
Sprawozdanie z działalności 

Klubu Młodego Nauczyciela Oddziału ZNP w Zabrzu

w 2015 roku

Klub Młodego Nauczyciela podejmował wiele działań skierowanych do młodych nauczycieli,

wychodząc naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom. W mijającym roku zorganizowano następujące

szkolenia:

 „Jak wspierać relacje w rodzinie.” (kol. Agata Kik)

 V Wyjazdowe Szkolenie Klubu Młodego Nauczyciela w domu wypoczynkowym „Kontakt” w Wiśle 

       w dniach 24 – 26 kwietnia 2015 r.:

- Metody nauczania matematyki w nauczaniu wczesnoszkolnym (kol. Agnieszka Duraj, SP14

         w Zabrzu),

- E-Twinning – nowe perspektywy rozwoju dla uczniów i nauczycieli. (kol. Grażyna Bagińska,

         SP15 w Zabrzu),

- Techniki Celestyna Freineta a aktywna edukacja ucznia. (kol. Romana Rola, ZSS41 w Zabrzu),

- Gdy komputer zaczyna szkodzić – symptomy i skutki uzależnienia od multimedialnych środków

          przekazu. (kol. Katarzyna Tenerowicz, SP14 w Zabrzu),

 - Pedagogika zabawy. Zabawy w przedszkolu z wykorzystaniem chusty KLANZY. (kol. Mirela

         Hanusek, P19 w Chorzowie),

      - Warsztaty artystyczne „Filofany – pomysły na zajęcia pozalekcyjne. (kol. Joanna Adamska, SP14

         w Zabrzu).

Tradycyjnie, każdy uczestnik wyjazdowego szkolenia KMN otrzymał opracowaną przez kol. Annę Janik

pamiątkową broszurkę z artykułami nauczycieli prowadzących szkolenia.

 warsztaty z zakresu przygotowania nauczycieli do efektywnego poprowadzenia własnego stażu

       awansu zawodowego nauczyciela (kol. Małgorzata Irma Wrzosek, kol. Ewa Gaweł)

 Działalność KMN nie dotyczyła jedynie obszaru miasta Zabrze. Kol. Maria Klich –  zastępca

przewodniczącej KMN jako członkini Centralnej Komisji Młodych OPZZ w Warszawie. 

Członkinie KMN – kol. Maria Klich oraz kol. Agnieszka Duraj, brały udział w XI Ogólnopolskim

Zlocie Młodych Nauczycieli w Zawierciu, w dniu 26 września 2015 r.

W mijającym roku 2015 r., Zarząd Oddziału ZNP w Zabrzu objął patronatem Zabrzański

Nauczycielski Chór „Laetitia Cantus”, w którym 11 na 14 pań to członkinie ZNP „młode duchem”. Chór

zaśpiewał  podczas  miejskiej  uroczystości  70  –  lecia  ZNP w  Zabrzu.  Chór reprezentował Zabrze oraz

Związek Nauczycielstwa Polskiego podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Amatorskich w Radomsku.

Chór uświetnił również swoim śpiewem związkowe spotkanie wigilijne. 

Klub Młodego Nauczyciela prowadzi korespondencję elektroniczną ze swoimi członkami korzystając

z adresu kmnzabrze@op.pl. Klub posiada również aktualizowaną na bieżąco zakładkę na stronie internetowej

Oddziału ZNP w Zabrzu.

kol. Anna Janik


