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Konkretny zawód, a najlepiej taki, na który jest zapotrzebowanie. Samorząd powiatu piotrkowskiego,
wspierany przez Powiatową Radę Rynku Pracy i lokalnych przedsiębiorców, dokonał analizy pod kątem
wyodrębnienia branż, w których brakuje wykwalifikowanych pracowników. Należą do nich m.in. przemysł
tekstylno-odzieżowy i lotniczy.
czytaj na str.
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Wpływ tańca na
rozwój dzieci

Dodatek bezpłatny

Taniec towarzyszy człowiekowi od
najdawniejszych czasów. Powstał jako naturalna
potrzeba ruchu przy muzyce oraz z chęci
uzewnętrznienia swoich uczuć. czytaj na str. 3

Przepis na dobre dziecko

W bezpłatnym dodatku:
Przedszkole przyjazne dzieciom
niepełnosprawnych
Coraz więcej dzieci ma specjalne potrzeby edukacyjne
i to one powinny być podstawowym kryterium doboru
metod pracy i dostosowania otoczenia do potrzeb
rozwojowych dziecka.
czytaj na str.
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Ucz się angielskiego
W nauczaniu języka angielskiego wykorzystujemy gry, ruch,
muzykę i potrzebę zabawy. Doświadczeni i specjalnie przeszkoleni nauczyciele są gwarancją tego, że nauka jest przyjemna i efektywna.

czytaj na str.

Fot. E.Tarnowska - Ciotucha

Studia i stypendia na UJK
Studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego mogą
liczyć na stypendia socjalne, naukowe, stypendium
rektora dla najlepszych studentów czy na różnego
rodzaju zapomogi.
czytaj na str.
czytaj na str.
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Przepis jest prosty. Należy wziąć miarkę troski, starannie wymieszać z uwagą i skupieniem, dodać do tego
zaledwie szczyptę wiedzy. Byleby nie przedobrzyć, gdyż to zdominuje smak potrawy i uczyni ją niestrawną.
Wystarczy ilość, która zmieści się na czubku noża. Wreszcie należy wymieszać wszystko z kilkoma
pokaźnymi garncami konsekwencji i stanowczości. Na koniec wypiekać około
dwudziestu lat. Można nieco krócej pod warunkiem, że nie uchybimy proporcjom.

Przeczytaj również:

Łódzki Dom Kultury szkoli w regionie
czytaj na str.

Powiatowy Urząd Pracy wspiera osoby bezrobotne w zdobywaniu nowych
i podwyższaniu dotychczas posiadanych kwalifikacji zawodowych.

czytaj na str.
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W ciągu czterech lat trwania projektu „Regionalnej Akademii Kadr Kultury”, którego
pomysłodawcą i organizatorem jest Łódzki Dom Kultury, w blisko 200 szkoleniach
przeprowadzonych na terenie województwa łódzkiego wzięło udział 2700 osób.

Bezpłatne szkolenia
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Wybierz gimnazjum
Zdany test szóstoklasisty oznacza przepustkę do
gimnazjum. Nie ma możliwości niedostania się do tej
placówki.
czytaj na str.
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Przedszkole Szkrab - miejsce przyjazne dla dzieci niepełnosprawnych
Cor a z w ię c ej d z ie ci m a
specjalne potrzeby edukacyjne
i to one powinny być podstawowym kryterium doboru metod

pracy i dostosowania otoczenia do potrzeb rozwojowych
dziecka. Dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi często otoczone muszą być opieką
specjalistów w zakresie edukacji, rewalidacji i rehabilitacji.
Od n iedawna w Piot rkowie
Tr ybu n a l sk i m f u n kcjonuje
N i e p u bl i c z n e P r z e d s z kol e
REKLAMA

Szkrab z Oddziałem Specjalnym dla dzieci z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego.

Bezpłatny pobyt,
wyżywienie i dowóz
Dzieci, które uczęszczają do oddziału specjalnego tego przedszkola mają zapewnione indywidualne
programy terapeutyczne, zajęcia
rehabilitacyjne, logopedyczne, taneczne oraz opiekę pedagogów specjalnych. Stworzono to miejsce,
wychodząc naprzeciw potrzebom

rodziców dzieci między innymi
z autyzmem, afazją, niesłyszące
i słabo słyszące, niewidome i słabo
widzące, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi, zespołem
Downa, zespołem Aspergera.
Dużym atutem tego przedszkola
są CAŁKOWICIE BEZPŁATNE:
pobyt, wyżywienie, dodatkowe
zajęcia ze specjalistami oraz dowóz dzieci spoza terenu Piotrkowa
(z miast i gmin ościennych). Ta placówka to idealne miejsce dla dzieci,
które nie mogą znaleźć swojego
miejsca w przedszkolu tradycyjnym
czy integracyjnym.
Uczy, bawi i rozwija
Zadaniem oddziału specjalnego jest nauka podstawowych
czynności pozwalających dziecku
na, w miarę jego możliwości,
samodzielne funkcjonowanie oraz
rozwój poprzez zabawę. W przedszkolu zajęcia odbywają się indywidualnie i grupowo. Specjaliści
realizują programy terapeutyczne
dostosowane do każdego dziecka
z osobna. Zajęcia grupowe rozwijają umiejętności i uczą budować
relacje z rówieśnikami. Te zadania
są realizowane codziennie od godz.

8:00 do 15:00. Dzieci z Oddziału
Specjalnego uczestniczą w rozmaitych imprezach i uroczystościach
okolicznościowych takich jak: bal
karnawałowy, wigilia, teatrzyki,
Dzień Babci i Dziadka, spotkanie
z Mikołajem, pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Zielony itp. Na terenie
przedszkola organizowane są spotkania z przedstawicielami filharmonii, tematyczne sesje zdjęciowe,
spotkania z animatorami zabaw.
Miejsce przyjazne
dla całej rodziny
Placówka w ramach indywidualnych potrzeb rodziców
zapewnia wsparcie specjalistów.
Przedszkole jest usytuowane
w cichej i spokojnej dzielnicy
Piotrkowa przy ul. Niecałej 19.
Uczęszczają do niego dzieci
w wieku 2,5 - 10 lat (ZAPISY
PROWADZONE SĄ PRZEZ
CAŁY ROK). Przedszkole dysponuje przyjaznym placem zabaw z dostosowanym do potrzeb
dzieci wyposażeniem. Oddział
Specjalny w Przedszkolu Szkrab
jest wyjątkowym miejscem dla
dzieci, w którym mogą się one
rozwijać, bawić i uśmiechać
każdego dnia.

Przedszkole Szkrab
Oddział Specjalny
Piotrków Trybunalski, ul. Niecała 19
tel.505-990-448, 510-975-124
REKLAMA

/ Artykuł sponsorowany
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Wpływ tańca i muzyki na rozwój dzieci
Taniec towarzyszy człowiekowi od najdawniejszych czasów. Powstał jako naturalna
potrzeba ruchu przy muzyce oraz z chęci uzewnętrznienia swoich uczuć za
pomocą ruchów, gestów i mimiki, a także z potrzeby odprężenia psychicznego
i oderwania od trudów codziennego życia. Stanowił ważny element rozrywki
i zabawy.
Taniec zmieniał się, podobnie jak funkcje, które pełnił,
w zależności od warunków społeczno-ekonomicznych i rozwoju
społeczeństw.
W obecnych czasach taniec
odgrywa ważną rolę w życiu
człowieka i pełni wiele różnorodnych funkcji jak np. widowiskową, estetyczną, rekreacyjną,
zdrowotną, czy terapeutyczną.
Ta ń c e i ć w i c z e n i a m u zyczno-ruchowe są atrakcyjną

Tańce i formy muzycznoruchowe kształtują prawidłową
postawę, ale również stymulują
psychiczną dzieci i młodzieży.
Wspomagają sprawność intelektualną, zmniejszają stan napięć
stresowych, dają odprężenie
i poprawiają samopoczucie. Pobudzają wydzielanie endorfin, mając wpływ na odczuwanie radości
i zadowolenia. Ułatwiają też
pro cesy ad apt acyjne d z ie ci
i młodzieży, wypełniają czas

i zazwyczaj lubianą formą aktywności ruchowej wśród dzieci
i młodzieży. Wszechstronnie i
dobroczynnie wpływają na ich rozwój. Ze względu na liczne walory
i wartości, prowadzenie zajęć
o charakterze muzyczno-ruchowym jest wskazane i głęboko
uzasadnione.
Ten rodzaj aktywności ruchowej kształtuje sprawność
mot o r ycz n ą , p r owa d z ą c do
harmonijnego rozwoju organizmu. Poprzez taniec kształtujemy
właściwą postawę ciała dzieci
i młodzieży, gdyż dbając o estetykę
i elegancję ruchów wymaga się od
nich „prostych” pleców, ściągnięcia
łopatek i podniesienia głowy. Taniec
kształtuje precyzję ruchów, doskonali ich koordynację, orientację
przestrzenną. Ruchom dziecka
nadaje lekkości, sprężystości,
gibkości, płynności i skoczności.

wolny. Kształtują poczucie własnej wartości, pewność siebie
i samodzielność.
Pamiętajmy, że nasze dziecko
tańcząc równocześnie ćwiczy
swoją pamięć, szczególnie pamięć r uchową, którą kształtujemy poprzez powtarzanie
sekwencji kroków i figur tanecznych. Konieczność zapam ięt ywa n ia poszczegól nych
zmian zachodzących w układach
tanecznych zmusza do mimowolnej uwagi, koncentracji i szybkiej
orientacji w przestrzeni.
Nieodłącznym elementem
w nauczaniu muzyczno-ruchowym jest muzyka. To dzięki niej
tańce i formy taneczno-gimnastyczne wyróżniają się wśród
różnych rodzajów aktywności
ruchowej i nabierają szczególnego znaczenia w pracy z dziećmi
i młodzieżą. Muzyka oddzia-

„

„

O tańcu nie da
się pisać [...]
taniec trzeba
tańczyć.

Paulo Coelho

łuje na zmysły, wyobraźnię,
zaspokaja potrzeby r uchowe
człowieka, wywołuje emocje
i dostarcza swoim odbiorcom
w ielu est et ycz nych wrażeń.
Pamiętajmy, że ruch wykonywany przy muzyce mniej męczy
REKLAMA
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i mobilizuje nasze dzieci do
większego wysiłku fizycznego.
Podobnie jak muzyka, tak
i r uch przy muzyce posiada
cenne właściwości lecznicze
i terapeutyczne. Muzyka, lepiej
niż słowo czy obraz, wpływa

Edyta Woźniak
instruktor zajęć muzyczno-ruchowych
i wokalnych

na emocjonalną sferę człowieka. Może uspokajać, usypiać,
rozluźniać, jak również aktywizować, ożywiać, mobilizować
i działać antydepresyjnie. Dzieci
i młodzież w kontakcie z muzyką
bardzo często odreagowują na-

gromadzone negatywne emocje.
Dbajmy o to, aby nasze dziecko a k tywn ie spędza ło czas,
a w kontakcie z tańcem i muzyką
rozwijało swoje zdolności, wrażliwość muzyczną oraz zaspokajało naturalną potrzebę ruchu.
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Angielski razem z Helen Doron
W Centrum Helen Doron w Piotrkowie Trybunalskim mamy 10 następujących po
sobie kursów dla maluszków, przedszkolaków i dzieci początkowych klas szkoły
podstawowej. Zajęcia prowadzone są w małych grupach od 4 do 8 uczniów.
W nauczaniu języka angielskiego wykorzystujemy gry,
ruch, muzykę i potrzebę zabawy.
Doświadczeni i specjalnie prze-

szkoleni nauczyciele są gwarancją
tego, że nauka jest przyjemna
i efektywna. Nauczyciele w Centrum Helen Doron zapewniają

uczniom wsparcie na każdej
lekcji, a poczucie odnoszonych
sukcesów daje dziecku motywację do dalszej nauki. Lekcje w Centrum Helen
Doron są ekscytujące
i dynamiczne. Dajemy
swoim uczniom wiele
możliwości słuchania
poprawnego angielskiego poprzez różnorodne
media. Ścieżki dźwiękowe, zasoby online
i aplikacje zapewniają
ciągły kontakt z językiem angielskim, co jest
podstawą do osiągnięcia
sukcesu w nauce. Materiały te zawierają m.in.
or yginalne piosen k i
i opowiadania stworzone specjalnie na potrzeby Helen Doron. Są one
częścią zestawu ucznia,
który dzieci otrzymują
po zapisaniu się na kurs
Helen Doron.
Młodzież od 12 do 19
lat zapraszamy do Helen
Doron Teen English College, który realizuje materiał do poziomu B2+

na czterech osobnych kursach
dedykowanych dla nastolatków.
Zajęcia odbywają się w małych
grupach, maksymalnie 2 razy
w tygodniu po minimum 75 min.
Wszystk ich naszych st udentów przygotowujemy do

zdania egzaminów Cambridge.
Dajemy i m dostęp do m ię dzynarodowego internetowego Radia Helen Doron, gdzie
poza nowoczesną muzyką nasi
uczn iowie mają moż l iwość
dodatkowego osłuchiwania się
z językiem angielskim. Podczas
sesji rad iow ych „ na żywo”
studenci z całego świata mają
możliwość samodzielnego zadawa n ia py t a ń, przeprowadzania wywiadów z kolegami
z innych szkół Helen Doron oraz
udziału w konkursach i quizach.

Młodzież chcąca rozpocząć
swoją przygodę w naszym College’u przechodzi testy kwalifikacyjne określające dotychczasowy
poziom kompetencji z języka
angielskiego.
Polubcie nas na Facebooku,
a będziecie na bieżąco informowani o wydarzeniach w naszym
Centrum Helen Doron.
facebook.com/HelenDoronPiotrkowTrybunalski
Zapraszamy serdecznie!
/ Artykuł sponsorowany

Jak zdobywać mądrze i efektywnie wiedzę
Aby zwiększyć efektywność
uczenia się, zaoszczędzić czas
i więcej zapamiętać, wystarczą
najprostsze metody. Warto pamiętać o czterech podstawowych
elementach, które ułatwią naukę:
przygotowanie do nauki, umiejętność aktywnego słuchania, mądre
notowanie i powtarzanie. Na te
cztery elementy ogromny wpływ
ma również koncentracja uwagi.
Przygotowanie do nauki
i koncentracja
Jeśli uczeń nie umie skupić
uwagi w wyniku różnych czynników, czy to zewnętrznych, czy
to wewnętrznych, to może mieć
też problemy z przyswajaniem
wiadomości. Jeżeli dziecko uczy
się w domu, to dobrze jest mu
przygotować odpowiednie miejsce - wyciszone, najlepiej bez
telewizora i radia (a jeśli już stoją
w pomieszczeniu, to niech będą
wyłączone). Dookoła nie powinno
być również zabawek, które mogą
odwracać uwagę. Nie można uczyć
się również w wygodnym fotelu (bo
rozleniwia), najlepsze jest do tego
biurko, krzesło i mobilna lampka,
którą można dowolnie przestawiać. Jeżeli w domu jest młodsze
rodzeństwo, to warto przygotować
mu kącik do zabawy w osobnym
pokoju, aby nie rozpraszało, nie
hałasowało i nie zabierało uczniowi
rzeczy potrzebnych do nauki.
Aktywne słuchanie
Pomaga tu przygotowywanie
się z wyprzedzeniem na lekcje.
Zajrzenie do książki i zapoznanie

się z nowym słownictwem czy
definicjami, które zaplanowane
są na najbliższe zajęcia. Warto
również zanotować pytania, które
pojawią się w trakcie czytania
nowego materiału. Łatwiej wtedy
go opanować i skupić się na lekcji,
a przede wszystkim aktywnie
słucha się tego, co dzieje się podczas zajęć. Aktywne słuchanie to
też umiejętność radzenia sobie ze
stresem. Dobrym przykładem jest
tutaj zdawanie egzaminu na prawo
jazdy. Wiele osób nie zdaje nie
dlatego, że nie zna przepisów czy
nie umie jeździć, tylko dlatego, że
przeszkadza im stres.
Mądre notowanie
Są różne typy osobowości, do
których pasują różne techniki tworzenia notatek. Wzrokowcy powinni robić rysunki, tabele, tzw. mapy
myśli. Pomocne może być tutaj notowanie pojęć czy najważniejszych
zagadnień na marginesie zeszytu,
aby łatwiej się było odnaleźć w notatce czy używanie skrótów, które
przyspieszą notowanie. Słuchowcy
szybciej i lepiej zapamiętują ze
słuchu, wiec dla nich najlepszym
sposobem będzie przeczytanie
notatek na głos i nagranie ich,
a potem wielokrotne odsłuchiwanie
i powtarzanie. Kinestetycy będą
potrzebować wprowadzenia ciała w
ruch. Podczas notowania, aby skupić
uwagę, muszą bujać się, czy wiercić
na krzesełku, ruszać długopisem
czy skubać kartki. Są również osobowości mieszane, które wymagają
połączenia różnych technik.

Powtarzanie
Mózg traci ok. 80% wiedzy
zdobytej w ciągu dnia bez powtarzania. Warto wiec po lekcjach
REKLAMA

zajrzeć do notatek, po godzinie
znów powtórzyć materiał, następnego dnia odświeżyć go i w ciągu
kolejnych 7 dni jeszcze zerknąć

na najważniejsze pojęcia. Wtedy
znacznie zwiększają się szanse na
utrwalenie materiału.
Powyższe metody można za-

stosować na wszystkich etapach
kształcenia.
w konsultacji z pedagog Małgorzatą Grzędowską /A.Siejka
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Przepis na dobre dziecko
Przepis jest prosty. Należy wziąć miarkę troski, starannie wymieszać z uwagą i skupieniem, dodać do tego zaledwie szczyptę wiedzy. Byleby nie
przedobrzyć, gdyż to zdominuje smak potrawy i uczyni ją niestrawną. Wystarczy ilość, która zmieści się na czubku noża. Wreszcie należy wymieszać
wszystko z kilkoma pokaźnymi garncami konsekwencji i stanowczości. Na koniec wypiekać około dwudziestu lat. Można nieco krócej pod warunkiem,
że nie uchybimy proporcjom.

Fot. E.Tarnowska - Ciotucha

Wiele lat temu w pewnym
ilustrowanym tygodniku znalazłem dający do myślenia rysunek,
w zamyśle autora zapewne satyryczny. Rozczochrany dzikus,
wspierając się na włóczni, sięga
włochatą łapą w głąb tęgiego
rozmiaru saganka, pod którym
buzuje ognisko i wyciągając
zeń niedużą kosteczkę, mruczy
przy obgryzaniu z niesmakiem:
„o jakie niedobre dziecko, bardzo
niedobre dziecko”. Od lat niespełna dwudziestu narasta we mnie
mocniejsze z każdym rokiem
przekonanie, że mimo postępu,
mądrych głów gadających w telewizorach, mimo poradników na
półkach, gdzie ezoteryka miesza
się z niskiego autoramentu psychologią nadal - a właściwie teraz
dopiero - stajemy się podobni
wspomnianemu ludożercy. Przez
lata konsekwentnie warzymy,
w warunkach często urągających
elementarnej higienie psychicznej, specjał formującego się młodego życia, popełniając przy tym
kardynalne i często nikczemne
wręcz błędy, a na koniec, próbując
efektów własnej pracy, krzywimy
się z niesmakiem konstatując,
że to nasze dziecko wyszło nam
„niedobre, bardzo niedobre”.
Z przykrością pozostaje uznać,
że pokolenie młodych matek
i młodych ojców naszych czasów
to pokolenie dzieciożerców.
Wbrew obiegowej – i skądinąd
wygodnej – opinii, wychowanie
nie jest i nie może być rzeczą
szczególnie trudną. Oczywistym
dowodem na powyższe pozostaje zwykły rzut oka na historię
ludzkiego rodzaju. Uważny czytelnik sam zapewne w tym miejscu zauważył, że nasi dalsi, ale
i bliscy przodkowie nie korzystali
przecież z dobrodziejstw propedeutyki wychowania, nie oglądali
wywiadów z supernianią, nie chadzali do saloników prasowych po
żadne „Osobowości” czy kolejne
numery jakiś tam „Psychologii
Jutro” tak chętnie eksponowanych
dziś na półkach prasowych. Mimo
to ludzki rodzaj nie wyginął,
ciemne średniowiecze wychowało
ludzi, którzy inaczej niż współcześni wiedzieli, że bogactwo jest
niczym w porównaniu z wartościami duchowymi, a nasze matki
i babki wychowały nas znacznie
lepiej niż my wychowujemy nasze
dzieci. Wychowanie nie może
być więc zależne od tajemnej
wiedzy pozostającej w dyspozycji
psychologów.
W rzeczywistości przepis,
który autor pragnie zaproponować uprzejmemu czytelnikowi
składa się z kilku zaledwie truizmów. Oczywistości, o których
w zalewie dobrze brzmiących
i jeszcze lepiej sprzedających się
bzdur zapomnieliśmy. Kluczem
w sukcesie wychowawczym,
którego nam dzisiaj tak bardzo
brakuje są sprawy oczywiste, ale

chyba zapomniane, a często zapomniane na życzenie bądź w imię
rozmaicie rozumianej społecznej
i politycznej poprawności. Kiedy
bodajże w roku 2007 wykonano
jedyne chyba, jak do tej pory
w kraju, rozległe badania dotyczące skuteczności wychowawców w naszych szkołach, dla
wielu dużym zaskoczeniem był
fakt, że respondenci, czyli właśnie uczniowie jako nauczycieli
najwyżej ocenianych wskazywali
osoby wymagające, często wręcz
autorytarne, ale jednocześnie
życzliwe uczniowi. Wspomniane badania to tylko przykład,
egzemplifikacja faktu, że wśród
czynników wychowawczych odpowiedzialnych za sukces pierwsze skrzypce gra konsekwencja
oraz coś, co dzisiaj nazywane
bywa modnie sprawczością, a co
jest niczym innym jak umiejętnością stawiania i egzekwowania
wymagań. Wszystko to oczywiście przyprawione obficie jak
na wstępie troską i autentyczną
życzliwością. Jak w przepisie
z początku artykułu.
Wspomniane stawianie i egzekwowanie wymagań, obok
których krok w krok podąża
stawianie granic przy udziale
rzeczywistej troski o dziecko
okazuje się spełniać dziecięce
potrzeby, stwarzając grunt, na
którym dojrzewająca dziecięca
umysłowość wyrasta w dojrzałe
spełnione życie. Wymagania
i granice stawiane i egzekwowane konsekwentnie, a to znaczy
w sposób stały, niezmienny,
zawsze obecny w życiu dziecka
czynią świat naszego malca światem przewidywalnym, czytelnym,
psychicznie dostępnym i zrozumiałym. Taki świat jest światem
bezpiecznym. Takie wychowanie
chroni przed lękiem, tym samym
jest najlepszą profilaktyką zdrowia psychicznego jaka istnieje,
zwłaszcza w tych obszarach,
w których pierwsze skrzypce gra
lęk, a więc w obszarze nerwic.
Nie chodzi wszakże o pruski
dryl i zasady dla samych zasad.
Przeciwnie, konsekwentne wymagania i granice mają stworzyć
dziecku bezpieczną przystań dla
rozwoju. Pogardzana i odsądzana
dzisiaj od czci represyjność służy
w istocie dziecku] podczas gdy liberalizm i wychowanie bez stresu
służą wyłącznie rodzicowi, który
utwierdzony przez ponownie
przywołany poradnik albo panią
z telewizji „co się zna” czuje się
zwolniony z obowiązku wyegzekwowania ot choćby sprzątania w
pokoju, bo przecież jego pociecha
ma swoje prawa i bałagan jak chce
mieć, to niech ma. Tak przecież
w telewizji powiedzieli.
Inny obrazek z przedszkola. Malec lat cztery, przed nim
skonfundowana mama. Pogoda
za oknem straszna, siąpi deszcz,
ziąb straszny. Matka dłuższy czas

tłumaczy dziecku, że chłodno,
że zaziębi się, że trzeba włożyć
kurtkę. Chłopiec odmawia. Matka
zerka na bok. Wokół pozostali
rodzice niby zajęci swoimi sprawami, uważnie śledzą rozwój
wypadków. Gotowi przypomnieć,
gdyby była taka potrzeba, że
dziecku przemocą kurtki włożyć
nie wolno, trzeba tłumaczyć,
przymus fizyczny jest niedopuszczalny. Gdyby trzeba było
mogą nawet zgłosić gdzie trzeba.
Zrezygnowana matka nawet nie
próbuje założyć chłopcu nieszczęsnej kurtki i powoli zaczyna
myśleć w duchu poprawności
naszej epoki, że musi konieczność
ciepłego ubrania czterolatkowi
jakoś wytłumaczyć.
Rodzic, który daje poczucie
bezpieczeństwa to silny rodzic.
Rodzic bohater na miarę superbohaterów z komiksów. Rodzic,
który jak superman może uratować ziemię. Jakże to marny
superman, który nie tylko nie
uratuje ziemi, ale nawet kurtki
nie jest w stanie założyć mi na
grzbiet – myśli nasz czterolatek.
Oczywiście niekoniecznie tymi
słowy i niekoniecznie w ogóle
ubierając myśli w słowa. Niemniej
ostatecznym efektem powyższego

obrazka, zwłaszcza jeśli nie jest
on incydentalny, pozostaje głębokie poczucie, że nasz rodzic jest
słaby i bezradny, że nie można
na nim polegać, że nie ochroni
nas przed niczym, że trzeba
w związku z tym się bać. Słaby
rodzic to rodzic lękorodny. Silny
rodzic, który w miejsce zbędnych
tłumaczeń zakłada Kaziowi kurtkę i dopiero wracając za rękę do
domu tłumaczy, że ubranie jest
konieczne, aby się nie przeziębić
to rodzic, o którym psycholodzy
mówią, że jest sprawczy – umie
sprawić, aby woli jego stało się
zadość. Woli rodzica, a nie dziecka. Woli wychowania ku temu,
aby w dorosłości żyć mądrze, nie
wyrządzając szkód sobie i innym.
Tymczasem wokół nas takich
rodziców i wychowawców na
miarę naszych babek i matek jak
na lekarstwo. Króluje bylejakość
wychowawcza podszyta wygodą
własną i lenistwem, a racjonalizowana przez rozmaite autorytety
i słuszne opinie podnoszące a to
prawa dziecka, a to jego wolność
a to wreszcie partnerski status
wobec swoich ojców. Nasze dzieci
nie potrzebują w nas przyjaciół,
kumpli i partnerów. Tych mają
w szkołach i na podwórkach,

a może raczej na fejsbukach.
W rodzicach potrzebują widzieć
i posiadać rodziców. Silnych,
sprawczych superbohaterów,
którzy na dodatek jeszcze ich
kochają.
Wszystko to jest - jak śpiewał
Kazik Staszewski w jednej ze
swoich piosenek – jak z Ionesco.
Takie Ionesco – Grotesko, tyle
tylko, że genialny rumuński dramaturg w oparach absurdu tworzył rzeczy wielkie, my natomiast

w tych samych oparach absurdu
poprzez zgodę na źle rozumianą
wolność i prawa dziecka, wygodę
liberalizmu i własną niechęć do
wysiłku tworzymy rzeczy nikczemnie małe. Wyrzekając się
przez zaniedbanie i lenistwo prawdziwego wychowania, prawdziwie
zasługujemy na zawstydzające miano dzieciożerców. Jeżeli uprzejmy
czytelnik czuje potrzebę pozbycia
się tej etykiety tych parę zapomnianych truizmów jest dla niego.

Michał Szulc
psycholog
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GABINET
PSYCHOLOGICZNY MICHAŁ SZULC
świadczy konsultacje psychologiczne dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych
w przychodni „Neuromed”, ul. Dmowskiego 30 B,
zapisy - tel. 668 318 478
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Nowa matura – co się zmieniło? IX edycja programu
W tym roku do egzaminu maturalnego
podejdą absolwenci techników, którzy
rozpoczęli naukę według nowej podstawy
programowej. Warto sprawdzić, co zmieniło
się w stosunku do poprzedniej matury.
Najw i ę k sz ą z m i a n ą j e s t
nowa matura ustna z języka
polskiego. Wcześniej jej zaliczenie polegało na zaprezento-

waniu wybranego przez siebie
tematu. Dawało to podstawę do
wcześniejszego przygotowania
prezentacji, wyuczenia się jej

na pamięć czy – w skrajnych
przypadkach – kupienia gotowej.
Teraz, według nowego programu,
maturzysta musi przygotować
wypowiedź ustną na wylosowany
temat oparty na tekście kultury
i wykonać odnoszące się do niego
polecenie. Po wygłoszeniu monologu jego zadaniem będzie rozmowa z komisją egzaminacyjną.
Dod at kow ym wa r u n k iem
otrzymania świadectwa mat u ra l nego bę dzie uzyska n ie
pozytywnego wyniku z jednego
z dodatkowych przedmiotów.

Zdawanego tylko i wyłącznie
na poziom ie rozszerzonym.
W przypadku języków obcych
– na poziomie dwujęzycznym
lub rozszerzonym.
Nie zm ieni się natom iast
próg procentowy n iezbędny
do zdania danego przedmiot u – n a d a l b ę d z ie t o 3 0 %.
W przypadku matury rozszerzonej takiego progu nie ma.
Opcje wyboru języka obcego nowożytnego na egzaminie
maturalnym zostały przedstawione na rysunku poniżej.

Źródło: CKE, Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca
w roku szkolnym 2015/2016.

Indeks Start2Star

Indeks Start2Star to wyjątkowy
projekt stypendialny, którego celem
jest wspieranie młodych, zdolnych
ludzi w trudnej sytuacji materialnej.
W nowej edycji programu stypendia
otrzyma 15 osób. Każdy stypendysta otrzyma co miesiąc 1300 złotych
przez cały regulaminowy okres
studiów. Żeby zostać stypendystą
należy wykazać się przede wszystkim dobrymi wynikami w nauce,
ale równie ważna jest aktywność
pozalekcyjna: sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
artystycznych bądź sportowych, zaangażowanie społeczne czy szeroko
rozumiana przedsiębiorczość.
– Szukamy ludzi z pasją. Chcemy wspierać te osoby, które już
w szkole średniej mają wizję swojej przyszłości i rozwijają swoje
zainteresowania – mówi Ewa Paga,
prezes zarządu Fundacji im. Lesława A. Pagi – Mimo bezpłatnego systemu edukacji studiowanie
na dobrej uczelni to duży koszt.
Zależy nam na tym, aby zdolni
maturzyści nie musieli rezygnować ze swoich ambicji naukowych
z powodu trudności finansowych.
Już 140 osób z całej Polski zostało
stypendystami projektu Indeks
Start2Star, a wartość przyznanych
dotychczas stypendiów przekroczyła kwotę 6 milionów złotych. Nie
ma znaczenia jaki kierunek studiów
wybierasz. Warunkiem przyznania
stypendium jest zobowiązanie do

przepracowania po studiach 5 lat
w Polsce. – Chcemy w ten sposób
zachęcić aktywnych, zdolnych ludzi
do pozostania w kraju i udowodnić,
że w Polsce można zrobić karierę
zawodową – dodaje Ewa Paga. Aby
ubiegać się o stypendium należy wykazać w przedostatniej klasie szkoły
ponadgimnazjalnej średnią minimum 4,0, a miesięczny dochód w
rodzinie w ciągu ostatnich dwóch lat
podatkowych nie może przekroczyć
1000 zł na osobę. Równie ważna jest
aktywność pozalekcyjna. Idealny
kandydat to osoba wyróżniająca
się w swoim otoczeniu, aktywnie
rozwijająca swoje zainteresowania, osiągająca pierwsze sukcesy
w swojej dziedzinie.
Żeby aplikować wystarczy na
stronie www.paga.org.pl wypełnić
internetowy formularz zgłoszeniowy, w którym oprócz osiągnięć
kandydata organizatorzy chcą poznać jego uzasadnienie ubiegania się
o przyjęcie na dany kierunek studiów
i o przyznanie stypendium. Spośród nadesłanych aplikacji Komisja
Stypendialna wybiera sześćdziesiąt
osób, które zaprasza w czerwcu na
rozmowy kwalifikacyjne. Przyjazd
kandydatów dofinansowany jest przez
Fundację. Podczas rozmów kandydaci
mogą osobiście przekonać Komisję,
że to w nich warto zainwestować.
Termin wysyłania zgłoszeń upływa
z dniem 15 maja 2016.
/Informacja Organizatora
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Zadbaj o swoją przyszłość – zdobądź zawód
z Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”
Ukończyłeś szkołę średnią? Myślisz
o swojej przyszłości? Już dziś
zarezerwuj sobie miejsce
w policealnej szkole dla dorosłych
i zadbaj o dobry, perspektywiczny
zawód.
Ukończenie szkoły średniej to
bardzo duże osiągnięcie. W końcu
kończy się bardzo długi etap edukacji szkolnej i z zadowoleniem
można stwierdzić, że po dwunastu
latach ciężkiej nauki trzyma się
w rękach świadectwo ukończenia
liceum i jednocześnie dokument
potwierdzający zdobycie wykształcenia średniego.
Niestety w obecnych czasach
wykształcenie średnie, nawet
z maturą nie gwarantuje atrakcyjnej pozycji na rynku pracy.
Potrzebny jest konkretny zawód,
dzięki któremu będzie można objąć
dane stanowisko. W jego zdobyciu
z pewnością pomoże Centrum
Nauki i Biznesu „Żak”, szkoła dla
dorosłych ZA DARMO.

Nauka w „Żaku” trwa rok
lub dwa lata, w zależności od
wybranego kierunku. Dwuletnie
DARMOWE szkoły policealne
pozwalają na uzyskanie tytułu
technika na takich kierunkach
jak: administracja, bhp, rachunkowość, kosmetyka, informatyka,
ochrona osób i mienia . Nie można
nie wspomnieć także o szkołach
jednorocznych, które w doskonały
sposób uzupełniają zdobytą wcześniej wiedzę lub stanowić mogą
alternatywę dla dotychczasowego
zajęcia. Do wyboru między innymi: biomasażysta, wizażystka/
stylistka, fryzjer damski, florysta
(darmowe), instruktor fitness,
opiekunka środowiskowa (darmowe) oraz terapeuta ds. uzależnień,

rejestratorka medyczna, trener
personalny, grafika komputerowa,
ogrodnik terenów zieleni, konsultant ds. żywienia, terapeuta środowiskowy, sekretarka, asystent
nauczyciela przedszkola.
Z szerokiej oferty edukacyjnej mogą skorzystać zarówno
absolwenci szkół średnich (NIE
WYMAGANA MATURA), osoby
dorosłe chcące zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe, jak
i studenci. Warto dodać, że „Żak”
nie pobiera tzw. wpisowego oraz
bezpłatnie wydaje zaświadczenia
do ZUS-u, KRUS-u, MOPS-u
i innych urzędów. Przy zapisie słuchacz otrzymuje pisemną
gwarancję, że szkoła nie pobiera
żadnych ukrytych opłat i kar
umownych. Warto wspomnieć
o trybie nauczania, który odbywa
się wyłącznie zaocznie, w soboty
i niedziele, co 2 tygodnie. To bardzo dobre rozwiązanie dla absolwentów liceum, chcących szybko
zdobyć wartościowy zawód, ale
i dla studentów pragnących posiąść nowe kwalifikacje, w tych,
jakże dynamicznie zmieniających
się warunkach na rynku pracy.
Forma kształcenia proponowana przez Centrum Nauki i Biznesu
Żak stanowi doskonałą możliwość
podniesienia kwalifikacji oraz
zwiększenia swojej atrakcyjności

w oczach pracodawców. Kto wie,
który punkt w CV zadecyduje
o tym, że to właśnie Ty dostaniesz
upragnioną pracę?
Wejdź na www.zak.edu.pl
sprawdź pełną ofertę szkoły!
Już dziś zarezerwuj sobie miejsce na wybranym kierunku: www.
zak.edu.pl/formularz.

Zapraszamy do sekretariatu:
Filia w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Młynarska 1
tel. 663 773 635
www.piotrkow-trybunalski.zak.edu.pl
Filia Tomaszów Mazowiecki, ul. Przeskok 3
tel. 44 726 00 78
www.tomaszow-mazowiecki.zak.edu.pl
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Studia i stypendia
Uniwersytet Jana Kochanowskiego uwzględnia pomoc finansową dla swoich studentów.
Każda uczelnia w Polsce ma
wypracowany system stypendialny. Studenci Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego mogą liczyć
na stypendia socjalne, naukowe,

stypendium rektora dla najlepszych studentów czy na różnego
rodzaju zapomogi. Mogą też – jak
studenci innych uczelni – ubiegać
się o stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego czy
marszałka danego województwa.
Natomiast studenci Filii w Piotr-

kowie Trybunalskim, a zwłaszcza
osoby studiujące na Wydziale
Filologiczno-Historycznym mają
jeszcze możliwość zdobycia stypendium Piotrkowskiego Bractwa
Akademickiego im. Zygmunta
I Starego. W przypadku tego stypendium promowana jest przede
wszystkim – prezentowana na
zdjęciach – aktywna działalność
na wszystkich niwach studenckiego życia piotrkowskiej Filii.
Stypendia fundowane są dzięki
życzliwości i wsparciu darczyńców z regionu.
Więcej informacji na
www.ihpt.pl.
Fot. G. Stanecki, D. Staniaszek, M. Wawrzyniak
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Powiat piotrkowski k
Konkretny zawód, a najlepiej taki, na który
jest zapotrzebowanie. Samorząd powiatu
piotrkowskiego, wspierany przez Powiatową Radę
Rynku Pracy i lokalnych przedsiębiorców, dokonał
analizy pod kątem wyodrębnienia branż,
w których brakuje wykwalifikowanych pracowników.
Należą do nich m.in. przemysł tekstylnoodzieżowy
i lotniczy.

Szybko zapadły decyzje
o n aw i ą z a n iu pa r t ne r st wa
z Holdingiem PTAK, Aeroklubem Ziemi Piotrkowskiej,
Firmą Häring, aby wspólnie
prowadzić działania, których
efektem będzie wykształcenie
k ad r d la pot r zeb lok a l nego
rynku pracy.
Moda na kształcenie
w modzie
Prawdziwe odrodzenie przeżywa obecnie przemysł modowy.
Powiat piotrkowski sąsiaduje
z największym w Europie Mia-

stem Mody – PTAK
Fa sh ion Cit y. Sp ółk a P TA K H o l d i n g
nieustannie poszukuje k il k u t ysięcy fachowców
od sprzedaży, projektowania
i k o n s t r u o w a n i a o d z i e ż y,
a ta k że osób profesjona lnie
organizujących kampanie mod owe. E fek t e m n aw i ą z a n ej
w sie r p n iu ubieg ł ego r o k u
współpracy samorządu powiatowego z PTAK Holding jest
trwający nabór młodzieży do
pierwszego, elitarnego Technikum Przemysłu Mody w Zespole Szkół RCKU w Wolborzu.

- Na potrzeby ur uchomienia
kierunku zadbaliśmy o nowoczesne wyposażenie szkoły
w potrzebne pomoce dydaktyczne, a także maszyny szwalnicze
– informuje starosta powiatu
Stanisław Cubała. - Cieszymy
się, że przyszli adepci zajęcia
p r a k t ycz n e m ają z a p ewnione zarówno u naszego
partnera w PTAK Fashion
City, ale także u lokalnych
przedsiębiorców. Dobrym
sygnałem dla przyszłości
kształcenia ponadgimnazja l nego w t ej bra n ż y są
zawodowe kursy dla dorosłych,

ki lotnicze. Trzy kierunki: technik mechanik lotniczy, technik
awionik i technik lotniskowych
służb operacyjnych otwiera Zespół

prowadzone w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Sulejowie i Zespole Szkół RCKU
w Wolborzu, w których uczestniczy ponad 50 osób.
Modowe kierunki cieszą się
także dużym zainteresowaniem
w tworzonych na bazie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, klasach
krawieckich. Nabór prowadzony jest do szkół w Sulejowie,
w Zespole Szkół Rolniczych
w Czarnocinie i w Zespole Szkół
Rolniczych CKP w Bujnach.
Szkoły wysokich lotów

Kurs florysty dla przyszłych architektów krajobrazu w ZSR
w Czarnocinie.

Dwie z pięciu placówek powiatowych otwierają od września 2016
roku kierunki kształcące dla potrzeb żeglugi
powietrznej. - Dynamicznie rozwijający się
rynek transportu lotniczego wymusza na
p r z ewo ź n i k a c h k o nieczność zatrudniania
coraz większej grupy
w ysp e c ja l i z owa nych
pracowników –
podkreśla
wicest a ro sta powiatu
piot rkowskiego Piotr
Woj t ys i a k .
- Niestety brakuje fachowców, zwłaszcza mechaników
lotniczych czy funkcjonariu-

szy służb obsługi lotniskowej.
Takie sygnały docierają do nas
z całego kraju, co potwierdzają
także instruktorzy Aeroklubu
Ziemi Piotrkowskiej. Cieszymy
się, że porozumienie zawarte
z władza m i Aerok lubu oraz
z Firmą Häring, która dysponuje doskona łym zapleczem
warsztatowym, nie zakończyło
się na rozmowach. Przeciwnie,
zaowocowa ło intensywnym i
d z ia ł a n ia m i p r om o cy jny m i
i już mamy chętnych na kierun-

Sz kó ł Rol n icz ych C e nt r u m
K s z t a ł c e n i a P r a k t yc z n e g o
w Bujnach – placówka zlokalizowana zaledwie 4 km od lotni-
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kształci zawodowców
ska piotrkowskiego Aeroklubu.
Czwarty kierunek, jako nowość
w ofercie edukacyjnej, ma Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Szydłowie – technik eksploat acji p or tów
i terminali.
W planach samorządu powiatu
piotrkowskiego
j e st n aw i ą z a nie współpracy
z Polskimi Liniami Lotni-

c z y m i L O T,
które już
szkolą pilotów
w Piotrkowie.
Bo liczy się
dobry zawód
Otwierając
r ubr ykę z og ło szeniami w codziennej prasie,
nie sposób nie zauważyć wielu ofert pracy dla mechaników
i elektromechaników, kierow-

ców, kucha rzy, ogrodników,
cukierników, wykwalifikowanych pracowników budowlanych. Jednym słowem pracy nie
brakuje. Warto zatem, planując
karierę zawodową, przemyśleć,
czym chcemy zajmować się
w przyszłości i czy do tego
potrzebujemy tytułu magistra.
Wszystkie powiatowe placówki
mają w swojej ofercie szkoły,
zarówno te w systemie 3-letnim
zawodowym, jak i 4-letnie technika, które kształcą obecnie
w zawodach najbardziej
poszukiwanych przez pracodawców, także tych lokalnych. To, co wyróżnia
samorządowe placówki to
bardzo dobrze przygotowana kadra pedagogiczna,
zwłaszcza przedmiotów zawodowych oraz współpraca
z lokalnymi firmami w organizacji praktycznej nauki
zawodu. Należy wspomnieć
również o doskonałej bazie
dydaktycznej, wyposażonej
w nowo cz e sn e p om o c e i u r z ą d z e n i a , n ie zb ę d ne do efek t y wnej
nauki przyszłych zawodowców. Trzy placówki:
w Bujnach, w Wolborzu
i w Czarnocinie posiadają
także internat.
/Materiał promocyjny
Powiatu Piotrkowskiego

Młodzi projektanci z Wolborza zaprezentowali swoje kreacje po pokazie Macieja Zienia na FAST FASHION
w Rzgowie.

Zawód kierowca a do tego dobry mechanik - nowy kierunek w ZSR CKU w Wolborzu.
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Wybór gimnazjum
Zdany test szóstok lasisty
oznacza przepustkę do gimnazjum. Nie ma możliwości
niedostania się do tej placówki.
M iejsce w n iej pr zysł ug uje
każdemu uczniowi. Nie zawsze
jednak możemy wysłać swoją
pociechę do tej szkoły, do której
byśmy chcieli. Wszystko przez
rejonizację – w podstawówce,
którą kończy nasze dziecko,
dowiemy się, do jakiego gimnazjum jest „przymierzane”.
Oczy wiście ja ko rod z ice
możemy szukać innej szkoły,
jeśli znajdą się w niej wolne
m iejsca. W przypad k u, gdy
kandydatów będzie więcej niż
wolnych miejsc, należy liczyć
się z selekcją. Najczęściej na
podstawie oceń końcowych.
Cz y m n a l e ż y k ie r owa ć si ę
przy wyborze gimnazjum dla
dziecka?
Pytaj o wszystko. Najlepsza
z możliwych porad - być może
mamy znajomych, których dzieci chodzą do tej szkoły. Warto
poprosić o opinię tak rodziców,
jak i samych uczniów – co najbardziej podoba im się w danej
placówce, a co stanowi dla nich
największy problem? Można to
również sprawdzić na przykład
podczas dnia otwartych – dziś
w szkołach taka forma promocji
to standard. Dzięki otwarciu
się na rodziców i nowych potencjalnych uczniów możemy
z auwa ż yć, cz y m sz ko ła się

chlubi. A przy okazji poznać
cz ę ś ć n aucz yc iel i. P ytajmy
o wszystko, co nas trapi.
Szkołę warto sprawdzić pod
kątem bezpieczeństwa - czy na
terenie placówki nie dochodziło
do skandali, czy różnego rodzaju niemiłych historii (znęcanie
się nad uczniami, dopalacze,
alkohol, problemy ze zbyt wymagającym czy agresywnym
nauczycielem). Takie informacje
łatwo znaleźć w internecie – na
portalach społecznościowych czy
forach dyskusyjnych. Oczywiście
należy je weryfikować.
Pasja w pracy. Dobry nauczyciel to taki, który potrafi zainteresować tym, o czym opowiada,
dostrzega w każdym z uczniów
indywidualną i niezależną osobę
i odnosi się do nich z szacunkiem
i ma odpowiednie podejście. Nie
ma nic gorszego niż wyrobnik,
ta k i, któr y prowadzi nudne,
powtarzalne lekcje, nie potrafi
rozmawiać z uczniami i trudno
się pozbyć wrażenia, że swoją
pracę wykonuje jak gdyby za
karę. Oczywiście trudno, by całe
grono pedagogiczne było wymarzonym składem – na pewno
znajdą się tacy, którzy będą mieli
zbyt wysokie wymagania i wręcz
przeciwnie – niezbyt wymagający nauczyciele.
Warto pytać o konkretne nazwiska wychowawców – to oni
z całej kadry pedagogicznej mają
mieć największy wpływ na roz-

wój świeżo upieczonego gimnazjalisty. Jednak nawet najlepszy
nauczyciel może mieć problem,
gdy klasa będzie zbyt liczna –
uniemożliwi to indywidualne
podejście do ucznia. Starajmy
się więc o umieszczenie dziecka
w mniejszej klasie.
Więcej niż nauka. Wa r to
przejrzeć stronę internetową
szkoły, by zobaczyć, co – poza
nauczaniem od pierwszej do
ostatniej lekcji – ma swoim
uczn iom do zaoferowa n ia warsztaty, wycieczki, koła zainteresowań, sportowe zajęcia
pozalekcyjne, dodatkowe języki... Jeśli widać, że szkoła żyje
czymś więcej niż samą nauką,
dzięki takim formom aktywności
zyskujemy poczucie, że nasza
pociecha może odkryć w sobie
nowe pasje i zainteresowania.
A co za tym idzie – konsekwentnie się rozwijać.
Bl i sko i b ez pie cz n ie d o
domu. Nie jest to już warunek
bezwzględny i kluczowy – jak
w przypadku przedszkola czy
szkoły podstawowej. Oczywiście
nikt nie chce, by dziecko drogę
do szkoły musiało pokonywać
przez całe miasto i traciło czas
na ciągłe dojazdy. Ale najlepsza
placówka niekoniecznie oznacza
tą najbliższą. W końcu chodzi
o wybór szkoły dla nastolatka,
a więc osoby znacznie rozsądniejszej i odpowiedzialnej.
M.Jaroń

Wykaz gimnazjów w Piotrkowie Trybunalskim
Gimnazjum nr 1 im. Stanisława Konarskiego, ul. Żwirki 7, 44 649-89-23,
Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza, ul. Broniewskiego 5, 44 648-65-50,
Gimnazjum nr 3 im. Aleksandra Kamińskiego, ul. Wysoka 28/38, 44 647-27-63,
Gimnazjum nr 4 im. Władysława Jagiełły, ul. Próchnika 8/12, 44 733-90-80,
Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Kopernika, ul. Kostromska 50, 44 649-02-73.

Wykaz gimnazjów w powiecie piotrkowskim:
Gimnazjum, Łódzka 5, Srock, 44 6160366,
Gimnazjum, CZĘSTOCHOWSKA 27, Niechcice, 44 6150685,
Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Szkolna 8, Gorzkowice, 44 6818211,
Gimnazjum w Moszczenicy, Piotrkowska 13, Moszczenica, 44 6169628,
Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 1,
Przygłów, 44 6172416,
Gimnazjum w Rozprzy, Sportowa 12A, Rozprza, 44 6158904,
Gimnazjum w Sulejowie, Konecka 45, Sulejów, 44 6172401,
Gimnazjum w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym, Kościuszki 32, Wola Krzysztoporska, 44 6163860,
Gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Czarnocinie, CZARNOCIN 134, 44 6165116,
Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Szydłowie, 44 6171338,
Publiczne Gimnazjum, Główna 21, Ręczno, 44 7813013,
Publiczne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wolborzu, Modrzewskiego 105, 44 6164880,
Publiczne Gimnazjum w Dąbrowie n. Czarną, Dabrowa n. Czarna 60, 44 7569008,
Publiczne Gimnazjum w Tomawie, 44 6158712,
Społeczne Gimnazjum w Brzozie, 44 6161991.

Ostatni taki sprawdzian
Blisko 350 tys. szóstoklasistów w całej Polsce przystąpiło 5
kwietnia do egzaminu, który wieńczy naukę w szkole.
W tym roku w Szkole Podstawowej nr 16 w Piotrkowie
egzamin zdawało 98 uczniów,
w tym około 20 miało przedłużany egzamin. - Sprawdzian
sk łada ł się z dwóch części.
Pierwsza sprawdzała wiedzę
z jezyka polskiego i matematyki. Następnie po 45 minutowej
przer wie rozpoczą ł się test
z języka obcego, do wyboru był
język angielski lub niemiecki.
Szóstoklasiści zakończyli egzamin o godzinie 13 - mówi
Rob er t Be d na r ek , dy r ek tor
Sz ko ł y Po d st awowej n r 16
w Piotrkowie.
Sprawdziliśmy nastroje szóstoklasistów przed rozpoczęciem egzaminu. - Robiłam dużo
testów z matematyki, jezyka
polskiego oraz angielskiego.
Jest stres, bo egzamin może być
dość trudny - mówiła Marta,
uczennica SP nr 16. - Ja podobnie jak koleżanka, rozwiązywałem dużo testów. Myśle, że ten
sprawdzian będzie łatwiejszy
od próbnego - dodaje Łukasz.
Jest to ostatni sprawdzian

szóstoklasisty w takiej formule.
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji Narodowej
od przyszłego roku zostanie ona
zmieniona. - Sprawdzian miał
służyć poznaniu ogólnej wiedzy
ucznia, aczkolwiek punktacja

przy naborze do gimnazjum nie
liczy się. Brano pod uwagę wyłącznie średnią ocen. Założenia
nowej formy egzaminu poznamy około 26 czerwca - dodał
dyrektor Bednarek.
/P.Kwiatkowski

Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach

Szkoła Podstawowa nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim

Szkoła Podstawowa w Krzemieniowicach

Wydawca: Wydawnictwo „ELTOM”, ul. Jagiellońska 7, 97-300 Piotrków Trybunalski. Redakcja - ul. Jagiellońska 7, 97-300 Piotrków Trybunalski. Telefon: (44) 732 66 77. Redaktor naczelny: Beata HołubowiczStachaczyk. Redaguje zespół. Nakład: 10000 egzemplarzy. Druk: Polska Presse Sp. z o.o., Łódź. ISSN 1427-9096. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów w powierzonych tekstach. Dział Reklamy
i Ogłoszeń - tel. (44) 732 37 02, e-mail: reklama@strefa.fm. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Dodatek rozprowadzany jest bezpłatnie oraz jako wkładka do głównego wydania gazety.
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Rodzicu, obserwuj swoje dziecko!
Wiele problemów rozwojowych u dzieci specjaliści są w stanie wykryć
już w pierwszym czy drugim roku życia dziecka. Dzisiejsze metody
badań potrafią wykryć autyzm już w 16 miesiącu życia. Równie
wcześnie można wykryć i leczyć wady wzroku i słuchu. Jednak to
rodzice muszą obserwować dziecko i w razie wątpliwości przyprowadzić je do poradni. Na co powinni zwrócić uwagę? Co powinno
ich zaniepokoić? Jakie sygnały wysyła dziecko, kiedy coś jest nie
tak? Na te pytania odpowiada pedagog Małgorzata Grzędowska.
Mając małe dziecko w domu,
na co powinni zwrócić uwagę rodzice, obserwując jego rozwój?
- Wiele problemów rozwojowych są w stanie wychwycić lekarze pierwszego kontaktu podczas
wizyt kontrolnych czy szczepień.
Jednak to przede wszystkim rodzice powinni obserwować dziecko
w domu - czy dziecko zaczęło
siadać między 6 a 8 miesiącem
życia, czy w okolicach pierwszego roku zaczęło chodzić. Ważną
rzeczą jest mowa, to czy w ogóle
dziecko zaczęło mówić i kiedy.
Jeśli mamy w domu 3-, 4-latka,
który nie mówi, jest to już niepokojący sygnał i trzeba zgłosić się
do specjalisty, aby np. wyeliminować problemy z niedosłuchem,
opóźnionym rozwojem mowy lub
inne zaburzenia rozwojowe. Jeśli

dużo płacze, a mało się uśmiecha,
to może być również niepokojący
sygnał, warto się wtedy zwrócić
do psychologa. Ważne jest, aby
uczyć dziecko samodzielności
podczas jedzenia, ubierania się
i wykonywania innych czynności,
np. zapinania guzików, sznurowania butów, porządkowania
zabawek. Wspomaga to po prostu
zdolności manualne, społeczne,
a 6-latek zdrowo rozwijający
się z pewnością nie powinien
mieć problemów z tego typu
działaniami. Rodziców powinno
zaniepokoić częste potykanie się
dziecka, przewracanie, uderzanie
się, niechęć do niektórych ubrań,
metek, substancji, unikanie mycia
głowy, twarzy, zatykanie uszu,
uciekanie od hałasu, uderzanie się
w głowę i uderzanie głową o różne

dziecko mówi, to rodzice powinni
obserwować jak dziecko mówi,
czy ta mowa jest zrozumiała dla
otoczenia. Często dziecko „tworzy” swój własny język, przekręca
słowa, pomija dźwięki. Zdarza
się, że dorośli zachwycają się tym
dziecięcym językiem. Z czasem
niestety okazuje się, że maluch
zaczyna porozumiewać się nim
w przedszkolu i pojawiają się przez
to problemy komunikacyjne. Opiekunowie powinni unikać używania „spieszczonych” sformułowań,
wprowadzając do słownika dziecka normalne zwroty. Jeśli dziecko
tworzy własne słowa, to powoli
należy próbować to zmieniać,
bywa, że wymaga to konsultacji
u logopedy.

przedmioty. Może to być związane
z zaburzeniami przetwarzania
bodźców zmysłowych, zaburzeniami rozwoju integracji sensorycznej, ale również w niektórych
wymienionych przypadkach może
być to np. wada wzroku. Dziecko,
które urodziło się z wadą wzroku
widzi tak świat od początku, więc
nie powie o tym swoim rodzicom,
to oni muszą zaobserwować niepokojące sygnały i zachowania.
Natomiast dysfunkcje integracji
sensorycznej istotnie wpływają na
uczenie się, zachowanie i rozwój
społeczno-emocjonalny dziecka,
warto więc podjąć stosowane

Na co jeszcze należy zwracać
szczególną uwagę?
Uwagę należy zwrócić również na to, czy dziecko nawiązuje
kontakty z rówieśnikami: np.
w piaskownicy, na podwórku,
w przedszkolu. Jeśli 2-, 3-, 4-latek
nie podchodzi do innych dzieci,
unika kontaktu z bliskimi, nie
nawiązuje kontaktu wzrokowego,

działania terapeutyczne przed
podjęciem przez dziecko nauki
w klasie I. Nie należy jednak
zapominać, że każde dziecko rozwija się w swoim tempie i pewne
odstępstwa czasowe w rozwoju
niektórych umiejętności mogą być
zupełnie naturalne.
A co z dziećmi starszymi? Takimi, które kończą przedszkole
i idą do podstawówki?
Tutaj ważne jest wprowadzanie
dobrych nawyków przygotowujących do szkoły. Należy przypilnować czy dziecko nie ma problemów
z utrzymaniem porządku wokół
swojego otoczenia, np. czy po
zabawie zbiera wszystkie zabawki, bez zbytniego ociągania
wykonuje polecenia, czy potrafi
skupić się przez dłuższą chwilę na
wykonywaniu mniej absorbującej
czynności. Dziecko w zerówce
i pierwszej klasie powinno radzić
sobie z analizą i syntezą głoskową
słów, z wyodrębnianiem pierwszej głoski i ostatniej. Dziecko
powinno swobodnie odpowiadać
na zadawane pytania, używając
bogatego słownika, zapamiętywać
teksty prostych piosenek i wierszy,
interesować się czytaniem. Rodzic
powinien zwrócić uwagę, czy jego
dziecko orientuje się w schemacie
własnego ciała, w stosunkach
przestrzennych, czy potrafi policzyć elementy, czy nie robi pomyłek, gdy opiekun policzy i pomyli
się, to czy dziecko zauważy ten
błąd. Ważne są też umiejętności
związane z układaniem obrazków
z części (puzzle), dostrzeganie
różnic między obrazkami, szacowanie, klasyfikowanie itd. często
zdarza się, że dziecko mające
rozpocząć naukę w klasie I nie
potrafi ciąć nożyczkami, nieprawidłowo trzyma narzędzia do pisania
i rysowania. Tak nie powinno być.
Jeśli rodzice mają jakiekolwiek
wątpliwości, niepokoje związane
z rozwojem dziecka, mogą zgłosić
się do specjalistów, np. do lekarza,
psychologa, pedagoga, logopedy.
A. Siejka

Poradnia Psychologiczno
- Pedagogiczna
Piotrków Trybunalski
ul. Dmowskiego 47 (II piętro)
tel. 44 646 53 16
e-mail: poradnia@poradnia.piotrkow.pl
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OGŁOSZENIE

Łódzki Dom Kultury szkoli w regionie
W ciągu czterech lat trwania projektu „Regionalnej Akademii Kadr Kultury”,
którego pomysłodawcą i organizatorem jest Łódzki Dom Kultury, w blisko 200
szkoleniach przeprowadzonych na terenie województwa łódzkiego wzięło udział
2700 osób. Byli wśród nich animatorzy kultury, przedstawiciele organizacji
pozarządowych, nauczyciele, muzealnicy, bibliotekarze oraz twórcy indywidualni.
ŁDK już dziś zaprasza na kolejne szkolenia, które rozpoczną się w maju.
Regionalna Akademia Kadr
Kultury Łódzkiego Domu Kultury
to projekt edukacyjno-szkoleniowy,
który został zainicjowany 1 lutego
2012 roku. Głównym celem działalności RAKK jest bezpośrednie
wsparcie instytucji, związanych
z szeroko pojętą kadrą kultury (animatorzy, organizacje pozarządowe,
nauczyciele, muzealnicy, bibliotekarze oraz twórcy indywidualni). Poprzez działania akademii uczestnicy
szkoleń mają szansę ciągłego podnoszenia kwalifikacji oraz zdobycia
nowych doświadczeń. Dodatkowym
efektem spotkań jest możliwość
wymiany dobrych praktyk oraz
integracja środowiska kultury.
W ciągu czterech lat trwania
projektu Regionalnej Akademii
Kadr Kultury w blisko 200 szkoleniach przeprowadzonych na
terenie województwa łódzkiego
wzięło udział 2700 osób. Zajęcia
poprowadziło 60 ekspertów. Łódzki Dom Kultury szacuje liczbę
stałych, bezpośrednich odbiorców
szkoleń na 1400 osób. Co warto
podkreślić dzięki otwarciu ŁDK

na region projekt szkoleń realizowany jest zarówno w Łodzi, jaki
i w ośrodkach na terenie całego
regionu łódzkiego.
Dlaczego warto przystąpić do
projektu? RAKK to świadomy
rozwój osobisty, pobudzający do
działania oraz możliwość spełnienia oczekiwań odbiorców kultury.
Tematyka szkoleń realizowanych
przez RAKK tworzona jest poprzez stały dialog z uczestnikami,
jako odpowiedź na ich aktualne

Szkolimy najl
epiej w regio
nie. Dołącz d
o nas już dziś
!

potrzeby. Akademia realizuje
również projekty edukacyjne dedykowane dla instytucji kultury
z województwa łódzkiego.
Ponadto na atrakcyjność oferty
wpływa, obok różnorodnej tematyki zajęć i odpowiedniego doboru
doświadczonych trenerów, także
niewysoki koszt udziału, który wynosi od 40 do 150 zł.
Już dziś można zapisywać się na
kolejne szkolenia, które rozpoczną
się w maju br.

Oferta szkoleniowa:
Maj
10 V - Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej przez
Instytucje Kultury – prawo i praktyka (ŁDK),
11 V - Akademia fotografii. Warsztaty fotograficzne dla początkujących cz. I
17, 18 V - Sponsoring – kontakt z przedstawicielami biznesu.
Skuteczne narzędzia marketingowe i komunikacyjne w relacji
kultury z biznesem, cz. I i II (ŁDK),
19 V - Kurs na kierowników wycieczek i obozów wędrownych
23, 24 V - Obsługa klienta w instytucji kultury, cz. I i II (Miejski
Dom Kultury w Zduńskiej Woli)

30, 31 V - Asertywność - moda na odmawianie, czy ludzi
szanowanie?
Czerwiec
8 VI – Akademia fotografii. Warsztaty fotograficzne dla początkujących cz. II
14, 15 VI - Organizacja imprez masowych
22 VI – Akademia fotografii. Warsztaty fotograficzne dla początkujących cz. III
Budowanie strategii instytucji kultury
Wystąpienia publiczne w pracy kadr kultury
Głos w kulturze. Warsztaty z technik mowy

Kontakt:
dyrektor Łódzkiego Domu
Kultury
Jacek Sokalski
Tel. 797 326 216, e-mail:
ldk@ldk.lodz.pl
Zespół ds. Regionalnej
Akademii Kadr Kultury
Natalia Korzeniowska
Tel. 797 326 219, e-mail:
n.korzeniowska@ldk.lodz.pl
Malwina Paroń
Tel. 797 326 197, e-mail:
m.paron@ldk.lodz.pl

Jakie kolonie wybrać, by rozwijać talent i pasję naszych dzieci?
Każdy uczeń z utęsknieniem oczekuje wakacji, które dają dziecku wytchnienie od nauki. Jednak przerwa letnia może być także okazją do podejmowania nowych
wyzwań. Dlatego część rodziców szuka specjalnych, tematycznych ofert letniego wypoczynku. Kolonie czy obóz mogą stać sie początkiem nowej przygody lub
życiowej pasji dziecka.

/Materiał promocyjny

- Organizatorowi wyjazdów
powinno zależeć by poza wypoczynkiem zapewnić uczestnikom
kolonii i obozów maksymalną
ilość wrażeń. Każdy wyjazd powinien być dobrze zaplanowany
i zorganizowany, nie pozostawiać
wiele czasu na nudę. Kierując się
wyborem oferty nie zawsze warto
sugerować się najniższą ceną.
Warto sprawdzić wyposażenie
ośrodka, jakie są pokoje, zaplecze
sportowe, jego położenie, istotny
dla dzieci bywa dostęp do bezprzewodowego internetu, ewentualne
dodatkowe opłaty. Może okazać
się, że oferta pozornie najtańsza,
okaże się mało interesująca
i dzieci będą narzekać na nudę
- mówi Maciej Kołowrotkiewicz
z biura LEKO-TRAVEL.PL. - Na
wakacje 2016 przygotowaliśmy
aż cztery profile kolonii nad morzem. Dzieci będą mogły nauczyć
się elitarnej sztuki żeglarstwa na
jachtach lub deskach z żaglem. Na
roztańczoną grupę czeka instruk-

tor tańca i doskonałe zaplecze.
Dla bardziej zmęczonych pracą,
nauką przez cały rok plażowanie
i spokojny wypoczynek - dodaje
Kołowrotkiewicz.
Przy wyborze wyjazdu
wakacyjnego należy zwrócić
uwagę na to, kto jest jego organizatorem. Ważne by biuro
było wiarygodne nie tylko pod
zwględem finansowym, ale także
powinno posiadać odpowiednie
doświadczenie oraz dysponować
wykwalifikowaną kadrą.
- Rodzice cora z częściej
pytają o instr uktorów
i opiekunów, dlatego naszą kadrę
st a now i ą w yk wa l i f i kowa n i
i doświadczeni nauczyciele piotrkowskich szkół oraz pełni
energii i zapału do pracy instruktorzy Polskiego Związku
Żeglarskiego, instruktorzy tańca
oraz studenci Akademii Świętokrzyskiej - podkreśla Maciej
Kołowrotkiewicz z biura LEKOTRAVEL.PL.

bieranie oferty
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PUP wspiera osoby bezrobotne
w zdobywaniu nowych i podwyższaniu
dotychczas posiadanych kwalifikacji
zawodowych.
Osoby bezrobotne mogą korzystać
z finansowania kosztów:
•

szkoleń indywidualnych,

•

studiów podyplomowych,
•

egzaminów i licencji.

Dodatkowo osoby młode, do 30 roku
życia, mogą ubiegać się o przyznanie
bonu szkoleniowego, stanowiącego
gwarancję skierowania bezrobotnego
na wskazane przez niego szkolenie,
w związku z planowanym podjęciem
pracy u wybranego pracodawcy.
Przedstawione formy wsparcia
ukierunkowane są na szybki powrót
osób bezrobotnych na rynek pracy.

AUTOREKLAMA

Drodzy Czytelnicy!
Już 27 kwietnia ukaże się kolejny dodatek.
Tym razem poświęcony tematyce domu i ogrodu.
Bliższych informacji udzielają
specjaliści ds. rozwoju zawodowego
w siedzibie Powiatowego Urzędu
Pracy w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Dmowskiego 27
tel. 44 647 10 81.
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Bądź widoczny! Edukujemy w zakresie
bezpieczeństwa na drodze
mł. asp. Ilona Sidorko
oficer prasowy

Edukowania w zakresie bezpieczeństwa na drodze nigdy dość.
A w związku z tym, że 2016 jest rokiem osób niechronionych na drogach
ziemi piotrkowskiej, policjanci cały czas prowadzą działania na rzecz
poprawy bezpieczeństwa rowerzystów, pieszych czy motocyklistów.
Właśnie ta grupa użytkowników dróg, w przeciwieństwie do
kierowców i pasażerów samochodów, pozbawiona jest jakiejkolwiek technicznej ochrony. Jak
się okazuje, podstawowe przepisy zna prawie każdy, jednak
o tym, że nie wszyscy się do nich
stosują mówią policyjne statystyki. Przepisy ruchu drogowego
szczegółowo regulują kwestię
ruchu pieszych i pojazdów. Bez
wątpienia do liczby wypadków
przyczyniają się też m.in. zmienne i niekorzystne warunki atmosferyczne, opady deszczu, silny
wiatr, itp. Często piesi poruszają
się w ciemnych ubraniach, które
w porach wieczorowo-nocnych
czynią ich niewidocznymi. Stosowanie elementów odblaskowych przez tę grupę uczestników
ruchu drogowego niewątpliwie

zwiększa ich bezpieczeństwo.
P rzede wszystk im poprawia
ich widoczność, co pozwala na
wcześniejsze zauważenie ich
przez kierujących i wykonanie
bezpiecznego manewru. Ponadto
rowerzyści i motorowerzyści poprzez właściwe oświetlenie swoich pojazdów oraz korzystanie
z kasków ochronnych również
sami dbają o swoje bezpieczeństwo. Noszenie odblasków przez
pieszych ma poprawić bezpieczeństwo na drogach.
Od 31 sierpnia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa
Prawo o ruchu drogowym, która
nakłada na wszystkich pieszych,
którzy po zm roku por uszają
się w terenie niezabudowanym,
obowiązek używania elementów odblaskowych. Stosowanie elementów odblaskowych

(zawieszki, opaski, kamizelki) przez pieszych powoduje,
że są oni o zmroku bardziej
widoczni w światłach samochodu. Prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone
w takim miejscu, aby znalazły
się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne
dla kierujących nadjeżdżających
z obu kierunków. Niechronieni
uczestnicy ruchu drogowego to
także rowerzyści: prawidłowo
wyposażony rower powinien posiadać: jedno światło pozycyjne
barwy białej lub żółtej z przodu,
z tyłu - jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie
innym niż trójkąt oraz jedno
światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające.
W warunkach złej widoczności
światła należy włączyć.

Bądź widoczny na drodze! –
chroń życie - swoje i innych!

Fot. Policja
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