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KONTAKTY  ZAWODOWE
OLSZTYN:

SPOTKANIE  CELEM  WYMIANY  DOŚWIADCZEŃ
27 lis topada 2009 roku odby ło się

spotkanie nauczycieli i pedagogów z Kalinin-
gradu z nauczycielami z Olsztyna.  Nauczyciele
przekazywali  informacje o pracy swoich szkół,
a by ło o czym opowiadać, słuchać i uczyć się.

Do spotkania tego długo przygotowywano
się i nie by ła to praca łatwa. Ogromnie jesteśmy

wdzięczni Konsulowi Generalnemu RP w Ka-
liningradzie, który wykazuje zroz umienie i
przychylność dla tego typu inicjatyw oraz
wspierający m inicjatywę dyrektorom szkół,

kt óry m z awsze na sercu
leży udoskonalanie procesu
naucz ania.

Na spotkaniu omawiano
problemy organizacji po-
mocy metodycznej, jakości
nowych podręczników, wy-
posażenia pracowni w po-
moce naukowe,  możliwoś-
ci z apewnienia uczniom i
nauczycielom gorącego po-
siłku oraz uposażenia pra-
cowników pedagogicz -
nych.

Obie strony wyrażały zaniepokojenie nieko-
rzystnymi zmianami demograficznymi.

Pedagodzy ze Szkoły Morskiej Przemysłu
Rybnego w Kaliningradzie podzielili się swoi-
mi doświadczeniami.

Nauczycielka technologii żywienia ogólnego
Raisa Guzniakowa i nauczycielka etyki Olga
Sołowiowa opowiadały o tym w
jaki sposób odbywa się promocja
zawodów w ich szkole. Zgodnie
z programem przygotowania za-
wodowego uczniowie odwiedzają
szkoły w Kaliningradzie i w Ob-
wodz ie Kaliningradz kim. Tam
promują swoją szkołę w formie
krótkiego spektaklu teatralnego.
Piękna muzyka, energiczny i plas-
tyczny taniec, ogółem 15 minut

„na jedny m odde-
chu”. Na oczach wi-
dzów pomidory zamieniają się w
żywe róże, rzodkiewki w boże
krówki, ogórki w wiotkie jodełki.
A cud XXI wieku jakim jest kom-
puter może być przeźroczysty.
Wspaniale, ciekawie, wesoło. Za-
proście – sami zobaczycie.

Twórczy zespół arty stów na
czele z Maryną Kudzinową i Ma-
rią Sz klanik regularnie bierz e
udział w różnorodnych festiwa-
lach i konkursach zajmując nagra-
dzane miejsca.

Każdy z nauczycieli ma dużo

do opowiadania i  pos iada doświadczenie,
którym chętnie może się podzielić.

Spotkanie pozostanie na długo w naszej pa-
mięci. Jesteśmy sąs iadami, mieszkamy w
odległości 100 km od siebie i mimo że mieszka-
my w różnych państwach i posługujemy się
różnymi językami, to cel nasz jest wspólny –

wychować zacnego człowieka. Od tego, jaki
człowiek opuści mury naszej szkoły, zależy
nasza przyszłość.
Trudna i honorowa jest praca pedagoga
Powołanie i serce wzywają go w drogę,
Wciąż na nowo ofiarując bogactwo wiedzy
A z nią miłość, dobro i nadzieję,
Wdzięczny uśmiech i cierpliwość świętą,
Wytrwałość, radość i wiarę w powodzenie.
Żyj godnie, obdarzając nas siłą
Choć zawsze w napięciu, lecz nie na próżno.

Nast ęp ne sp ot kanie chcemy p oświęcić
badaniu historii regionu. Będziemy poznawać
mity i legendy Prusów. Przy łączcie się do nas!

Olga Sołowiowa
foto autora

Wspólne dziedzictwo i tradycje
Przedstawiciele placówek oświatowych Ob-

wodu Kaliningradzkiego uczestniczyli w semi-
narium w Olsztynie na temat „Innowacyjne
techniki kszt ałcenia zawodowego”. Ucz est-
nikami zgranej grupy byli: Dyrektor Szkoły Nr
7 Ludmiła Wolwacz i Zastępca Dyrektora do
spraw Pedagogicznych Szkoły Nr 7 Tatiana
Wjunkowskaja, Zastępca Lekarza Naczelnego
do spraw Pedagogicznych Dziecięcego Sana-
torium Ortopedycznego „Pioniersk” Irina Sido-
rowa i pedagog Dziecięcego Sanatorium Orto-
pedycz nego „Pioniersk” Julia Bogdanowa,

nauczyciel matematyki Gimnazjum Nr 49 Irina
Szynkarenko, nauczyciele nauczania począt-
kowego i średniego zawodowego Irina Bogda-
nowa, Antonina Kuprianowa i Irina Miasojedo-
wa, i inni.

Koordynacji przygot owań do seminarium
oraz kierowania grupą pedagogów zaintereso-
wanych wymianą doświadczeń podjęła się
metodyk pracy organizacyjno-wychowawczej
Szkoły Morskiej Przemysłu Rybnego w Kali-
ningradzie Olga Sołowiowa. Interesowało nas
wszystko: gabinety lekcyjne, pracownie szkol-

ne, jakie specjalności zdobywają uczniowie i
ile lat trwa nauka, dyscyplina pracy i postępy
w nauce, motywacja uczenia się, zakres pomo-
cy udzielanej przez państwo i organizacje spo-
łecz ne.

Otwarci, życzliwi, bezpośredni i bardzo goś-
cinni przedstawiciele strony polskiej szczerze
odpowiadali nam na nasze pytania.

Mamy wspólne problemy, w rozwiązywaniu
których możemy sobie nawzajem p omagać.
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Dyrektor Szkoły nr 7 w Kaliningradzie
Ludmiła Wolwacz i zastępca dyrektora
Zespołu Szkół Budowlanych w
Olsztynie Krystyna Kalinowska.

Praca w grupach

Słuchacze seminarium

Prezent muzyczny


