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Dyrektor

Pomorskiego Ośrodka
 Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Drogi Czytelniku,

kolejny rok szkolny rozpoczęty – oby spełnił po-

kładane w nim nadzieje. Życzę Państwu wytrwania  
w nauczycielskim trudzie, wrażliwych, chętnych 
do nauki uczniów oraz wielu pomysłów na ciekawe 
lekcje. Wśród nich być może znajdą się zajęcia realizo-

wane pod wpływem inspiracji wynikających z lektury 
artykułów zamieszczonych w obecnym Informatorze 
Oświatowym.

Znaczna część tekstów nawiązuje do klimatu nie-

dawnych wakacji, kiedy to oddawaliśmy się przy-

jemnościom z dala od obowiązków szkolnych. Mam 
nadzieję, że na długo zostanie w każdym z nas ra-

dość, którą odczuwaliśmy, gdy rodzinnie, w gronie 
przyjaciół, znajomych czy też w pojedynkę, aktywnie 
zwiedzaliśmy, wędrowaliśmy po górach, pływaliśmy  
w jeziorach, rzekach i morzu lub oddawaliśmy się słod-

kiemu lenistwu, wylegując się na plaży, albo – zaszyci 
z dala od ludzi – zatapialiśmy się w lekturze lub kon-

templowaliśmy piękno otaczającego nas świata. Takie 
przeżycia zapewnia uczniom i nauczycielom eduka-

cja morska, która może być realizowana na różnych 
przedmiotach i zajęciach, od przedszkola po eduka-

cję dorosłych. Wiele pomorskich przedszkoli i szkół 
uczestniczy w regionalnym projekcie edukacyjnym,  
o czym piszą Kamila Kargulewicz i Iwona Poźniak w ar-
tykule Pomorskie Żagle Wiedzy – regionalne wsparcie.  
Kalejdoskop działań projektowych. O walorach na-

uczania opartego na szeroko rozumianej edukacji mor-
skiej przeczytacie m.in. w artykułach Sylwii Cimiengo, 
Pauli Wesołowskiej-Szmajda oraz Marzeny Nowickiej. 
Wiele z proponowanych przez nie rozwiązań meto-

dycznych opartych jest na współdziałaniu sprzyjają-

cym budowaniu pozytywnych relacji między uczniami 
i nauczycielami, kształtowaniu postaw otwartych na 
bogactwo różnorodności kulturowej, społecznej, bo-

gactwo różnorodności charakterów i osobowości ma-

łych i dużych mieszkańców Pomorza.
Jak się okazuje, w tej dziedzinie ciągle jeszcze 

mamy sporo do zrobienia. Zaaferowani bieżącymi 
działaniami nie dostrzegamy, że czasami umyka nam, 
że uczeń to też człowiek, człowiek, który do szko-

ły przychodzi nie tylko z podręcznikami i zeszytami, 
ale też osobistymi przeżyciami, problemami, planami, 
marzeniami. Jesteśmy w procesie budowania społe-

czeństwa inkluzywnego, bardziej sprawiedliwego, po-

zwalającego każdemu człowiekowi wieść godne życie. 
Wiele dobrego w tym zakresie dzieje się w pomorskiej 
edukacji otwartej na włączanie w codzienną pracę dzie-

ci i młodzież o bardzo zróżnicowanych potrzebach roz-

wojowych. O działaniach nauczycieli wspierających 
uczniów i przedszkolaków w pokonywaniu trudności 
wynikających ze stanu zdrowia, sprawności, przyna-

leżności społecznej czy religijnej przeczytacie Państwo 
w artykułach: Przemysława Kaca, Natalii Hejzner,  
Roberta Kozłowicza, Sylwii Prusieckiej.

Naturalnym dopełnieniem regionalnej edukacji są 
działania szkół i placówek oświatowych podejmowa-

ne w przestrzeni międzynarodowej, służące wymianie 
doświadczeń i stanowiące źródło wielu kreatywnych 
rozwiązań. Tematykę tę podejmują artykuły Dariusza 
Gancewskiego oraz Marty Kaczmarek, którzy dzielą 
się doświadczeniem w realizacji projektów Erasmus+.

Działaniem, do udziału w którym chciałabym za-

chęcić dyrektorów, nauczycieli, a przede wszystkim 
uczniów, jest Pomorska Liga Zadaniowa realizowana 
w ramach przedsięwzięcia Zdolni z Pomorza. O ubie-

głorocznych zadaniach z przedmiotów rozwijających 
kompetencje społeczne, matematyki, biologii, chemii, 
fizyki i informatyki dowiecie się Państwo z artykułów 
Anny Kreft, Jerzego Paczkowskiego, Elżbiety Korze-

niak, Zbigniewa Ledóchowskiego, Agaty Kurek, Woj-
ciecha Gajewskiego.

Pomorska Liga Zadaniowa to trzyetapowy konkurs 
skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych, punktowany na świadectwie, 
od wielu lat ujęty w wykazie konkursów Pomorskie-

go Kuratora Oświaty. A że lada moment rozpocznie 
się nabór do VII edycji PLZ, zachęcam do rozwijania 
zainteresowań uczniów poprzez udział w tym i innych 
konkursach.

Z życzeniami spokojnego roku  
oraz inspirującej lektury,

Inspiracje na nowy rok szkolny 


