
 
 

Ważna refleksja w czasie nauczania zdalnego! 

W czasie nauki w szkole średniej - ważne jest nauczenie uczniów samodzielnego myślenia. Taka 

jest nasza szkoła! Wyzwaniem dzisiejszych czasów jest nauczyć ucznia - uczyć się samodzielnie 

i myśleć! Podanie gotowej "papki wiedzy" - nie jest skutecznym rozwiązaniem. Nauczyciel nie 

nauczy ucznia, który nie chce się nauczyć! Pamiętajmy o tym. Nauczyć się czegoś nowego trzeba 

chcieć, a nie musieć! Dlatego szkoła powinna stworzyć warunki od samodzielnego uczenia się 

i tworzenia. Nie ograniczać! Wspierać! Pomagać w samodzielnym, świadomym rozwoju! 

Moi drodzy uczniowie - aby skutecznie się uczyć poszukajcie w sobie motywacji, która 

przypomni Wam dla kogo się uczycie i po co...  

Okaże się wtedy, że warto się uczyć, ponieważ wszystko co robimy dla siebie ma dla nas 

największe znaczenie! 

Katarzyna Paliwoda 

 

 

Rok maturalny/ dyplomowy – jak przejść przez niego łagodnie?  
(przeczytajcie proszę do końca – pytajcie, jeśli coś wyda się Wam niezrozumiałego lub jeśli 

zechcecie poznać szczegóły) 

Moi drodzy ten rok szkolny 2020/2021 jest dla Was szczególnie trudny, bo związany z 

zakończeniem edukacji na poziomie średnim. Zwracam się do Was jako dyrektor szkoły, ale 

przede wszystkim Wasz przyjaciel. 

Czeka Was matura – czyli szereg egzaminów, które są stresujące i często nieprzewidywalne. 

Trzeba również zrealizować dyplom, co nie jest łatwe – szczególnie w drugiej części egzaminu 

praktycznego, czyli w prezentowaniu prac z rysunku, malarstwa lub rzeźby. 

Dodatkowo pojawiło się niespodziewane utrudnienie, które towarzyszyło już poprzedniemu 

rocznikowi maturzystów – PANDEMIA. 

Jakie są wnioski, sugestie, przesłania – na ten rok? 

Otóż moi drodzy. W życiu można spotkać wiele czynników od nas niezależnych, 

nieprzewidzianych, czynników utrudniających nam działania planowe. Nikt nie przewidział 

takich nagłych okoliczności, w których  zupełnie trzeba zmienić swoje działania dostosowując 

je do realiów. Ten rok dla Was będzie trudny – z powodu, o którym piszę. 

Ale sukces, który osiągnięcie będzie miał większy wymiar, niż osiągnięty tradycyjnie.  

Dlatego proszę Was o realizację kilku ważnych spraw, które muszą wystąpić w bieżącym roku 

szkolnym, byście na jego zakończeniu byli szczęśliwi razem z nami, ciesząc się udaną maturą 

i dobrymi wynikami na egzaminie dyplomowym. A także ciesząc się realizacją swoich marzeń 

na kolejne lata. 



 
 

Doświadczeni sytuacją sprzed wakacji – dostosowujemy się do rzeczywistości tworząc dla Was 

cykl działań i oferując nowe narzędzia w pracy zdalnej.  

Po pierwsze – platforma Office 365, jako jedno miejsce dla działań edukacji zdalnej. W tym 

między innymi spotkania online w Teamsach. Tu proszę o wyrozumiałość dla naszej kadry, 

która specjalnie dla Was podjęła się trudu poznania tych narzędzi i stosowania ich w swojej 

pracy. 

Po drugie – korzystanie z oferowanej dodatkowej oferty fakultetów z przedmiotów 

maturalnych, których harmonogram otrzymacie z początkiem listopada. Planowane było 

wykonanie badania Waszych kompetencji próbnymi maturami – mamy nadzieję takie badanie 

zrealizować. Ale pomimo tych badań musicie podjąć decyzję, korzystną dla siebie- rozpocząć 

intensywną naukę, dokonać autodiagnozy.  

To trudny rok, dużo wysiłku, ale bardzo opłacalnego w kontekście Waszego dalszego życia. 

Nie poddawać się na starcie! Da się w rok przygotować do egzaminów – to jest sprawdzone. 

Ale wymaga koncentracji, silnej woli, samozaparcia. To praca podobna do przygotowania się 

do sprawdzianu, tylko zakres nieco większy. 

Uczęszczaliście do szkoły, obcowaliście z wiedzą, macie gruntowne podstawy do jej 

wykorzystania. Dodając intensywny wysiłek przygotowujący Was do matury zdobędziecie 

zamierzone cele. Wspólnie pracując z nauczycielami uda się to! 

Po trzecie – zaplanujcie swoje działania. Udział we wszystkim, co oferuje szkoła to tylko 

połowa Waszego sukcesu. Druga połowa to Wy sami. To Wy musicie zgłębić tajniki wiedzy, 

to Wy musicie zapamiętać. To Wy – piszecie i odpowiadacie na egzaminie maturalnym i Wasza 

wiedza jest badana. Zatem każdy wolny czas musicie poświęcić na czytanie, zapamiętywanie i 

naukę. 

Udział we wszystkich, nawet najwspanialszych zajęciach to tylko „liźnięcie wiedzy”. Żeby z 

niej w pełni korzystać, trzeba ją zapamiętać, poznać, zastosować. A to już zależy od Was. 

Dlatego jako dyrektor postanowiłam Wam pomóc i razem z Panią Pedagog zaoferuję Wam cykl 

publikacji i spotkań online poświęconych metodom uczenia się i zapamiętywania. 

Już rozpoczęłam tę pomoc poprzez włączenie w Librusie dla Was modułu INDYWIDUALNI. 

Nie bagatelizujcie tego. Z pozoru śmieszne, banalne testy wskażą Wam jakimi kanałami się 

uczycie, jak zapamiętujecie – to ważna wiedza o sobie. Pomoże Wam skutecznie się uczyć. 

Dzięki temu będę mogła każdemu z Was pomóc indywidualnie zaprojektować metody i 

techniki uczenia się. 

Skróci to czas, który poświęcacie nauce i zintensyfikuje Wasze sukcesy.  

Możecie mi zaufać, ponieważ moje dodatkowe wykształcenie dotyczy doradztwa zawodowego 

i personalnego, w którego obszarach zainteresowania leżą właśnie między innymi te 

zagadnienia. 

Również takie dodatkowe wykształcenie posiada nasza Pani pedagog, która pomoże mi 

przygotować dla Was pewne rozwiązania. 



 
 

Po czwarte -  przygotowując swoją dalszą karierę edukacyjną planujecie, niektórzy aplikować 

na uczelnie artystyczne. Dobrą wiadomość mam dla tych z Was, którzy planują taką drogę. 

Otóż zawarłam porozumienie z nowym rektorem ASP i w zaplanowanych wspólnie działaniach 

realizowanych na rzecz naszej szkoły znajdą się konsultacje prowadzone przez 

wykładowców ASP w zakresie tworzenia i budowy teczki z pracami oraz przygotowanie 

dokumentów aplikacyjnych na studia. 

Te praktyczne spotkania mają poskutkować dobrze przygotowanym portfolio Waszej osoby 

jako kandydata na wyższą uczelnię artystyczną. 

Po piąte -  jeśli na etapie nauki, przygotowań do egzaminu, do matury pojawi się jakiś problem, 

trudność, zmęczenie – informujecie nas, nauczycieli o tym na bieżąco. Współpraca, otwartość, 

wzajemne zaufanie leżą u podłoża każdego sukcesu. Dochodzenie do zamierzonych celów to 

wspólna praca i ukierunkowane działania; poznanie się wzajemne. 

Postarajcie się pracować intensywnie, ale kiedy będzie trudno – informujcie nas o tym. 

Moi drodzy,  

Wasz sukces jest sukcesem nauczycieli, szkoły, dyrektora. Zapewniam Was o tym, bo chcę 

byście wiedzieli, że możecie na nas liczyć. Jesteście dorośli, odpowiedzialni i wiecie, że Wasz 

los jest w Waszych rękach. Ale jeszcze na etapie szkoły średniej – macie pomoc szkoły, której 

Wasz los nie jest obojętny. Skorzystajcie z tej pomocy, tworząc swoją przyszłość. 

Podsumowując - harmonogram zajęć podstawowych i dodatkowych pojawi się już niebawem. 

Będzie on koordynowany zewnętrznie przez osoby przygotowujące dla Was te obszary. 

Pamiętajcie więc o pracy  Pani wicedyrektor Urszuli Korbaczyńskiej Kowalskiej – 

koordynatorze matur, o Pani kierowniku sekcji przedmiotów artystycznych Agnieszce 

Sowińskiej – koordynatorze egzaminów dyplomowych.  

Możecie zawsze zwracać się do nich z problemami i pytaniami. 

Pozdrawiam i życzę dobrego roku. 

Dyrektor Katarzyna Paliwoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


