Protokół z zebrania Zarządu ŁTP, 17 maja 2011r.
W zebraniu uczestniczyli:
dr Teresa Wejner, dr Beata Jachimczak, dr Piotr Plichta, dr Dobrosław Bilski, dr Małgorzata Rosin, Edyta Sabicka, Magdalena Jędrzejczak, Krzysztof Durna
oraz na zaproszenie przewodniczącej, dr Beaty Owczarskiej, Hanna Kołodziejczyk, Mikołaj
Janic, Ewelina Węgłowska.
Omówiono następujące sprawy wg zaplanowanego porządku obrad:
1. Wpis do KRS
W dniu 18.05.2011r. zostanie ponownie złożony do sądu wniosek o skorygowanie wpisu
do KRS.
2. Informacja nt. studiów podyplomowych Kształcenie dorosłych wg modelu TZI
Ruth Cohn po spotkaniu B. Owczarskiej z Jensem Röhlingiem w Berlinie:
Proponowane
1. moduł
2. moduł
3. moduł
4. moduł
5. moduł

przez
-

RCI w Berlinie terminy szkoleń:
4-8.11.2011r. (pt., sob., niedz. pon.)
marzec lub kwiecień 2012
koniec sierpnia lub koniec października 2012
marzec 2013
październik 2013

* Każdorazowo zajęcia zaczynałyby się w środę po południu, a kończyły w niedzielę przed
południem. Dzień zajęć 9.00 – 18.30 (długa przerwa obiadowa na odpoczynek, refleksję
– nacisk na kształcenie procesowe i rozwój osobisty).
* Dla uzyskania certyfikatu kwalifikacyjnego RCI, tzn. uznania podstawowych kwalifikacji
w zakresie TZI, zainteresowani wezmą udział w warsztacie certyfikującycm, który jest
planowany na luty lub marzec 2014r.
* Optymalnie byłoby zorganizować całe szkolenie w formie wyjazdowej z oderwaniem od
pracy i codziennych obowiązków (Grundtvig, inny program pomocowy, może Fundacja
Współpracy Polsko-Niemieckiej).
Decyzja zarządu ŁTP:
Po przedyskutowaniu istotnych celów ŁTP w związku z planowanym szkoleniem (rozwój
osobisty uczestników, stworzenie przy ŁTP Instytutu Ruth Cohn i wyszkolenie własnych
trenerów TZI) zarząd postanowił zgłosić akces do udziału w projekcie transferu innowacji
w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci.
B.Owczarska przekaże decyzję zarządu partnerowi w Berlinie.
3. Informacja nt. przebiegu projektu Prezydencja Polski w Radzie UE
Klub Europa w Naszej Szkole zrzeszający 23 szkoły i placówki organizuje w okresie od
kwietnia do czerwca 2011r. międzyszkolny projekt pn. Prezydencja Polski w Radzie UE.
Patronat nad całością przyjęła Prezydent MŁ. Czekamy na patronat Kuratora Oświaty.
Patronaty medialne:
Gazeta Wyborcza, Radio Złote Przeboje
13 czerwca w godz. 13.00-14.15 odbędzie się parada młodzieży szkolnej ulicą Piotrkowską (ok. 1000 uczniów szkół Łodzi i Tomaszowa Maz.). Parada ruszy spod Klubu Na1

uczyciela, po spotkaniu z poseł. J. Skrzydlewską, zakończy się pod UMŁ wystąpieniem
Prezydent MŁ.
Cele projektu:
1. Promowanie wśród młodzieży szkolnej oraz wśród mieszkańców Łodzi członkostwa
Polski w Unii Europejskiej i jej roli podczas Prezydencji.
2. Wzbogacenie programu kulturalnego Prezydencji Polski.
Uczestniczące szkoły i placówki oraz zaplanowane przez nie działania:
Lp.
1.

Data
20.04.2011

Szkoła/
placówka
SP nr 149

Działanie
WIELKANOC W EUROPIE
CELE:
· popularyzacja wiedzy o integrującej się Europie
· poszerzenie wiedzy o krajach członkowskich w
powiązaniu z tradycjami kulturowymi i obyczajowymi
· kształtowanie postawy szacunku dla dziedzictwa
kulturowego
· rozwijanie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania i wykorzystania informacji z różnych
źródeł
· kształtowanie umiejętności współdziałania w
zespole i pracy w grupie
· rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy

Osoba do kontaktu
Marzanna
Gąsieniec
marzka.g@wp.pl

ETAPY PRACY

każda klasa przygotuje informacje na temat
zwyczajów wielkanocnych wylosowanego
państwa Unii Europejskiej,

przygotuje „stoisko” i prezentację zdobytych
informacji w dowolny sposób,

efekty pracy zespołów klasowych oceni jury
2.

9.05.2011

ZSO nr 9

Prezentacje krajów UE „Dzień Europy” – nowe
kraje UE (obyczaje, kuchnia, główne zabytki,
galeria znanych postaci)

Małgorzata Dziedziurska
m_dziedziurska
@poczta.onet.pl
Marzanna Gąsieniec
marzka.g@wp.pl

3.

9.05.2011

SP nr 149

ŻYJMY ZDROWO, ROZWIJAJMY SIĘ SPORTOWO W
UE
W zabawie weźmie udział około 350 dzieci z
przedszkoli i szkół podstawowych.
9 00 Rozpoczęcie (na boisku)
9 15 Konkurencje na boisku
boks na wesoło
konkurs wiedzy o zdrowym życiu „Zdrowy
styl życia”
żonglerka
rzut beretem na odległość
bieg w kaloszach
bieg na czas z rakietą do tenisa stołowego
konkurs „Co wiesz o krajach w UE”
rzuty do kosza
10 00 – 11 00 Sztafety przedszkolaków (PM. 221,
137)
11 10 gry i zabawy dla uczniów szkół podstawowych SP. 149, SP. 193, SP 174.

4.

12.05.2011

SP nr 35

I. Bałuckie Dyktando Ortograficzne
z języka angielskiego dla uczniów
kl. V.
10 szkół z dzielnicy Bałuty. Impreza pod honorowym patronatem Konsula Brytyjskiego w Łodzi.

Krzysztof
Durnaś
kdurnas@wp.pl

5.

13.05.2011

SP nr 35

Tanecznym krokiem po Europie. Poznajemy tańce

Krzysztof
2

krajów UE.
Impreza szkolna dla uczniów klas I-III (ok. 200
osób).
Prezentacje klas.

Durnaś
kdurnas@wp.pl

Elżbieta
Bednarek
sp-202@wp.pl
42 648 41 70
Elżbieta
Bednarek
sp-202@wp.pl
42 648 41 70

6.

19.05.2011

SP nr 202

Uroczystość na okoliczność Prezydencji Polski w
UE ( prezentacja multimedialna, referat na temat
Prezydencji, taniec, występ chóru).

7.

20.05.2011

SP nr 202

Happening – wykonanie prac plastycznych na
temat: Kraje UE.

8.

24.05.2011

SP nr 153

Happening
1. Każda grupa otrzymuje wagon, na którym
wykonuje collage, prezentujący wylosowany
kraj.
2.

Dorota
Maciejewska
celina77@interia.pl

Gotowe 25 wagonów zostaje połączonych w
pociąg i przyczepionych do lokomotywy w
barwach europejskich.

Na koniec uczestnicy wspólnie recytują (czytają)
wiersz „Euromotywa”
9.

27.05.2011

SP nr 35

Dzień Prezydencji Polski w SP35 apel (prezentacja multimedialna, przedstawienie) dla klas IV-VI
(ok. 150 uczniów)
Finał VIII Międzyszkolnego Konkursu na grafikę
komputerową "Nasze dziedzictwo - czyli swoje
chwalimy"
dla uczniów klas IV-VI z terenu Łodzi (ok. 10
szkół - 30 prac konkursowych).

Krzysztof
Durnaś
kdurnas@wp.pl

10.

2.06.2011

Gim. Nr 7
Tomaszów
Maz.

Projekt dla młodzieży szkół gimnazjalnych z Tomaszowa Maz., w ramach którego zorganizowany
zostanie konkurs dla młodzieży oraz spotkanie
tematyczne (jeden konkurs fotograficzny, drugi z
kolei na napisanie pracy). Patronat honorowy nad
imprezą objął Prezydent Miasta Tomaszowa Maz.
W trakcie spotkania prelekcje na temat Prezydencji wygłosi przedstawiciel RCIE z Łodzi.

Radek Pająk
radop77@interia.pl

11.

8.06.2011

SOSW nr 5

Impreza plenerowa nt. Prezydencji Polski 8
czerwca. Uczestniczyć będzie ok. 200 os.

Joanna Idczak
slabo_slysze@tlen.
pl

4. Informacja nt. Konkursu otwartego WUP
Konkurs otwarty nr 1/POKL/VII/IN/2011

/ 09.05.2011 r. /
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs otwarty nr 1/POKL/VII/IN/2011 na dofinansowanie realizacji projektów innowacyjnych testujących w ramach Priorytetu VII
Promocja integracji społecznej z tematów "Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży powyżej 15 roku życia
(ukierunkowanych na poprawę sytuacji zawodowej tych osób)" oraz „Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym będącym w wieku aktywności zawodowej".
3

Całkowita wysokość środków przeznaczonych w konkursie na realizację projektów wynosi
13 000 000,00 PLN; w tym na Temat 1 - 6 000 000,00 PLN; na Temat 2 - 7 000 000
PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100% wartości projektu.
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ma charakter otwarty i prowadzony będzie od dnia 9 maja 2011 r. w sposób ciągły, do wyczerpania kwoty przeznaczonej na
konkurs lub do jego zamknięcia, uzasadnionego odpowiednią decyzją Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Łodzi, nie dłużej niż do 29 grudnia 2011 r.
Ustalenie Zarządu ŁTP:
Członkowie zarządu (oraz zainteresowani członkowie ŁTP) zapoznają się z dokumentacją
konkursową i prześlą do B.Owczarskiej pomysły na projekty.
Do opracowania zostanie wybrany projekt, nad którym realnie będzie mogła popracować
grupa 2 do 3 osób.
5. Zakończenie roku ŁTP
Autorytet i manipulacja w świetle
badań.

14.06.2011
godz. 17.00

Dr Małgorzata Rosin
Dr Alina Wróbel

Po spotkaniu członków, ok. godz. 18.00 zarząd i założyciele ŁTP przedyskutują potencjalne formy i aspekty merytoryczne działań ŁTP na rok 2011/12.
6. Sprawy różne
1/ dr Dobrosław Bilski zaprosił obecnych na zebraniu do udziału w Dniach Edukacji Zdrowotnej, których patronem jest ŁTP. Wszyscy otrzymali plakaty promujące projekt do
umieszczenia w widocznych miejscach we własnych placówkach. Wiecej informacji o projekcie na: www.wsez.pl
Protokołowała: Beata Owczarska
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