Małgorzata Pawlik
doradca metodyczny dla przedszkoli
PCDZN Puławy
Sprawozdanie z V edycji konkursu: „Kreatywny nauczyciel”.
W miesiącu czerwcu 2015 roku w Puławach odbyła się uroczystość wręczenia nagród w ramach
konkursu: „ Kreatywny nauczyciel” zorganizowanego przez doradcę metodycznego mgr Małgorzatę Pawlik pod
patronatem dyrektora PCDZN w Puławach mgr Anny Baracz. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy
uczestnicy konkursu wraz z dyrektorami placówek.
Celem piątej edycji konkursu było rozwijanie kreatywności nauczycieli poprzez upowszechnianie
przykładów dobrej praktyki pedagogicznej w zakresie wychowania przez sztukę dzieci w wieku przedszkolnym.
Do konkursu przystąpiły 4 placówki przedszkolne reprezentowane przez 9 nauczycieli. Nauczyciele opisali
przedsięwzięcia edukacyjne, które były zrealizowane w ostatnich trzech latach, jednak nie później niż do IV
2015 r. Nagrodzeni uhonorowani zostali nagrodami i dyplomami, które ufundowały: PCDZN w Puławach oraz
współpracujące z nami wydawnictwo GRUPA EDUKACYJNA S.A. / MAC/
Już drugi rok z rzędu laureatką konkursu została Pani Joanna Gąska, nauczycielka z Samorządowego
Przedszkola nr 2 w Rykach za przedsięwzięcie edukacyjne prowadzone w ramach zajęć dodatkowych pod
hasłem: "Ekspresja twórcza".
Miejsce II zajęły Panie Anna Podsiadła i Anna Matraszek z Miejskiego Przedszkola nr 7 w Puławach za
przedsięwzięcie edukacyjne pod hasłem: "Zarażając sztuką pomagamy innym".
Miejsce III zajęła Pani Iwona Krawczak z Miejskiego Przedszkola nr 7 w Puławach za realizację projektu
edukacyjnego: "Teatr - sztuka widziana oczami dziecka".
Wyróżnienia otrzymały:
Pani Małgorzata Pisarek z Przedszkola w Bobrownikach za przedsięwzięcia edukacyjne: "Przez pokolenia";
Panie Jolanta Kowalczyk, Anna Różycka z Miejskiego Przedszkola nr 7 w Puławach -projekt: "Snuj się snuj
bajeczko";
Panie Anna Mostowska, Agnieszka Ścibior - Kowalczyk z Miejskiego Przedszkola nr 16 w Puławach za
działania edukacyjne pod hasłem: "Sprawne ręce".
Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie internetowej PCDZN
(za zgodą

właściciela/właścicieli autorskich praw do zgłoszonego działania edukacyjnego).

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a dyrektorom, którzy swoją obecnością uświetnili uroczyste wręczenie
nagród, składamy serdeczne podziękowania. Mamy nadzieję, iż tradycja propagowania kreatywnych działań
będzie kontynuowana i w przyszłym roku nauczyciele z równie dużym zaangażowaniem przystąpią do
konkursu

