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W „HERBERCIE”
Ciekawe tematy:
• Jak bawili się
uczniowie II i III
klasy liceum wraz
z nauczycielami
podczas połączonej z półmetkiem
studniówki?
• Jak uczniowie
naszej szkoły
spędzali czas u
pani Katarzyny
Herbert?
• Jakie sukcesy
mamy na swoim
koncie?

Szanowni Rodzice,

Rozpoczynamy nowy
rok szkolny – za nami
urlopy, wakacje, emocje związane z zakończeniem nauki i wyborem szkoły na kolejnym etapie edukacji
uczniów klas trzecich.
Czas biegnie, a my
chcemy Państwa skłonić do refleksji nad
tym, co wydarzyło się
w naszych szkołach w
drugim semestrze
minionego roku szkol-

nego. W wirze codziennych obowiązków i emocji towarzyszących wspieraniu
swoich pociech w
nauce i egzaminach
może nie zauważyliście Państwo wszystkich naszych działań i
sukcesów wartych
uwagi i przypomnienia.

do lektury biuletynu i
podzielenia się z nami
Waszymi uwagami.
Redaktor wydania:
Barbara Kurdziel

Jak w poprzednim,
pierwszym numerze,
zachęcamy Państwa
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Kalendarium
Styczeń
NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ
Już kolejny rok uczestniczymy w projekcie edukacyjnym pod nazwą „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej,” prowadzonym w
naszej placówce przez p. Beatę Bartnik we współpracy z częstochowskim Ośrodkiem Kultury Filmowej. Na stronie internetowej
Ośrodka Kultury Filmowej możemy przeczytać o tym projekcie:
„Udział w projekcie NHEF umożliwia dzieciom i młodzieży obcowanie zarówno z klasyką, jak i ciekawym filmem współczesnym. Program daje młodym uczniom szansę na pogłębianie wiedzy z zakresu kina, kształtuje ich świadomość artystyczną, a także wzbudza zainteresowanie sztuką filmową- nieodłącznym elementem kultury. Projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej jest doskonałym
przykładem na to, że ciekawe przekazy audiowizualne spełniają funkcję edukacyjną. Dlatego cieszy się on uznaniem szkolnej publiczności. Obecnie jest realizowany w 40 miastach w całej Polsce.
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej uzyskały patronat: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji Narodowej
oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Popierają je znani reżyserzy i aktorzy, m.in.: Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Jan Jakub Kolski i Jerzy Stuhr, a także Rzecznik Praw Dziecka.
Oferta skierowana jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Dla każdej grupy wiekowej przygotowane zostały różnorodne cykle tematyczne takie jak: filmowi bohaterowie, kino współczesne, młodzi w obiektywie, wielokulturowość w filmie, trudne
tematy, między tekstami kultury. Każdy cykl składa się z 9 spotkań. Uczniowie pod opieką nauczycieli przychodzą do kina raz w miesiącu, od października do czerwca. Przed seansem odbywa się również prelekcja wygłoszona przez zaproszonego gościa. Oprócz tego
nauczyciele otrzymują interdyscyplinarne materiały edukacyjne do wykorzystania w szkole."
14 stycznia 2013r w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej uczniowie klas I, II, III liceum obejrzeli w kinie
studyjnym ILUZJA przy Ośrodku Kultury Filmowej film pt. „Hotel Rwanda”.
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STUDNIÓWKA
18 stycznia 2013r odbyła się studniówka i zabawa półmetkowa dla uczniów klasy II i III LO. Rodzice i
uczniowie zorganizowali tę zabawę w kameralnym klubie Tori przy ul. Racławickiej. To pierwszy w naszym liceum
przypadek połączenia tych dwu okazji, który okazał się bardzo dobrym pomysłem. Stąd liczna obecność drugoklasistów na zdjęciach z tego jedynego w swoim rodzaju balu!

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIĄ
18 stycznia 2013r I Społeczne Liceum Ogólnokształcące przystąpiło do projektu Politechniki Częstochowskiej pt „Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy.” Do projektu zgłoszeni zostali uczniowie naszego liceum,
którzy wybrali rozszerzenia z przedmiotów ścisłych. W ramach projektu, będą oni mieli możliwość wzięcia udziału
w cyklu wykładów o tematyce fizycznej i chemicznej oraz zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez wykładowców Politechniki.

Zabawa podczas
studniówki.

NOC FILMOWA
To „najnowsza tradycja” naszych szkół – od dwóch lat co najmniej dwa razy w roku w piątkowy wieczór
odbywają się spotkania amatorów wspólnego oglądania filmów. Pomysłodawczynią nocy filmowych jest Marta
Czaja, ubiegłoroczna absolwentka naszego gimnazjum. Wybór filmów – bardzo różny, lecz dokonany pod czujnym
okiem nauczycieli – opiekunów. Najwygodniej ogląda się je w pozycji leżącej z kanapy lub śpiwora położonego na
podłodze w klubie na parterze. Do tego jakieś przekąski i napoje. Noc filmowa kończy się późno w nocy…

POPOŁUDNIA INFORMATYCZNE

,,Zorganizowaliś
my Popołudnia
Informatyczne
[…], dla
zainteresowanych
uczniów liceum i
gimnazjum, a ich
tematem były
podstawy
programowania
w C++.

Po emocjach związanych z wystawianiem ocen za I semestr, przyszła chwila oddechu w intensywnej nauce wraz z rozpoczętym jeszcze przed feriami zimowymi nowym semestrem. Niektórzy znaleźli czas i ochotę na
dodatkowe zajęcia. Dla nich zorganizowaliśmy Popołudnia Informatyczne 25 stycznia i 8 lutego 2013r. Zajęcia dla
zainteresowanych uczniów liceum i gimnazjum prowadziła p. dyrektor Danuta Zatyka, a ich tematem były podstawy programowania w C++.

SPOTKANIE Z ABSOLWENTKĄ
31 stycznia 2013 absolwentka naszego liceum Katarzyna Pabiańczyk podczas lekcji wychowawczych w
klasach liceum przedstawiła specyfikę studiów na Wydziale Weterynarii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Luty
BEZPIECZNE FERIE
5 lutego odwiedzili nasze szkoły umundurowani goście - policjanci z IV Komisariatu Policji w Częstochowie. Przyszli, by przypomnieć młodzieży klas liceum i gimnazjum o zasadach bezpieczeństwa w warunkach zimowego odpoczynku, na ślizgawce i na stoku. Spotkania funkcjonariuszy z młodzieżą w klasach były też okazją do zadania
pytań na nurtujące uczniów tematy związane z odpowiedzialnością prawną małoletnich.

NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ
7 lutego w ramach projektu „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” prowadzonego przez p. Beatę
Bartnik, uczniowie klas I, II, III liceum obejrzeli w kinie studyjnym ILUZJA film pt. „Berlin Calling.”
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„CZYTAM W PODRÓŻY… HERBERTA”
26 lutego uczniowie liceum i gimnazjum pod opieką p. Beaty Bartnik, p. Ilony Tutaj i p. Kseni Orłowskiej – studentki (praktykantki) AJD w Częstochowie, wzięli udział w ogólnopolskiej akcji społecznej pt.
„Czytam w podróży… Herberta,” która była wspólnym projektem Fundacji im. Zbigniewa Herberta oraz Klubu
Herbertowskich Szkół. Między godziną 12 a 14 uczniowie rozdawali częstochowianom zakładki z cytatami z twórczości naszego Patrona, zachęcając do czytania nie tylko w podróży, nie tylko Herberta. Główną organizatorką
akcji w Częstochowie była pani Beata Bartnik.
Mieszkańcy Częstochowy i okolic dowiedzieli się o tej niecodziennej inicjatywie z relacji prasowych i z
programów informacyjnych lokalnej telewizji.
Piotr Kramer, również uczestnik akcji, przygotował relację filmową z przebiegu akcji. Jego reportaż
został dołączony do sprawozdania z akcji i przesłany do organizatora.

Marzec
Marzec to gorący czas ostatnich powtórek przed zbliżającymi się nieuchronnie egzaminami gimnazjalnymi
w kwietniu i maturalnymi w maju. Natomiast uczniowie młodszych klas obu szkół brali czynny udział w ogólnopolskim konkursie języka niemieckiego, konkursie matematycznym „Kangur” oraz szkolnym konkursie geograficznym
„Obiekty z listy UNESCO.”
Również w marcu przypadły w minionym roku szkolnym rekolekcje wielkopostne, które po raz pierwszy
– i na pewno nie ostatni – zostały zorganizowane dla nas w Duszpasterstwie Akademickim Emaus. To zupełnie
nowa jakość!

NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ
7 marca w ramach projektu „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” prowadzonego przez panią Beatę
Bartnik, uczniowie klas II i III gimnazjum obejrzeli w kinie studyjnym ILUZJA film pt. „Juno.”

Kwiecień
KONKURSY, WYKŁADY, KONGRESY, WYCIECZKI EDUKACYJNE …
8 kwietnia odbył się konkurs matematyczny „Matematyka w Praktyce” dla uczniów klas gimnazjalnych; uczniów
przygotowywała p. Katarzyna Szota.
10 kwietnia w Konkursie Gramatyki Języka Angielskiego organizowanym przez Zespół Gimnazjów im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego dla uczniów klas gimnazjalnych wzięli udział nasi uczniowie: Mariusz Kowaliński, Joanna
Pokora oraz Anna Zychowicz z klasy III; ich opiekunką merytoryczną była p. Małgorzata Nowak.
12 kwietnia odbył się VI Konkurs z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych organizowany przez Społeczne Gimnazjum Nr 2 im. Z. Herberta STO w Częstochowie; jego głównymi organizatorkami były: p. Małgorzata Nowak, p. Barbara Kurdziel, p. Ilona Tutaj.
15 kwietnia w Międzynarodowym Kongresie na Rzecz Osób Niedosłyszących wzięli udział uczniowie klasy I i II
liceum pod opieką p. Marty Bednarczyk.
16 kwietnia odbyła się wycieczka do Instytutu Badań Jądrowych w Świerku pod Warszawą – w wycieczce wzięło
udział 4 uczniów klasy I liceum pod opieką p. Doroty Stelmach.
17 kwietnia w MDK miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów laureatom Wojewódzkich Konkursów
Przedmiotowych; dyplom odebrała Magdalena Cesarz z klasy III gimnazjum – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego – opiekun p. Ilona Tutaj.

,,W minionym
roku szkolnym
rekolekcje
wielkopostne
[…] po raz
pierwszy zostały
zorganizowane
specjalnie dla
nas!
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22 kwietnia, w Dniu Ziemi p. Małgorzata Marciniak i p. Dorota Stelmach zorganizowały sesję plakatową,
uczniowie posadzili drzewka owocowe przy szkole, w przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie klas gimnazjum i I
klasa liceum,
25 kwietnia p. Mateusz Dąsal oraz p. Beata Bartnik zorganizowali wyjazd klasy II liceum do Olsztyna; uczniowie nakręcili materiały do filmu biorącego udział w Konkursie na Film Reklamujący Miasteczko Westernowe w
Żorach.
26 kwietnia uczniowie klas I, II liceum, którzy wybrali rozszerzenia z przedmiotów ścisłych pod opieką p. Teresy
Wróbel, brali udział w wykładzie na Politechnice Częstochowskiej w ramach zajęć Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego.
29 kwietnia uczniowie naszych szkół obejrzeli prezentację multimedialną „Święto Flagi” przygotowaną przez
uczniów klasy liceum i gimnazjum pod opieką p. Marka Nowackiego.

POŻEGNANIE KLASY TRZECIEJ LICEUM
Wieloletnim zwyczajem w naszym liceum jest kwietniowe pożegnanie maturzystów przez młodszych kolegów z klas drugich w konwencji tematycznej.

Pani Katarzyna Borówka, wychowawca
byłej klasy maturalnej.

W ubiegłym roku władzę przejęli hippisi.
Rozdawali tęczowe babeczki, wszystko w rytmach
utworów ,,The Doors’’, The Beatles’’ oraz w oparach
kadzidełek. Jak zwykle zakończenie klas trzecich było wyjątkowo oryginalne.
Happening przygotowała p. Beata Bartnik.

ROCKOWY KONCERT CHARYTATYWNY
To kolejna inicjatywa uczniów naszych szkół – wyjście poza naszą społeczność
szkolną i zaproszenie młodzieży częstochowskiej do nas, na muzyczną zabawę w promieniach sobotniego słońca na koncercie pod nazwą HERBERT ROCK. Na scenie przy boisku
szkolnym prezentowały swoją muzykę młodzieżowe zespoły rockowe, w tym zespół Michała Mielczarka z klasy III LO.

Publiczność podczas
koncertu Herbert
Rock’s.

Wstęp na koncert był płatny, a dochód z imprezy został przeznaczony na leczenie i
rehabilitację Oli.

Maj
,,Uczestnicy
lutowej akcji
[…] zostali
zaproszeni do
domu pani
Katarzyny
Herbert w
Warszawie.

MIĘDZYSZKOLNY PRZEGLĄD KABARETOWY „KAKIS”
Lubimy zapraszać do siebie gości z innych szkół. W maju okazją do spotkania z młodzieżą z innych szkół
częstochowskich był zorganizowany z inicjatywy p. Ilony Tutaj pierwszy Międzyszkolny Przegląd Kabaretowy
„KAKIS”(kakis, czyli po litewsku: kot). Bezapelacyjnie wygrał go kabaret „SZOK” z Gimnazjum nr 16 w Częstochowie, który zachwycił profesjonalne jury zarówno aktorstwem, tekstami, jak i kostiumami. Trochę żal, bo mamy przecież w obu naszych szkołach świetnych kabareciarzy, którzy bawią nas doskonale przy różnych okazjach.

NIEZWYKŁA WIZYTA
To jedno z bardziej doniosłych wydarzeń w historii naszych szkół –
uczestnicy lutowej akcji „Czytam w podróży…Herberta” zdobyli pierwszą
nagrodę w tej ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez Fundację im. Zbigniewa Herberta i zostali zaproszeni na spotkanie z wdową po naszym patronie, panią Katarzyną Herbert, w domu poety w Warszawie!
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Spotkanie było bardzo serdeczne i ciepłe, a pani Katarzyna Herbert podzieliła się z nami wieloma wspomnieniami o wybitnym poecie. Wysłuchała też ze wzruszeniem i pochwaliła recytacje wierszy Herberta w wykonaniu Piotra Kamera i Michała Barskiego.
W programie ufundowanej wycieczki była też wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego oraz w Bibliotece Narodowej, a także smaczny obiad w restauracji nieopodal domu Herberta.

Podczas spotkania
z panią Katarzyną
Herbert.
JESZCZE JEDEN KONKURS JĘZYKOWY
15 maja w naszej szkole odbył się pierwszy konkurs języka francuskiego dla szkół podstawowych, zorganizowany przez p. Annę Janosik. Poziom uczestników konkursu był bardzo wysoki i niezwykle wyrównany.
Francuski też jest ‘cool’!

SYBERIADA
21 maja uczniowie gimnazjum i liceum obejrzeli w kinie OKF ILUZJA film pt. „SYBERIADA” w ramach
programu „Moja ojczyzna mała i duża,” prowadzonego przez p. Marka Nowackiego.

SPOTKANIE Z PRAWEM
21 maja uczniowie klas I liceum obserwowali w Sądzie Okręgowym rozprawę sądową – doskonała lekcja
prawa w praktyce.

Czerwiec
DEBATA OKSFORDZKA
My lubimy debatować w oksfordzkim stylu. Uczniowie klasy 3 gimnazjum tym razem poruszyli bardzo
kontrowersyjny temat modyfikacji genetycznych organizmów. Opozycja się bardzo starała, jednak to zwolennicy
GMO przekonali część publiczności do zmiany pierwotnie zajmowanego stanowiska. Rada Mędrców, czyli pani
dyrektor Danuta Zatyka i wiceprezes częstochowskiego oddziału LOP, p. Maria Jasińska, uznały Darię Wierzbicką za najlepiej przemawiającego członka opozycji.

NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ
6 czerwca w ramach projektu „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” prowadzonego przez p. Beatę
Bartnik, uczniowie klas I i III gimnazjum obejrzeli w kinie studyjnym ILUZJA film pt. „Mean Creek.”

,,We mnie jest
płomień, który
myśli.’’
- Zbigniew
Herbert
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WYCIECZKA DO TEATRU
W ramach tradycyjnych już wyjazdów na spektakle teatralne, w czerwcu odbyła się wycieczka na
przedstawienie „Pułapki na myszy” Agathy Christie w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Przed
spektaklem uczniowie zwiedzili obóz koncentracyjny w Oświęcimiu.

DZIEŃ SPORTU
Jak co roku, w tym dniu odbyły się rozgrywki i zabawy sportowe oraz festyn z poczęstunkiem
przygotowanym przez uczniów. Po intensywnym wysiłku
fizycznym zorganizowanym przez p. Tomasza Pokorskiego
można było zjeść ciasto i gorące tosty.

Pan Tomasz Pokorski, główny organizator Dnia Sportu podczas sędziowania
meczu.
OSTATNIA WYCIECZKA
25 czerwca uczniowie klas I i II gimnazjum byli na wycieczce w kinie IMAX - obejrzeli film o naprawach teleskopu Hubble'a - widoki nieziemskie - dosłownie! Później chętni uczniowie zbudowali własne spektroskopy. A na koniec zwiedzili zabytkową kopalnię węgla kamiennego "Guido" w Zabrzu. Okazało się, że
jazda windą też może być przygodą.

Nasze sukcesy
4 kwietnia, w Warszawie odbył się Finał Olimpiady z Przedsiębiorczości, w którym Bogna Wierzbicka,
uczennica klasy II zajęła 12 miejsce w Polsce.
5 kwietnia Piotr Sadowski z klasy I liceum zajął I miejsce a Maciej Sikora z klasy II liceum – II miejsce w
finale I Powiatowego Konkursu „W Tablicach Katyńskich Pamięć Zapisana”. Opiekę merytoryczną nad
uczniami sprawował p. Marek Nowacki.
17 kwietnia, w MDK miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów laureatom Wojewódzkich Konkursów
Przedmiotowych. Dyplom odebrała Magdalena Cesarz z klasy III gimnazjum – laureatka Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego – opiekun p. Ilona Tutaj.

Wojciech Szymczak—zdobywca
tytułu ,,Primus inter
pares.’’

24 kwietnia – Piotr Kramer z klasy III gimnazjum otrzymał I nagrodę za realizację reportażu dokumentującego akcję „Czytam w podróży… Herberta”. Nagrodę stanowiła jednodniowa wycieczka dla 40 osób naszych szkół do Warszawy oraz spotkanie z p. Katarzyną Herbert. Opiekunką młodzieży były p. Beata Bartnik oraz p. Ilona Tutaj.
Wybitnie zmotywowani i uzdolnieni językowo uczniowie liceum i gimnazjum uczestniczyli w ostatnich dwóch
latach w intensywnym autorskim programie przygotowania do egzaminów CAE, FCE i PET pod kierunkiem
p. Małgorzaty Nowak we współpracy z częstochowskim oddziałem British Council - wszyscy zdali te
egzaminy!
Sukcesy Wojciecha Szymczaka w konkursach przedmiotowych z biologii i angielskiego, a także jego najwyższa średnia ocen wśród uczniów gimnazjum nie mogły zostać niedocenione - Wojtek zasłużył sobie na
tytuł „Primus inter pares”.
Uczniowie gimnazjum pod kierunkiem p. Małgorzaty Marciniak uzyskali wyróżnienie w konkursie na gazetkę szkolną z dodatkiem ekologicznym.
Odnotowaliśmy wiele indywidualnych sukcesów sportowych, m.in. w tenisie ziemnym - Karola Dusia i
Krzysztofa Oleksego oraz w tenisie stołowym – Michała Kuźnika, Pawła Polańskiego, a także sukcesów drużynowych w piłce siatkowej i nożnej.
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Rozmaitości
*** Informacja od pani Teresy Wróbel, nauczyciela fizyki:
„W drugim semestrze młodzież naszych szkół uczestniczyła w trzech konkursach dotyczących zagadnień
z dziedziny fizyki i astronomii.
Rozpoczęli licealiści, dokładnie trzech panów z klas pierwszych: Karol Kożuch, Kacper Wurszt i
Piotr Sadowski. Uczniowie wzięli udział w wojewódzkim konkursie na pracę pisemną z dziedziny astronomii i
astrofizyki. Piotrek pisał o kosmicznych minerałach, Karol przedstawił wizję kosmosu głuchego, ciemnego i zimnego, a Kacper rozpatrywał problem orbit i ich wpływu na losy ciał niebieskich. Pomimo tak ciekawych tematów
skończyło się tylko na dyplomach uczestnictwa, ale gratuluję pomysłów i doceniam włożoną w ten konkurs pracę.
Jak co roku uczniowie gimnazjum i liceum brali udział polsko-ukraińskim konkursie ”Lwiątko”. W konkursie tym zaszczytny tytuł „taona” otrzymał uczeń klasy II gimnazjum Michał Karbownik (to już drugi tytuł taona w tej klasie).
Najbardziej pracochłonnym konkursem okazał się Ogólnopolski Konkurs „Poszukiwanie talentów,” organizowany
przez Uniwersytet Warszawski. W konkursie trzeba było napisać eseje na zadany temat, zaprojektować doświadczenia fizyczne, wymyślić i opisać zabawę „fizyczną” dla dzieci, napisać opowiadanie lub bajkę opisująca jakieś zagadnienie fizyczne, napisać limeryk, zaprojektować znaczek, wykonać plakat propagujący fizykę. Było wielu chętnych, ale najbardziej wytrwałymi i pracowitymi osobami okazali się uczniowie klasy I gimnazjum: Oliwia Sikora i
Maciej Kuczyński. Wprawdzie nie pojechali na finał do Warszawy, ale oboje dostali odznaki „ Złoty Kwant” i dyplomy uczestnictwa. Brawo!
A w wakacje dla chętnych konkurs kosmiczny. Co z niego wyniknie zobaczymy we wrześniu.”

Maciej Kuczyński—
autor limeryków.

Teresa Wróbel

*** Limeryki Macieja Kuczyńskiego z kl. I Gimnazjum:
Maria Skłodowska-Curie

Domowy reaktor

Maria Curie Polką była

Na nic są takie wielkie ostrzeżenia,

I dwa pierwiastki odkryła.

Gdy w Stanach już marzeń skrytych spełnienia.

Nobla dostała,

Reaktory tu sprzedają

Za to jej chwała,

I ludziom także wmawiają

I Polskę sławą okryła.

Bzdury o „elektrowniach do zrobienia”.

,,Nobla dostała,
Za to jej chwała
*** Artykuł p. Małgorzaty Marciniak napisany po powrocie ze szkolenia metodycznego I Polskę sławą
w Wielkiej Brytanii i opublikowany w Biuletynie Oświatowym Wojewódzkiego
okryła.’’
Ośrodka Metodycznego w Częstochowie:
Każdy nauczyciel, jeśli nie z wewnętrznej potrzeby, to z racji wykonywanego zawodu, powinien się rozwijać. Ja lubię się uczyć, więc we wrześniu 2012 roku podjęłam decyzję o ubieganie się o dofinansowanie zagranicznego szkolenia w ramach programu Comenius, „Uczenie się przez całe życie”. W oficjalnym katalogu kursów znalazłam takie: „Content and Language Integrated Learning for Maths and Science Teachers”. Odpowiadało mi ono z
dwóch powodów. Po pierwsze, kładło nacisk na doskonalenie języka angielskiego; po drugie, było dedykowane
nauczycielom przedmiotów przyrodniczych. Przebrnęłam więc przez biurokratyczne wymogi UE i dostałam grant
na szkolenie w Wielkiej Brytanii, które było dofinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu
„Uczenie się przez całe życie”.
Na dwutygodniowe szkolenie pojechałam w lutym 2013 roku, w czasie ferii zimowych (tak, by nie utrudniać organizacji pracy w szkole i żeby uczniowie tracili zajęć z biologii). W szkoleniu brali udział ł Włosi, Hiszpanie,
Francuzi, Bułgarka, Polki i prowadzący zajęcia Brytyjczycy. Tak kosmopolityczne towarzystwo sprzyjało rozwojowi
umiejętności komunikacyjnych i wymianie doświadczeń z różnych systemów edukacyjnych.
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Tematem przewodnim zajęć były metody nauczania treści przedmiotów przyrodniczych przez język angielski. Techniki, które poznałam są skoncentrowane na uczniu, aktywizują go i ułatwiają efektywne uczenie się osób
z dominacją różnych stylów poznawczych (wzrokowców, słuchowców i kinestetyków). Liczę, że w przyszłości będę wykorzystywać nowe umiejętności
językowe na lekcjach biologii i przyrody, co przyczyni się do poszerzenia znajomości specjalistycznego słownictwa języka angielskiego u moich uczniów.
Póki co stosuję niektóre poznane tam techniki, którymi uatrakcyjniam lekcje i podnoszę efektywność kształcenia młodzieży.
Program szkolenia obejmował też wyjazdy krajoznawcze i kulturoznawcze, chociaż niektóre elementy planu musiały być zmodyfikowane ze
względu na niekorzystną pogodę. Poza tym, dla mnie niezwykłym doświadczenie było mieszkanie z rodziną brytyjską - była to świetna okazja do rozwoju
kompetencji językowych. Również nieformalne spotkania z uczestnikami kursu były interesujące i oczekuję, że w przyszłości zaowocują realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych.
Każdego nauczyciela posługującego się komunikatywnie językiem angielskim zachęcam do ubiegania się o dofinansowania szkolenia czy innej
formy doskonalenia, bo poza rozwojem zawodowym jest to świetna okazja do nawiązania nowych znajomości i międzynarodowej współpracy.
Na stronie http://www.comenius.org.pl/akcje/mobilnosc-szkolnej-kadry-edukacyjnej można znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące
formalnych wymagań dofinansowania.

Małgorzata Marciniak

Statystyki
Egzaminy gimnazjalne
Wyniki egzaminów gimnazjalnych w tym roku szkolnym są wyjątkowo wysokie w porównaniu ze średnimi wynikami województwa i kraju.
Ponadto, są jeszcze wyższe niż wyniki egzaminów w roku poprzednim i to w każdej części egzaminu. Oto zestawienie dotyczące uczniów
naszej szkoły:

Część egzaminu

2012 r.

2013 r.

woj. śląskie 2013

Historia i WOS

72%

74,4%

57,8%

Język polski

76%

83%

62%

Część przyrodnicza

62%

74,6%

58%

Matematyka

65%

68,6%

47%

Język angielski - podstawa

91%

92,94%

63%

Język angielski - rozszerzenie

83%

87%

44,7%

Egzaminy maturalne
Również egzaminy maturalne wypadły w tym roku doskonale, gdyż wszyscy zdali i to z bardzo dobrymi wynikami! Nasi uczniowie zdecydowanie lepiej niż ich rówieśnicy w całej Polsce zdali następujące przedmioty:
Przedmiot
Język polski - podstawa (pis.)
Język polski (ustny)
Język angielski - podstawa (pis.)
Matematyka - podstawa
Matematyka - rozszerzenie
Informatyka - podstawa
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Średnia krajowa

56,7%

54%

80%

-

86,8%

68%

71%

55%

56,6%

53%

70%

46%
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