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Gazetka szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4

czyli Nigdy nie rób tego, czego później będziesz żałował!

Krótka historia SUS w Mechaniku

Czy wyobrażasz sobie, drogi Czytelniku, matematyka piszącego o historii?
Jeśli tak, to zrozumiesz, dlaczego ten artykuł jest taki, a nie inny…
Zatem od początku. Był rok szkolny 2004/2005, kiedy zrodził się pomysł
przystąpienia do programu realizowanego
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
Szkoła Ucząca Się. Założenia były klarowne - chcieliśmy profesjonalnie przygotować się do wymogów stawianych przez
ówczesne Ministerstwo Edukacji Narodowej, związanych z mierzeniem jakości
pracy szkoły. Już w listopadzie czteroosobowa delegacja naszej szkoły wyruszyła
pod Warszawę, by zgłębiać tajniki programu SUS. Wróciliśmy z nowymi pomysłami, wytycznymi i… pracami domowymi. Tak, my - nauczyciele z większym
i mniejszym stażem - zajęliśmy miejsca
naszych podopiecznych. Jak powszechnie
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wiadomo – nauczyciele MeRok 2008/2009
chanika to ludzie ambitni
Wydanie specjalne
i sumienni, więc z zadań
W numerze:
wywiązywaliśmy się bardzo
rzetelnie. Ponieważ (uwaga Krótka historia SUS
1
uczniowie!) odrabianie prac w Mechaniku
domowych popłaca, wzbogaciliśmy się o cenne umie- Sztuka motywowania
uczniów
2
jętności i nowe narzędzia
badawcze. Jednym z nich Kamil Bierka … 4
jest tworzenie tak zwanej
mapy szkoły, połączone W jaki sposób biblioteka wspiera …
4
z debatą o jakości jej pracy.
Idea programu SUS
…
na
oparta jest na współpracy Działalność
lekcjach PO i WF 5
między różnymi szkołami,
prowadzącej do wymiany
doświadczeń. Początkowo byliśmy sceptycznie
nastawieni do tego, że przydzielonym nam partnerem była szkoła podstawowa. Pomyśl, Czytelniku,
jak ktoś, kto od lat pracuje z prawie dorosłymi
ludźmi, ma usiąść w ławce dziewięcio-, dziesięciolatka? Jak ma rozmawiać o problemach oświaty, patrząc na nie oczami dziecka? Zadanie jednak
było konkretne: sporządzić Raport o jakości pracy
Szkoły Podstawowej w Somoninie. W tym celu
przeprowadziliśmy szereg badań: ankietę skierowaną do dzieci i ich rodziców, wywiad
z dyrektorem szkoły, przedstawicielami Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Nasze obawy szybko minęły. Zrozumieliśmy, że choć każda
szkoła ma swój specyficzny charakter i wymaga
indywidualnego podejścia, to bliższe przyjrzenie
się jej może wzbogacić nasz warsztat pracy. Szkoła Podstawowa w Somoninie wywarła na nas
ogromne wrażenie! Wracaliśmy do niej jeszcze
dwukrotnie: najpierw na prezentację raportu,

a następnie na panel koleżeński. Zawsze spotykaliśmy się z niezwykle serdeczną, przyjazną atmosferą. Dostrzegliśmy zapał, zaangażowanie i profesjonalizm zatrudnionych w niej nauczycieli. Okazało się, że nawet szkoła ponadgimnazjalna może
się czegoś nauczyć od maluchów. Liczymy na to,
że na tym nie skończy się nasza znajomość…
Kolejne lata upłynęły nam na realizacji
wytyczonych celów. W roku 2005/2006 pracowaliśmy w czterech zespołach zadaniowych nad następującymi standardami: uczniowie systematycznie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych, uczniowie
potrafią zdobyć kwalifikacje w swoim zawodzie
oraz zaprojektować osobistą ścieżkę kariery zawodowej,
nasza
szkoła
jest
estetyczna
i funkcjonalna, szkoła przygotowuje uczniów do
życia we współczesnej Europie. Począwszy od
roku szkolnego 2006/2007 realizowaliśmy już
tylko dwa cele: uczniowie systematycznie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych oraz rozwój zawodowy i etyczny nauczycieli. Równie ambitne założenia przyjęliśmy na rok szkolny 2007/2008: nauczyciele motywują uczniów do osiągania coraz
lepszych wyników na egzaminach zewnętrznych
oraz nasza szkoła pomaga uczniom w rozwijaniu
swoich zainteresowań.
Niezwykle cieszy nas fakt, że nasza praca
przynosi oczekiwane rezultaty! Może nie zawsze
one są widoczne, ale Mechanik kieruje się dewizą:
duże efekty są sumą mniejszych! Pozwól więc,
drogi Czytelniku, że przybliżę jedynie niektóre
osiągnięcia. Odnotowaliśmy wzrost frekwencji.
Utworzony został Wewnątrzszkolny System
Usprawiedliwiania, który pomaga walczyć
ze zjawiskiem wagarów i ujednolica formę usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach. Szkoła
stała się bardziej funkcjonalna i estetyczna. Na
boisku zainstalowano ławki, zasadzono drzewka,
żywopłot, wykonano klomb. Opracowano i przyjęto Kodeks Nauczyciela ZSP nr 4. Stworzono

punkt informacji o egzaminach potwierdzających
kwalifikacje zawodowe. W minionym roku szkolnym wszyscy absolwenci technikum i liceum profilowanego przystąpili do egzaminu maturalnego.
Bardzo dużym powodzeniem wśród uczniów cieszyły się wszystkie akcje wolontariatu. Młodzież
bardzo chętnie uczestniczyła w wycieczkach, wyjściach do kina i teatru oraz audycjach umuzykal
niających. Podejmowano różne inicjatywy, zachęcające uczniów do czytania, np. w ramach Klubu
Literatury Wszelakiej, akcji Cała Polska czyta
dzieciom,
Pikniku
Literackiego.
Pisząc
o korzyściach, nie sposób nie wspomnieć o licznych szkoleniach i kursach, w których uczestniczyliśmy lub które sami organizowaliśmy.
W bieżącym roku szkolnym - 2008/2009 opracowany w naszej szkole Raport z działań
szkoły przygotowującej się do panelu koleżeńskiego uzyskał pozytywną opinię Rady Jakości SUS,
wynikiem czego jest przygotowywany na 13 marca 2009 roku panel koleżeński. Liczymy na to, że
będziemy pierwszą w Słupsku szkołą, która
otrzyma prestiżowy tytuł Szkoły Uczącej Się!
Mamy nadzieję, że wyróżnienie to umocni pozytywny wizerunek Mechanika wśród słupskich
szkół ponadgimnazjalnych.
Myślę, że to dopiero początek SUS
w Mechaniku. Program sprawdził się w naszej
szkole. Jego realizacja zapewnia jakość pracy
szkoły. Jest to program tworzony z myślą
o uczniach, kształtowaniu ich osobowości, pożądanych postaw, w trosce o ich przyszłość. Korzyści odnosimy jednak wszyscy. Mówi się, że nic
tak nie zbliża ludzi, jak wspólna praca. Dla wielu
z nas te minione lata, wspólne wysiłki, to miłe
wspomnienia o młodych ludziach, wychowankach, którzy dziś kontynuują naukę, pracują, zakładają rodziny, a także o koleżankach i kolegach,
których dziś z nami nie ma…
Monika Szczepkowska

Sztuka motywowania uczniów
Uczeń, który nie otrzymał odpowiedzi na nurtujące go pytania typu: Po co ja się tego uczę?, Gdzie

Dajcie mi wystarczająco długą dźwignię
i wystarczająco mocną podporę,a sam jeden poruszę cały glob.
Archimedes
Praktyka szkolna pokazuje, iż uczniowie
uczą się mechanicznie wówczas, gdy nie znają
celu nauki i przeznaczenia wiedzy, gdy powątpiewają w jej wartość oraz zastosowanie w życiu.
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będę mógł wykorzystać zdobyte wiadomości?,
zapoznaje się z nimi tylko powierzchownie, pamięta je krótko i nie jest w stanie ich zastosować.
Co zatem powinien robić nauczyciel, by nie dopuścić do takiej sytuacji?
Musi spowodować, by uczeń wyznaczył sobie cel,
który pragnie osiągnąć w trakcie nauki szkolnej.
Motywy uczenia się są różne i ulegają
zmianom wraz z wiekiem. Naturalny zapał do
nauki, charakterystyczny dla wczesnego etapu
kształcenia, mija. W uczeniu się młodzieży – według Józefa Pietra – odgrywają rolę następujące
motywy:
wpływ sugestywny nauczyciela,
obawa przed złą oceną,
ciekawość i zainteresowanie,
ambicja,
siła nawyku,
praktyczna przydatność wiedzy,
potrzeba uzyskania świadectwa szkolnego,
motywy ideowe i światopoglądowe.
O tym, jakie motywy zostaną wybrane,
zadecydują osobiste cechy ucznia. Na ten wybór
ma jednak wpływ również nauczyciel.
Jak stwierdził K. Kruszewski: Nauczyciel ma
obowiązek doprowadzić do tego, że uczeń będzie
się uczyć wytrwale i z zapałem, że konsekwentnie
będzie się starał wykonać zadanie stawiane mu
w toku nauki przez nauczyciela. Obowiązek ten
zostanie spełniony, jeśli nauczyciel zdoła wzbudzić w swoich uczniach i utrzymać motywy uczenia się. (...) Niemal w każdym momencie swojej
pracy nauczyciel decyduje, jak wpływać, jak podtrzymywać, jak wzmocnić motywację uczniów.
Pomocne mogą okazać się następujące techniki
motywowania uczniów do pracy:
praca w grupach – sprawia ona, że wzrasta
jakość pracy, zdolności i umiejętności członków zespołu uzupełniają się i sumują, grupa
daje oparcie i poczucie przynależności,
korzystanie z urządzeń audiowizualnych lub
komputerowych,
przygotowywanie skopiowanych zadań (np.
do sprawdzianu lub powtarzania wiadomości),
stosowanie różnych metod nauczania,
umiejętne dostosowywanie ich do
matu i celu lekcji,
unikanie monotonii,
szanowanie
odmiennego
zdania
uczniów i zachęcanie ich do samodzielnego,
krytycznego
oraz
twórczego myślenia,

obniżanie w grupie uczniów poziomu napięcia
i lęku (im wyższy lęk, tym mniejsza
sprawność intelektualna),
rozwijanie zainteresowań uczniów,
dostosowywanie wymagań do możliwości
uczniów,
przypominanie uczniom, że niepowodzenia
i błędy to etap na drodze do doskonalenia się,
uczenie wyciągania konstruktywnych wniosków z porażek,
chwalenie uczniów także za najdrobniejsze
osiągnięcia.
Aby nauczyciel mógł motywować uczniów
do pracy, sam musi tę motywację posiadać. Powinna ona wypływać z chęci zaspokojenia potrzeb, takich jak:
potrzeba szacunku, czyli akceptacji, uznania,
możliwości decydowania o tym, co się dzieje
w moim otoczeniu,
potrzeba samorealizacji, czyli wykonywania
czegoś, do czego ma się zdolności, predyspozycje i co naprawdę lubi się robić,
potrzeba poznawcza, czyli zdobywanie wiedzy, rozumienie rzeczywistości.
Bardzo ważne jest, aby nauczyciel umiał:
precyzować cele, zarówno ogólne, jak i operacyjne tak, by faktycznie je osiągnąć,
uwzględniać cykl uczenia, poczynając od konkretnego przeżycia poprzez refleksję, obserwację, aż do umiejętności uogólniania i wyciągania wniosków,
zachęcać uczniów do aktywności, np. poprzez
stosowanie odpowiednich metod.
Podsumowując, warto zauważyć, że nauczanie powinno być procesem, który skłania
uczniów do przejmowania kontroli nad uczeniem
się. Nauczyciel z kolei ma być osobą motywującą
uczniów do pracy. Aby mógł to czynić skutecznie,
powinien poznać ucznia, jego indywidualne potrzeby i zainteresowania, skoncentrować uwagę na
sposobach skłaniania uczniów do tego, by czuli
się odpowiedzialni za własną naukę i byli w nią
zaangażowani.
Nauczyciel
musi
zadbać
o odpowiednie relacje z uczniami.
Bibliografia:
1. Arends R. I., Uczymy się nauczać, Warszawa 1998
2. Hamer H., Do efektywności nauczania,
Warszawa 1994
3. McGinnis A. L., Sztuka motywacji,
Warszawa 1992
4. Pietrasiński Z., Sztuka uczenia się,
Warszawa 1990

Dorota Piegat-Hedeszyńska
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Kamil Bierka – stypendysta Ministra Oświaty
Szanowni Państwo, w powojennej historii
naszej szkoły nie było większego sukcesu - tymi
słowami pan dyrektor Tadeusz Pacholczyk skomentował wielki sukces naszego ucznia z klasy
II f ZSZ Kamila Bierki, który zajął I miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Losy
żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej.
Pokonywał on niezwykle błyskotliwie kolejne
etapy tego konkursu, zajmując I miejsce w etapie
miejskim, I - w etapie wojewódzkim, okręgowym
i ogólnopolskim. Warto jeszcze wspomnieć o jego

gnięcia Kamil osobiście odebrał także z rąk pani
Minister Oświaty stypendium w wysokości 3200
zł. Niewątpliwie miniony rok 2008 należał do
niego.
Tak wyglądał stan finalny, ale trzeba pamiętać, że sukces ten był efektem niezwykle ciężkiej pracy: studiowania wielu tomów literatury,
zapisywania notatkami całych zeszytów, korzystania przez wiele godzin z Internetu w celu
bycia potrzebnych informacji, zapamiętywania
nazwisk, dat, nazw miast, miasteczek, wsi, rzek
i pagórków związanych z historią naszego oręża.
Spędziliśmy z Kamilem wiele godzin
i traktujemy ten sukces również jako
nasze zwycięstwo. Okazało się też niespodziewanie, że Kamil musi zmierzyć
się z nowym doświadczeniem – nagle
zdobytą popularnością, którą skomentował w sposób następujący: Po
moich zdjęciach i artykułach w prasie
słupskiej oraz Internecie ludzie zaczepiali mnie na ulicy, zagadywali, gratulowali, a mój sąsiad podarował mi całą
kolekcję „Gazet wojennych”. Dzisiaj
przygotowuję się do kolejnej edycji
konkursu, chcę obronić zdobyty
w czerwcu tytuł mistrzowski, co nie będzie łatwe, bo konkurencja jest duża.
Bardzo się denerwuję, ale chcę tego
dokonać. Chcę, aby moi rodzice, bracia, nauczyciele i koledzy byli ze mnie dumni. Zaciskajcie kciuki i wierzcie we mnie. Zaciskamy
więc, wierzymy, życzymy sukcesu i czekamy na
sukces.
Tomasz Szumiło i Igor Kuc-Mikłaszewicz

zwycięstwie w konkursie miejskim, organizowanym z okazji odzyskania niepodległości przez
Polskę. Kamil sprawił sobie i nam wiele radości.
Nasz mistrz otrzymał 2100 zł oraz mnóstwo nagród rzeczowych. Rzecz ważna, za swoje osią-

W jaki sposób biblioteka wspiera uczniów
w rozwijaniu ich zainteresowań?

Jeden ze znanych polskich wierszy zawiera
myśl: …w bibliotece znajdziesz wszystko, czego
chcesz: starą prawdę, mądrą bajkę, piękny
wiersz…. Większość uczniów to potwierdzi, ale
biblioteka to nie tylko bogaty księgozbiór. Praca
bibliotekarza polega również na rozbudzaniu
uczniowskich inicjatyw i działań mających na celu
promocję biblioteki, książki i czytelnictwa.
W bibliotece ZSP nr 4 w Słupsku prowadzimy szereg działań, mających na celu rozwijaP
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nie zainteresowań czytelniczych, które przekładają się na inne sukcesy naszych uczniów, np.
nizujemy szkolne konkursy literackie (Sienkiewicza warto znać i czytać, konkurs o K. I. Gałczyńskim) oraz Międzyszkolny Konkurs Poetycki,
umożliwiający rozwój talentów twórczych i literackich.

go należą nauczyciele i uczniowie. Z pozyskiwanych dobrowolnych składek zakupywane są najnowsze pozycje książkowe z zakresu literatury
naukowej i popularnej, z których korzystają wszyscy czytelnicy.
Organizacja w bibliotece Salonu Wróżb
Andrzejkowych, Walentynek oraz Poczty Walentynkowej sprzyja rozbudzaniu zainteresowań
uczniów kulturą i tradycją, a dodatkowo przedsięwzięcia te zjednują bibliotece wielu zwolenników i przyjaciół.
Od kilku lat nauczyciele bibliotekarze propagują w szkole akcję Cała Polska czyta dzieciom.
W ramach współpracy z ośrodkami szkolnowychowawczymi w Słupsku i w Damnicy oraz
z Miejskim Przedszkolem nr 1 w Słupsku, kilku
uczniów klas technikum i liceum raz w miesiącu
czyta dzieciom wybrane pozycje książkowe, prowadzi pogadanki tematyczne, organizuje konkursy
i zabawy. Dzięki tym spotkaniom korzyść jest
obopólna, ponieważ nasza młodzież uczy się tolerancji i uspołecznia się, natomiast dzieci
z ośrodków chętniej sięgają po książkę i aktywniej
uczestniczą w lekcjach.
Poza wymienionymi formami motywowania uczniów do rozwijania własnych zainteresowań, stosowanymi przez nas - nauczycieli bibliotekarzy ZSP nr 4 w Słupsku w codziennej pracy z uczniami, od czterech lat organizuję konkurs
Mechanik – wczoraj i dziś. Uczestnicy konkursu,
poza tym, że sprawdzają swoją wiedzę z zakresu
historii szkoły i biografii patrona, zyskują dodatkowy impuls do obserwacji swojej szkoły, gdyż
pytania dotyczą także współczesnego życia Mechanika.
Katarzyna Nazaruk nauczyciel bibliotekarz ZSP nr4 w Słupsku

W ramach edukacji czytelniczo–medialnej
klasy technikum i liceum uczestniczą w lekcjach
bibliotecznych, organizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w Bibliotece Pedagogicznej,
a także, okolicznościowo, w Bibliotece Pomorskiej Akademii. Biorąc udział w tych zajęciach,
uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu pozyskiwania informacji naukowych.
Od kilku lat młodzież Mechanika ma możliwość uczestnictwa w spotkaniach autorskich ze
znanymi osobistościami świata literatury i kultury,
organizowanych w naszej szkole w ramach obchodów Słupskiej Wiosny Literackiej. Gościliśmy
m.in. Jolantę Nitkowską-Węglarz, Jerzego Surwiłę, Michała Ogórka, Beatę Kosmowską, Edwarda
Lutczyna.
Od blisko dwóch lat w bibliotece działa
Klub Miłośników Literatury Wszelakiej, do które-

Działalność wpływająca na rozwój zainteresowań uczniów na
lekcjach przysposobienia obronnego i wychowania fizycznego
Każdy nauczyciel przed rozpoczęciem
roku szkolnego stawia sobie pytanie: Jak motywować uczniów do pracy? Sposobów czy metod
jest wiele. Wszystko zależy od specyfiki danego
przedmiotu, działu, wykonywanych ćwiczeń,
a przede wszystkim poziomu uczniów. Najważniejsze jest to, aby stworzyć w klasie atmosferę
inspirującą do nauki oraz wzbudzić w uczniach
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poczucie własnej wartości, zaangażowanie w proces świadomego uczenia się.
Chciałbym omówić problem, odwołując
się do moich doświadczeń związanych z prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych, które mają znamienny wpływ na kształtowanie systemu wartości
młodych ludzi. To przecież na zajęciach dodatkowych uczniowie wzbogacają się w wiedzę, która
ich najbardziej interesuje.
Popularyzowanie idei niesienia pomocy
drugiemu człowiekowi, upowszechnienie wśród
młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej osobom poszkodowanym w różnych wypadkach, rozwijanie programu szkoleń
wśród młodzieży w zakresie udzielania pomocy
oraz przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym
są to cele Szkolnego Koła Pierwszej Pomocy. Nasza szkoła jest wyposażona w wysokiej klasy fantomy, sztuczne rany, apteczki pierwszej pomocy,
materiały dydaktyczne w postaci filmów, foliogramów itp. Uczniowie chętnie tworzą Szkolną
Służbę Medyczną. Zasługą takich przedsięwzięć
jest nawiązanie współpracy wicedyrektora Leszka
Forysiaka z Joannitami, którzy wspierają takie
akcje. W ramach współpracy Joannici szkolą naszą młodzież nawet poza granicami kraju. Zwieńczeniem szkoleń są coroczne zawody organizowane przez PCK, w których młodzież naszej szkoły zajmuje wysokie lokaty.
Kontynuacją tych zajęć jest przygotowanie
młodzieży do zawodów Sprawni jak żołnierze,
których celem jest popularyzowanie wśród mło-

sza pomoc to tylko element zawodów. Młodzież
rywalizuje w strzelectwie z broni palnej i biegu na
orientację.
Bieg na orientację jest również działem
w ramach programu nauczania przysposobienia
obronnego. Młodzież uczy się teorii, a później

sprawdza się ich wiedzę z czytania mapy,
cji i określania odległości w terenie. Dodatkową
atrakcją są zajęcia na strzelnicy, które dopełniają
całokształt sportów obronnych. Wśród uczniów
tworzy się więź, a zarazem duch rywalizacji, co
podnosi atrakcyjność zajęć.
Aby upowszechnić formy aktywnego wypoczynku, w naszej szkole powstało Koło Tustyczno-Krajoznawcze Podróżnik Mechanik, którym opiekuje się nauczyciel PO, Piotr Grzeniak. Ma ono na celu poznawanie kraju, jego
przyrody, tradycji, zabytków kultury i historii,
wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowawczym oraz podnoszenie sprawności
fizycznej. Oferta koła jest szeroka. Młodzież
wybiera interesujące ją dyscypliny, tj. jazdę na
rowerze, wycieczki piesze i autokarowe,
wspinaczkę na sztucznej ściance, wyjazdy na
łyżwy, ASG, aqua park i wiele innych.
Sposobów motywowania uczniów do
nauki, podnoszenia sprawności fizycznej, własnej wartości jest wiele. Same ciekawie
prowadzone lekcje to nie wszystko. Sukces
nauczyciela polega na zdobyciu u uczniów
autorytetu. Dzięki niemu łatwiej jest motywować ich do uczestnictwa w dodatkowych
zajęciach. Poświęciłem swoją pracę różnym
sposobom
motywacji,
jednak
chciałbym
czyć, że siłę napędową dają sami uczniowie, za co
jestem im wdzięczny.
Piotr Grzebieniak

dzieży wiedzy o współczesnych siłach zbrojnych,
zagadnień związanych z obronnością kraju oraz
podnoszenie sprawności fizycznej. Jednak pierw-
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