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Prezentacje dorobku edukacyjnego nauczycieli. Zeszyt 1 
„Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 w Łodzi – innowacje i bezpieczeństwo nauki 

i wychowania” 
 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego rozpoczęło 
publikację nowej serii wydawniczej pt. Prezentacje dorobku edukacyjnego nauczycieli. 
Będziemy w kolejnych zeszytach serii drukować artykuły nauczycieli opisujące ich 
inicjatywy, twórczość, pomysły i projekty, innowacje, działalność kół zainteresowań, 
konkursy, akcje charytatywne, zawody sportowe. Wszystko to co pokazuje i przybliża ich 
pracę oraz dorobek edukacyjny.  
Pierwszy zeszyt Prezentacji dorobku edukacyjnego nauczycieli dedykowany jest 
Młodzieżowemu Ośrodkowi Socjoterapii nr 4 w Łodzi. Przedstawiliśmy w nim materiały 
przygotowane przez nauczycieli pokazujące innowacje pedagogiczne oraz bezpieczeństwo 
nauki i wychowania w tej placówce. We wstępie przygotowanym przez Dorotę Tarnowską, 
dyrektora placówki, możemy przeczytać: cyt. „Nasz ośrodek charakteryzuje różnorodność 
ofert zajęciowych dla naszych wychowanków. Staramy się stosować innowacyjne metody 
pracy, a głównym założeniem jest wydobywanie z młodzieży ich talentów, zdolności 
i rozwijanie zainteresowań. Jesteśmy wszędzie tam gdzie dzieje się coś interesującego, 
twórczego, dobrego. Sami także inicjujemy różne akcje, których celem jest niesienie pomocy, 
aktywizacja, integracja i budowanie świadomości prospołecznej. Wystrzegamy się rutyny 
i stagnacji. Naszą dewizą jest tworzyć, działać i być tam gdzie nas jeszcze nie było.” 
Zamieszczone w publikacji informacje potwierdzają i egzemplifikują działalność placówki 
w sposób, o którym napisała Pani Dorota Tarnowska.  
W „Prezentacjach dorobku edukacyjnego nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
nr 4 w Łodzi – innowacje i bezpieczeństwo nauki i wychowania” zamieściliśmy następujące 
artykuły: 

• O Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4 w Łodzi. Dorota Tarnowska, 
• Co w mowie piszczy? - innowacja organizacyjno-metodyczna [Język polski]. Iwona 

Jankowska, 
• Liczę więc jestem - innowacja organizacyjno-metodyczna [Matematyka]. Magdalena 

Jaworska, 



 

 

• Mały ekolog – innowacja organizacyjno-metodyczna [Koło Gospodarcze, zajęcia 
z grupą wychowawczą]. Sylwia Karajewa, 

• Moja pasja taniec i teatr [Zajęcia wychowawcze, z grupą]. Dariusz Nita, 
• Potrafię pomóc. Pierwsza Pomoc Przedmedyczna – innowacja organizacyjno-

metodyczna [Wychowanie fizyczne]. Agnieszka Olejniczak, 
• Łódź miastem czterech kultur – innowacja organizacyjno-metodyczna [Koło 

Historyczne, zajęcia z grupą wychowawczą]. Elżbieta Pałczyńska-Józefowicz, 
• Projekt: Rozmowa jest początkiem [Zajęcia z grupą wychowawczą]. Katarzyna 

Semeradt, 
• Zwyciężam w konkursach! - innowacja organizacyjno-metodyczna [Biblioteka]. 

Monika Tomporek, 
• Moja wymarzona firma – innowacja organizacyjno-metodyczna [Podstawy 

przedsiębiorczości]. Adam Żuchalski, 
• Przyrodnicze eksperymentatorium -Koło Biologiczno-Chemiczne. Innowacja 

organizacyjno-metodyczna [Biologia]. Ilona Daraż, 
• Koło strzeleckie – STRZELEC [Zajęcia wychowawcze]. Jarosław Daraż, 
• Program profilaktyczno-terapeutyczny „W drodze na szczyt” - innowacja 

pedagogiczna organizacyjno-metodyczna [Wychowanie fizyczne]. Michał 
Główczyński, 

• Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść – innowacja organizacyjno-
metodyczna [Religia, EdB]. Małgorzata Wasilewska, 

• Program Koła Turystycznego „Słuszny kierunek” [Koło Turystyczne, zajęcia z grupą 
wychowawczą]. Piotr Wolski, 

• I canunderstand English (Rozumiem język angielski) - innowacja programowo-
metodyczna [Język angielski]. Karolina Zawiasa, 

• Mój przyjaciel pies [Zajęcia z grupą wychowawczą]. Anna Frymus, 
• Koło Taneczno-Teatralne. Wojciech Królikowski, 
• tak pracujemy - galeria zdjęć, 
• Programy z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia [Projekty]. Karolina 

Chyll-Gałecka. 
W przygotowaniu jest kolejny, drugi zeszyt Prezentacji. Będzie on zawierał artykuły 
ilustrujące dorobek nauczycieli Zespołu Szkół Politechnicznych (poprzednia nazwa Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi). 
Szkoły i placówki zainteresowane pokazaniem pracy swoich nauczycieli zachęcamy 
i zapraszamy do współpracy, przy tworzeniu zeszytów z tej serii.  
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