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Prezentacje dorobku edukacyjnego nauczycieli. Zeszyt 2. 
„Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi – przekraczamy granice. Wymiana 

międzynarodowa” 

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego kontynuuje rozpoczętą 

w lutym 2020 roku publikację nowej serii wydawniczej pt. Prezentacje dorobku edukacyjnego 

nauczycieli. Przypomnijmy, pierwszy zeszyt przygotowano dzięki zaangażowaniu dyrekcji i 

nauczycieli Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi. Przedstawiono w nim 

materiały pokazujące innowacje pedagogiczne oraz bezpieczeństwo nauki i wychowania w tej 

placówce. Ze wstępu przygotowanego przez Dorotę Tarnowską, dyrektora placówki, 

dowiedzieliśmy się, że: cyt. „… 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.”  

Obecnie udostępniliśmy Państwu drugi zeszyt Prezentacji dorobku edukacyjnego nauczycieli 

dedykowany Zespołowi Szkół Politechnicznych w Łodzi. Zaprezentowano w nim dorobek 

nauczycieli w zakresie projektowania, organizacji i upowszechniania wymiany 

międzynarodowej uczniów. We wstępie przygotowanym przez Henrykę Michalską, dyrektora 

szkoły, możemy przeczytać: cyt. „Zespół Szkół Politechnicznych na co dzień realizuje swoją 

wizję, tj. pracuje w innowacyjnym otoczeniu edukacyjnym, realizując ambitne programy 

w obszarze energetyczno – elektroniczno – elektryczno – mechatroniczno - informatycznym 

we współpracy z wiodącymi w rejonie i poza jego granicami firmami, zakładami pracy. 

Posłannictwem szkoły jest kształcenie cenionych absolwentów wyposażonych 

we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu gospodarczo - 



 

 

społecznym opartym na postępie cywilizacyjno - technicznym oraz podejmowanie działań dla 

zrównoważonego rozwoju w poczuciu społecznej i etycznej odpowiedzialności za życie swoje 

i innych ludzi.” Zamieszczone w publikacji informacje potwierdzają i egzemplifikują 

działalność Zespołu w sposób, o którym napisała Pani Henryka Michalska.  

W „Prezentacjach dorobku edukacyjnego nauczycieli Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi 

– przekraczając granice. Wymiana międzynarodowa” zamieszczono następujące artykuły: 

• O Zespole Szkół Politechnicznych w Łodzi. Henryka Michalska; 

• Przekraczając granice. Wymiana międzynarodowa to tylko jedna z propozycji 

wzmocnienia oferty edukacyjnej na przykładzie Zespołu Szkół Politechnicznych 

w Łodzi. Henryka Michalska; 

• Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży. Renata Masica, Piotr Pluskota; 

• Projekt wymiany polsko-niemieckiej Automatyzacja i systemy robotyki przyszłością 

na europejskim rynku pracy. Renata Masica, Piotr Pluskota; 

• Łączenie Światów – zmniejszanie barier w komunikacji z osobami niedosłyszącymi; 

Prezentacja autorów innowacji – wymiany międzynarodowej w Zespole Szkół 

Politechnicznych w Łodzi; 

• Tak pracujemy - galeria zdjęć. 

 

Zaprezentowane dotychczas osiągnięcia dwóch placówek edukacyjnych potwierdzają wielki 

potencjał osobisty i zawodowy pracujących tam nauczycieli. W kolejnych zeszytach serii nadal 

chcemy dokumentować dorobek edukacyjny zamieszczając artykuły nauczycieli dotyczące ich 

inicjatyw, twórczości, pomysłów i projektów, innowacji, działalności kół zainteresowań, 

konkursów, akcji charytatywnych, zawodów sportowych. Wszystko to co pokazuje i przybliża 

pracę ich samych, pracę szkoły oraz pracę i sukcesy uczniów.  

W przygotowaniu jest kolejny, trzeci zeszyt Prezentacji. Będzie on zawierał artykuły 

ilustrujące dorobek nauczycieli Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych 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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