjalnej troski oraz
zbiera maskotki i zabawki w ramach akcji
Radość pod choinkę. Samorząd szkolny organizuje zbiórkę żywności, którą otrzymują
rodziny ubogie.
Z działalnością charytatywną związany jest też wycinek współpracy ze środowiskiem lokalnym. Latem współorganizowaliśmy półkolonie dla dzieci, których rodziców
nie stać na opłacenie jakiegokolwiek wyjazdu, a w grudniu wspólnie z Akcją Katolicką
urządziliśmy Wigilię dla samotnych i ubogich.
W naszej szkole swój jubileusz 85 lat
istnienia w Szamotułach obchodzili harcerze, a Szkolny Klub Europejski podejmuje
wspólne działania ze stowarzyszeniem Europa bez granic.
Dużą popularnością cieszą się tradycyjne imprezy rekreacyjne: rajd rowerowy, organizowany wiosną razem z UKS Jedynka,
pieszy rajd Siedmiomilowe buty dla klas I-III
z całej gminy oraz turniej piłkarski dla szkół
podstawowych (również wspólnie z UKS).
Ogromną rolę w życiu szkoły odgrywają
rodzice, dzięki którym możemy organizować
szereg ważnych imprez. Najpopularniejsze
to: biesiada szkolna, zabawa karnawałowa,
święta rodzinne (np. Dzień Matki, Babci,
itp.). Oprócz obowiązkowych wywiadówek
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dla rodziców systematycznie organizujemy
drzwi otwarte, podczas których mogą porozmawiać z wszystkimi nauczycielami i dyrekcją szkoły. Natomiast rodziców dzieci
siedmioletnich wraz z ich pociechami zapraszamy w czerwcu, aby zaprezentować szkołę i przyszłe wychowawczynie klas pierwszych. Podczas spotkania przy kawie rodzice
uzyskują pełną informację na temat organizacji nauki w naszej szkole.
Szkoła bierze udział w niemal wszystkich ogólnopolskich i regionalnych akcjach
edukacyjnych. W październiku uzyskaliśmy
tytuł Szkoły z klasą, a przez cały czas realizujemy program poznańskiego ODN-u Raban oraz razem z policją akcję Z Pyrkiem
bezpieczniej. Co roku „sprzątamy świat”,
a od dwóch lat razem z „całą Polską czytamy
dzieciom”. Przy okazji w szkolnej bibliotece
odbywa się sporo imprez, np. nauczyciele polecają uczniom książki swojego dzieciństwa,
co w połączeniu z wystawą przyczynia się do
popularyzacji czytelnictwa. Wiosną ważnym
wydarzeniem jest Dzień zdrowia, podczas
którego prelekcje i pokazy prezentują przedstawiciele policji, straży pożarnej i służby
zdrowia. W zależności od potrzeb podejmują
oni tematy najbardziej aktualne, interesujące
dzieci lub nauczycieli i rodziców.
Wyjątkową rolę w życiu szkoły odgrywa prasa i to zarówno szkolna, jak i lokalna.
Właściwie każda grupa wiekowa co miesiąc
otrzymuje dla siebie czasopismo. Zeróweczka dla oddziału przedszkolnego, Numerek dla
klas I-III, Nowinki z jedynki dla uczniów klas
starszych, Wiewiórka promuje zdrowy tryb
życia, a katecheci redagują Aniołeczki z jedyneczki. Z okazji wywiadówek lub innych
ważnych wydarzeń dla rodziców ukazuje
się biuletyn informujący o naszych najważniejszych sukcesach. Na wszystkie znaczące imprezy zapraszani są redaktorzy gazet
lokalnych, dzięki czemu niemal w każdym
tygodniu pojawiają się w prasie informacje
o szkolnych osiągnięciach.
Chętnie w szkole gościmy osoby, mające
do przekazania cenne informacje. We wrześniu ubr. w klasach V i VI odbyły się lekcje
historii i języka polskiego, podczas których
swoimi wspomnieniami z powstania warszawskiego dzielił się jeden z jego uczestników, doskonale dzieciom znany poprzedni proboszcz naszej parafii. Dzieci bardzo
mocno przeżyły spotkania, a osobiste refleksje powstańca – jak twierdziły – na długo pozostaną w ich pamięci.
Z parafią współpracujemy także przy innych okazjach, np. działalności dobroczynSTYCZEŃ
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nej, społecznej lub kulturalnej. Efektem tego
są między innymi wieczory słowno-muzyczne urządzane w kościele. W październiku 2003 roku wspólnie i wyjątkowo uroczyście obchodziliśmy 25 rocznicę wyboru
Karola Wojtyły na papieża; był koncert połączony z oddaniem do użytku nowej odnowionej sali katechetycznej. Fakt ten został
bardzo pozytywnie odebrany w środowisku
lokalnym. Podobna wymiana doświadczeń
i przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych istnieje od kilku lat z domem dziecka prowadzonym przez siostry zakonne. Podczas Dnia
Papieskiego wystąpił chór Iskierki, działający w domu dziecka.
Dzisiaj nie trzeba nikogo przekonywać,
że jednym z wymogów nowoczesnej szkoły
jest własna strona internetowa. I nie chodzi
tylko o bierne posiadanie, ale przede wszystkim o stałą aktualizację i wysoki poziom redakcyjny. Ponieważ wiele szkół radzi sobie
z tym znakomicie, wystarczy zajrzeć do Internetu, aby poszukać dobrych wzorców.
Innym sposobem promocji naszej szkoły, jest zaplanowany na ten rok kalendarzowy – Rok patrona szkoły Stanisława Staszica. W związku z 250 rocznicą urodzin tego
wybitnego Polaka zamierzamy zorganizować
szereg imprez mających przybliżyć uczniom
postać i najważniejsze myśli Staszica, a jednocześnie zaprezentować społeczności lokalnej osiągnięcia naszych uczniów i nauczycieli. W ramach całorocznych działań
postaramy się wykorzystać niemal wszystkie z zaprezentowanych wcześniej form promocji oraz zacieśnić współpracę z innymi
szkołami, zwłaszcza z okolic miasta i gminy, a także noszących to samo imię. Początek już 21 stycznia w rocznicę śmierci
Staszica. W planie między innymi: przebranie uczniów w osiemnastowieczne stroje,
koncert noworoczny, otwarcie galerii prac
uczniowskich i wiele innych atrakcji. Później kolejne imprezy aż do przyszłego roku,
czyli 180 rocznicy śmierci Staszica.
Ogromne szanse dla rozwoju szkoły tkwią w dobrze przygotowanej i zorganizowanej promocji placówki. To nie tylko
możliwość pełniejszego zaistnienia w mediach i środowisku lokalnym. To także okazja do uatrakcyjnienia edukacji i wychowania naszych uczniów oraz wciągnięcia całej
społeczności do działań na rzecz rozwoju
szkoły. A to powinno być celem działania
wszystkich.
Wojciech Kaczmarek

JAK TO ROBIĄ INNI?

SZKOŁA

DLA KLIENTÓW

CZYLI O DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR

Promocja każdej instytucji na zewnątrz,
także naszej szkoły, odbywa się na różne
sposoby. Drukujemy ulotki, piszemy artykuły do gazet, nagrywamy płyty CD, rozdajemy pamiątkowe znaczki, organizujemy imprezy środowiskowe, co rok aktywnie
uczestniczymy w Targach Edukacyjnych.
„Chwalimy” się naszą szkołą przy każdej
nadarzającej się okazji. Jest ich sporo, ponieważ wielu nauczycieli uczestniczy w najróżniejszych formach doskonalenia zawodowego organizowanych na zewnątrz i nierzadko
dzielą się oni spostrzeżeniami i doświadczeniami z własnego podwórka. Działania podejmowane przez nas i kierowane do adresata spoza szkoły są skuteczne.
Uczy się u nas coraz więcej dzieci spoza rejonu i stale rośnie lista „Przyjaciół szkoły” czyli naszych sponsorów. Pierwsi zgłaszają się na Żonkilową zachęceni naszymi
osiągnięciami edukacyjnymi i wychowawczymi. Drudzy wiedzą, że przekazane przez
nich dary wykorzystywane są przez nas we
właściwy sposób. Promocja szkoły na zewnątrz działa.
Czy wszystkie informacje na temat szkoły docierają do jej klientów? Czy uczniowie, ich rodzice i nauczyciele znają całą (!)
jej działalność? Jak zadbać o promocję szkoły w niej samej – w szkole? Oto pytania, które stawiamy sobie bardzo często.
Na codzienną pracę nauczycieli składają się nie tylko lekcje, ale również cały
szereg innych zadań, niekoniecznie związanych z edukacją i wychowaniem. Promujemy szkołę podczas wielu organizowanych
przez nas zajęć i imprez, których adresatami są wszyscy nasi „klienci” – dzieci i osoby dorosłe, ludzie zdrowi i niepełnosprawni w każdym wieku. Na szczególną uwagę
w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu zasługuje oferta dla osób
niepełnosprawnych.
Nie można nie zauważyć panującej tutaj
szczególnej atmosfery życzliwości, zrozumienia i tolerancji. To jednak nie wystarczy,
by ci ludzie poczuli się pełnowartościowi.
Dlatego szkoła umożliwia im uczestniczenie w popołudniowych zajęciach sportowych
i tanecznych prowadzonych w sali gimnastycznej. Wszyscy uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania podczas zajęć pozalekcyjnych, na które składa się m. in. koło
plastyczne, zespół wokalny i taneczny, kół-
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ko matematyczne, informatyczne, przyrodnicze, filmowe, teatralne, koło młodych redaktorów i ekologiczne oraz Klub Europejski.
Dla uczniów, którzy nie mają określonych
zainteresowań i nierzadko sprawiają problemy wychowawcze lub po prostu pozbawieni są opieki, od poniedziałku do piątku działa
świetlica popołudniowa „Wyjść naprzeciw”.
Dzieciaki dostają tutaj posiłek i pomoc w odrabianiu lekcji. Część czasu spędzają w pomieszczeniach świetlicowych, część w pracowni komputerowej i w sali gimnastycznej.
Dla dzieci młodszych codziennie od godz.
7:00-17:00 otwarta jest świetlica przedpołudniowa, w której znajdują opiekę i zajęcie
przede wszystkim dzieci z klas 1-3. W godzinach wieczornych organizowane są w szkole
dyskoteki, w których biorą udział uczniowie
szkoły podstawowej lub gimnazjum. Ponadto
wychowawcy organizują wspólne wycieczki,
wyjścia do teatru lub kina.
Od dawna, przynajmniej raz w roku,
odbywają się klasowe tzw. spotkania niekonwencjonalne. Wszyscy – nauczyciele,
uczniowie i ich rodzice spędzają razem czas
na wycieczce, podchodach, wspólnej zabawie, w kinie lub teatrze. Taka forma nie tylko bardzo zbliża, ale również pozwala lepiej
poznać podopiecznych i ich rodziny wzajemne relacje. Bardzo prężnie działają w naszej
szkole sekcje sportowe. Mamy piękną salę
gimnastyczną, w której chętnie gościmy nie
tylko naszych uczniów. Mogą w niej trenować, w ramach organizowanych popołudniami zajęć sportowych, również osoby dorosłe.

G

rupę organizacji, które nie
są nastawione na zysk,
w literaturze fachowej określa
się jako non-profit organisations
czyli organizacje niedochodowe.
Słowo niedochodowe nie oznacza
absolutnie, że są one deficytowe,
lub że przynoszą one straty.

P

ojęcie to odnosi się jedynie
do celu i przedmiotu
działania.
Małgorzata Taraszkiewicz
„Jak uczyć jeszcze lepiej?”
Wydawnictwo Arka Poznań 2001
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KTO

JEST
KLIENTEM SZKOŁY?
• uczeń
• rodzice
• społeczność lokalna
• nauczyciele

oraz potencjalni
uczniowie, rodzice
i nauczyciele
Małgorzata Taraszkiewicz
„Jak uczyć jeszcze lepiej?”
Wydawnictwo Arka Poznań 2001

Dużą wagę przywiązujemy do kulturalnego zachowania podczas zawodów sportowych i uroczystości. Dlatego zachęcamy
młodzież do uczestnictwa w wielu imprezach organizowanych w naszej szkole. Na
stałe wpisał się do naszego grafiku Ogólnopolski Turniej Tańca, którego publiczność to
przede wszystkim mieszkańcy naszego osiedla i ich dzieci. Inną imprezą, która ma stałe miejsce w szkolnym kalendarzu i której
adresatami są osoby w każdym wieku, jest
nasz coroczny festyn z okazji Dnia Dziecka. Spotyka się na nim cała niemalże lokalna
społeczność. Dzięki hojności naszych sponsorów i kreatywności oraz zapałowi nauczycieli nie tylko organizujemy świetną zabawę,
ale także zbieramy fundusze dla szkoły. Spośród ofert dla „naszych” rodziców wymienić należy bale sylwestrowe i karnawałowe
oraz warsztaty prowadzone przez pedagoga,
psychologa i nauczycieli, na których można
m. in. poszerzyć wiedzę na temat komunikacji interpersonalnej.
Przynajmniej kilka razy w roku zespoły nauczycieli przygotowują okazjonalne przedstawienia dla uczniów i ich rodzin.
Było spotkanie przy choince i wspólne śpiewanie kolęd, a na ostatnim pełnym wzruszeń
spotkaniu słuchaliśmy wierszy o przemijaniu. W bieżącym roku szkolnym obchodziliśmy bardzo uroczyście X-lecie istnienia
naszej szkoły. Na zaprezentowaną przez naszych „artystów” historię szkoły złożyło się
mnóstwo wydarzeń, bardziej i mniej ważnych. Wszystkie tworzą niepowtarzalną i tylko naszą tradycję, promują szkołę i przekonują o dobrej jakości naszej pracy. Powoduje
także, że w Zespole Szkół wszyscy klienci
czują się naprawdę dobrze.
Maria Kołodziejczak
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PROMOCJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

WYBRANE
1. Promocja szkoły
► Działania „na zewnątrz”
• coroczny udział w Targach Edukacyjnych,
• publikacje na łamach m.in. „Otwartej
Szkoły”, „Gońca Osiedlowego”, „Gazety
Wyborczej”,
• współudział w organizacji otwartych
imprez ogólnopolskich – Ogólnopolski Turniej Tańca Polskiego (wraz z Biblioteką Wojewódzką i Zespołem Tańca
Folklorystycznego „Cepelia”),
• zawody sportowe o zasięgu Miasta Poznania i Województwa,
• organizowanie otwartych imprez szkolnych: spotkania wigilijne, jasełka, coroczne festyny,
• organizowanie konkursów i zawodów
międzyszkolnych – unihokej, piłka nożna, „Majówka mądrych głów”, „Mikołajkowe zawody sportowe”, „Potyczki
gimnazjalne - Pomysłowa głowa” i inne
• udział uczniów w teledysku reklamowym ENEI (energetyka),
• otwarcie dla mieszkańców sali gimnastycznej,
• organizowanie wyborów (w szkole zawsze mieszczą się dwie komisje),
• organizowanie przez Radę Osiedla na terenie szkoły walnych zebrań mieszkańców osiedla, co jest okazją do pokazania
osiągnięć dzieci, przedstawienia problemów,
• warsztaty dla rodziców – psychologiczno-pedagogiczne i profilaktyka uzależnień
• wystawy tematyczne w Izbie Pamiątek,
• aktywne uczestnictwo w konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne,
• organizowanie zbiórek na rzecz osób
i instytucji potrzebujących pomocy (samorządy szkolne),
• udział w marszach i korowodach związanych z profilaktyką uzależnień organizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych (hasła, transparenty).
► Działania wewątrz szkoły
• wystrój – gazetki, gabloty,
• wizyty (występy) w Domu Samotnej
Matki, Domu Dziecka, Domu Opieki
Społecznej,
• film o szkole zrealizowany przez
uczniów i nauczycieli, wyświetlany dla
rodziców i na targach,
• zapraszanie do szkoły gości, ludzi prasy,
sztuki itp.,
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• aktywny udział naszych nauczycieli
w konferencjach metodycznych i innych
spotkaniach.
2. Prezentacja osiągnięć
szkoły w środowisku
• spotkania niekonwencjonalne z rodzicami,
walne spotkania mieszkanców,
• imprezy otwarte – przedstawienia, wystawy, minilista przebojów, zawody sportowe,
festyn osiedlowy, turnieje tańca i inne
• publikacje na łamach „Gońca Osiedlowego”, „Gazety Wyborczej”, „Płomyczka”
• film o szkole
• wydano zbiorek poezji uczniów i nauczycieli „Wiosną o jesieni”
• prezentacja osiągnięć uczniów na zebraniach ogólnych
• udział młodzieży w konkursach pozaszkolnych
• współpraca z innymi placówkami dzielnicy
Grunwald i z innych miast (Nowy Tomyśl,
Środa Wlkp., Konin)
• wystawy tematyczne prac uczniowskich
w auli szkoły, Izbie Pamiątek, bibliotece
i świetlicy szkolnej
3. Pozyskiwanie sojuszników
(współpraca)
► w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej szkoła współpracuje z:
• PPP nr 2 (opracowywanie programów
naprawczych, pomoc uczniom, doskonalenie nauczycieli)
• PPP dla Dzieci i Młodzieży o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych
• Zespołem ds. nieletnich Policji Grunwald
• Komitetem Ochrony Praw Dziecka (np.:
w ramach programu „Starszy Brat, Starsza Siostra”)
• Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa (konsultacje w sprawie uczniów
adoptowanych, wykazujących syndrom
odrzucenia),
• Polskim Towarzystwem Dysleksji (praca
z dzieckiem dyslektycznym)
• OPNS przy SP 7 (diagnoza wczesnoszkolna, praca terapeutyczna z uczniem,
terapia rodzin, szkolenia dla nauczycieli
i rodziców sześciolatków),
• Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym
w Poznaniu Oddział dla Dzieci Autystycznych (szkoła jest miejscem terapii
dzieci, pracownicy oddziału szkolą nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem
autystycznym)
► w zakresie pomocy socjalnej

• MOPR Grunwald (dożywianie i doraźna
pomoc socjalna uczniom)
• Parafia św. Jadwigi Śląskiej,
• Okoliczni darczyńcy (osiedlowe piekarnie, cukiernie – dostarczają wskazanym
przez szkołę rodzinom wypieki świąteczne)
► w zakresie profilaktyki
• Dominikańskie Centrum Informacji
o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych (spotkania dla rodziców, nauczycieli i gimnazjalistów)
• Ośrodek Walki z Uzależnieniami Caritas
Poznań (profilaktyka uzależnień)
• Ośrodek Walki z Uzależnieniami Monar
• Rodzinny Sąd Rejonowy (Wydz.VII
i VIII) (współpraca z kuratorami, sędziami w indywidualnych przypadkach),
• Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej
„Sedno” (profilaktyka uzależnień),
► w zakresie edukacji ekologicznej
• Instytut Zielarstwa i Przetworów Zielarskich (powstanie ogródka szkolnego, zajęcia w parku przy instytucie)
• Schronisko dla zwierząt przy ulicy Bukowskiej (pomoc finansowa, zbiórki
żywności, odwiedziny i uczulanie dzieci
na los bezdomnych zwierząt)
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (akcje sadzenia drzewek, konkursy
przyrodnicze)
• Reba – Organizacja Odzysku S.A.
(zbiórki baterii)
• Wielkopolska Giełda Warzywno –
Ogrodnicza (Spotkania z dziećmi
„Z kwiatami za pan brat”)
► w zakresie edukacji europejskiej
• Stowarzyszenie Młode Centrum (zajęcia
warsztatowe dla młodzieży gimnazjalnej)
• Centrum Edukacji Europejskiej (działalność Szkolnego Klubu Europejskiego)
► w zakresie edukacji prozdrowotnej
• MOS w Poznaniu (centrum rekreacyjno
– sportowe)
• Rotarakt Club Poznań (sprzęt rehabilitacyjny)
• Poradnia Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci Słabowidzących (konsultacje logopedyczne, rehabilitacja)
• Poradnia Diagnozy i Rehabilitacji Słuchu przy PZG Poznań, (diagnozy i konsultacje)
• Stowarzyszenie „Ponad” – rodziców
i opiekunów dzieci z ADHD (szkolenia,
kursy wychowawcze dla rodziców, punkt
konsultacyjny)
(dokończenie na stronie 9)
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(dokończenie ze strony 8)

• Policja Wydział Ruchu Drogowego (spotkania, pogadanki, bezpieczeństwo na
drodze)
• Policja Wydział Prewencji (przestępczość, karalność wśród dzieci i młodzieży zachowania ryzykowne,)
• Straż Miejska (walko z przemocą, wymuszeniami, zasady bezpieczeństwa)
• Akademia Medyczna (diagnozy środowiskowe)
• PTTK Ratuje, PTTK Luboń (udział
w pieszych rajdach)
► w zakresie „planowania przyszłości”
(szkoły ponadgimnazjalne)
• Centrum Doradztwa Zawodowego
(szkolenia dla nauczycieli, seminaria dla
uczniów klas trzecich gimnazjum, konsultacje indywidualne)
► w zakresie pomocy finansowej szkoła ma
wielu drobnych sponsorów, najważniejszym z nich jest Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Osiedla Kwiatowego, osiedlowe
firmy;
► Inne:
• Gazeta Wyborcza (stały udział w konkursach, wizyty w redakcji, publikacje
prac uczniowskich)
• Głos Wielkopolski
• Parafia św. Jadwigi Śląskiej (wspólne inicjatywy: teatr, jasełka, rekolekcje
szkolne)

• Rada Osiedla (wspólne inicjatywy dla
środowiska lokalnego np. uczestniczenie w potyczkach międzydzielnicowych
miasta, Coroczny Festyn Osiedlowy)
• UAM Instytut Psychologii i Pedagogiki, Akademia Wychowania Fizycznego
(praktyki studenckie, staże)
• Biblioteka Raczyńskich – w szkole mieści się 63 filia tej biblioteki,
• Zespół folklorystyczny „Cepelia”
• Klub Sportowy „Lech”
4. Współpraca międzynarodowa.
Nawiązano korespondencję ze szkołą
w Sankt Petersburgu.
5. Pozyskiwanie sojuszników – sponsorzy
Sponsorzy wspomagają bieżącą działalność szkoły (zwracamy się do nich tylko z konkretnymi potrzebami). Sponsorów
pozyskują wszyscy nauczyciele. Większość
okolicznych sklepów i hurtowni to „ Przyjaciele szkoły”.
Możemy również liczyć na pomoc osób
fizycznych (rodzice, nauczyciele). Sponsorzy
są nam niezbędni zarówno jeśli chodzi o wykonanie usług, (malowanie, szycie, drobne
remonty), jak i o zaspokajanie potrzeb szkoły w jej bieżącej działalności (nagrody na zakończenie roku szkolnego, fanty i nagrody
na festyn itp., pomoc w urządzaniu świetlicy profilaktyczno - wychowawczej „ Wyjść
naprzeciw”)

FORMY PROMOCJI
I. DZIAŁALNOŚĆ

SZKOŁY NA RZECZ
ŚRODOWISKA LOKALNEGO

Udział młodzieży na rzecz środowiska
przejawia się miedzy innymi w wykonywaniu prac społecznie-użytecznych.
Najczęściej wykonywane działania obejmują:
• prace porządkowe nad pomnikami pamięci
narodowej (cmentarz Powstańców Wlkp.),
• pomoc w pracach porządkowych i konserwacyjnych w Przedszkolu nr 5 w Szamotułach,
• opieka nad parkiem przy Zamku Górków
w Szamotułach,
• organizowanie imprez kulturalnych dla
Domu Dziecka w Szamotułach,
• akcje charytatywne w ramach „Caritasu”,
• sprzątanie świata,
• udział w międzyszkolnym konkursie wiedzy religijnej,
• aktywny udział w zawodach sportowych na
szczeblu powiatowym i wojewódzkim,
• promocje szkoły w ramach Dnia Patrona,

ZESPOŁU SZKÓŁ
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• wykonywanie prac dyplomowych w ramach egzaminów z przygotowania zawodowego i z nauki zawodu na terenie szkoły
lub w zakładach młodocianych pracowników,
• działalność młodzieży w powiatowym kole
PCK oraz Sanepidem w Szamotułach,
• współpracę ze ZBoWiD-em,
• kontakty z Cechem Rzemiosł Różnych
w Szamotułach oraz Stowarzyszeniem
Kupców Szamotulskich,
• akcję krwiodawstwa,
• współpracę z zaprzyjaźnioną szkołą,
• działalność związaną z Powiatowymi Dniami Techniki,
• współzawodnictwo międzyszkolne w powiatowych Konfrontacjach Teatralnych,
• wolontariat,
• koncerty muzyczne dla społeczności lokalnej,
• konkursy ekologiczne na szczeblu powiatowym.

6. Współpraca z rodzicami
• Przy tworzeniu Programu Wychowawczego Szkoły – oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli (ustalenie wspólnych celów i frontu działań)
• 4 razy w roku organizowane są walne zebrania dla rodziców (w grupach, zgodnie
z etapami edukacji, na których prezentuje
się ważne problemy, sprawozdania, informacje, zamierzenia itp.)
• współpraca z Radą Rodziców (zebrania
z dyrektorem 1 raz w miesiącu)
• zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami RR opiniuje wybrane dokumenty i prace
nauczycieli,
• organizowanie skrzynki kontaktowej z hasłem „Co mógłbyś ofiarować szkole?”
• zwracanie się z apelami o konkretną pomoc - na zebraniach ogólnych (dyrektor)
i w klasach (wychowawcy)
• bieżący przepływ informacji nauczyciel –
rodzic (dyżury dla rodziców – każdy nauczyciel ma w wybranym dniu tygodnia
dyżur w wyznaczonych godzinach)
• ustalanie zasad pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach (pisemne kontrakty zawierające zasady, konsekwencje, wskazówki itp.)
• odpowiadamy na apele rodziców i dostrzeżone ich potrzeby
• warsztaty dla rodziców
Elżbieta Walkowiak

SZAMOTUŁACH
Każda z tych prac wymaga starannego
i wszechstronnego przygotowania. Wychowawca lub opiekun czuwa nad sumiennym
i precyzyjnym wykonywaniem czynności.
Kontakty młodzieży ze środowiskiem, połączone z osobistym, choćby niedużym wysiłkiem uczniów, pozwalają określić stosunek
poszczególnych członków zespołu klasowego do pracy.
Najczęściej stosowane formy promocji
wychodzących poza strukturę wewnętrzną,
na których umieszcza się logo i nazwę szkoły, to: koszulki, breloczki, naklejki, kalendarze, foldery.
W czasie imprez kulturalnych lub festynów reklamujemy firmy naszych sponsorów
miedzy innymi takich, którzy należą do Towarzystwa Kupców Szamotulskich.
Jednym z ważniejszych wydarzeń umożliwiających prowadzenie promocji jest
„dzień otwarty”. W tym dniu odwiedzają
szkołę przyszli uczniowie wraz z rodzicami.
(dokończenie na stronie 10)
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PROMOCJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
(dokończenie ze strony 9)

Naszym zadaniem jest zaprezentować szkołę tak, by wielu z odwiedzających wyszło
z przekonaniem, że jest to szkoła ich marzeń.
W czasie tych spotkań dyrekcja szkoły stara
się w sposób ciekawy przedstawić informacje o działalności wychowawczo-dydaktycznej szkoły.
W szkole inicjujemy i serdecznie odpowiadamy na propozycję ze strony Policji,
Służby Zdrowia, Sanepidu, Straży Pożarnej.
W Zespole Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach wynajmujemy sale na
ćwiczenia gimnastyczne (aerobic). Zajęcia
cieszą się powodzeniem. Przychodzą panie
z różnych rejonów miasta. W salach dydaktycznych odbywają się kursy prawa jazdy dla
naszych uczniów i osób spoza szkoły, a także
kursy samoobrony.
W placówce naszej wydajemy także gazetkę szkolną „Strzała” informującą o bieżących sprawach szkoły i środowiska.
Trud podjęty w zakresie promocji i jej
konsekwentne prowadzenie owocuje umocnieniem pozycji szkoły w lokalnym środowisku.

II. PROGRAM

WSPÓŁPRACY SZKOŁY

Z RODZINĄ

Jednym z ważnych zadań w zakresie współpracy z rodzicami jest stwarzanie przez szkołę odpowiednich warunków
dla wzbogacania wspólnych przeżyć rodziców i uczniów. Szkoła zaprasza rodziców
do udziału w imprezach, wycieczkach i zajęciach organizowanych w klasie.
Współpracę z rodzicami prowadzi się
w trzech płaszczyznach:
1. Czynny udział rodziców w życiu klasy –
współzawodnictwo w imprezach, pracach
podejmowanych przez klasę, sprawowanie opieki na wycieczkach, udział w naradach klasowych.
2. Udział rodziców w realizacji zadań wychowawczych.
3. Różnorodne formy kontaktów indywidualnych z wychowawcą – tzw. wywiadówki.
Współdziałanie rodziców z nauczycielami nie stanowi celu samego w sobie, ale powinno mieć charakter zachowań pragmatycznych, użytecznych. Przede wszystkim ma
służyć uczniowi, jego wychowaniu, kształceniu, rozwojowi.
W Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach
rozwija się w ostatnich latach program pedagogizacji rodziców.
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Pedagogizacja rodziców to nie tylko organizowanie dla nich odczytów i dyskusji
pedagogicznych. To również prowadzenie
rozmów indywidualnych, odwiedzanie rodzin uczniów w ich domu, udział rodziców
w zajęciach i imprezach szkolnych.

III. WSPÓŁPRACA

Z MEDIAMI

Promocja szkoły jest nieskuteczna, a nawet może przynieść skutki odwrotne od zamierzonych, jeżeli będzie prowadzona przy
niechętnym nastawieniu prasy, radia i telewizji. Opiniotwórczość mediów wynika więc
przede wszystkim z ich masowości.
Wykorzystanie mediów polega na:
• promowaniu osiągnięć szkoły, jej uczniów
i nauczycieli (tworzenie wizerunku placówki),
• wyjaśnianiu nieporozumień czy kontrowersji związanych z jakimś zdarzeniem
w szkole,
• prezentacji własnej osoby i osobistych osiągnięć, co może umocnić pozycję dyrektora
– menadżera w środowisku.
Współpraca Szkoły z mediami opiera
się głównie na publikacjach w lokalnej prasie szamotulskiej. Artykuły w gazecie najczęściej promują wewnątrzszkolne wydarzenia, jak np.:
• otwarcie nowego roku szkolnego (informacje o liczbie uczniów i oddziałów, kierunkach kształcenia itd.),
• zakończenie roku szkolnego (dane o liczbie
promowanych, sukcesach szkoły itd.),
• matury (wyniki, wybór przedmiotów egzaminacyjnych itp.),
• dane o uczniach, którzy zostali przyjęci do
szkoły,
• uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru,
• budowę nowej szkoły,
• sprzątanie świata,
• Dzień Sportu,
• Dzień Patrona,
• egzaminy z nauki zawodu,
• konkursy regionalne i centralne w takich
zawodach jak: cukiernik, piekarz, kucharz,
stolarz,
• organizacje Święta Wiosny itp.
• koncerty dla społeczności lokalnej,
• konkursy z różnych dziedzin.
Tego rodzaju wiadomości utrwalają
w środowisku przekonanie o tym, że w naszej szkole wciąż coś dobrego się dzieje, że
tutaj dba się o rozwój różnych, nie tylko lekcyjnych form wychowania.
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IV. EFEKTY

PROMOCJI SZKOŁY
W ŚRODOWISKU

Osiągnięcia szkolne uczniów Zespołu
Szkół nr 3 w Szamotułach są znaczące. Docenione zarówno przez władze powiatowe,
jak i przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Najbardziej widoczna jest działalność
społeczno-użyteczna na rzecz rolnictwa. Co
roku do kasy Samorządu Szkolnego wpływa kwota około 16.000 zł. Efekty tej pracy
to zebranie każdego roku kilkudziesięciu ton
płodów rolnych, zasadzenie 50 ha lasu. Wymiernymi efektami może szkoła się poszczycić przy pracach porządkowych i malarskich
na terenie Przedszkola nr 5 w Szamotułach.
Znaczące i doceniane przez innych prace
szkoła osiąga w czasie tzw. dni „Sprzątania
Świata”: np. coroczne zebranie 230 worków
śmieci, uprzątniecie 4,5 km dróg, 1 ha terenu
przyszkolnego.
W Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach
z dużym sukcesem promuje się działalność
sportową. Do osiągnięć naszej młodzieży zaliczyć można:
• mistrzostwo powiatu w koszykówce,
• wicemistrzostwo w wojewódzkich biegach
przełajowych,
• mistrzostwo powiatu w tenisie stołowym,
• wicemistrzostwo drużyny w powiecie
w piłce nożnej,
• udział ucznia Liceum Ekonomicznego
Macieja Sucharskiego w Paraolimpiadzie
w Sydney i zdobycie w finale pływania na
200 m w stylu dowolnym V miejsca,
• uzyskanie III miejsca w lidze lekkoatletycznej w województwie.
Na uwagę zasługują także efekty współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych w Szamotułach, Oddziałem Wielkopolskich Fabryk Mebli S.A. w Szamotułach, firmą
stolarską „Floyd” sp. z o.o. w Szamotułach,
Stowarzyszeniem Kupców Szamotulskich
oraz z innymi zakładami młodocianych pracowników.
Dzięki wsparciu tychże instytucji młodzież w ramach egzaminów czeladniczych
i na tytuł robotnika wykwalifikowanego wykonuje prace praktyczne na rzecz szkoły
i środowiska. Wartość tych prac wyceniono
za okres ostatnich 3 lat na około 80.000 zł.
Wyżej wymienione efekty współpracy ze środowiskiem pozwalają szkole uzyskiwać coraz większy prestiż w powiecie,
a tym samym pozyskiwać dodatkowe środki
czy to w formie pieniężnej czy też rzeczowej
na różne inicjatywy związane z funkcją edukacyjną szkoły oraz promocyjną w środowisku lokalnym.
Waldemar Przybyszewski

JAK TO ROBIĄ INNI?

PROMOCJA
Szkoła Podstawowa na osiedlu mieszkaniowym Jeziorany powstała 34 lata temu m.
in. z myślą o dzieciach pracowników Odlewni Żeliwa. W czasach, gdy Zakład rozbudowywał się bardzo prężnie.
Szkołę zbudowano dla ok. 600 uczniów
(tylu jest też obecnie), ale miała już w swoich murach prawie 2000 dzieci! Dzięki
sprawnej organizacji wszystkie podmioty
szkolne nieźle sobie w tych ekstremalnych
warunkach radziły. Teraz, po latach, do szkoły uczęszczają często wnuki tych pierwszych
pracowników – a rodzice nie są już związani z Odlewnią.
W budynku szkolnym ważne jest pierwsze wrażenie. Dlatego zadbaliśmy o przytulny i „zachęcający” wygląd korytarzy szkolnych. W halllu głównym znajdują się gazetki,
na których zamieszczamy informacje o sukcesach uczniów, wiszą dyplomy, wycinki prasowe, plakaty zachęcające do udziału
w konkursach, zestawienia o wynikach prowadzonych w szkole akcji itp. Te informacje są na bieżąco aktualizowane. Dba o to
pan woźny, do którego nauczyciele, dzieci
i rodzice przynoszą wiadomości do wywieszenia. Właśnie w hallu głównym najczęściej
pojawiają się rodzice i czekają na pierwszoklasistów. Stąd wchodzi się na stołówkę
szkolną (także osoby spoza szkoły), do pedagoga, psychologa szkolnego, higienistki, do
sekretariatu... Uczniowie wiedzą, że tu jest
„informacyjne centrum dowodzenia”.
W okresie świątecznym króluje w hallu choinka i wystawa szopek bożonarodzeniowych. Wtedy często wchodzą do szkoły dziadkowie z wnukami czy młode mamy
z dziećmi, by pooglądać wszystko z bliska.
Na pozostałych korytarzach mamy wywieszone wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów dla klas I-III i dla IVVI. Jest też kalendarium życia szkolnego.
Kółka przedmiotowe i prace plastyczne dzieci mają swoje stałe i często aktualizowane
miejsca.
W częściach korytarza, w których najczęściej przebywają dzieci ze starszych klas wywieszana jest gazetka samorządu uczniowskiego „Przerywnik”.
Do szkolnej edukacji ekologicznej realizowanej w szkole przede wszystkim praktycznie udało się „wciągnąć” rodziny dzieci.
Dwa razy w roku – jesienią i wiosną odbywa
się wielka akcja zbierania makulatury. Każdy przynoszący ma od razu ważoną swoją
porcję, zapisywany wynik, gdyż rywaliza-

SZKOŁY W MAŁYM ŚRODOWISKU

cja odbywa się klasowo i indywidualnie. Ilości makulatury są często takie, że bez pomocy dorosłych uczniowie nie mogliby jej do
szkoły dostarczyć.
Zbieranie puszek aluminiowych i baterii odbywa się codziennie, w kantorku u pana i pani woźnej. Wyniki też są zapisywane,
aktualizowane co miesiąc na tablicy ogłoszeń. Podczas Święta Szkoły są dyplomy
i nagrody.
Ta impreza jest połączeniem festynu
i święta szkoły – pokazem różnych umiejętności i talentów dzieci oraz okazją do wspólnej zabawy. Głównym organizatorem tej uroczystości jest Rada Rodziców.
Kolejnym ważnym punktem działalności
szkoły jest współpraca z działającym pod patronatem spółdzielni mieszkaniowej klubem
„Relax”. Wspólnie organizujemy imprezy
i akcje – np. malowanie tabliczek „szanuj
zieleń”, wykonywanie prac na aukcje towarzyszące Wielkiej Orkiestrze Świątecznej
Pomocy itp., pomoc finansowa przy zakupie nagród – szczególnie dla szkolnej strzelnicy sportowej.
Strzelnica cieszy się wielkim powodzeniem wśród naszych uczniów, absolwentów,
rodziców i mieszkańców osiedla. Skupia
wielu chętnych, niezależnie od pogody. Dodatkowo służy integracji środowiska nauczycielskiego z naszego miasta i gminy – z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Już trzeci raz
„strzelaliśmy” o Puchar Dyrektora SP 4. Co
roku jest trudniej, ale i sympatyczniej, gdyż
trenuje i zgłasza się do zawodów coraz więcej drużyn. Opiekunami na strzelnicy jest kilkoro naszych nauczycieli, pan woźny i pani
sprzątaczka, której trudno dorównać w celnym strzelaniu! Fachową opieką służy śremska Liga Obrony Kraju.
Nasze osiedle ma telewizję kablową i nadaje lokalny program. Szkoła ma swoje miejsce na antenie – raz w miesiącu nadawany
jest program „Halo, tu czwórka”. Pod czujnym okiem fachowców z TV Relax szkolna
grupa telewizyjna nagrywa kamerą wydarzenia z życia szkoły, a potem w profesjonalnym studiu kończą pracę, tak by rodzice
i mieszkańcy mogli w ten sposób uczestniczyć w życiu szkoły.
Kto nie zobaczy programu, może o ważnych szkolnych sprawach przeczytać w lokalnej prasie, gdyż systematycznie współpracujemy też ze śremskimi gazetami.
Szkoła ma swoją stronę internetową –
www.republika.pl/sp4srem. Szkolny inforSTYCZEŃ
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matyk aktualizuje stronę, a dzieci i rodzice
coraz częściej na nią zaglądają. Po zdobyciu
tytułu „Szkoły z klasą” pozostała nam m.in.
gazetka internetowa „Z archiwum czwórki”,
która konkuruje z tradycyjną gazetką szkolną „Pchłą”.
Mam nadzieję, że dobrze posłuży promocji szkoły w środowisku nawiązanie współpracy z zagranicznymi szkołami w ramach
programu Socrates Comenius. Jesteśmy już
po wizycie przygotowawczej we francuskim
Nantes i od września przyszłego roku ruszamy z realizacją szkolnego projektu.
Na stałe w kalendarz wydarzeń wpisały
się dni otwarte szkoły dla przyszłych pierwszoklasistów i ich rodziców. Wielu rodziców
coraz staranniej przygotowuje się do wyboru szkoły swojego dziecka. My też zdajemy
sobie sprawę, że wiedza o szkole i wrażenia,
które pozostawi szkoła po tych pierwszych
odwiedzinach, są bardzo ważne. Są więc kolorowe ulotki o szkole, słodkie niespodzianki, wesoła kawiarenka i w najróżniejszych
formach pokazywane osiągnięcia uczniów.
Można wtedy też zajrzeć do klas i pomieszczeń szkolnych.
W okresie niżu demograficznego, gdy
dzieci do pierwszych klas przychodzi coraz
mniej, drzwi otwarte i inne działania nagłaśniające życie szkolne – szczególnie sukcesy
uczniów – są bardzo istotne.
Większość opisanych działań w szkole
odbywa się właśnie dla szkoły i dla otoczenia. Jest to oczywiście dobra promocja szkoły, ale przede wszystkim dzieci widzą, że
chodzą do dobrej szkoły. A my, nauczyciele staramy się uświadomić im, że szkoła jest
dobra, bo to oni, uczniowie są dobrzy – mają
sukcesy w konkursach wiedzy, wspaniale
wykonują prace plastyczne, strzelają coraz
celniej, co roku potrafią zebrać więcej makulatury, itd., itd.
Różnorodne działania szkolne mają sprawić, że każdy w szkole znajdzie coś dla siebie, w czymś okaże się sprawny. Każde
osiągnięcie dziecka jest więc promowane
w społeczności szkoły i osiedla, by pomóc
uczniowi budować poczucie własnej wartości. A nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły też lepiej się pracuje w szkole, o której się dobrze mówi, przyjemniej się
wtedy z miejscem pracy identyfikować i myśleć o następnych działaniach dla polepszenia szkolnego życia.
Ewa Wańska
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SPOSOBY PROMOCJI – WYWIADÓWKA

TWORZENIE

WIZERUNKU SZKOŁY PODCZAS SPOTKAŃ Z RODZICAMI
CZYLI „MAMO, TYLKO NIC NIE MÓW”

Takie słowa najczęściej słyszę od mojego
dziecka, kiedy wybieram się na kolejną wywiadówkę lub zebranie rodzicielskie. Przyrzekam
i jemu i sobie, że się nie odezwę, ale czasem
nie wytrzymuję i wtedy... No właśnie! Nawet
kiedy o tym myślę, odczuwam irytację. A sadząc po tym co mówią inni, nie jestem w swym
stanie odosobniona.

Następnie otrzymujemy polecenie, aby coś
z tym zrobić, bo wychowawca nie ma już siły.
Tylko, co zrobić? Apelować? Kiedy proponujemy, aby może uatrakcyjnić lekcje, nie odpytywać tylko pisemnie, nie straszyć w pierwszej
klasie maturą itd... spotykamy się ze zdumionym milczeniem nauczycieli. Szkoła przecież
dała z siebie wszystko.

Najbardziej wymyślne urządzenia wspomagające prezentację
nie zastąpią charyzmy mówcy, humoru, błyskotliwości i erudycji,
które od setek lat pozwalają mówcom zjednywać sobie publiczność.
Amir Jan Fazlagić – „Marketingowe zarządzania szkołą”, Wydawnictwa CODN 2003

Najczęściej niestety komentarz do komentarza obraca się przeciwko mojemu własnemu
dziecku. Odczuwa to, bowiem nauczyciele analizują głosy rodziców długo i jeśli nie mają argumentów od razu, to odpowiadają dopiero
dziecku, pokazując kto tutaj jest górą i kto tutaj
rządzi. Że przesadzam, że tak nie jest... może
trochę, ale dla mnie już samo wyjście na zebranie wiąże się ze stresem. Po pierwsze, zostaję posadzona do ławki szkolnej, a to kojarzy
mi się z pisaniem klasówki. Z pulpitu bije rozpacz wyryta przez delikwentów siedzących tu
przede mną. Inni rodzice też siedzą niepewnie,
a co zauważyłam, zawsze siadamy na raz wybranych miejscach, jak karna klasa. Jest tylko
trochę mniej wygodnie niż kiedyś bo i tusza nie
ta i płaszcze mamy na sobie, bo przecież nikt
nie proponuje nam szatni.
Czy taka sytuacja sprzyja dobrej komunikacji z wychowawcą? Chyba nie! Myślę jednak,
że brak przywiązywania wagi do warunków
spotkań wynika trochę z tego, że tak naprawdę, nikomu nie zależy na prawdziwej współpracy z rodzicami (mają jak najszybciej sobie iść),
bo przecież na edukacji znamy się tylko my –
nauczyciele.
Wywiadówki przebiegają według pewnego ustalonego scenariusza. Po odczytaniu
przez prowadzącego aktualnych komunikatów, jest miejsce na uwagi, że nasze dzieci: nie
chodzą, nie przygotowują się, nie słuchają, nie
odrabiają, nie czytają, itd. itp. Wszyscy wiercą się w ławkach i popatrują bezradnie, bo wynika z tych uwag, że nasze dzieci są po prostu
okropne i nie nadają się absolutnie do nauki
w tej szkole (może nawet w żadnej!). Szczególnie dużo uwag jest w stosunku do chłopców, którzy jeszcze dodatkowo brzydko piszą
i nie prowadzą porządnie zeszytów i w ogóle
przeszkadzają.
W rezultacie tych wywodów, my rodzice,
patrzymy na siebie wilkiem i zastanawiamy
się z kim też to nasze dziecko musi przestawać.
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A przecież od czasów starożytnych wiadomo, że przez samo gadanie jeszcze niczego
nie udało się zmienić, że poprawa sytuacji zależy od zaangażowania obu stron i wspólnej refleksji.
Potem przychodzi chwila straszna, bowiem zostają wyczytane nazwiska tych rodziców, którzy proszeni są o indywidualne rozmowy z nauczycielami przedmiotów. Rozpoczyna
się bieg do pokoju nauczycielskiego, by zdążyć przed innymi. Niestety... tam już kłębi się
tłum takich samych jak my poproszonych do
rozmowy. Drzwi pokoju uchylają się od czasu
do czasu i w tej szparze odbywają się „rozmowy”. Ale czy można to nazwać rozmową? Znowu górą jest nauczyciel, on nam komunikuje

wywiadówkę i powiedział, że więcej nie pójdzie, bo czuł się jak uczniak.
Myślę, że dużo jeszcze wody upłynie, zanim tak naprawdę zaczniemy rozmawiać ze
sobą jak partnerzy, że zaczniemy słyszeć co do
siebie mówimy i mówić tak, aby rzeczywiście
sobie nawzajem pomóc. Rodzicom bowiem,
nie jest obojętne jak i czego uczy się ich dziecko. Czy tylko z teorii i mocy ustawy o systemie oświaty jest „podmiotem” procesu edukacyjnego, czy traktowane jest tak naprawdę
jak „przedmiot”, który ma wykonać określone przez nauczyciela czynności i nie sprawiać
kłopotu swoimi zapytaniami, wątpliwościami
i brakami.
Jak zacząć budowanie partnerskich relacji. Wystarczy tak niewiele, na początek porządna tablica informacyjna dla rodziców,
umieszczona w takim miejscu, aby każdy z nas
mógł zobaczyć – jacy nauczyciele uczą w klasie jego dziecka, kiedy mają dyżury i można
z nimi spokojnie porozmawiać (telefonicznie
lub oczywiście po wcześniejszym umówieniu
się). Postarać się o wydzielenie w szkole spokojnego miejsca do rozmowy, aby rodzice nie
czuli się upokarzani, kłębiąc się w tłumie pod
drzwiami pokoju nauczycielskiego. Czasami
trzeba opowiedzieć o sprawach bardzo osobistych. Wystarczy, by traktowano rodziców
uprzejmie i rzeczowo a nie roszczeniowo. Być
może wtedy skuteczniej sobie nawzajem po-

Metody promocji bezpośredniej są skuteczne i tanie.
Najważniejsze z nich to wystąpienia publiczne, m. in.
spotkania z rodzicami, komunikacja osobista nauczyciela
z rodzicami, targi edukacyjne, wycieczki rodziców.
Amir Jan Fazlagić – „Marketingowe zarządzania szkołą”, Wydawnictwa CODN 2003

swoją ocenę sytuacji. Nie czeka na nasze tłumaczenie, tylko poleca, żeby coś z tym zrobić
i to jak najszybciej, bo „matura, wie pani, jest
nowa i dziecko w tej sytuacji nie ma żadnych
szans”. Kiedy zirytowana, upokorzona i przerażona pytam, czy pani jest jasnowidzem, obrażona podnosi tylko głos. I oto ja, niespecjalista
z przedmiotu mam nauczyć moje dziecko fizyki, chemii, geografii... (i co tam jeszcze, każdy
może wpisać własny zestaw). No to pytam się,
po co mi taka szkoła, w której nie ma fachowców, nie ma partnerów, nie ma współpracy?
Tłum wokół pokoju nauczycielskiego gęstnieje, czuję na sobie oddech innych, więc
w końcu potulnieję i wycofuję się. Czuję się,
jak po oblanym egzaminie i w duchu klnę mojego męża, który tylko raz w życiu poszedł na

możemy a sukces naszych dzieci - uczniów będzie większy i bardziej dostrzegalny także na
ulicach naszego miasta. Jeżeli nauczyciele liczą na wsparcie rodziców, muszą zacząć traktować ich poważnie, tak jak traktuje się partnerów. Nie wystarczą tylko deklaracje słowne.
Nie stworzymy pożądanego wizerunku szkoły
jako miejsca ze wszech miar godnego polecenia, jeśli podczas spotkań z rodzicami wysyłamy wszystkie możliwe sygnały pokazujące
szkołę i pracujących w niej nauczycieli jako
beton, którego żadna zmiana nie ruszy.
P.S. Mam nadzieję, że skutkiem tego tekstu, napisanego na życzenie jednej z koleżanek redakcyjnych,
nie będzie śledztwo nauczycielskie, o którą szkołę
chodzi i o czyje dziecko. Opisane przykłady wynikają z wieloletniej praktyki w uczęszczaniu na wywiadówki.

Aleksandra Gołębiewska
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SPOSOBY PROMOCJI – GAZETKA SZKOLNA

REFLEKSJE
Powiedz dziecku,
że jest dobre, że umie, że potrafi.
Janusz Korczak
Janusz Korczak – wielki pedagog i wychowawca posiadał znakomite wyczucie
dziecięcej psychiki. Żądał równouprawnienia dziecka, poważnego traktowania jego
spraw i przeżyć, wychowania w umiłowaniu
dobra, piękna i wolności. Jego postawa pełna szacunku i zaufania do dzieci i młodzieży stała się podstawą systemu pedagogicznego, łączącego zasadę kierowania dziećmi
z zasadą ich samodzielności. Samorząd i gazetka szkolna to właśnie formy pobudzające
aktywność dzieci w tym systemie. Korczak
wierzył mocno w potrzebę pism dla dzieci
i młodzieży, ale takich pism, które by poruszały tematy ważne i ciekawe dla nich; których współtwórcami i współpracownikami
byłyby one same.
Gazetka szkolna jest więc tak cennym
narzędziem wychowawczym, że powinna
funkcjonować w każdej szkole. Tam, gdzie
już jest, jej poziom powinien być stale i systematycznie podnoszony, a tradycja umacniana. Wielu z nas nawet sobie nie wyobraża
jak świetnymi obserwatorami i redaktorami mogą być uczniowie wszystkich typów
szkół. Gazetki powstają przecież w szkołach
podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, a nawet przedszkolach. Każda grupa odzwierciedla inny stopień dojrzałości i odmienną wagę poruszanych spraw,
co jest oczywiste i ma swoisty urok. W tych
szkołach, gdzie nauczyciele potrafią zagospodarować młodzieńczy i dziecięcy zapał, widać zaangażowanie i radość wspólnego
tworzenia.
Jaki pożytek przynosi gazetka szkolna?
Lista odpowiedzi na to pytanie
jest bardzo długa i można ją stale
rozszerzać:
• uczy sumiennego spełniania dobrowolnie przyjętych zobowiązań,
• uczy planowej pracy opartej na
rozszerzonym wysiłku rozmaitych ludzi,
• umożliwia wyrażanie własnych
przeżyć i przemyśleń, a także
uczy śmiałości w ich wypowiadaniu,
• uczy współpracy w grupie,
• wyzwala emocje,

O GAZETCE SZKOLNEJ…

• uczy odwagi w korzystaniu z wolności,
• uczy odpowiedzialności za swoją wolność,
• kształtuje poczucie estetyki i wrażliwości
na nią,
• umożliwia partnerstwo i współpracę między nauczycielami i uczniami,
• buduje przywiązanie do szkoły,
• umożliwia współtworzenie tradycji szkolnej,
• zbliża szkołę do rodziców, absolwentów
i środowiska,
• umiejętnie redagowana, promuje szkołę.
Dobra gazetka uczy się spierać i wyrażać własne poglądy w oparciu o zasady fair
play. Umożliwia jawną dyskusję i polemikę.
Jest swojego rodzaju sumieniem wspólnoty szkolnej. Zbliża nie tylko redaktorów, ale
i wszystkich uczniów. Dzięki niej poznają się
tacy, którzy się nie znali wcześniej. Ujawniają się ci, którzy potrafią tworzyć w ciszy –
z piórem, czy ołówkiem w ręku. Gazetka
szkolna, jak sama nazwa wskazuje, powinna zajmować się sprawami szkoły, do której
uczęszczają jej redaktorzy i autorzy. W takich gazetkach odzwierciedla się charakter
i ukazują się priorytety danej szkoły. Czytając o życiu szkoły i problemach, które są dla
niej ważne, możemy wnioskować, czy jest
to szkoła bezpieczna, radosna, jak się w niej
uczy i wychowuje. Jest więc świetnym narzędziem promocyjnym i reklamującym
szkołę. Poprzez uczniów może docierać do
różnych instytucji lokalnych, rodziców, absolwentów, przyszłych uczniów, a także in-

nych szkół. Walorów wychowawczych, dydaktycznych, promocyjnych, itp., zarówno
w wymiarze indywidualnym jak i wobec
wszystkich podmiotów szkoły, środowiska
i władz lokalnych nie da się przecenić. Trzeba je tylko dostrzec i wykorzystać. Niestety, rzadko o tym pamiętamy, traktując często
gazetkę szkolną jako mało znaczący element
życia szkolnego i samorządności szkolnej.
Jeżeli ktoś tworzy gazetkę, musi wiedzieć,
że to zadanie niełatwe, że czekają go trudności i chwile niepowodzeń. Musi być świadomy, że ponosi odpowiedzialność nie tylko
za siebie, ale także za innych. Redagowanie gazetki wymaga wysiłku, sumienności,
a nade wszystko systematyczności. Zapominając o tym skazani jesteśmy na porażkę.
Z uczniami trzeba być w żywym kontakcie,
wzbudzać ich entuzjazm do działania, stale
im coś nowego proponować. Konsekwentnie
sprawdzać, jak wykonują swoje zadania, jednak w niczym ich nie wyręczając.
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym
Lesie ma swoje własne pisemko z prawdziwego zdarzenia, redagowane zespołowo
przez uczniów i drukowane w szkole. Powstało w tym samym roku, co nasza szkoła.
Pierwszy numer gazetki pod tytułem GIMPRESJE ukazał się w październiku 2002
roku. Od tej pory ukazuje się regularnie, raz
w miesiącu. Pracę nad naszym pisemkiem
rozpoczęliśmy od montowania zespołu redakcyjnego, kierując się przede wszystkim
kryteriami pełnej dobrowolności i samodyscypliny, a także zdolnościami literackimi
i rysunkowymi. Członkowie zespołu w krótkim czasie zapoznali się z tajnikami wiedzy
(dokończenie na stronie 14)

Wielkopolskie szkoły piórkiem Romana Kosmali:
Rogoźno – Liceum Ogólnokształcące
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dziennikarskiej i edytorskiej. Z pomocą pospieszyli nam nauczyciele języka polskiego
oraz informatyki. Skorzystaliśmy też z rad
Koła Dziennikarskiego Gminnego Ośrodka
Kultury w Suchym Lesie. Spotkania kółka
redakcyjnego odbywają się jeden raz w tygodniu, nie licząc czasu spędzonego przez
uczniów na zbieraniu materiałów, pisaniu
tekstów, fotografowaniu, rysowaniu i składaniu gazetki (przy pomocy szkolnego informatyka), a także jej powielaniu. W zespole redakcyjnym GIMPRESJI jest kilkunastu
uczniów „na dobre i na złe”, wywodzących
się z klas pierwszych, drugich i trzecich..
Między członkami zespołu redakcyjnego panuje miła i przyjacielska atmosfera. Zdarzające się sporadycznie drobne spięcia, godzi
praca dla wspólnej sprawy.

SJE cieszą się dużą popularnością poruszając
szeroki wachlarz tematów, gdzie każdy może
znaleźć coś dla siebie.
Nasza gazetka posiada stałe działy tematyczne:
• Z ŻYCIA SZKOŁY – piszemy, co działo się
w ostatnim czasie w szkole.
• NASZ PATRON – opisujemy życie, twórczość i dokonania Jana Pawła II.
• „SZTUKA KUCIA”, CZYLI JAK SIĘ
UCZYĆ – dajemy mądre rady dla każdego.
• WYPADA WIEDZIEĆ – zamieszczamy aktualności z różnych dziedzin życia.
• KĄCIK POETYCKO-LITERACKI – drukujemy twórczość naszych uczniów.
• KĄCIK MUZYCZNY – prezentujemy aktualności i wydarzenia muzyczne.
• KĄCIK ŁASUCHA – zamieszczamy przepi-

Do celów promocji zaliczamy: budowanie wizerunku szkoły,
pozyskiwanie funduszy, nawiązanie współpracy, zarządzanie
oczekiwaniami klientów, redukowanie poczucia niepewności
u odbiorcy.
Amir Jan Fazlagić – „Marketingowe zarządzania szkołą”, Wydawnictwa CODN 2003

Pisemko nasze jest niezależne. W warunkach szkolnych znaczy to tyle, że stanowiąc
ogniwo samorządu uczniowskiego, treści
wydawnictwa nie podlegają wewnątrzszkolnej cenzurze (wykluczając oczywiście treści
obraźliwe i pozbawione sensu). Artykuł do
naszej gazetki może napisać każdy – wystarczy mieć ciekawy pomysł. Można też zaproponować zmiany i przedłożyć swoje opinie.
Dzięki temu wszyscy uczniowie mają poczucie czynnego uczestniczenia w życiu szkoły i wypowiadania się publicznie. GIMPRE-

sy kulinarne uczniów i nauczycieli.
• WIADOMOŚCI SPORTOWE – przedstawiamy nasze osiągnięcia sportowe.
• MOJA RECENZJA – drukujemy opinie
o filmach, książkach, wystawach…
• TWÓJ KĄCIK ŻYCZEŃ – tutaj przekazujemy życzenia, pozdrowienia, przeprosiny.
• SPOSÓB NA… – piszemy dowcipnie i na
serio o nauczycielach.
• DLA DOCIEKLIWYCH – sami tworzymy
krzyżówki tematyczne z nagrodami.

• ROZRYWKA – staramy się rozbawić czytelnika.
Oprócz tego dołączamy zawsze dodatek
specjalny – świąteczny lub okolicznościowy, bądź związany z ważnym wydarzeniem
szkolnym. Bardzo dużym zainteresowaniem
cieszą się też sondy i wywiady z nauczycielami i uczniami. W GIMPRESJACH mogą
realizować się i zamieszczać swoje prace
nasi szkolni rysownicy. Oprócz redagowania
gazetki członkowie redakcji wraz z Zarządem Samorządu Uczniowskiego organizują różnego rodzaju konkursy i akcje, w których mogą brać udział uczniowie. Ostatnim
naszym pomysłem jest dołączanie do GIMPRESJI dodatku promującego naszą szkołę.
W numerze grudniowym był to szkolny kalendarzyk na rok 2005.
Jestem opiekunem redakcji szkolnej
gazetki od dwóch lat, a jej autorzy, czyli
uczniowie zachwycają mnie i zaskakują pomysłami i inwencją twórczą ciągle tak samo.
Nie mogę się nadziwić, jakie mądre i dojrzałe potrafią stawiać pytania i słuszne wyciągać
wnioski; jacy potrafią być dowcipni i krytyczni. Warto ich usłyszeć i dostrzec, a także
obdarzyć zaufaniem. Wreszcie warto im pozwolić na samodzielność, bo potrafią być odpowiedzialni. W swojej pracy spotykam się
też z dużą życzliwością ze strony Dyrekcji
Szkoły, a także moich koleżanek i kolegów
nauczycieli. Czyż nie warto mieć takich pisemek w swoich szkołach? Zapewniam, że
ten wysiłek się opłaci, przysparzając korzyści i chwały społeczności szkolnej.
Dorota Baehr

W

ZGODZIE Z PRAWAMI NATURY…
JAK DZIAŁANIA NAD PROJEKTEM „RABAN! RECYKLING, A NIE BAŁAGAN”
WPŁYNĘŁY NA PROMOCJĘ SZKOŁY W ŚRODOWISKU ORAZ WSPÓŁPRACĘ Z SAMORZĄDEM LOKALNYM

Wszyscy zgadzamy się z tym, że współczesny człowiek, zaspakajając swoje potrzeby bytowe, konsumuje nadmiernie zasoby
przyrody, przez co przyczynia się do silnej
degradacji środowiska naturalnego. Obcując na co dzień z przyrodą, coraz częściej zachowujemy się nie jak jej partnerzy i przyjaciele, ale bezwzględni właściciele, którzy
dawno zapomnieli, że przecież to od niej zależymy, zarówno biologicznie, jak i gospodarczo. Skutki takiej postawy nie dają długo
na siebie czekać. Zewsząd płyną doniesienia
o globalnych zagrożeniach: wzroście temperatury, powiększaniu dziury ozonowej, zmianach klimatycznych. Wspólną potrzebą ludz-
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kości staje się pilna ochrona jej zasobów,
które nam pozostały. Mamy bowiem co prezentować, co chronić i o co się starać dla siebie i przyszłych pokoleń. Przyroda nie zna
granic, dlatego granic nie mogą znać działania na rzecz ekorozwoju i edukacji ekologicznej społeczeństwa. Edukacji mogącej
kształtować wspólną świadomość ekologiczną, która umożliwi zrównoważony rozwój
w zgodzie z prawami natury. Miano „homo
sapiens” zobowiązuje! W wielu krajach europejskich tak prowadzona edukacja przyniosła wymierne efekty. My również wiele
w tym względzie robimy. Mamy dobre wzorce i pomoc, ale jesteśmy nadal na początSTYCZEŃ
LUTY
2005

ku tej drogi. Nadal wśród pięknych miejsc
napotykamy liczne, napawające wstydem –
dzikie wysypiska, zaśmiecone lasy, rowy, tereny podmokłe, pobocza dróg. Aby ich liczba zmniejszała się i nie powstawały kolejne,
potrzeba mądrych decyzji, a także współdziałania. Przekonani, że „czym skorupka za młodu, tym na starość trąci” staramy
się zaangażować w nasze działania najmłodszych członków lokalnej społeczności. Młodego człowieka łatwiej bowiem nakłonić do
rozsądnych decyzji, tym bardziej, gdy zasady zrównoważonego rozwoju ma wpajane od
przedszkola.
(dokończenie na stronie 15)
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Tak właśnie jest w naszej placówce, która
jako pierwsza w Gminie Rakoniewice przystąpiła do segregacji odpadów u źródła ich
powstawania. To właśnie projekt „Spotkania
Ekologiczne”, realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jabłonnie już od 6 lat,
którego pomysłodawczynią jest pani Danuta
Buszewska, stał się jednym z elementów akcji „Raban! Recykling, a nie bałagan”, a tym
samym działań mających na celu poprawę
świadomości ekologicznej oraz stanu środowiska w naszej gminie. Każde takie spotkanie w szkole skupia uczniów, nauczycieli z macierzystej placówki, jak i z sąsiednich
szkół oraz pracowników samorządów lokalnych. Młodzi ekolodzy, w ramach przygotowania się do spotkania, prowadzą rozmowy,
wywiady o problemach ekologicznych swoich wsi oraz bacznie obserwują najbliższe
środowisko. Jest to doskonała okazja by nauczyć ich zdroworozsądkowego oglądu rzeczywistości, ale także poprawnego wnioskowania i argumentowania. Dlatego być może
potrafią trafnie wskazać błędy nieświadomości ekologicznej dorosłych i publicznie
je przedstawić. Na tak szczere i obiektywne
apele nie pozostają obojętni również sołtysi okolicznych wsi oraz pracownicy zajmujący się ochroną środowiska w gminie, którzy z każdej tak swoistej „lekcji ekologii”
wyciągają dla siebie wnioski. Nie można bowiem zawsze tłumaczyć różnych niedociągnięć trudnościami finansowymi. Często by
zmienić niepokojący nas stan rzeczy, wystarczy dobra wola. Wiedząc o tym, uczniowie
naszej szkoły ze swymi opiekunami próbują wychodzić naprzeciw problemom wiejskim. Zgłaszają je ludziom „siedzącym za
biurkiem” i sami podejmują działania. Przykładem na to jest sytuacja, jaka miała miejsce przed laty w Komorówku. Miejscowa
młodzież przy pomocy pana sołtysa zlikwi-
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dowała kilka „dzikich” wysypisk śmieci. Na
głos uczniów nie byli obojętni również sołtysi: Blinka, Wioski oraz sołtys z Woli Jabłońskiej, który sam z dziećmi podjął się sprzątania w swojej wsi. Ponadto dzięki sołtysowi
z Komorówka bociany znalazły swoje gniazdo na platformie, a inny mieszkaniec tej wsi,
rodzic naszych uczniów, zadbał o letnią kolonię nietoperzy, która znalazła schronienie w murach jego domu. Dodam, że dzięki staraniom pani sołtys z Jabłonny bociany
mają zrobioną przez strażaków platformę na
drzewie. Sama pani sołtys, w ubiegłym roku
szkolnym. chętnie uczestniczyła w zajęciach terenowych w ramach projektu „Człowiek i przyroda”. Brała też udział i pomagała w organizacji rajdu rodzinnego „Rodzina,
zdrowie, przyroda”.
Nie zapominamy jednak, że najważniejszym ogniwem w promowaniu „zdrowego” podejścia do przyrody jest rodzina, środowisko domowe naszych wychowanków.
Dzieci przenoszą wiele nawyków ze szkoły
do domu, jak np. segregacja odpadów. Rodzice uważnie śledzą, co dzieje się w szkole i razem z uczniami podejmują działania.
Przykładem tego była długoterminowa praca
matematyczno-przyrodnicza ukazująca rodzinie korzyści wynikające z segregacji. Jak
się okazuje sprawy ekologii nie są obojętne i władzom lokalnym. Od wielu lat szkoła w Jabłonnie współpracuje w sprawach
ekologicznych ze Starostwem Powiatowym
w Grodzisku, a szczególnie panią Natalią
Chorąziak. Opiekunka Szkolnego Koła Ekologicznego jest częstym gościem w Urzędzie
Gminy Rakoniewice, aby skonsultować podejmowane przez uczniów inicjatywy oraz
otrzymać stosowne informacje. Na każdym
Spotkaniu Ekologicznym był przedstawiciel
gminy. Dobrze układała się także współpraca
z panem Jarosławem Marciniakiem, obecnie

sekretarzem gminy, a teraz panem Krzysztofem Kucharczakiem. Na ostatnim spotkaniu
obecna była również przewodnicząca Rady
Gminy pani Aleksandra Tomaszewska oraz
pan Burmistrz Józef Jerzy Sieradzan, który
osobiście odebrał raport ekologiczny. Szkoła współpracuje także z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rakoniewicach oraz Nadleśnictwem w Grodzisku
Wlkp., a szczególnie panem Maciejem Cudakiem, który swoimi prelekcjami zachwyca
młodzież. Ostatnio, w związku z projektem
„Raban...”, nawiązano także kontakt z przedstawicielem firmy KOMTECH panem Jackiem Skorlińskim.
O wszelkich działaniach szkoły w zakresie ekologii ukazują się na bieżąco artykuły
w prasie lokalnej. Taka sytuacja ma miejsce
od 1997 roku, kiedy to w Jabłonnie została utworzona Szkolna Ostoja Przyrody na
przyległym do boiska szkolnego cmentarzu
ewangelickim. W tym miejscu, dzięki współpracy z PTOP „Salamandra”, utworzono
również przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną.
To miejsce odwiedziło już wiele osób, szkolnych wycieczek z Rakoniewic, Grodziska,
Wolsztyna, jak i nauczycieli np. po spotkaniu
w ramach Forum Nowatorstwa Pedagogicznego. Na wszelkie duże prezentacje ekologiczne zapraszani są nauczycieli z sąsiednich
szkół. W tym zakresie szkolne działania są
promowane na bieżąco. Wiemy, że należy
i warto inwestować w edukację ekologiczną społeczności, gdyż jedynie zmiana przyzwyczajeń i postaw wobec środowiska może
przynieść oczekiwany efekt w postaci wysokiego poziomu kultury ekologicznej. Szkoda
tylko, że niewielu pamięta o tym, że przykład
zawsze idzie z góry... Oby ten „nałóg szkolny”, stał się „nałogiem społecznym”!
Agnieszka Szczerkowska

CZYTA DZIECIOM... A MŁODZIEŻ NIECH CZYTA SOBIE SAMA!

CZYLI

JAK POPULARYZOWAĆ CZYTANIE – REFLEKSJE BIBLIOTEKARZA
Batalię o pozyskanie aktywnych czy„Kto czyta żyje wielokrotnie” gło- myśli, skrótowe zwroty, skrótowe komunikasi maksyma, w którą młodym coraz trudniej ty. Język coraz uboższy, służący raczej prze- telników należałoby rozpocząć już w dniu
uwierzyć. Dziś „wirtualne światy” tworzo- kazywaniu komunikatów niż rozmowie. Wi- pierwszego kontaktu ze szkołą potencjalne przez media i Internet skutecznie zastępu- zja...?. Niestety rzeczywistość. Może nieco nych kandydatów i ich rodziców. Na przykład
w tzw. „Dniu otwartym” Biblioteka powinją własną wyobraźnię młodych, dając szybko przerysowana, ale jednak rzeczywistość.
gotowe pomysły przystrojone w piękne barOśrodki badań społecznych alarmują: na przybrać odświętny wygląd, zorganizowy, wyszukane kształty, wibrujące dźwięki. „Gwałtownie spada czytelnictwo książek”. wać wystawę zabytkowych książek, wyciąNietrudno zarazić się miłością do tego, co ła- Tytuły prasowe krzyczą: „Co trzeci Polak nie gnąć z szaf i wyeksponować najpiękniejsze
twe i efektowne.
przeczytał w tym roku ani jednej książki”. albumy, najbardziej wartościowe pod wzglęSpoty, bilboardy, videoclipy, sms-y to A przecież, “Kto czyta żyje wielokrotnie”. dem merytorycznym i edytorskim pozycje,
wyłożyć książki autorów lubianych i chętnie
nowe, dziwne nazwy, które dla ludzi młodych Czy więc nam na życiu nie zależy?
czytanych przez młodzież. Zawsze powinni
brzmią jednak naturalnie i swojsko. Skrótowe
(dokończenie na stronie 16)
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towarzyszyć bibliotekarzowi w tym przedsięwzięciu uczniowie szkoły, którzy będą przewodnikami po bibliotece.
Praktyka pokazuje, że akcentowanie obecności biblioteki w szkole, jej zasobności i rangi, jest zwłaszcza dla rodziców ważnym elementem wspomagającym decyzję o wyborze
szkoły. Rodzice nabierają bowiem przekonania, że szkoła zabezpieczy ich dziecku niezbędne dla prawidłowego przebiegu edukacji
pomoce. Mamy więc już pierwszych sprzymierzeńców – rodziców.
Kolejnym krokiem „oswajania z książką” jest spotkanie z pierwszoklasistami, które warto zorganizować w każdej bibliotece na
początku roku szkolnego w ramach realizacji
tematu z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej: „Rola i funkcje biblioteki szkolnej”.
Po przekazaniu treści stanowiących główny
temat spotkania, zachęcić młodzież do przejrzenia księgozbioru, katalogu, oglądania znajdujących się w bibliotece książek, zachęcić
do pomocy w pracach bibliotecznych. Jednym słowem, rzeczywiście „oswajać”. Bardzo
ważne bowiem, dla powstania dobrej konotacji biblioteki jest to pierwsze, (może oficjalne
trochę), spotkanie.
Prawdziwa praca zaczyna się jednak dopiero w momencie, gdy „pani od polskiego”
poleca wypożyczyć lekturę, inna pani zada do
napisania referat, a jeszcze inna zachęci do
udziału w konkursie. Mamy wtedy do czynienia z tzw. czytelnikiem indywidualnym,
z którym praca jest najbardziej absorbująca, ale też najbardziej efektywna. Mimo, że
kontakty z czytelnikiem nie są zaplanowane,
nie odbywają się regularnie w ściśle określonym terminie, to nakierowanie ich na zindywidualizowane potrzeby powoduje, że przynoszą lepsze efekty praktyczne. Głównym
zaś ich celem jest wyedukowanie świadomego odbiorcy wszelkiego rodzaju literatury, czyli aktywnego czytelnika. Miłośnika książek.
Warto, by w swojej pracy wychowawczej
bibliotekarze główny nacisk kładli właśnie
na popularyzację czytelnictwa, na zwiększenie zainteresowania książką wśród młodzieży. Nie jest to praca przynosząca szybki efekt,
ale wymagająca od bibliotekarza konsekwencji i cierpliwości.
Na bazie własnych doświadczeń mogę
stwierdzić, że o powodzeniu możemy myśleć, jeżeli:
• Będziemy wyrabiać i wzmacniać odczucie,
że biblioteka służy uczniom i spełnia ich
oczekiwania czytelnicze.
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• Będziemy bez zniecierpliwienia udzielać instruktażu jak posługiwać się określonym typem książki – encyklopedią, książką naukową z zawartymi w nich indeksami itp.
• Będziemy cierpliwie uczyć jak posługiwać
się warsztatem informacyjnym biblioteki.
• Nie będziemy komentować faktu, że ktoś
czegoś nie wie lub nie umie.
• Będziemy dbać o pozyskiwanie nowych
książek dla biblioteki, a do współpracy
w tym dziele zaprosimy uczniów, rodziców
i nauczycieli.
• Będziemy prezentować jak najszerszą ofertę biblioteki, od artystycznych albumów poprzez literaturę naukową i popularnonaukową do modnych tytułów i autorów.
• Będziemy „kusić” do sięgnięcia po książkę
poprzez organizowanie wystaw tematycznych i ciekawych konkursów.
• Będziemy z wyczuciem i sympatią proponować coś do poczytania tym, którzy wydają
się nieśmiali i zagubieni.
• Będziemy mieć w zanadrzu zestaw książek
wartych polecenia (pewniaków!), które podobają się wszystkim.
• Będziemy prowokować uczniów do wypowiadania swoich poglądów o przeczytanych
książkach.
• Będziemy dzielić się z nimi swoimi wrażeniami z lektury książek.
• Będziemy interesować się pasjami uczniów
i starać się uzupełniać księgozbiór o pozycje
wspierające te pasje.
• Będziemy pobudzać ciekawość, zainteresowanie osobą lub zdarzeniem relacjonując
ciekawy epizod opisany w jakiejś książce.
• Będziemy umieli pomóc w wyborze odpowiedniego wiersza czy fragmentu prozy na
konkurs recytatorski.
• Będziemy zachęcać do uprawiania własnej
twórczości uczniów i wspierać tę twórczość
poprzez jej prezentowanie na wszelkie możliwe sposoby.
• Będziemy znali zabawne anegdoty o pisarzach, poetach, sławnych ludziach. Anegdota pozbawi ich koturnowości, uczyni bardziej „ ludzkimi” i dzięki temu przyciągnie.
• Będziemy dbać by biblioteka odbierana była
jako miejsce bezpieczne i przyjazne.
• Będziemy pamiętać, by nie czynić z czytania książek „świętego posłannictwa”, a traktować je jak coś niezbędnego, bez czego
zdrowy człowiek funkcjonować nie może.
• Będziemy pamiętać, że obok wielu „wzniosłych” funkcji, czytanie pełni również funkcję rekreacyjną i rozrywkową.
• Będziemy pamiętać, by wyróżnić nagrodą
lub dyplomem najaktywniejszych czytelników i przyjaciół biblioteki.
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Na nic się jednak zdadzą akcyjnie przeprowadzane zabiegi popularyzatorskie. To
para, która idzie w gwizdek. Podobnie jak
nieumiejętne nakłanianie do przeczytania czegoś z wykorzystaniem koronnego argumentu w stylu „kulturalny człowiek powinien to
przeczytać”. Krytykowanie upodobań literackich uczniów bez używania konstruktywnych,
mądrych argumentów może zamiast zmienić
upodobania zniechęcić do sięgania po książki. Oczekiwanego efektu nie przyniosą również same, choćby najpiękniej brzmiące słowa o wartościach płynących z czytania, gdy
biblioteka dysponuje pożółkłymi ze starości
i zużycia, nieapetycznie wyglądającymi strzępami książek.
Z relacji szkolnych bibliotekarzy, rozumiejących potrzebę działań popularyzatorskich wynika, że tam gdzie są one podejmowane znacznie wzrasta zainteresowanie
książką.
Coraz więcej uczniów próbuje swoich
sił w różnych konkursach, w których powodzenie uwarunkowane jest znajomością treści wskazanych przez organizatorów konkursu książek. Rosnąca liczba kwerend
bibliotecznych, poświęconych bardzo różnorodnej tematyce, świadczy również o potrzebie korzystania z książek jako źródła informacji i wiedzy. Optymizmem napawa również
fakt dużego zainteresowania beletrystyką autorstwa lubianych i cenionych przez młodzież
autorów takich, jak: Wharton, Coelho. Carroll, Sapkowski, Tolkien, Orwell, Kleinbaum,
Salinger, Marquez. Najbardziej wytrawni czytelnicy pytają o autorów i dzieła, które otrzymały prestiżowe nagrody literackie.
Obserwacje czynione w bibliotekach
szkolnych pokazują, że książka wciąż ceniona jest jako źródło wiedzy. Całkiem nieźle
na ogólnym tle prezentuje się czytelnictwo
lektur. Przeważająca liczba uczniów liceów
poddaje się „przymusowi” czytania, określonych w kanonie lektur szkolnych, dzieł literatury. Nieco gorzej rzecz się ma z lekturą
książek spoza kanonu. Przyczyna jednak nie
zawsze tkwi w niechęci do czytania, lecz niestety zbyt często z braku poszukiwanych tytułów w bibliotece, co z kolei jest spowodowane brakiem środków finansowych na
zakupy biblioteczne. Z przykrością należy
jednak stwierdzić, że okres nauki szkolnej to
w wielu przypadkach ostatnia faza regularnego kontaktu z czytaniem książek.
Mam nadzieję, że dla moich uczniów biblioteki będą zawsze „po drodze”, księgarnie
staną się ulubionymi sklepami, a w przyszłości nie będą czytać tylko dzieciom.
Alicja Przybylska

SPOSOBY PROMOCJI – UDZIAŁ W DUŻYCH AKCJACH EDUKACYJNYCH

K

WYKORZYSTANIE

KONKURSU JAKO INSTRUMENTU PROMOCJI SZKOŁY

onkursy są obecnie jednym z najpopularniejszych instrumentów promocji wśród
producentów dóbr konsumpcyjnych w Polsce.
Niewiele akcji promocyjnych wzbudza wśród
konsumentów takie emocje i zainteresowanie
jak konkursy. W związku z powyższym, postanowiłam wykorzystać ten instrument promocji w celu zbudowania pozytywnego wizerunku szkoły oraz promowania szkoły
w środowisku.
by osiągnąć założone cele zorganizowałam „Konkurs na najciekawszą pracę wykonaną na zajęciach techniki” przez uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu szamotulskiego. Konkurs organizowaliśmy współpracując z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, a konkretnie
z doradcą metodycznym techniki, co znacznie podniosło jego rangę. Ogłoszenie wyników miało miejsce podczas inauguracji „Powiatowych Dni Techniki”, które trwały od 15
do 19 marca 2004 roku. W tygodniu poprzedzającym imprezę uczestnicy wraz z nauczycielami, pod kierunkiem których wykonywali prace, eksponowali je na przygotowanych
przez organizatorów tablicach oraz stołach
(w zależności od konstrukcji pracy). Po dostarczeniu prac przez wszystkich uczestników
konkursu jury dokonało ich oceny i wyłoniło
zwycięzców. Nagrody zostały wręczone podczas inauguracji „Powiatowych Dni Techniki” – 15 marca 2004 roku. W konkursie udział
wzięło 16 szkół w tym 7 szkół podstawowych
i 9 gimnazjów. Wszyscy nauczyciele – opiekunowie otrzymali podziękowania za uczestnictwo w konkursie podpisane przez dyrektora

A

ODN w Poznaniu (obecnie w dobie rozwoju zawodowego nauczyciela takie zaświadczenia są punktowane). Oprócz nauczycieli
na inaugurację zaproszeni zostali dyrektorzy
zainteresowanych szkół oraz burmistrzowie
poszczególnych gmin. Program inauguracji
„Powiatowych Dni Techniki” obejmował wręczenie nagród i dyplomów, prezentację szkoły,
którą przedstawiłam z wykorzystaniem projektora multimedialnego, zwiedzanie wystawy prac uczniowskich przez przybyłych gości,
poczęstunek w stołówce szkolnej oraz sympozjum dla nauczycieli techniki prowadzone przez metodyka techniki. Szkoła, w której
pracuję kształci również w zawodach gastronomicznych, więc poczęstunek został przygotowany w postaci 7 niepowtarzalnych tortów wykonanych przez naszych uczniów.
Nauczyciele oraz dyrektorzy szkół biorący
udział w wystawie otrzymali przygotowane
przez nas biuletyny oraz plakaty zachęcające
uczniów do zwiedzania wystawy technicznej
(od 16 do 19 marca 2004 roku), a jednocześnie do zwiedzania szkoły, do której w przyszłości może będą uczęszczać. Aby stworzyć
jak najlepszy wizerunek szkoły, odwiedzający
ją uczniowie mieli możliwość zapoznania się
z jej strukturą oglądając prezentację multimedialną oraz jednocześnie zwiedzić nowy budynek szkolny.
elem niniejszej publikacji jest przedstawienie zainteresowanym nauczycielom
możliwości promowania placówki oświatowej, w której pracują, poprzez jeden z podstawowych instrumentów promocji dóbr konsumpcyjnych w Polsce – konkurs.

C

załączeniu przedstawiam przybliżone
koszty jakie ponieśli organizatorzy „Powiatowych Dni Techniki” zorganizowanych
w Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach:
1. Zaproszenia wysłane do nauczycieli, pod
kierunkiem, których zostały wykonane prace konkursowe, dyrektorów zainteresowanych szkół, burmistrzów powiatu szamotulskiego oraz gości z Kuratorium i Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu –
zakup papieru oraz tuszu ok. 50 zł.
2. Biuletyny zawierające informację na temat
organizacji „Powiatowych Dni Techniki” –
zakup papieru oraz zużycie tuszu ok. 50 zł.
3. Zakup nagród książkowych – 200 zł.
4. Dyplomy dla uczniów i podziękowania dla
nauczycieli – koszty papieru oraz zużycie
tuszu ok. 50 zł.
5. Pozostałe koszty pokryte zostały przez
sponsorów „Powiatowych Dni Techniki”:
• nagrody książkowe zostały ufundowane
przez właścicieli szamotulskich księgarni,
• kawę, cukier ufundował właściciel hurtowni spożywczej,
• pączki ufundowały szamotulskie cukiernie,
• torty zostały upieczone przez uczniów naszej szkoły w ramach „Konkursu Cukierniczego”
• obsługą gości podczas poczęstunku zajęli
się uczniowie kształcący się w zawodach
cukierniczych oraz w zawodzie kucharz
małej gastronomii.
Magdalena Pawlak

Z

T

uż przed zamknięciem numeru
otrzymaliśmy list podpisany przez
Dyrektora małej wiejskiej szkoły. Dotyczy on bardzo ważnego i nowego dla
naszego środowiska zdarzenia – likwidacji szkół. Postanowiliśmy opublikować list w całości mając nadzieję, że uda
nam się pobudzić żywą dyskusję na łamach naszego biuletynu dotyczącą problemu zamykania szkół. Zachęcamy do
podzielenia się swymi spostrzeżeniami, do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie co zrobić, by zminimalizować społeczne skutki procesu
likwidacji szkół. Nadesłane materiały będziemy sukcesywnie publikować na łamach „Uczyć lepiej”
redakcja

OSTATNIEJ CHWILI!
SZANOWNA PANI DYREKTOR!

W

W nawiązaniu do rozmowy Pani Dyrektor
z koleżanką Renatą Krzemińską – nauczycielem SP Otusz, która odbyła się podczas narady dyrektorów w Tarnowie Podgórnym w dniu
20. 01. br. pragniemy przekazać Pani informacje o naszej placówce.
Szkoła Podstawowa w Otuszu istnieje już
ponad 100 lat. Obecnie uczęszcza do niej
58 uczniów, którzy przybywają do szkoły wyłącznie z miejscowości Otusz. Obwody szkół
w gminie zaplanowane zostały bardzo nierównomiernie.
Mimo bardzo małych środków finansowych (budżet zatwierdzony przez Radę Miasta i Gminy Buk na rok 2005 dla naszej
szkoły wynosi łącznie 374500, z czego na bieżące utrzymanie dysponujemy kwotą niespełna
40000 zł. W zdecydowanej większości pieniąSTYCZEŃ
LUTY
2005

dze te pokrywają wydatki na energię elektryczną i olej opałowy) staramy się zapewnić naszym uczniom właściwe warunki konieczne
w poprawnym realizowaniu procesów edukacyjnych.
W ostatnich latach pojawili się w szkole nauczyciele specjaliści, pozyskani z innych szkół. Pozwoliło to na wprowadzenie zajęć z zakresu języka obcego, czy informatyki
już w nauczaniu zintegrowanym. Nauczyciele poświęcają bezinteresownie swój czas, nie
otrzymując za to gratyfikacji finansowych –
na regularne prowadzenie dodatkowych zajęć,
które mają za zadanie niwelowanie zauważonych braków oraz pracę z uczniem zdolnym.
Dodajemy, że środowisko domowe uczniów
jest bardzo trudne, rodzice przebywają na bezrobociu, co niewątpliwie wpływa na brak dostatecznego zainteresowania postępami edu(dokończenie na stronie 18)
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WARTO WIEDZIEĆ
(dokończenie ze strony 17)

kacyjnymi ze strony domu. Szkoła jest jedynym
miejscem ukazującym dzieciom jakiekolwiek
perspektywy na przyszłość. Świadomość wielu nauczycieli, że praca w tej szkole nie może

S

le doprowadziło do tego, że pozbawiono dzieci możliwości korzystania z biblioteki szkolnej.
Natychmiast jednak nastąpiła rekcja ze strony
nauczycieli, którzy już od dwóch lat nieodpłatnie pełnią funkcję bibliotekarzy.

zkoła powinna brać aktywny udział we wszelkiego rodzaju imprezach odbywających się w okolicy. Ich uczestnicy muszą wiedzieć, że prezentują szkołę i uczestniczą w realizacji jej misji. Pracownicy szkoły i uczniowie powinni założyć jednolite ubiory.
Stoisko szkoły należy zaprojektować zgodnie z jej własnym stylem wizualnym. Trzeba pamiętać, aby stoisko nie pozostawało nawet przez krótki czas bez opieki – brak obsługi jest
gorszą wizytówką szkoły niż brak takiego stoiska. Należy przyciągnąć odwiedzających do
swojego stoiska. Dobrą, lecz kosztowną metodą jest rozdawanie upominków lub serwowanie poczęstunków. Można organizować pokazy zespołów artystycznych, konkursy z nagrodami dla odwiedzających. Na stoisko warto zaprosić znaną osobę (sportowca, aktora,
komika, dziennikarza), jeszcze lepiej, jeśli jest ona absolwentem szkoły.
a stoisku nie może zabraknąć materiałów informacyjnych, a obsługa musi być przygotowana i kompetentna. Powinni być tu obecni także uczniowie szkoły.

N

Amir Jan Fazlagić – „Marketingowe zarządzania szkołą”, Wydawnictwa CODN 2003

być rzemiosłem, jest misją; sprawia, że uczeń
jest podmiotem wszystkich naszych działań. Są
one tym bardziej ważne, że w roku 2003 po
pierwszej nieudanej próbie likwidacji placówki, władze gminy (chyba ku zniechęceniu osób
pracujących w SP Otusz) wprowadziły w bardzo drastyczny sposób łączenia klas. Początkowo praca w takich warunkach wydawała nam się niemożliwa. Teraz twierdzimy, że
jest bardzo trudno, że wkład pracy w realizację podstawy programowej jest ogromny.
Mamy jednak satysfakcję, że wyniki edukacyjne naszych dzieci nie odbiegają od wyników
w gminie. Dodajemy, że pojawia się tutaj kolejna trudność, duży odsetek uczniów naszej
szkoły posiada opinie z PPP o obniżeniu wymagań edukacyjnych z uwagi na posiadane
dysfunkcje. ”Oszczędzanie” na naszej szko-

MATERIAŁY

Z wyrazami szacunku
dyrektor szkoły mgr Renata Gorońska
oraz nauczyciele SP Otusz

EDUKACYJNE DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

WIELKOPOLSKA

INICJATYWA

W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności Wydział Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wyszedł z inicjatywą
wydania materiałów edukacyjnych w formie ulotek dla dorosłych i młodzieży.
Tego typu przedsięwzięcie wynika między
innymi z postanowień Ustawy o administracji rządowej w województwie dotyczących bezpieczeństwa, porządku oraz koordynacji działań
służb w sytuacjach zagrożeń na terenie województwa.
Działania te skupiają się między innymi na
zapobieganiu i przygotowaniu czyli odniesieniu
się do przedsięwzięć, które eliminują, redukują
prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy lub
ograniczają jej skutki jak również przygotowują społeczeństwo do działania w sytuacjach kryzysowych.
Intencją autorów poradników jest dotarcie
z powyższymi materiałami edukacyjnymi do
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Szkoła nie zamyka swych drzwi po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Tradycją szkoły stały się stałe akcje lato i zima, zapewniające
uczniom godziwą i niekiedy jedyną rozrywkę.
Pozyskaliśmy już stałych sponsorów, którzy
wspierają nas finansowo widząc sens naszej
pracy. Dla uczniów z tego środowiska jest to
często jedyna szansa wakacyjnego wypoczynku. Opiekę nad uczniami podczas tych zajęć
sprawują bezinteresownie nauczyciele naszej
szkoły. Placówka współpracuje ściśle ze środowiskiem lokalnym. Stała współpraca z sołtysem, rodzicami i innymi mieszkańcami wsi
umożliwiła organizację imprez integracyjnych
takich jak: Dzień Dziecka, Wieczory Kolęd,
Dni Seniora, Dni Kobiet i Majówki. Zaangażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli jest
ogromne. W szkole organizowane są imprezy

dochodowe (zabawy karnawałowe, andrzejkowe), z których dochód przeznaczony jest na
doposażenie szkoły. Pomiędzy nauczycielami
i uczniami wytworzyła się bliska więź. Nasi
absolwenci przychodzą do szkoły na wszelkiego typu imprezy, dzielą się swymi problemami,
opowiadają o swoich sukcesach.
Podejmujemy stałą współpracę z ZHP,
PTTK (szkoła uczestniczy w większości rajdów), OSP, OPS, Komisariatem Policji, PPP
oraz z księdzem proboszczem. Nasza szkoła
została wytypowana w roku 2004 do Projektu Prezydenta PR „Internet w szkole”. Otrzymaliśmy pracownię internetową, dzięki której
uczniowie korzystają z dostępu do Internetu
oraz rozwijają swoje zainteresowania.
Nie rozumiemy, dlaczego jedynie nasza szkoła została włączona w aż taki „wir
oszczędności”, skoro koszt utrzymania jednego ucznia w szkole jest niższy od porównywalnej szkoły na naszym terenie. Mamy nadzieję,
że szkoła, która jest jedynym ośrodkiem kultury na wsi, będzie kontynuowała swoją działalność, a sens naszej pracy zostanie wreszcie dostrzeżony w innym pryzmacie, nie tylko
finansowym.
Serdecznie zapraszamy do szkoły położonej w pobliżu lasu, otoczonej nieskażoną
przyrodą, gdzie uczniowie z przyjemnością
i bezpiecznie uczą się, bawią a nauczyciele
pracując spełniają swoją misję w przekonaniu, że włożony trud w przyszłości zaowocuje.

uczniów wszystkich szkół województwa wielkopolskiego, a za ich
pośrednictwem także do rodziców
i członków rodzin.
Aktualnie opracowano projekty sześciu tematów, docelowo planowane jest wydanie 25
w nakładzie minimum 100 000 egzemplarzy każdy, wydawanych sukcesywnie w miarę posiadanych własnych i pozyskanych z zewnątrz
środków finansowych.
W grudniu 2004 roku przekazano wszystkim szkołom województwa wielkopolskiego ulotkę pt.
„Zima” zawierająca porady, wskazówki jak się zachować w przypadku ataków ostrej zimy. Na początku
2005 roku (styczeń, luty) Wydział
planuje wydać poradnik zatytułowany „Powódź
– czy wiesz jak się zachować”.
STYCZEŃ
LUTY
2005

Roman Wojciechowski
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
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by nauczyciel doradca mógł realizować
swoje zadania sam musi ustawicznie się
dokształcać i doskonalić. Wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli organizuje i prowadzi takie doskonalenie dla doradców metodycznych powołanych w rejonie jej działania
(rozp. MENiS z dnia 23 kwietnia 2003 D.U nr
84 poz.779).
oncepcja współpracy z doradcami metodycznymi w ODN w Poznaniu zakłada,
że doradcy metodyczni w zależności od posiadanego stażu pracy w doradztwie i własnego planu rozwoju zawodowego dokonują wyboru z oferty ODN (od pozyskiwania nowych
kwalifikacji na kursach kwalifikacyjnych – np.
kwalifikacji edukatorskich - do zdobywania
nowych umiejętności na kursach doskonalących). Oferta ta jest starannie przygotowywana
przez Pracownię Doradztwa, a do prowadzenia zajęć z doradcami zapraszani są wykładowcy wyższych uczelni Poznania i najlepsi
specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli w całej Polsce. Wszyscy doradcy metodyczni wybierają także na początku roku
szkolnego grupę problemową, w której będą
pracować cały rok. Grupy problemowe tworzone są zgodnie z priorytetami ogłaszanymi przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz przez Ministerstwo. Zadaniem grupy
problemowej jest gromadzenie materiałów,
pogłębianie wiedzy i przygotowywanie zajęć
w określonym obszarze dla nauczycieli w swoim rejonie. W ten sposób ODN wzmacnia działania na rzecz określonej zmiany edukacyjnej
w środowisku swego działania. Zarówno dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, jak
i nauczyciele pracują wspólnie na rzecz
tych zmian. W roku szkolnym 2004/2005
utworzono następujące zespoły problemowe doradców metodycznych w ODN
w Poznaniu:
1. Wykorzystanie wyników sprawdzianów i egzaminów do podnoszenia jakości pracy szkoły.
2. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna
w szkole.
3. Dziecko 6-letnie w nowej sytuacji edukacyjnej.
4. Przygotowanie do matury 2005.
5. Edukacja regionalna. Oferta programów krajoznawczych dla poszczególnych etapów kształcenia.
Ponadto ze względu na specyfikę pozostawiono następujące zespoły przedmiotowe doradców metodycznych:
1. ds. edukacji elementarnej,
2. ds. nauczania religii rzymskokatolickiej,

K

ZAPLANUJESZ DOSKONALENIE... (3)
2 (30) „UCZYĆ LEPIEJ” STRONA 18

CIĄG DALSZY Z NR

3. ds. wychowania fizycznego.
arto zaznaczyć w tym miejscu, że doradca metodyczny powołany na to stanowisko po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora ODN, jest mistrzem w dziedzinie
swojej specjalności, przedmiotu. Swoje zadania doradcy musi jednak realizować w szerszym kontekście zmian, jakie w szkole zachodzą. Stąd pomysł na utworzenie zespołów
problemowych, a nie tylko przedmiotowych.
Utworzenie zespołów problemowych poprzedzone zostało szeroką dyskusją w zespole konsultantów ODN i nie obyło się bez oporu. Jednak po kilku miesiącach ich funkcjonowania,
daje się zauważyć zmianę na korzyść w pracy
doradców metodycznych. Jasno określone zadania zespołu, wsparcie merytoryczne ze strony opiekuna a także możliwość wymiany doświadczeń i wspólna praca nad materiałami
przygotowywanymi na spotkania z nauczycielami zaowocowała przede wszystkim wyższą
jakością tych zajęć (co dwie głowy to nie jedna), większym poczuciem bezpieczeństwa odczuwanym przez doradców metodycznych. Ze
strony dyrektora ODN pełniącego nadzór merytoryczny nad pracą doradców poczucie, że
doradcy interpretują zagadnienie zgodnie ze
sztuką pedagogiczną, i w pełni odpowiedzialnie. Wysyłając nauczycieli na organizowane
przez doradców metodycznych zajęcia, możecie Państwo liczyć na to, że nie będzie to czas
stracony. Wspólnie z doradcami stawiamy sobie za cel przygotowanie światłego, umiejącego dokonać świadomego wyboru spośród metod i materiałów nauczyciela, dokonującego
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refleksji nad własną pracą i biorącego za nią
odpowiedzialność.
iestety z moich obserwacji wynika, że daleko jeszcze do tego ideału. Nauczyciele
nadal żądają od doradcy gotowych rozwiązań,
a doradca ulega. Wówczas skuteczność takich
działań doradcy jest nikła, a bierna postawa nauczyciela zostaje powielona w zachowaniach
naszych wychowanków. Z trudem przebija się
do nauczycielskiej świadomości fakt, że dobry
nauczyciel jest specjalistą od metod nauczania
i przede wszystkim uczy – jak się uczyć – a nie
przekazuje uczniom wiedzę, jaką sam posiada.
Otwiera wychowankom drzwi do świata wiedzy i nie boi się, że uczeń na niektóre tematy będzie wiedział więcej od niego. Autorytetu nie buduje – chowając się za dziennikiem,
do którego zawsze może wpisać ocenę, ale na
doświadczeniu i znacznie lepszej od ucznia
orientacji w tym co jest ważne, a co można
pominąć. W ten sposób staje się jego mentorem i przewodnikiem w procesie uczenia. Ze
zgrozą przyjmuję sygnały, płynące od uczniów
i coraz bardziej świadomych nowej roli szkoły rodziców o tym, że nadal nagminnie łamie
się te zasady (szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych) usiłując cały dotychczasowy,
a więc czteroletni tzw. „materiał nauczania”
upchnąć w trzy lata, a wszystkie zabiegi nauczycielskie sprowadzają się do zrzucenia całego wysiłku na ucznia i roszczeniowej postawy wobec doradcy metodycznego czy ośrodka
doskonalenia nauczycieli. Cóż, każda zmiana
wymaga wysiłku, nie ma zmiany bez procesu uczenia się nowych rzeczy. Nauczyciel potrzebuje doskonalenia zawodowego przez całe
życie zawodowe, także w ostatnim roku pracy
przed emeryturą. To nie tylko wymóg czasu,
ale i etyki naszego zawodu. cdn.
Aleksandra Gołębiewska
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Wielkopolskie szkoły piórkiem Romana Kosmali:
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