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Media w pigułce.

Uczniowie ILO poznają dziennikarskie
sztuczki

Uczniowie klasy 2g uczestniczyli 
w warsztatach dziennikarskich zatytułowanych
„Poznać media” - zorganizowanych pod patronatem
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej  i Medialnej 
w Toruniu. Zajęcia miały miejsce  w OCK. Młodzież
odbyła warsztaty telewizyjnie, radiowe oraz prasowe,
odkrywając przy tym wiele tajników kunsztu
dziennikarskiego.

Wiemy już, że to, co oglądamy w telewizji, nie zawsze
musi być zgodne z prawdą. Podczas spotkania z
absolwentem WSKSiM mogliśmy na własne oczy
zobaczyć, jakie działania podejmowane są po drugiej
stronie ekranu. Dowiedzieliśmy się, na czym polega
mechanizm montażu prognozy pogody. Następnie
braliśmy udział  w przygotowaniu kampanii
reklamowej. Prowadzący zwracał uwagę na
najważniejsze czynniki przepływu informacji takie jak:
obraz (70%), dźwięk(23%, informacja(7%). 
W trakcie warsztatów telewizyjnych rozmawialiśmy
o gatunkach informacyjnych i publicystycznych:
wywiadach, reportażach, newsach, ankietach-
sondach telewizyjnych. Nakręciliśmy własne wywiady.
W czasie zajęć radiowych poznaliśmy wiele sztuczek
z użyciem głosu oraz dowiedzieliśmy się, jak tło
muzyczne wpływa na przekaz informacji.  Na
zakończenie odbyły się warsztaty prasowe, na których
zapoznano nas z metodami selekcji informacji.
Puentą warsztatów niech będzie krótki wierszyk:
„Kto? co? gdzie? z jaką pomocą i czyją? dlaczego?
jak? kiedy? wiele rzeczy nam odkryją.”
                                        Aleksandra Wilkowska

Fot.
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                                ŻYCZYMY MIŁEJ LEKTURY!
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Opiekun: Sylwia Kujawa
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Celem naszego działania
jest sukces ucznia- wywiad
z Panią Dyrektor Anną
Maksimowską

Spotkanie z Panią Dyrektor zaowocowało
kilkoma istotnymi przemyśleniami o pracy
nauczyciela, obowiązkach ucznia, ale też
okazało się pretekstem, by porozmawiać 
o pasjach i marzeniach. 
Zachęcamy do lektur!

Nauczyciele zupełnie inaczej się starzeją, ponieważ
muszą być na czasie, muszą się dostosować do
zachodzących zmian. Ja daję coś od siebie, i oczekuję
tego samego w zamian.
Aleksandra Wilkowska, Aneta Głażewska:
Uczniowie naszej szkoły są ciekawi, jak mijają
pierwsze miesiące pracy nowemu dyrektorowi
szkoły. Na czym skupiła Pani uwagę na początku ?
Pani Dyrektor Anna Maksimowska: Mijają
zdecydowanie szybko, gdyż mamy już listopad.
Jestem pewna, że uczniowie także to zauważyli. Moim
pierwszym celem były spotkania z osobami
związanymi w jakiś sposób z naszą szkołą, czyli
przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego,
rodziców i nauczycieli po to, żeby zapoznać się 
z oczekiwaniami, pomysłami, a także aby przedstawić
swoją koncepcję pracy szkoły.
Jaki ma Pani pomysł na szkołę, aby uchodziła nie
tylko za szkołę świetnie przygotowującą do matury,
ale także za szkołę innowacyjną, sprzyjającą
zainteresowaniom młodzieży ?
Najważniejszym założeniem dla mnie jest to, aby
każdy uczeń mógł odnieść w szkole sukces
niezależnie w jakiej dziedzinie. Może to być udział w
Olimpiadzie Przedmiotowej, różnorodne osiągnięcia
artystyczne, sportowe, a także społeczne, czego
przykładem może być praca w Samorządzie
Szkolnym na rzecz innych uczniów.  Wydaje mi się, że
te wszystkie inicjatywny mają miejsce w naszej
szkole. A my, nauczyciele możemy jedynie nie
przeszkadzać w spełnianiu marzeń.
Co według Pani jest najważniejsze w procesie
uczenia się ?
Przede wszystkim systematyczność. Ktoś kiedyś
powiedział, iż „Geniusz, to tylko 1% talentu i aż 99%
pracy”, a żeby ta praca przynosiła owoce, musi być
konsekwentnie wykonywana. Myślę, że każdy
nauczyciel zgodzi się ze mną, że lepsze jest 15 min
codziennie, niż 2 godziny na tydzień.
Czym różni się praca nauczyciela od pracy
dyrektora, zwłaszcza w kontaktach 
z uczniami ?
Nauczycielem byłam od zawsze, ponieważ już
w dzieciństwie uczyłam moją siostrę. Ponadto
pochodzę z rodziny nauczycielskiej. Za moich czasów
nie było takiej metody nauczania, jak korepetycje, więc
wspólnie ze znajomymi uczyliśmy się nawzajem.
Byłam odpowiedzialna za przedmioty ścisłe i z opinii
moich znajomych całkiem nieźle mi to wychodziło.
Kolejnym powodem jest fakt, iż lubię uczyć, lubię
kontakt z młodymi ludźmi.

Fot. ILO
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Jest to zawód, który mogę
porównać do pracy
aktora… - wywiad z Panią
Jadwigą Chełmińską

Jednak działa tu zasada: Ja daję coś od siebie, i
oczekuję tego samego w zamian. Nauczyciele
zupełnie inaczej się starzeją, ponieważ muszą być na
czasie, muszą się dostosować do zachodzących
zmian. Moim zdaniem nauczyciele w naszej szkole są
bardzo postępowi, jeśli chodzi o stosowanie nowych
technologii nauczania.
Czy zdradzi nam Pani jakieś ciekawe pomysły,
które uatrakcyjnią szkolne życie ? Nowe projekty,
czy może wyjazdy ?
Cały czas funkcjonują 2 grupy, które zajmują się
Comeniusem: uczniowie szkoły oraz mieszkańcy
internatu. Jest do bardzo ciekawe doświadczenie dla
młodych ludzi, ponieważ dzięki temu poznają nowe
miejsca, a także ukazuje jak ważna jest nauka
języków obcych. Bardzo dużo ciekawych pomysłów
mają nauczyciele i uczniowie.

Dziękujemy za rozmowę.

               Aneta Głażewska, Aleksandra Wilkowska

Pani Profesor zgodziła się opowiedzieć nam
o początkach swojej pracy, życiowych
wyborach oraz zainteresowaniach.

Rozmowa okazała się niesamowitą
przygodą, podczas której odkryliśmy
kawałek historii ILO.

Dziękujemy Pani Profesor:)

Aneta Głażewska, Aleksandra Wilkowska: Jest pani
profesor jednym z najdłużej uczących nauczycieli
w naszej szkole. To duże osiągnięcie. Jaka jest
recepta, by ciągle mieć motywację do pracy ?
Jadwiga Chełmińska: Z motywacją w naszym kraju
jest ciężko. Mam tu na myśli podłoże finansowe, gdyż
odbiegamy nieco od zarobków krajów zachodnich,
które są nieporównywalnie wyższe. Jednak moim
zdaniem najważniejsze jest ta wewnętrzna motywacja,
czyli poczucie sens tego co robię, bo nie wyobrażam
sobie bez tego pracy jako nauczyciel. Dostajemy
„żywy towar”
w postaci uczniów o różnych osobowościach
i charakterach, z którymi możemy pracować,stając się
zarazem ich kreatorami. Ponadto mamy możliwość
nieustannego doskonalenia się, ponieważ pracując z
młodzieżą, musimy być stale na fali. Czasem jest
nawet tak, że to Wy uczycie czegoś nas. 
Co radziłaby Pani wszystkim tym, którzy zaczynają
lub chcą pracować w szkole?
Przede wszystkim, żeby mieli silną motywację 
w sobie, żeby czuli się w stanie kreować te młode
charaktery. Jest to zawód, który mogę porównać do
pracy aktora, ponieważ stajemy przed wieloma
twarzami, a każda nas w pewien sposób ocenia.
Musimy jednak grać tak, aby przekazywać im
równocześnie przykład np. właściwy ubiór i mieć
świadomość, że jesteśmy za nich odpowiedzialni.
Pamięta pani swoje początki ? Jak je Pani
wspomina ?
Doskonale pamiętam swój pierwszy dzień, kiedy to
stanęłam rozpaczliwie przed tablicą z kluczami
i nie miałam pojęcia, w którą stronę się kierować,
a nikt nie kwapił się z pomocą, więc poszłam do
zastępcy. Jego reakcja rozładowała trochę napięcie,
gdyż zamiast udzielić mi odpowiedzi powiedział: „O jej,
a gdzie rodzą się takie ładne dziewczyny” ? Na
początku pracowaliśmy ciężko. Powiem szczerze, że
nie była to droga usłana różami. Nie mieliśmy podziały
na grupy, etat liczył więcej godzin niż obecnie.
Co według Pani najbardziej liczy się 
w zawodzie nauczyciela?
Zaangażowanie w to, co robię. Skonstruowanie lekcji
tak, by młodzież była aktywna. Motywowanie uczniów
to najważniejszy cel naszych działań.
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Czy zawsze Pani chciała wykonywać ten zawód ?
Tak. Od najmłodszych lat bawiłam się w szkołę
sprawdzałam swoim uczniom zeszyciki, co nawet
teraz wspominają moi bliscy. Moment wahania nastąpił
w ostatniej klasie ogólniaka między ekonomią, a
językami. Wybrałam jednak języki i pracę w szkole.
Czy szkoła dzisiaj różni się bardzo od szkoły
sprzed 10 lat ?
 Pod względem bazy dydaktycznej, wyposażenia klas i
metod nauczania zdecydowanie uległy one zmianie.
Są bardziej przyjazne zarówno dla nauczyciela jak i dla
ucznia. Różnicę zaobserwowałam również w
osobowościach uczniów. Młodzież wychowana w
innych warunkach inaczej odbiera naukę. Ale jeśli
chodzi o proces naszej pracy, czyli: nauczenie,
przygotowanie do matury, obowiązek ten spoczywa na
nas cały czas. 
Czy ma Pani jeszcze jakieś niespełnione marzenie
zawodowe ?
Oczywiście, że tak, jak każdy człowiek. Nauczyciel
czeka przez całą swą karierę zawodową na „perełkę”,
na ucznia, który jest miodem na jego serce i daje mu
satysfakcję. Perełką tą jest uczeń, który wykazuje
nieprzeciętne możliwości i zainteresowanie. 
W mojej karierze miałam już kilka takich przypadków.
Jeden z moich uczniów zajął II miejsce w Olimpiadzie
Języka Niemieckiego. Było to wielkie osiągnięcie,
ponieważ jeszcze wtedy w naszej szkole nie pojawiali
się finaliści lub laureaci.
A teraz jeśli Pani pozwoli, pytanie zupełnie
odmienne tematycznie. Co daje Pani największą
radość w życiu ?
Momenty, kiedy siedzę z moją rodziną przy dużym
stole w jadalni i kiedy mam ich wszystkich przy sobie.
Kiedy według Pani człowiek może uznać, że już
dość się nauczył ? Kiedy można być zadowolonym
ze stanu swojej wiedzy ?
Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Jest to
niemożliwe, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy
świat ulega zmianom. Musimy iść cały czas do
przodu, ponieważ „jeśli nie płyniesz do przodu – cofasz
się”. Myślę, że ta chęć do nauki zostanie mi już na
zawsze.
Dziękujemy za rozmowę.
Aneta Głażewska, Aleksandra Wilkowska

Kimkolwiek jesteś, bądź
dobry? Proste przesłanie,
trudne wyzwanie!

Bezdomność zwierząt to wciąż aktualny
i bolesny problem dla wielu wrażliwych
ludzi. Jak mierzyć się z takim
cierpieniem, czy można zaradzić
wszechobecnej niedoli?

Czasem, gdy obserwuję rzeczywistość, wydaje mi się,
że to „syzyfowa praca”. Śledzenie wszelkich statystyk 
i doniesień mediów na ten temat nie pozostawia
wątpliwości - bezdomnych zwierząt nigdy nie będzie
mniej. Wielu z nas żyje w mylnym przekonaniu, że
zwierzę nie czuje, nie myśli… niczym przedmiot.
Dlatego przejawy wszelkiej pomocy zwierzętom oraz
ludzi, którzy próbują zmienić chociaż skrawek tej
rzeczywistości, należy doceniać 
i wspomagać. 
Myślę, że warto zatem opisać akcję społeczności
I Liceum w Ostrołęce polegającą na przeprowadzeniu
kiermaszu charytatywnego poprzedzonego częścią
artystyczną dla rodziców (nawiązującą do idei
franciszkanizmu). Dzięki poetycko – muzycznemu
przesłaniu udało się zachęcić uczestników do zakupu
różnych przedmiotów zebranych wśród uczniów i
nauczycieli. Dużego wsparcia w zbieraniu fantów
udzieliła nam Fundacja Koci Azyl z Nasielska, do której
trafi część zebranych funduszy. W naszych
zmaganiach dopingowało nas również Schronisko
„Canis” 
w Kruszewie, którego podopieczni również otrzymają
od nas pomoc.
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Działania uczniów ILO obejmowały również zbiórkę
karmy oraz "złociaków". Klasa If wytrwale kusiła
kolegów i koleżanki słodkimi wypiekami.
Poza osiągniętym celem, projekt  przyniósł jeszcze
jeden efekt, o czym wspomniała jedna z inicjatorek:
Cieszę się, że młodzież naszej szkoły zatrzymała się
na chwilę, by pomóc niechcianym, często chorym
zwierzętom. To był najważniejszy cel naszych
działań. Przez chwilę byliśmy wszyscy razem.
Zarówno nauczycieli, jak i uczniów połączyła jedna
myśl, jedna idea – dać odrobinę dobra drugiej istocie.
Cennym doświadczeniem jest udział rodziców.
Cieszymy się, że naszym poetyckim wystąpieniem
udało nam się wzruszyć ich na tyle, że chętnie
włączyli w nasze działania.
Ogromne podziękowania należą się Dyrekcji
I Liceum, p. Iwonie Malinowskiej, p. Beacie
Sadowskiej, Samorządowi Uczniowskiemu. A tak
naprawdę całej Społeczności ILO. Dziękujemy!
                                                                     P.D. Fot.

Fot.

Justyna B.

Justyna B.
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Moje wspomnienia 
z Portugalii- krótki list 
z podróży...

Uczestniczka Projektu Comenius relacjonuje
swoją podróż.
Oczarowana wielokulturowością, jakiej
doświadczyła, docenia zawarte podczas
wyjazdu przyjaźnie.
Życzymy jej, by przetrwały jak najdłużej:)

Refleksja: czy wiesz, czym jest pluralizm
kulturowy? Zastanów się, jak oceniasz to
zjawisko. Może nasz tekst Ci w tym
pomoże:)

                            Ostrołęka, 17 listopada 2014

  Wyjazd do Portugalii był dla mnie wspaniałym
doświadczeniem. Porto to niezwykłe miasto.  Podróż
już od samego początku zapowiadała się świetnie.
Każda z uczennic mieszkała u innej rodziny z
Portugalii. W ten oto sposób każda z nas musiała
porozumiewać się wyłącznie po angielsku.
Kiedy razem z Nicolli – moją portugalską towarzyską-
udałyśmy się do jej domu, byłam bardzo zmęczona i
zdenerwowana. Wieczorem jednak jej rodzina zabrała
mnie na kolację, na której spróbowałam tradycyjnego
portugalskiego dania, znacznie różniącego się od tych
w Polsce, oczywiście było bardzo smaczne.Kolejnego
dnia poznałam ciekawych ludzi z Portugalii, Włoch,
Holandii i Rumunii. 
Zwiedziliśmy wiele pięknych budowli w Porto, ale na
mnie szczególne wrażenie zrobiły winnice.
Dzięki wyjazdowi do Portugalii poznałam wiele
zwyczajów tego narodu, odkryłam ich otwartość na
innych oraz przywiązanie do kultury.
Chętnie odbyłabym raz jeszcze takie międzykulturowe
spotkanie.
   
                                                        Natalia

PS: Chociaż miałam duże problemy
 z zapamiętaniem imion moich zagranicznych
przyjaciół, ich twarze na długo pozostaną w mojej
pamięci. 

Fot. Comenius


