Protokół zebrania Zarządu ŁTP, 12 listopada 2012r.

W zebraniu uczestniczyli:
dr Małgorzata Rosin, Edyta Sabicka, Magdalena Jędrzejczak, dr Piotr Plichta, dr
Dobrosław Bilski.
Zebranie prowadziła przewodnicząca ŁTP, dr Beata Owczarska.
Omówiono następujące sprawy wg zaplanowanego porządku obrad:

1. Powitanie.
2. Dyskusja nad Planem pracy ŁTP na rok 2012/13.
Zarząd przedyskutował złożone propozycje, deklarując otwartość na inicjatywy członków ŁTP i zajęcie się zagadnieniami, które mogą zaproponować członkowie Stowarzyszenia.

Planowane działania ŁTP w roku 2012/13:
12 listopada 2012r.
"Autyzm, Asperger - kolejna 'moda', choroba czy problem cywilizacyjny - i co z tego wynika dla mnie" - Anna Łężak
10 grudnia 2012r.
Szkolny Klub SOFA ze Zgierza
14 stycznia 2013r.
Wykład Honorowego Przewodniczącego ŁTP, prof. zw. dr hab. Bogusława Śliwerskiego
(temat do uzgodnienia)
w terminie uzgodnionym z zainteresowanymi
Warsztaty obsługi portalu edukacjoner.pl, dr Dobrosław Bilski
11 marca 2013r.
Warsztaty z zakresu kreatywności poznawczej, dr Dobrosław Bilski
15 kwietnia 2013r.
Fundacja „Jaś i Małgosia“ jako przykład alternatywnej formy edukacji specjalnej.
13 maja 2013r.
ADHD – wybrane zagadnienia pracy z dzieckiem w szkole/ placówce – dr hab. Beata Jachimczak (do uzgodnienia z Prowadzącą)

3. Informacja o konkursie „Języki obce w szkole” Międzyszkolnego Klubu Europa w Naszej Szkole (zał. nr 1)
Przewodnicząca Zarządu ŁTP przekazała informację o organizacji konkursu dla
uczniów łódzkich szkół i placówek, zrzeszonych w Międzyszkolnym Klubie EUROPA W
NASZEJ SZKOLE.
Konkurs pn. „Języki obce w szkole” jest adresowany do wszystkich grup wiekowych,
w następujących kategoriach:
- interpretacja prozy w języku obcym
- interpretacja utworu muzycznego w języku obcym
- własna twórczość literacka w języku obcym
- projekt multimedialny.
Eliminacje międzyszkolne odbędą się w okresie listopad – grudzień 2012r.,
finał zaplanowano na marzec 2013r.
4. Informacja o Stowarzyszeniu „Dobra Edukacja” i ewentualnej współpracy ŁTP z DE
w ramach programu „Paderewski” (zał. nr 2)
Przewodnicząca Zarządu ŁTP przekazała informację o powołaniu Stowarzyszenia DOBRA EDUKACJA celem zebrania opinii w sprawie ewentualnej współpracy ŁTP z DE
przy realizacji programu „Paderewski”.
”Celem projektu jest stworzenie młodym ludziom polskiego pochodzenia w wieku licealnym możliwości
uczenia się przez kilka miesięcy w polskiej szkole, aby lepiej poznać język polski, polskich rówieśników i poważnie rozważyć kontynuowanie nauki i życia w Polsce. Program edukacyjny „Paderewski”
był od 2003 roku realizowany w kilku niepublicznych szkołach na Pomorzu, a uczestniczyła w nim
młodzież z niektórych krajów byłego Związku Radzieckiego. W ramach projektu ma nastąpić przeniesienie doświadczeń programu na inne polskie województwa i inne kraje”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie Planu pracy ŁTP na 2012/13.
Zarząd ŁTP podjął uchwałę zatwierdzającą Plan pracy ŁTP na 2012/13.

Protokół: dr Beata Owczarska

