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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Jak Dzień Nauczyciela obchodzony jest w
Polsce?

.

Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w
instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją do nagradzania

wyróżniających się dla niej nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych. Minister Edukacji Narodowej wręcza

nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale
Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji

Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

.
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TAJWAN

      LITWA

Dzień Nauczyciela na świecie

Dzień Nauczyciela

Tajwański Dzień
Nauczyciela obchodzony jest
28 września. Data ta związana
jest z urodzinami Konfucjusza
(chińskiego filozofa). Obchody
święta rozpoczynają się o
godzinie 6 rano, kiedy to
władze oraz mieszkańcy
miasta składają ofiarę i hołd
wielkiemu nauczycielowi. W
rytuale podzielonym na 36
kolejnych etapów, uczestniczą
także rektorzy 12 szkół
wyższych. Obrządkom
towarzyszy tradycyjna chińska
muzyka.

.

Litewscy
nauczyciele
swoje święto
obchodzą 5
października.
W tym dniu nie
odbywają się
lekcje.
Obchody
organizowane
są więc zwykle
na dzień przed.
Wtedy starsi
uczniowie
często mają
szansę wcielić

się w role
nauczycieli i
poprowadzić
lekcje dla
młodszych
kolegów. Co
ciekawe, w
niektórych
szkołach
święto
obchodzone
jest podwójnie.
Celebruje się
także 14
października.
Wynika

to z faktu, że
obecna na
Litwie
mniejszość
polska
honoruje jako
święto
rocznicę
utworzenia
Komisji
Edukacji
Narodowej.

w Tajwanie

.
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Argentyna      Dzień nauczyciela na świecie

Chiny

Argentyńczycy świętują Dzień
Nauczyciela 11 września. Tego
dnia zmarł bowiem Domingo
Faustino Sarmiento, pierwszy
cywilny prezydent Argentyny.
Inwestował on w edukację -
dzięki niemu dwukrotnie wzrosła
liczba szkół w tym państwie, a
argentyński system edukacji
został uznany za najlepszy w
Ameryce Łacińskiej.Ten dzień
ma rangę święta państwowego.
Co ciekawe, w większości szkół
fiesta przedłuża się – i trwa
nawet cały tydzień. W swoje
święto argentyńscy nauczyciele
mogą liczyć na gorące życzenia.
Zazwyczaj są one
przekazywane przez uczniów w
formie ręcznie wykonanych kart.
Nieodłączną częścią Dnia
Nauczyciela są również bankiety
– zarówno oficjalne, jak i
nieoficjalne.

W chinach nauczyciele dostają pół dnia wolnego.
Uczniowie, podobnie jak w Polsce, wręczają im
kwiatki, o ile mają na to ochotę. Niektórzy rodzice
starają się "pomóc" swoim dzieciom i fundują
nauczycielom na przykład zaproszenie na
wykwintny obiad w wielogwiazdkowym hotelu lub
podarunek w postaci np. torebki marki Louis Vuitton,
albo tradycyjną "czerwoną kopertę" (pieniądze),
która może dziecku znacznie poprawić wyniki w
nauce. Jednak po serii skandali łapówkarskich
nauczyciele trafili na listę profesji, przedstawiciele
których w świetle prawa nie mogą przyjmować
prezentów. Jeśli otrzymają prezent, muszą za niego
zapłacić. W przeciwnym razie popełniają
przestępstwo.
 Flaga

Flaga

Chin

Argentyny
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Grono pedagogiczne w naszej szkole

Dziękujemy!

.

                                                        Drodzy Nauczyciele!
                                         Dziękujemy za wszystkie starania, które 
                                        wkładacie w nasze wychowanie i edukację. 
                                       Wierzymy, ze Wasz wysiłek uczyni z nas 
                                                 ludzi mądrych i szlachetnych. 
                                      Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne 
                                        i mozolne budowanie naszych wnętrz. 
                                     Zdajemy sobie sprawę, że na efekty Waszej 
                                     pracy trzeba będzie czekać długo i cierpliwie, 
                                    ale przyjdzie czas, kiedy stanie się ona widoczna. 
                                    Dlatego jeszcze raz za wszystko dziękujemy 
                                      i składamy najserdeczniejsze życzenia.
                                                                                                                                      Uczniowie

.


	DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
	Jak Dzień Nauczyciela obchodzony jest w Polsce?
	Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją do nagradzania wyróżniających się dla niej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
	Wykonanie: Wiktoria Jakubowicz i Zuzanna Gloza kl. 3B

	TAJWAN
	Dzień Nauczyciela na świecie
	Tajwański Dzień Nauczyciela obchodzony jest 28 września. Data ta związana jest z urodzinami Konfucjusza (chińskiego filozofa). Obchody święta rozpoczynają się o godzinie 6 rano, kiedy to władze oraz mieszkańcy miasta składają ofiarę i hołd wielkiemu nauczycielowi. W rytuale podzielonym na 36 kolejnych etapów, uczestniczą także rektorzy 12 szkół wyższych. Obrządkom towarzyszy tradycyjna chińska muzyka.


	LITWA
	Litewscy nauczyciele swoje święto obchodzą 5 października. W tym dniu nie odbywają się lekcje. Obchody organizowane są więc zwykle na dzień przed. Wtedy starsi uczniowie często mają szansę wcielić
	się w role nauczycieli i poprowadzić lekcje dla młodszych kolegów. Co ciekawe, w niektórych szkołach święto obchodzone jest podwójnie. Celebruje się także 14 października. Wynika
	to z faktu, że obecna na Litwie mniejszość polska honoruje jako święto rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

	Argentyna
	Chiny
	Grono pedagogiczne w naszej szkole
	Dziękujemy!
	Drodzy Nauczyciele!
	Dziękujemy za wszystkie starania, które                                          wkładacie w nasze wychowanie i edukację.                                         Wierzymy, ze Wasz wysiłek uczyni z nas                                                   ludzi mądrych i szlachetnych.                                        Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne                                          i mozolne budowanie naszych wnętrz.                                       Zdajemy sobie sprawę, że na efekty Waszej                                       pracy trzeba będzie czekać długo i cierpliwie,                                      ale przyjdzie czas, kiedy stanie się ona widoczna.                                      Dlatego jeszcze raz za wszystko dziękujemy                                        i składamy najserdeczniejsze życzenia.
	Uczniowie



