„Z perspektywy ucznia. Uczniowie zdolni w ełckich szkołach”– konferencja w MODN
W dniu 31 marca 2016 roku odbyła się w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w
Ełku konferencja na temat: „Z perspektywy ucznia. Uczniowie zdolni w ełckich szkołach”. Była to II
regionalna konferencja na temat pracy w uczniem zdolnym. Pierwsza miała miejsce w MODN w
listopadzie 2012 roku.
Konferencja rozpoczęła się o godzinie 13.00 przywitaniem uczestników przez dyrektora
MODN Michała Jodko. Jej oficjalnego otwarcia dokonał starosta ełcki Marek Chojnowski. Następnie
głos zabrał gość honorowy konferencji Krzysztof Marek Nowacki, nowy kurator warmińskomazurski. W przedstawił on w syntetycznym ujęciu program rządu w dziedzinie edukacji oraz
wynikające z tego zadania kuratora. Podzielił się też swymi refleksjami związanymi z kontaktami z
Ełkiem i ełcką edukacją.
Jako pierwszy prelegent wystąpił dr Ryszard Skawiński, konsultant MODN. Przybliżył on
zrealizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie program „Uczeń zdolny”. Zapoznał
zebranych ze dostępnymi na stronie ORE materiałami na temat pracy z uczniem zdolnym i zachęcił do
korzystania z tych zasobów.
Następnie dr Urszula Wyrzykowska-Dudek wiceprezes Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Powiatowych i Gminnych Samorządowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli dyrektor
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prezentację pt. „Każdy ma w sobie pierwiastek twórczy. Jak go odkryć?”. Wystąpienie dotyczyło
głównie zagadnień ze sfery motywacjioraz programowania własnego rozwoju.
W dalszej kolejności wystąpili dwaj absolwenci ełckich szkół średnich, Norbert Wierzbicki
(ZS nr 1) i Piotr Grejcz (I LO). Byli oni prymusami w ukończonych szkołach, następnie zdobyli
dyplomy renomowanych uczelni i część kariery zawodowej rozwijali za granicą. Z tej perspektywy
oceniali, co jest szczególnie wartościowe dla rozwoju ucznia zdolnego w szkole, a co można by
zmienić.
W dalszej kolejności odbyły się 2 dyskusje panelowe dotyczące w zasadzie tego samego
problemu: co w realiach szkolnych sprzyja rozwojowi uczniów zdolnych, a co w tym rozwoju
przeszkadza. Pierwszą poprowadził R. Skawiński, a wzięli w niej udział ks. prof. zw. dr hab.Wojciech
Guzewicz oraz dr Jacek J. Mrozek. W drugim panelu, prowadzonym przez Krzysztofa Piłata,
uczestniczyli dzisiejsi prymusi z I LO, II LO oraz Technikum nr 1. W ostatnim punkcie programu
wystąpili dyrektorzy 3 ełckich szkół: Robert Hoffmann z I LO w Ełku, Barbara Fiedoruk z II LO w
Ełku oraz Danuta Wojtowicz z ZS nr 1 w Ełku. Przedstawili oni działania swoich szkół na rzecz
uczniów zdolnych.
Konferencję podsumował Michał Jodko, dyrektor Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Ełku.

