
Zadanie w formie naukowego, warsztatowego obozu szkoleniowego dla nauczycieli zrealizowano w 

dniach 29-31.08.2018 w Warszawie. Cel obozu stanowiło zgłębianie wiedzy interdyscyplinarnej i 

poszukiwanie inspiracji do planowania i realizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego z 

uczniami w swojej placówce. Idea obozu powstała w odpowiedzi na potrzebę szkolenia kadry 

pedagogicznej koncentrującej się na standardzie przyjętym w szkole: Podejmowane przez szkołę 

działania umożliwiają uczniom odkrywanie świata i ich miejsca w świecie. Wszystkie cele zostały 

osiągnięte w pełni.Zgodnie z przyjętymi założeniami w obozie wzięło udział 20 nauczycieli niemal 

wszystkich specjalności uczących w szkole - 18 kobiet i 2 mężczyzn. W poniższym sprawozdaniu 

dokonany zostanie opis realizacji programu obozu. 29 sierpnia nauczyciele zostali zakwaterowani w 

warszawskim hotelu Gromada, z którego następnie udali się do Biblioteki Uniwersytetu 

Warszawskiego. W patio BUW mieli możliwość obejrzenia ekspozycji plakatu jako przykładu sztuki 

nowoczesnej. Po tym odbyli spotkanie z pracownikiem biblioteki - p. Lilianną Nalewajską, która 

szczegółowo zapoznała nauczycieli z zasobami BUW, historią instytucji, działaniami biblioteki na rzecz 

kultury i nauki. Gospodyni spotkania podzieliła się także informacjami na temat zasad codziennego 

korzystania z zasobów bibliotecznych, pracy bibliotekarzy, a także kierunku rozwoju BUW. Ostatnim 

punktem programu w BUW był warsztat, podczas którego nauczyciele uczyli się np. wyszukiwania 

woluminów w zasobach internetowych, stosując tzw. wyszukiwanie skrócone i zaawansowane. 

Wizyta w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego została oceniona przez nauczycieli jako 

wartościowa i inspirująca, zwłaszcza w zakresie pracy z multimediami w edukacji czytelniczej i 

polonistycznej,a także jako możliwość rozwoju własnego - osobistego i zawodowego, co jest zgodne z 

oczekiwaniami MEN-u w kwestii zmotywowania nauczycieli do uaktywnienia się w obszarze 

naukowym. Po obiedzie, około godziny 14.00, nauczyciele udali się do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 

gdzie obejrzeli niezwykłą wystawę „Jedna bestia, jedno bóstwo, jeden sznur”. Przedmiotem wystawy 

były dzieła plastyczne i filmowe międzynarodowego zespołu artystów poruszających tematykę 

społeczną i historyczną. Dzięki przewodnikowi interesującej wystawy nauczyciele mogli pogłębić 

interpretację rzeźb, obrazów, grafik, instalacji… , a także znaleźć inspiracje do realizacji zadań szkoły 

związanych np. z edukacja globalną, religioznawstwem, wiedzą o społeczeństwie, geografią, edukacją 

filmową i ogólnie kulturową. Po zwiedzaniu i omówieniu wystawy nauczyciele odbyli warsztaty „Jak 

uczyć przez sztukę?”. Warsztatowi towarzyszyła wesoła i twórcza atmosfera. Prócz elementów 

wykładu kadra pedagogiczna poddała się ćwiczeniom z rzeźby, tkania, kolażu. Prowadząca warsztaty 

pani Małgorzata Minchberg poprowadziła nauczycieli przez liczne sposoby wykorzystania sztuki w 

nauczaniu wielu przedmiotów. Z pewnością warsztat był także okazją do integracji zespołu 

nauczycielskiego. Naszą grupę potraktowano w Muzeum wyjątkowo i nie wnieśliśmy żadnej opłaty 

ani za zajęcia, ani za użyte do warsztatów materiały. Ostatnim edukacyjnym punktem programu dnia 

było zwiedzanie ogrodu na dachach BUW. Tutaj nauczyciele podziwiali aranżację zieleni miejskiej i 

panoramę Warszawy. Po relaksującym spacerze udali się na kolację i odpoczynek. 30 sierpnia, po 

śniadaniu w hotelu Gromada, grupa udała się do Powsina celem zwiedzania Ogrodu Botanicznego. 

Przewodnikiem był pan doktor Artur Zagajewski – gospodarz OB w Powsinie. Spotkanie w zielonym 

entourage’u rozpoczęło się przywitaniem z kadrą ogrodu i grą terenową, podczas której nauczyciele 

poznali bioróżnorodność arboretum. Gra okazała się znakomitym przykładem metody w nauczaniu 

dyscyplin przyrodniczych. Po grze grupa udała się na zwiedzanie ogrodów szklarniowych i rabat 

zagospodarowanych interesującymi gatunkami roślin z różnych części świata. Przewodnik opowiadał 



o właściwościach i zasadach uprawy roślin. Zwrócił także uwagę na ekologiczne sposoby walki ze 

szkodnikami i chorobami roślin, co znakomicie koresponduje z ekologicznym profilem naszej 

placówki. Nauczyciele byli pod wrażeniem piękna ogrodu i charyzmy gospodarza. Wszyscy zostali 

ponadto obdarowani publikacjami dotyczącymi uprawy róż - być może podejmiemy w szkole próbę 

założenia rosarium. Po powrocie do Warszawy i obiedzie zrealizowano kolejny punkt programu 

obozu: zwiedzanie Centrum Pieniądza przy NBP. Celem wizyty w centrum było zapoznanie się z 

ekspozycją numizmatyczną. Interesującym elementem wystawy były nie tylko wykład i prezentacja 

monet i banknotów, ale także multimedia służące pogłębianiu wiedzy historycznej związanej z 

pochodzeniem numizmatów. Okazało się przy tym, że pieniądze stanowią niezwykły dokument 

naukowo-historyczny i są swoistym przykładem dzieła sztuki. Ciekawie ułożyła się nam też korelacja 

między różnymi warsztatami. Kolorowe kserokopie dawnych banknotów wykorzystywaliśmy też 

poprzedniego dnia w swoich artystycznych collagach w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Centrum 

Pieniądza zwiedza się nieodpłatnie. Po ekspozycjach oprowadzała nas specjalnie oddelegowana dla 

nas osoba. Na zakończenie pobytu wszyscy uczestnicy zostali obdarowani "czarnymi kartami 

kredytowymi" co uznaliśmy za komplement - przyjęliśmy, że osobista inwestycja w swój rozwój 

zawodowy po to, by później wykorzystać go dla rozwoju swoich podopiecznych, jest wartością 

najwyższej kategorii , bezcenną. Ten punkt obozu okazał się szczególnie interesujący nie tylko dla 

nauczyciela historii, ale też wielu innych nauczycieli. O 19.30, po kolacji, zespół obejrzał sztukę w 

teatrze Polonia pt. „Konstelacje” Nick’a Payne’a w reżyserii Adama Sajnuka. Spektakl okazał się 

tajemniczy, na wpół poetycki, wzruszający, a momentami niezwykle dowcipny. Role Marii Seweryn i 

Grzegorza Małeckiego zostały nagrodzone gromkimi brawami. 31 sierpnia był dniem spędzonym w 

Centrum Nauki Kopernik. Pobyt w CNK rozpoczął się o 9.00 cennym warsztatem o intrygującej nazwie 

„Nauka w puszce”. Przedmiotem warsztatu była etyka w świecie nauki. Zajęcia zostały wypełnione 

krótkimi autoprezentacjami nauczycieli, następnie burzą mózgów o cechach naukowca, jego 

priorytetach, słabościach, celach… Po dyskusji nastąpił podział nauczycieli na czteroosobowe zespoły, 

w których dokonywano symulacji badania naukowego nad zawartością tajemniczych puszek. 

Zespołom nadano nazwy prestiżowych uczelni. Niby-naukowcy analizowali zawartości zamkniętych 

puszek, dokonując ich ważenia, osłuchiwania, turlania… Badania zakończono emocjonującą dyskusją 

nad rezultatami pracy zespołów. Doszedłszy do kompromisu, nauczyciele postawili wnioski dotyczące 

etyki i celów w świecie nauki. Warsztat był bardzo cenna nauką metod nauczania przedmiotów tak 

humanistycznych, jak nauk ścisłych. Stanowił lekcję pokory i kompromisu. Ukazał mechanizmy 

rządzące procesem grupowym w obliczu ważnego zadania i problemu etycznego. Z pewnością był 

także interesującym ćwiczeniem kreatywności. Skończywszy warsztat, nauczyciele przystąpili do 

zwiedzania ekspozycji w CNK. W trakcie eksperymentowania, zespół miał niezwykłą okazję obejrzeć 

spektakl w Teatrze Wysokich Napięć prezentujący właściwości elektryczności. Szczególne wrażenie 

zrobił na widzach koncert muzyki Jana Sebastiana Bacha na generatorach wyładowań elektrycznych. 

Wizyta w CNK przyniosła mnóstwo inspiracji do pracy z dziećmi i młodzieżą Szkoły Podstawowej nr 4 

im. prof. Władysława Szafera w Ełku. Świetna organizacja, intensywność i jakość pracy warsztatowej 

przyczyniły się do zintegrowania zespołu. Po obiedzie w CNK nauczyciele wrócili pociągiem do Ełku. 

Ogólnie uczestnicy obozu uważali, że warunki hotelowe i położenie miejsca noclegu w centrum 

miasta sprzyjały poczuciu komfortu. Każdy z warsztatowych punktów programu był ważny i ciekawy, 

interdyscyplinarny, stąd przekonanie, że obóz był ofertą dla wszystkich nauczycieli. Każdy wyniósł z 

niego coś, co wzbogaci jego warsztat metodyczny. 


