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Żmigród

W roku szkolnym 2005/2006 nauczycielki naszej szkoły: Jadwiga Syrko- Bolaczek, Bożena Szymanowicz i Anna Wołoszyn, wzięły udział w II edycji ogólnopolskiego projektu „Edukacja z Internetem TP”,
organizowanego przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Telekomunikację Polską. W ramach programu zrealizowano trzy projekty przedmiotowe i jeden wspólny interdyscyplinarny – „Układ oddechowy
człowieka” http://www.informatyka.mrat.pl/, który zdobył nagrodę główną – Grand Prix. Po zakończeniu projektu z inicjatywy Katarzyny Winkowskiej-Nowak (SWPS) i nauczycieli biorących w nim udział
powstało Stowarzyszenie ROSE. Ośrodek ROSE w Żmigrodzie powstał w 2006 roku. Początkowo działały w nim trzy nauczycielki: Bożena Szymanowicz, Jadwiga Syrko-Bolaczek, Joanna Osio. Od 2008 roku
szkolenia organizowane w ramach ROSE prowadzą: Bożena Szymanowicz i Joanna Osio.
Gimnazjum im. Macieja Rataja powstało w 1999 r. Obecnie jest częścią Zespołu Szkół Dwujęzycznych, w skład którego wchodzi również Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące. Szkoła liczy około 400 uczniów.
Pracuje w niej 43 nauczycieli.
Nasza szkoła mieści się w nowoczesnym, czteroskrzydłowym budynku. Jest w niej 21 przestronnych, dobrze wyposażonych, m.in. w tablice interaktywne, sal lekcyjnych, dwie pracownie komputerowe, świetlica
oraz biblioteka z bogatym księgozbiorem i stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu. Od wielu lat pracujemy z młodzieżą na platformach edukacyjnych. Początkowo była to platforma Moodle, obecnie
Fronter. Szkoła dysponuje również dziennikiem elektronicznym. Możemy pochwalić się też bogatym zapleczem sportowym. Należy tu wymienić pełnowymiarową halę sportową, siłownię, mini-stadion
lekkoatletyczny oraz boisko Orlik, które zimą pełni funkcję lodowiska. Przed budynkiem szkolnym jest duży, pięknie utrzymany teren rekreacyjny, gdzie uczniowie chętnie spędzają przerwy. Do ich dyspozycji
pozostaje również dobrze zaopatrzony szkolny sklepik.
Miasto i Gmina Żmigród leży w Kotlinie Żmigrodzkiej, granicząc bezpośrednio ze Wzgórzami Trzebnickimi oraz Kotliną Milicką. Żmigród został lokowany przez księcia wrocławskiego Henryka III w roku 1253.
Do najważniejszych zabytków miasta należy Zespół Pałacowo Parkowy, którego głównym elementem są ruiny zamku. Najstarszą murowaną budowlą znajdującą się na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego jest
zbudowana w roku 1560 wieża obronna zwana basztą. W 2008 roku przeprowadzono jej renowację i od tego czasu mieszczą się tam: Punkt Informacji Turystycznej, sala konferencyjna, sala rycerska oraz apartament
hotelowy. Na samej górze jest taras widokowy. Całość otoczona jest pięknym parkiem, który powstał na przełomie XVIII i XIX wieku. Nasza gmina może też poszczycić się piękną przyrodą i bogatą fauną. Na jej
terenie znajduje się Park Krajobrazowy Doliny Baryczy, Rezerwat „Stawy Milickie” oraz Rezerwaty Drzewostanowe.

OŚRODKI ROSE OFERUJĄ
ü szkolenia z zakresu wykorzystania technologii
informacyjnych w szkole
ü kursy i szkolenia organizowane w trybie weekendowym
oraz e-learningowym
ü kursy wykorzystania GeoGebry w szkole
ü wykłady
ü warsztaty
ü pomoc w organizacji konferencji i spotkań

Nauczycielka chemii i matematyki w Zespole Szkó ł Dwujęzycznych w Zmigrodzie. Jedna z założ ycieli Stowarzyszenia ROSE, członek Komisji Rewizyjnej, koordynator
oś rodka ROSE Zmigró d. W ramach Stowarzyszenia ROSE prowadzi szkolenia dla nauczycieli dotyczące wykorzystania technologii informacyjnych w nauczaniu
przedmiotowym. Wspó łpracowała z Federacją Inicjatyw Oś wiatowych w ramach projektu „Mazowieckie Małe Przedszkola”. Wspó łorganizatorka Lokalnej Konferencji
GeoGebry w Zmigrodzie. Uczestniczyła w Ogó lnopolskich Konferencjach GeoGebry (II-IV), prowadząc warsztaty dla początkujących. Prowadząca na platformie elearningowej kursy: „GeoGebra dla początkujących” i „Moodle poziom podstawowy”. Wspó łautorka publikacji GeoGebra: wprowadzanie innowacji edukacyjnej, 2011 r.
Uczestniczy w projekcie „Wyzwania edukacji w dobie internetu: Wsparcie dla sieci lideró w wykorzystania TIK w szkołach" jako koordynator. Interesuje ją nauczanie
hybrydowe z wykorzystaniem platformy Moodle, poszukiwanie innowacyjnych metod pracy, narty oraz aranż acja wnętrz. E-mail: bozena.szymanowicz@gmail.com

Bożena Szymanowicz

Joanna Osio

Nauczycielka matematyki i informatyki w Zespole Szkó ł Dwujęzycznych w Zmigrodzie.
Ukoń czyła studia magisterskie w zakresie matematyki nauczycielskiej na Uniwersytecie
Wrocławskim, Studia Podyplomowe w zakresie Informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim
oraz Studia Podyplomowe w zakresie Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia
ustawicznego na odległoś ć, organizowane przez Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet
Wrocławski. Jedna z założ ycieli Stowarzyszenia ROSE, związana z oś rodkiem ROSE w
Zmigrodzie. Opracowuje materiały i prowadzi szkolenia z zakresu zastosowania technologii
informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym oraz pracy metodą projektu edukacyjnego,
wspó łpracowała z Federacją Inicjatyw Oś wiatowych w ramach projektu Mazowieckie Małe
Przedszkola. Wspó łautorka kursó w GeoGebry dla początkujących oraz dla nauczycieli
gimnazjum i zarazem wspó łprowadząca te kursy. Wspó łpracuje z SWPS od 2005 roku i z
Warszawskim Centrum GeoGebry od początku jego istnienia. Trener i ekspert GeoGebry,
wspó łautorka książ ek: GeoGebra: wprowadzanie innowacji edukacyjnej, 2011 oraz
Matematyka z GeoGebrą, 2014 r. Prowadząca zajęcia w ramach Ogó lnopolskich Konferencji
GeoGebry (I-V). Wspó łorganizatorka Lokalnej Konferencji GeoGebry w Zmigrodzie,
prowadząca warsztaty podczas Lokalnych Konferencji GeoGebry w Kowalewie (2009, 2014) i
Poznaniu (2011 r.). Wspó łautorka materiałó w (apletó w, scenariuszy i skryptó w dla ucznia)
Innowacyjnego Programu nauczania matematyki dla gimnazjó w. Interesuje się
zastosowaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu matematyki. Jej hobby to szachy. Email: joanna.osio@gmail.com
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Żnin
W roku szkolnym 2005/2006 nauczyciele naszego gimnazjum: Edyta Purczyńska, Jacek Antkowiak i Marek Wilgórski, wzięli udział w II edycji ogólnopolskiego projektu „Edukacja z Internetem TP”,
organizowanego przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Telekomunikację Polską. W ramach programu zrealizowano trzy projekty przedmiotowe i jeden wspólny interdyscyplinarny –„Miejsca godne
obejrzenia na Pałukach”.
Po zakończeniu projektu z inicjatywy dr Katarzyny Winkowskiej-Nowak (SWPS) i nauczycieli biorących w nim udział powstało Stowarzyszenie ROSE. W ROSE Żnin (powstałym w 2006 roku) początkowo
działali nauczyciele: Edyta Purczyńska i Jacek Antkowiak. Od 2012 roku szkolenia organizowane w ramach ROSE prowadzą: Edyta Purczyńska i Bernadeta Kłoniecka.
Publiczne Gimnazjum nr 1 znajduje się w miejscowości Żnin, stolicy Pałuk, miasta, które położone jest w województwie kujawsko-pomorskim nad jeziorami: Żnińskim Dużym i Małym oraz rzeką Gąsawką.
Szkoła powstała w 1997 r. Uczęszcza do niej 464 uczniów. W gimnazjum zatrudnionych jest 60 nauczycieli. Szkoła jest nowoczesna, posiada dwie pracownie komputerowe, poza tym nauczyciele na co dzień,
podczas swoich lekcji wykorzystują pełen pakiet multimedialny (komputery, stałe łącza internetowe, projektory stanowią podstawowe wyposażenie niemalże wszystkich sal). Do dyspozycji uczniów oddano
również szkolną bibliotekę, która składa się z dwóch pomieszczeń. Jednym z nich jest czytelnia wyposażona w księgozbiór podręczny i zbiory specjalne. Oba pomieszczenia mają stanowiska komputerowe z
dostępem do internetu. Szkolna świetlica wyposażona została w nowoczesny sprzęt audiowizualny, stół billardowy oraz konsole gier. Uczniowie mają też do dyspozycji boisko szkolne, salę gimnastyczną,
salkę do tańca oraz salę bilardową. Gimnazjum kształci na wysokim poziomie, co gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do następnego etapu edukacji oraz życia we współczesnym świecie. Spośród
wielu szkół na terenie powiatu żnińskiego wyróżnia się licznymi osiągnięciami w sferze artystycznej i sportowej. Uczniowie mogą poszczycić się sukcesami w konkursach przedmiotowych na szczeblu
powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Szkoła od początku swojego istnienia dąży do wypracowania optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, rozwija
zainteresowania, szuka młodych talentów i wspiera młodzież obdarzoną wybitnymi zdolnościami twórczymi w różnych dziedzinach. Szkoła promuje się w środowisku lokalnym. Ma w swoim kalendarium
m.in. udział w Międzynarodowym Festiwalu „Kultura bez tłumacza”, organizację II Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Przystanku PaT w Żninie. Poza tym uczestniczyła w różnorodnych projektach,
chociażby „Szkoła z klasą”, „Lego”, „Cogito”, „Ago”, „Nauczyciel z klasą” oraz „Uczeń z klasą”. Od 2008 roku posiada własną platformę e-learingową gdzie uczniowie mogą poszerzać wiedzę z różnych
przedmiotów oraz rozwijać swoje zainteresowania. W październiku 2013r. szkoła miała zaszczyt gościć Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, który uświetnił swą obecnością
inaugurację II edycji Programu Dokształcania Kadr Oświaty pn.„Klucz do uczenia”, autorstwa kujawsko-pomorskiego samorządu wojewódzkiego. Wiosną 2014 wizytę złożyła również Małżonka Prezydenta
RP pani Anna Komorowska, która uczestniczyła w konferencji „Kobiety Pałuk – wczoraj, dziś, jutro”, odbywającej się w naszej szkole. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie to przede wszystkim szkoła
patrząca w przyszłość, ale z poszanowaniem tradycji i lokalnych obyczajów, to „szkoła tętniąca Żninem”.
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Dyplomowany nauczyciel matematyki i informatyki w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zninie im. 750-lecia Miasta Znina. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, kierunku Matematyka w zakresie nauczania matematyki i informatyki oraz Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunku
Matematyka. Wspó łzałoż yciel Stowarzyszenia ROSE, koordynator Regionalnego Oś rodka Szkoleń E-learningowych w Zninie. Członek Rady Fundacji Akademickie
Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES, wspó łorganizator Konferencji ROSE i GeoGebry, certy ikowany ekspert i trener GeoGebry. Wspó łpracuje z SWPS od 2005 roku
oraz z Warszawskim Centrum GeoGebry od początku jego istnienia. Wspó łautorka kursu GeoGebry dla początkujących oraz kursu dla nauczycieli gimnazjum i zarazem
wspó łprowadząca te kursy. Wspó łautorka wydanej w 2011 roku przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pozycji GeoGebra:
wprowadzanie innowacji edukacyjnej pod redakcją Katarzyny Winkowskiej-Nowak i Roberta Skiby oraz w 2014 roku książ ki Matematyka z GeoGebrą pod redakcją
Edyty Pobiegi, Roberta Skiby i Katarzyny Winkowskiej-Nowak. Autorka wybranych scenariuszy, skryptó w i apletó w, wykonanych w programie GeoGebra,
„Innowacyjnego programu nauczania matematyki dla gimnazjó w” wspó ł inansowanego ze ś rodkó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Jak sama mó wi, dzięki wspó łpracy z ROSE doskonali umiejętnoś ci wykorzystania TI w pracy edukacyjnej, ma moż liwoś ć organizowania szkoleń dla
nauczycieli, uczestnictwa w międzynarodowych, ogó lnopolskich i lokalnych konferencjach oraz wymiany doś wiadczeń między nauczycielami, w szczegó lnoś ci tymi,
któ rzy uczą matematyki. Założ yła szkolną platformę e-learningową Moodle, któ rą administruje i wspó łtworzy kursy wspomagające proces edukacji. Interesuje się
wykorzystaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu matematyki, dobrą książ ką, sportem i podró ż ami. E-mail: edyta.p@o2.pl

Edyta Purczyńska

Dyplomowany nauczyciel informatyki, religii, terapeuta zajęciowy, oligofrenopedagog,
instruktor teatralny. Pracuje w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Zninie im. 750-lecia Miasta
Znina. Członek Stowarzyszenia ROSE od 2012 roku, związana z oś rodkiem ROSE w Zninie. W
ramach Stowarzyszenia ROSE prowadzi szkolenia dla nauczycieli dotyczące wykorzystania
technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym. Uczestniczy w projekcie
„Wyzwania edukacji w dobie internetu: Wsparcie dla sieci lideró w wykorzystania TIK w
szkołach" jako jedna ze wspó łprowadzących. Interesuje się podró ż owaniem, nowoczesnymi
ro z w i ą z a n i a m i w n a u c z a n i u , w s z c z e g ó l n o ś c i z a s to s owa n i e m T I K . E - m a i l :
bkloniecka@gmail.com.

Bernadeta Kłoniecka
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Zespół Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków
w Bydgoszczy
wojewó dztwo kujawsko-pomorskie
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85-650 Bydgoszcz
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Ośrodek ROSE Bydgoszcz powstał w ramach projektu „Wyzwania edukacji w dobie internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach", realizowanego w latach
2014-2015.
Zespół Szkół nr 9 w Bydgoszczy: XI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków i Gimnazjum nr 52.
Historia szkoły sięga lat 60., kiedy na ulicy Cichej 59 powstała Szkoła Podstawowa nr 50. W 1992 roku utworzono XI Liceum Ogólnokształcące. W wyniku zmian, jakie niosła ze sobą
reforma szkolnictwa, w roku 1999 w tym samym budynku zaczęło funkcjonować Gimnazjum nr 52.
Dzisiaj szkoła nasza to Zespół Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków, w którym funkcjonuje Gimnazjum nr 52 i XI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego.
W liceum funkcjonują klasy sportowe o proﬁlach: piłka nożna, piłka siatkowa, lekkoatletyka, wioślarstwo i kajakarstwo. Szkoła wyposażona jest w nowo wybudowaną salę
gimnastyczną, na której odbywają się zawody sportowe: mecze piłki siatkowej, zawody judo, i in.
Uczniowie odnoszą liczne sukcesy sportowe w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Absolwenci naszej szkoły startowali również na arenach olimpijskich.
W szkole zarówno w liceum, jak w gimnazjum, realizowane są projekty unijne, uczniowie biorą udział w wymianie międzynarodowej, włączają się w liczne akcje charytatywne,
uczestniczą w życiu kulturalnym.

OŚRODKI ROSE OFERUJĄ
ü szkolenia z zakresu wykorzystania technologii
informacyjnych w szkole
ü kursy i szkolenia organizowane w trybie weekendowym
oraz e-learningowym
Agata Matuszczak
ü kursy wykorzystania GeoGebry w szkole
ü wykłady
ü warsztaty
ü pomoc w organizacji konferencji i spotkań

Ukoń czyła matematykę na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest nauczycielką dyplomowaną, egzaminatorem matematyki egzaminu gimnazjalnego i
matury. Nauczycielka matematyki w Zespole Szkó ł nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczykó w w Bydgoszczy. Członek stowarzyszenia ROSE od 2013 r., związana z oś rodkiem
ROSE Bydgoszcz, któ rego jest koordynatorem. Wspó łpracuje z Warszawskim Centrum GeoGebry przy SWPS od 2012 roku. Jest Certy ikowanym ekspertem i trenerem
GeoGebry. Od 2013 roku prowadziła warsztaty na Ogó lnopolskich Konferencjach GeoGebry oraz wykład i warsztaty dla nauczycieli na konferencji GeoGebry i ROSE w
Kowalewie. Na konferencji EWCOME 2014 prowadziła zajęcia dla nauczycieli z zakresu GeoGebry. Wspó łautorka publikacji dotyczących GeoGebry – GeoGebra.
Innowacja edukacyjna – kontynuacja oraz Matematyka z GeoGebrą. Autorka licznych apletó w na GeoGebraTube: tube.geogebra.org/agama. Wspó łautorka i
prowadząca „Kurs zaawansowany GeoGebry” oraz wspó łprowadząca kursu „Widok Gra iki 3D w GeoGebrze 5”. Autorka nakładek na programy nauczania matematyki
dla ucznió w ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wybranych apletó w, scenariuszy lekcji i skryptó w dla ucznia w ramach projektó w: „Innowacyjny program
nauczania matematyki dla liceó w ogó lnokształcących” i „Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjó w”, wspó ł inansowanych ze ś rodkó w Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczy w projekcie „Wyzwania edukacji w dobie internetu: Wsparcie dla sieci lideró w
wykorzystania TIK w szkołach". E-mail: agama6@wp.pl

Dyplomowany nauczyciel matematyki w Zespole Szkó ł Ogó lnokształcących nr 4 w
Bydgoszczy. Absolwentka Wyż szej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy kierunek matematyka.
Ukoń czone studia podyplomowe matematyki i informatyki w Wyż szej Szkole Pedagogicznej w
Bydgoszczy. Jest egzaminatorem egzaminu maturalnego z matematyki. Interesuje się nowymi
technologiami informacyjnymi, któ re moż na wykorzystać w nauczaniu matematyki.
e-mail: beata.wysocka.1964@gmail.com

Beata Wysocka
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Chrzanów

W roku szkolnym 2004/2005 nauczyciele wzięli udział w I edycji ogólnopolskiego projektu „Edukacja z Internetem TP” organizowanego przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Telekomunikację Polską.
W następny roku szkolnym Monika Niemczyk była jednym ze współprowadzących zajęcia podczas II edycji projektu. Po jego zakończeniu odbył się kurs na pla ormie e-learningowej „Matematyka i
Komputery”. Monika Niemczyk współtworzyła grupę inicjatywną powstania ROSE. Ośrodek ROSE w Chrzanowie powstał w 2006 roku.
I Liceum Ogólnokształcące to szkoła z ponad stuletnią tradycją. Oferuje wysoki poziom nauczania, a co za tym idzie bardzo dobre przygotowanie do matury.
1 września 1911 r. w murach naszej szkoły – wówczas Prywatnego Gimnazjum Realnego – rozpoczęło naukę zaledwie 51 uczniów. Z tamtych odległych czasów przetrwała nazwa Gimpel, często stosowana przez
naszych dziadków, rodziców. Dzisiaj zmieniła się tylko nazwa, na I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica i warunki do wykształcenia dużo większej liczby uczniów. Niezmiennym pozostaje fakt, że duży
nacisk kładziemy na wysoki poziom nauczania.
Szkoła organizuje:
·

kursy roku zerowego na AGH z: matematyki, ﬁzyki, chemii,

·

kółka zainteresowań (teatralne, krajoznawcze),

·

dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury,

·

wymiany uczniów ze szkołą w Mons w Belgii oraz ze szkołą w Brilon w Niemczech.

Języki obce nauczane są w grupach międzyoddziałowych o różnym stopniu zaawansowania. Uczeń wybiera dwa języki obce spośród: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego.
Realizujemy program DSD II przygotowujący uczniów w trybie szkolnym do uzyskania certyﬁkatu potwierdzającego zaawansowaną znajomość języka niemieckiego.
Szkoła wychowuje w atmosferze otwartości, tolerancji i odpowiedzialności.
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Dyplomowany nauczyciel matematyki w I LO im. Stanisława Staszica w Chrzanowie, egzaminator maturalny. Organizator i koordynator Szkolnego Oś rodka ROSE w I LO
w Chrzanowie. Od samego początku, czyli od roku 2004, brała udział w szkoleniach w SWPS-ie w Warszawie w ramach programu „Edukacja z Internetem TP", najpierw
jako uczestnik szkolenia w ramach I edycji (zdobywając nagrodę za swó j projekt przedmiotowy, a takż e za projekt szkolny), a następnie jako wspó łtworząca i
wspó łprowadząca II edycję programu wraz z kadrą naukową SWPS w Warszawie. W marcu 2006 roku weszła w skład grupy nauczycieli inicjujących pomysł tworzenia
ROSE. Certy ikowany ekspert i trener GeoGebry. Od 2008 roku wspó łpracuje z Warszawskim Centrum GeoGebry. Wspó łautorka i wspó łprowadząca e-learningowego
kursu ś redniozaawansowanego GeoGebry, uczestnik i wspó łprowadząca Ogó lnopolskie (I, II, IV) i Lokalne Konferencje GeoGebry (w Jaworznie i Kowalewie).
Wspó łautorka publikacji GeoGebra: wprowadzenie innowacji edukacyjnej. Uczestniczy w projekcie „Wyzwania edukacji w dobie internetu: Wsparcie dla sieci lideró w
wykorzystania TIK w szkołach" jako jedna ze wspó łprowadzących. E-mail: monika-niemczyk@o2.pl

Monika Niemczyk

Jeden z założ ycieli Stowarzyszenia ROSE. Od 2008 roku wspó łprowadzący Regionalny
Oś rodek Szkoleń E-learningowych przy I LO im. Stanisława Staszica w Chrzanowie. W ramach
Stowarzyszenia ROSE prowadzi szkolenia dla nauczycieli dotyczące wykorzystania
technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym.

Grzegorz Niemczyk
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SZKOLEN
E-LEARNINGOWYCH
w Jaworznie
Gimnazjum nr 11 w Jaworznie
wojewó dztwo ś ląskie
ul. Sobieskiego 61
43-600 Jaworzno-Pieczyska
tel./fax: 32 617 78 58
e-mail szkoły: gimn11@neostrada.pl
http://www.edu.szkola.pl/gim11/
https://sites.google.com/site/rosejaworzno/home
e-mail oś rodka: rose.jaworzno@gmail.com

Jaworzno

Ośrodek powstał w 2006, inicjatorkami założenia były Anna Szwancyber oraz Edyta Wiernek, które w roku szkolnym 2005/2006 brały udział w II edycji szkolenia „Edukacja z Internetem TP”, prowadzonego
przez SWPS w Warszawie. Mała osada w Pieczyskach, należąca do gminy Ciężkowice datuje swój rozwój dopiero od czasu założenia fabryki cementu, czyli na początek XX wieku. Właściciele zakładu
założyli prywatną szkołę, która z biegiem czasu, ze względu na zwiększającą się ilość dzieci, okazała się niewystarczająca. Dzieci uczęszczały do szkoły w Szczakowej, aż do momentu, gdy fabryka cementu w
1904 roku zakończyła budowę własnej szkoły w Pieczyskach. Naukę rozpoczęto 1 lutego 1905 roku. W roku 1914/1915 pracę szkoły musiano przerwać z powodu trwających działań wojennych. Jednak już 7
stycznia 1915 szkoła znowu zaczęła funkcjonować. W latach 1917-1918 szkoła napotkała na liczne trudności spowodowane brakiem nauczycieli, a także niechęcią urzędników fabrycznych narodowości
niemieckiej do polskiej szkoły. Podczas II Wojny Światowej władzę nad szkolnictwem w powiecie chrzanowskim (do którego należały wówczas Pieczyska) objęli Niemcy. Dnia 16 października 1939 roku na
polecenie władz niemieckich następuje otwarcie tutejszej szkoły. Nauczyciele byli zobowiązani do lojalności wobec władz. Rok szkolny 1966/1967 należy do przełomowych w życiu nauczycielstwa, dzieci
tutejszej szkoły i społeczeństwa Pieczysk. W tym czasie wybudowano i oddano do użytku nowa szkołę. W roku szkolnym 2001/2002, w związku z reformą szkolnictwa w Pieczyskach powstaje Gimnazjum nr
11, skupiające głównie młodzież szkolną z dwóch sąsiednich dzielnic Jaworzna: Pieczysk i Ciężkowic.
Gimnazjum znajduje się w malowniczej dzielnicy Jaworzna pełnej zieleni. W najbliższej okolicy jest zalew Sosina, rezerwat przyrody Żabnika oraz ośrodek płetwonurkowy Orka. W szkole znajduje się między
innymi 12 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, sala lustrzana do zajęć tanecznych, stołówka, świetlica, biblioteka. W szkole pracuje 20 nauczycieli i uczy się ok. 150 uczniów, są to przeważnie
osoby z Pieczysk i Ciężkowic.
Nasze gimnazjum jest znane w okolicy, ponieważ:
·

jesteśmy małą szkołą, więc wszyscy znamy się nawzajem, żaden uczeń nie jest osobą anonimową,

·

naszych uczniów cechuje wysoka kultura osobista,

·

nasza młodzież chętnie angażuje się w akcje charytatywne

·

w naszej szkole panuje atmosfera doskonała do pracy i nauki
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Nauczyciel matematyki i informatyki w Gimnazjum nr 11 w Jaworznie. Ukoń czyła studia magisterskie na kierunku Matematyka na Akademii Pedagogicznej im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Podyplomowe Studia Kwali ikacyjne Edukacja Informatyczna i Techniczna, kierunek Informatyka i Technologia Informacyjna na
Uniwersytecie Sląskim. Członek – założ yciel Stowarzyszenia ROSE, członek Komisji Rewizyjnej. Koordynator oś rodka działającego w Gimnazjum nr 11 w Jaworznie.
Prowadząca szkolenia w oś rodkach w ramach wspó łpracy z TP a potem z Fundacją Orange, prowadząca szkolenia w ramach Grantu Norweskiego, wspó łtwó rca i
prowadząca kursy z GeoGebry, wspó łorganizator Lokalnej Konferencji GeoGebry w Jaworznie, wspó łprowadząca zajęcia w ramach Ogó lnopolskich Konferencji
GeoGebry (I-V), wspó łprowadząca zajęcia na lokalnej Konferencji GeoGebry w Zmigrodzie oraz na Lokalnej Konferencji ROSE i GeoGebry w Kowalewie, wspó łtwó rca
materiałó w (programu nauczania, nakładki dla ucznió w zdolnych, apletó w, skryptó w dla ucznia i scenariuszy) w ramach „Innowacyjnego Programu Nauczania
Matematyki dla gimnazjó w”. Wspó łautorka publikacji dotyczących GeoGebry: GeoGebra. Wprowadzanie innowacji edukacyjnej, 2011 oraz Matematyka z GeoGebrą,
2014. Członek Rady Fundacji Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne AKCES. Według niej, przystąpienie do ROSE dało moż liwoś ć doskonalenia swoich
umiejętnoś ci, doskonalenia warsztatu pracy, zdobycie nowych przyjació ł. Przystąpienie do ROSE dodało jej pewnoś ci siebie, w szkole, w któ rej pracuje działa platforma
Moodle, natomiast uczniowie korzystają z programu GeoGebra. Interesuje się nowoczesnymi technologiami i turystyką gó rską. E-mail: szwancyber@poczta.fm
Geodeta, pracuje w Pracowni Geodezji Inż ynieryjno-Przemysłowej GIPART. Członek Stowarzyszenia ROSE od 2012 r., związany
z oś rodkiem ROSE w Jaworznie. Interesuje się nowoczesnymi technologiami i sportem. Prowadzący szkolenia w oś rodkach, w
ramach wspó łpracy z Fundacją Orange. Wspó łprowadzący zajęcia na Lokalnej Konferencji ROSE i GeoGebry w Kowalewie w
2014 r. E-mail: olafs@poczta.fm

Anna Szwancyber

Nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum nr 11 w Jaworznie. Ukoń czyła studia
w Wyż szej Szkole Zarządzania Marketingowego i Językó w Obcych w Katowicach.
Członek Stowarzyszenia ROSE od 2009 roku, związana z oś rodkiem ROSE w
Jaworznie. Interesuje się książ kami i muzyką. W ramach Stowarzyszenia ROSE
prowadzi szkolenia dla nauczycieli dotyczące wykorzystania technologii
informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym. Wspó łorganizator Lokalnej
Konferencji GeoGebry w Jaworznie. E-mail: edzia_bulka@vp.pl

Olaf Szwancyber
Edyta Wiernek
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SZKOLEN
E-LEARNINGOWYCH
w Kłodzku
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku
wojewó dztwo dolnoś ląskie
ul. Wojska Polskiego 11
57-300 Kłodzko
tel./fax: 74 867 26 00
www.chrobry.org
lo_chrobry@powiat.klodzko.pl
https://sites.google.com/site/roseklodzko/
e-mail oś rodka: roseklodzko@gmail.com

Kłodzko

Ośrodek ROSE Kłodzko powstał w ramach projektu „Wyzwania edukacji w dobie internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach", realizowanego w latach 2014-2015.
Zespół szkół Ogólnokształcących im. B. Chrobrego w Kłodzku
mieści się w barokowym kolegium jezuickim zbudowanym w latach 1655-1690. Obiekt liceum jest czteroskrzydłowym, trzykondygnacyjnym budynkiem z wewnętrznym dziedzińcem (wirydarzem). W naszej
szkole cyklicznie odbywają się „Spotkania z Kulturą i Nauką”. Teatr Szkolny regularnie wystawia spektakle w obcojęzycznych wersjach językowych.
W szkole działa Chór i Orkiestra Szkolna.
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Dyplomowany nauczyciel matematyki w Liceum Ogó lnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w
Kłodzku, przewodniczący zespołu egzaminatoró w maturalnych w Kłodzku. Certy ikowany ekspert GeoGebry, członek
stowarzyszenia ROSE od 2013 r., założ yciel oś rodka ROSE w Kłodzku. Wspó łpracuje z Warszawskim Centrum GeoGebry.
Wspó łautor kursu GeoGebry dla nauczycieli szkó ł ponadgimnazjalnych, wspó łprowadzący na platformie e-learningowej kursy
dla nauczycieli: dla początkujących, ś redniozaawansowany i dla nauczycieli szkó ł ponadgimnazjalnych. Wspó łprowadzący
warsztaty dla nauczycieli na Ogó lnopolskich Konferencjach GeoGebry (II-V). Wspó łautor publikacji „Matematyka z GeoGebrą”
pod redakcją Edyty Pobiegi, Roberta Skiby i Katarzyny Winkowskiej-Nowak. Organizator dwó ch Lokalnych Konferencji
GeoGebry w Kłodzku. Uczestniczy w projekcie „Wyzwania edukacji w dobie internetu: Wsparcie dla sieci lideró w
wykorzystania TIK w szkołach" jako jeden ze wspó łprowadzących. Jest jednym z nauczycieli wdraż ających Innowacyjny
Program nauczania matematyki dla liceó w ogó lnokształcących. E-mail: miroslaw.gil@gmail.com

Mirosław Gil
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Koszalin

Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie:
wojewó dztwo zachodniopomorskie
ul. Jednoś ci 9
75-401 Koszalin
tel./fax: 48 94 342 47 84
lo@zs2koszalin.pl, gimnazjum@zs2koszalin.pl
http://www.zs2.koszalin.pl
https://sites.google.com/site/rosekoszalin/
e-mail oś rodka: osrodek.rose.koszalin@gmail.com

Rok założenia ośrodka – 2009. Ośrodek ROSE Koszalin powstał w ramach projektu „Wyzwania edukacji doby Internetu: tworzenie trwałej sieci liderów wykorzystania ICT w szkołach", realizowanego w
latach 2008-2009.
W dniu 28 stycznia 1957 r. Ministerstwo Oświaty i Wychowania powołało do życia Technikum Zawodowe przy ulicy Racławickiej 9. Dwa lata później szkoła znalazła nową, stałą już siedzibę przy ulicy
Jedności 9. Z inicjatywy dyrektora szkoły rozpoczęto budowę nowoczesnej hali sportowej, którą oddano do użytku dwa lata później. Przez lata szkoła przechodziła wiele zmian. Pojawiły się w niej m.in.
Technikum Chemiczne, Technikum Budowlane i Drogowe czy Studium Wychowania Przedszkolnego. W 1991r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Koszalinie dokonuje radykalnej zmiany w charakterze
kształcenia w szkole; następuje nabór do klas liceum ogólnokształcącego i stopniowe wygaszanie klas technikum. Od 1993 roku szkoła nosi nazwę Zespołu Szkół nr 2 w Koszalinie. Rok 1998 to koniec
kształcenia w technikum, w rok później otwarto pierwsze klasy gimnazjum. Odtąd Zespół Szkół nr 2 to Gimnazjum nr 4 i V Liceum Ogólnokształcące. W 2001r. poszerzono ofertę edukacyjną szkoły o klasy
integracyjne w gimnazjum, a dwa lata później powstaje taka klasa w liceum. Szkoła jest jedyną placówką w mieście, która stwarza szansę kontynuowania nauki dzieciom i młodzieży z różnymi dysfunkcjami i
posiada odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną. W 2007r. szkoła obchodziła jubileusz 50-lecia swego istnienia, wtedy też otrzymuje imię Stanisława Lema, światowej sławy pisarza.
Szkoła posiada:
· 21 oddziałów w liceum i 12 w gimnazjum,
· monitoring,
· 3 pracownie informatyczne,
· pracownie językowe,
· 2 biblioteki z czytelnią i centrum multimedialnym z dostępem do Internetu dla uczniów,
· własną siłownię,
· salę gimnastyczną,
· boisko szkolne,
· e-kiosk.
Uczniowie mają zapewnioną opiekę pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty zajęciowego, rewalidanta, rehabilitanta oraz pielęgniarki.
Szkoła zdobyła wiele prestiżowych certyﬁkatów i tytułów: Zachodniopomorska Szkoła Jakości, Szkoła z klasą, Szkoła bez przemocy, Szkoła przyjazna uczniom, Szkoła promująca zdrowie, Super Szkoła,
Szkoła Odkrywców Talentów. W szkole działa teatr „Na bosaka”, Międzynarodowy Program Monitoringu Środowiska Naturalnego GLOBE (od ponad 10 lat), liczne koła zainteresowań, Samorząd
Uczniowski, program międzynarodowej wymiany młodzieży Erasmus + (partnerzy: Francja, Szkocja, Hiszpania, Rumunia, Niemcy). Uczniowie chętnie biorą udział w projektach, konkursach i turniejach
szkolnych, powiatowych i ogólnopolskich. Włączają się też w wiele akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących osób i zwierząt. W szkole panuje przyjazna atmosfera, stwarza ona także szerokie możliwości
rozwoju młodzieży za względu na różnorodność oferty edukacyjnej.
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Nauczycielka matematyki w Zespole Szkó ł nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie. Do Stowarzyszenia dołączyła w 2011 roku, jest związana z oś rodkiem ROSE Koszalin.
Uczestniczka Ogó lnopolskich Konferencji GeoGebry (I-III). W 2011 roku uczestniczyła w szkoleniu z zakresu zastosowania technologii informacyjnych w nauczaniu
przedmiotowym oraz pracy metodą projektu edukacyjnego, któ re w edycjach VI i VII wspó łprowadziła. Wspó łorganizowała Konferencję GeoGebry w Koszalinie w
maju 2011 r., na któ rej wspó łprowadziła warsztaty dla nauczycieli. Uczestniczy w projekcie „Wyzwania edukacji w dobie internetu: Wsparcie dla sieci lideró w
wykorzystania TIK w szkołach" jako jedna ze wspó łprowadzących. E-mail: urszulaborucinska@wp.pl

Nauczyciel języka francuskiego, nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych, logopeda,
terapeuta zajęciowy. Pracuje w Zespole Szkó ł nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie. Jest
nauczycielem dyplomowanym, egzaminatorem maturalnym z języka francuskiego. Członek
Stowarzyszenia ROSE od 2009 r., wspó łzałoż ycielka Oś rodka ROSE w Koszalinie w 2009 r. Wraz z
innymi nauczycielami ze swojej szkoły, w 2009 r. ukoń czyła szkolenie „Wyzwania edukacji doby
Internetu: tworzenie trwałej sieci lideró w wykorzystania ICT w szkołach". Wspó łprowadziła
szkolenia z zakresu zastosowania technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym oraz
pracy metodą projektu edukacyjnego, w edycjach: IV, V, VI i VII. Uczestniczy w projekcie „Wyzwania
edukacji w dobie internetu: Wsparcie dla sieci lideró w wykorzystania TIK w szkołach" jako jedna ze
wspó łprowadzących. Interesuje się Francją i technologiami informatycznymi. E-mail:
kretmagda@gmail.com

Urszula Borucińska

Magdalena Kret

Ostrowiec sw.
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Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Joachima Chreptowicza
w Ostrowcu Świętokrzyskim
wojewó dztwo ś więtokrzyskie
ul. Rosłoń skiego 1
27-400 Ostrowiec Swiętokrzyski
tel./fax: 41 266 61 62
e-mail szkoły: lo2sekretariat@o2.pl
www.lo2.ostrowiec.pl/
https://sites.google.com/site/roseostrowiec/
e-mail oś rodka: rose.ostrowiec@gmail.com

Nauczyciele z „Chreptusa” brali udział w programie „Edukacja z internetem TP” od 2004 roku. W I edycji Edyta Pobiega, Piotr Pobiega, Dorota Drzazga i Joanna Żelazna-Żak byli uczestnikami szkolenia. Wszystkie
wykonane przez nich projekty zostały nagrodzone, w tym, w kategorii matematyka projekt Edyty i Doroty „Skąd się biorą liczby w zadaniach ze statystyki” zdobył I nagrodę. W II edycji programu Edyta i Piotr
Pobiegowie zostali zaproszeni do współprowadzenia zajęć stacjonarnych w siedzibie SWPS oraz do moderowania grup matematyków i informatyków na pla ormie e-learningowej. Pod koniec II edycji
współtworzyli grupę inicjatywną powstania ROSE. Ośrodek ROSE w Ostrowcu Świętokrzyskim powstał w 2006 roku.
Regionalny Ośrodek Szkoleń E-learningowych w Ostrowcu Świętokrzyskim zlokalizowany jest w Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. Joachima Chreptowicza. Liceum ma ponad 100 lat. Do dyspozycji uczniów są
dwie nowoczesne pracownie komputerowe (po 15 komputerów), mul medialne centrum informacyjne (z 8 komputerami) oraz pojedyncze komputery w pracowniach przedmiotowych. Na każdym poziomie
nauczania są klasy informatyczne. Uczniowie, z sukcesami, biorą udział w olimpiadach i konkursach informatycznych.
Liceum im. Chreptowicza jest najlepszą szkołą w powiecie ostrowieckim (wg rankingu „Perspektyw” od 17 lat – czyli pierwszego rankingu oraz informacji OKE w Łodzi – od początku zewnętrznych egzaminów
maturalnych) i zawsze w pierwszej dziesiątce szkół województwa świętokrzyskiego. Znani absolwenci to: płk. Jan Piwnik-”Ponury” (cichociemny, dowódca partyzantki AK w Górach Świętokrzyskich i na
Nowogródczyźnie), błogosławiony Tadeusz Dulny (ksiądz, zamordowany w obozie w Dachau), Tadeusz Kubiak (poeta), Mirosław Baka (aktor), Mira Kubasińska (piosenkarka), Jan Rybkowski (scenarzysta i reżyser)
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Absolwentka Wyż szej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku Matematyka. Dodatkowo ukoń czyła Studium Podyplomowe w zakresie matematyki z informatyką (Wyż sza Szkoła
Pedagogiczna w Kielcach), Studia Podyplomowe „Doskonalenie nauczycieli informatyki” (Politechnika Swiętokrzyska), Studia Podyplomowe „Przygotowanie kadry do prowadzenia
kształcenia ustawicznego na odległoś ć” (Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloń ski). Nauczycielka matematyki w Liceum Ogó lnokształcącym Nr II im. Joachima Chreptowicza w
Ostrowcu Swiętokrzyskim. Uczestniczka pierwszej edycji szkoleń w ramach projektu realizowanego przez SWPS, we wspó łpracy z Telekomunikacja Polską „Edukacja z Internetem TP” w
roku szkolnym 2004/2005. W drugiej edycji była moderatorem grupy matematykó w pod kierunkiem dr Katarzyny Winkowskiej-Nowak oraz dr Ludmiły Rycielskiej. Jest pomysłodawcą
kontynuacji wspó łpracy ze SPiK/SWPS po zakoń czeniu szkoleń TP. Wspó łzałoż ycielka Stowarzyszenia ROSE, III kadencję jest członkiem zarządu stowarzyszenia i pełni funkcję sekretarza.
Związana z Oś rodkiem ROSE w Ostrowcu Sw. Prowadziła zajęcia w ramach szkoleń ROSE w oś rodku w Ostrowcu Swiętokrzyskim. Uczestniczka projektu „Wyzwania edukacji w dobie
Internetu: tworzenie trwałej sieci lideró w wykorzystania ICT w szkołach”. Wspó łtworzyła koncepcję projektu, organizowała i prowadziła zajęcia podczas stacjonarnych seminarió w w
siedzibie SWPS w Warszawie, koordynowała zajęcia e-learningowe dla całoś ci projektu i prowadziła szkolenia w grupach. Wspó łzałoż yciel i wiceprezes Warszawskiego Centrum GeoGebry
Certy ikowany Ekspert i Trener GeoGebry. Pomysłodawca, wspó łorganizator i prowadzący zajęcia na I, II, III, IV i V Ogó lnopolskiej Konferencji GeoGebry. Prowadząca zajęcia na Lokalnych
Konferencjach GeoGebry w Kowalewie (2009), Lublinie (2012), Radomiu (2012 r.). Tłumacz oprogramowania GeoGebra na język polski, popularyzatorka oprogramowania w Polsce
(tłumaczenie materiałó w warsztatowych i dostosowanie ich do nauczania matematyki zgodnie z podstawą programową w polskich szkołach, pomysłodawca i wspó łtwó rca oraz prowadząca
kursy e-learnigowe z GeoGebry dla nauczycieli). Administrator strony Warszawskiego Centrum GeoGebry geogebra.pl. Wspó łautorka Innowacyjnego programu nauczania matematyki dla
liceó w ogó lnokształcących i nakładki na ten program dla ucznió w zdolnych, autorka wybranych apletó w, scenariuszy lekcji i skryptó w dla ucznia w ramach projektu „Innowacyjny program

Edyta Pobiega

Piotr Pobiega

Absolwent Politechniki Swiętokrzyskiej w Kielcach. Nauczyciel informatyki i wicedyrektor w Liceum Ogó lnokształcącym Nr II im.
Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Swiętokrzyskim. Uczestnik pierwszej edycji szkoleń „Edukacja z Internetem TP” w roku szkolnym
2004/2005. W drugiej edycji był moderatorem grupy informatykó w. Jeden z pomysłodawcó w kontynuacji wspó łpracy ze SPiK/SWPS po
zakoń czeniu szkoleń TP. Wspó łzałoż yciel ROSE, związany z Oś rodkiem ROSE w Ostrowcu Sw. Prowadził zajęcia zaró wno w ramach tzw.
„duż ego” jak i „małego” ROSE. Jest autorem materiałó w szkoleniowych, wspó łpracuje z Warszawskim Centrum GeoGebry. Uczestniczył
we wszystkich konferencjach GeoGebry oraz w konferencjach „Szkoła w dobie Internetu – problemy i wyzwania wspó łczesnej szkoły” –
2011 (prowadzenie warsztató w) oraz 2014 r. Konsultant w projektach „Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceó w
ogó lnokształcących” i „Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjó w” wspó ł inansowanych ze ś rodkó w Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Od roku szkolnego 2009/2010 jest ekspertem Oś rodka Rozwoju Edukacji w
Warszawie. Wspó łpracuje przy realizacji dwó ch projektó w systemowych: „Wdroż enie podstawy programowej kształcenia ogó lnego w
przedszkolach i szkołach” oraz „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogó lnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkó ł”. W
ramach tych projektó w pracuje w grupach zadaniowych ORE oraz szkoli dyrektoró w i nauczycieli. Wspó łpracował w tworzeniu
koncepcji zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie ostrowieckim i od wrześ nia 2013 uczestniczy w realizacji
pilotaż u tego projektu jako koordynator dwó ch sieci wspó łpracy. W maju 2012 r. był wspó łzałoż ycielem Stowarzyszenia Swiętokrzyski
Klub Najstarszych Szkó ł i został wybrany na prezesa zarządu. Jest członkiem Ogó lnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej
Oś wiaty. Interesuje się nowoczesnymi technologiami informatycznymi i ich wykorzystaniem w działaniach szkoły oraz fotogra ią. Email: pp_rose@o2.pl

Stalowa Wola
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Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego
w Stalowej Woli
wojewó dztwo podkarpackie
ul. R. Dmowskiego 9
37-450 Stalowa Wola
tel./fax: 15 842 11 32
e-mail szkoły: psp1stw@wp.pl
http://sp1.stalowa-wola.com.pl/
https://sites.google.com/site/rosestalowawola/
e-mail oś rodka: psp.1.rose@gmail.com

Ośrodek ROSE Stalowa Wola powstał w ramach projektu „Wyzwania edukacji w dobie internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach", realizowanego w latach 2014-2015.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego jest najstarszą placówką oświatową w Stalowej Woli, powstałą w 1938 roku. Jest to szkoła z tradycjami, dbająca o wszechstronny rozwój ucznia.
Obecnie liczy 318 uczniów oraz 32 nauczycieli. Posiada dwie pracownie komputerowe, salkę logopedyczną i salę zabaw. Sale lekcyjne wyposażone są w sprzęt audiowizualny.
Swoim uczniom szkoła proponuje: naukę w klasach muzyczno-tanecznych i plastyczno-muzycznych (we współpracy z Muzeum Regionalnym oraz Miejskim Domem Kultury), bezpłatną naukę gry na instrumentach
muzycznych – „Mała Orkiestra Dęta”, oddziały przedszkolne z językiem angielskim, naukę pływania.
Szkoła posiada tytuły: „Szkoły z klasą” i „Szkoły odkrywców Talentów” oraz Wojewódzki Certyﬁkat Szkoły Promującej Zdrowie.Pierwsze szkolenie odbyło się w 2015 r. w ramach projektu „Wyzwania edukacji w
dobie internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach".
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Anna Skorupa

Nauczyciel matematyki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Wacława Gó rskiego w Stalowej Woli. Do Stowarzyszenia ROSE
dołączyła w 2013, założ ycielka i koordynatorka oś rodka ROSE w Stalowej Woli. Interesuje się wykorzystaniem nowoczesnych
technologii informacyjnych w nauczaniu matematyki oraz sztuką origami – redaktorka strony internetowej www.origami.art.pl,
instruktorka Polskiego Towarzystwa Origami, wspó łautorka Innowacji Pedagogicznej „Wędró wki po Krainie Origami”, zatwierdzonej do
realizacji przez Podkarpackiego Kuratora Oś wiaty w Rzeszowie. Ponadto pracuje jako egzaminator: sprawdzianu w sześ cioletniej szkole
podstawowej, egzaminu z zakresu przedmiotó w matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum i egzaminu maturalnego z matematyki.
Jest ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych i kwali ikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
zawodowy. Jest certy ikowanym ekspertem i trenerem GeoGebry, wspó łpracuje z Warszawskim Centrum GeoGebry przy SWPS.
Prowadzi kursy na platformie e-learningowej, jest wspó łautorką kursu „GeoGebra dla nauczycieli szkó ł podstawowych". Prowadziła
warsztaty dla nauczycieli szkó ł podstawowych i gimnazjó w na Ogó lnopolskich Konferencjach GeoGebry (III-V). Wzięła udział w
konferencji „East West Conference on Mathematics Education” (EWCOME 2014), gdzie wspó łorganizowała „Warszawa – Przestrzeń
Interakcji: Wystawa GeoGebra in ART and SCIENC (origami)” oraz prowadziła warsztaty: „Przykłady wykorzystania GeoGebry jako
łącznika matematyki i sztuki". Wspó łautorka książ ek: Matematyka z GeoGebrą i GeoGebra. Innowacja edukacyjna – kontynuacja. Autorka
wybranych scenariuszy, skryptó w dla ucznia i apletó w, wykonanych w programie GeoGebra, „Innowacyjnego programu nauczania
matematyki dla gimnazjó w” wspó ł inansowanego ze ś rodkó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczestniczy w projekcie „Wyzwania edukacji w dobie internetu: Wsparcie dla sieci lideró w wykorzystania TIK w szkołach". E-mail:
annskorupa@wp.pl

Nauczyciel języka angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli.
Współzałożycielka ośrodka ROSE w Stalowej Woli.
Uczestniczy w projekcie „Wyzwania edukacji w dobie internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach". Interesuje się
fotograﬁą oraz historią i kulturą krajów anglojęzycznych, w szczególności USA.
Lubi dalekie podróże. E-mail: jagoda.socha78@gmail.com

Jadwiga Socha
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Wegrów
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Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego
w Węgrowie
wojewó dztwo mazowieckie
ul. Karola Szamoty 35
07-100 Węgró w
tel./fax: 25 792 23 31
e-mail szkoły: gimnazjum.wegrow@wp.pl
http://www.gimnazjum.wegrow.pl/

OŚRODKI ROSE OFERUJĄ
ü szkolenia z zakresu wykorzystania technologii
informacyjnych w szkole
ü kursy i szkolenia organizowane w trybie weekendowym
oraz e-learningowym
ü kursy wykorzystania GeoGebry w szkole
ü wykłady
ü warsztaty
ü pomoc w organizacji konferencji i spotkań

Rok założenia ośrodka – 2009. Ośrodek ROSE Węgrów powstał w ramach projektu „Wyzwania edukacji doby Internetu: tworzenie
trwałej sieci liderów wykorzystania ICT w szkołach", realizowanego w latach 2008-2009.
Węgrów to niewielkie miasto położone w malowniczej Dolinie Liwca na pograniczu Mazowsza i Podlasia.
Gimnazjum im. J. D. Krasińskiego w Węgrowie to nowoczesna szkoła położona w przepięknej okolicy, z dala od ruchliwych ulic i
hałasu miasta. Dzięki staraniom dyrektor Teresy Święcickiej i wsparciu Urzędu Miejskiego w Węgrowie budynek jest corocznie
modernizowany oraz doposażany w pomoce dydaktyczne i najnowsze urządzenia umożliwiające wykorzystywanie na lekcjach
nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W każdej sali lekcyjnej nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji
komputer i projektor multimedialny oraz dostęp do internetu. Ponadto w czterech pracowniach znajdują się tablice interaktywne. Tajniki
nowoczesnych technologii zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą zgłębiać dzięki pracowni informatycznej, w której znajduje się
piętnaście komputerów. Dobrze wyposażone sale lekcyjne umożliwiają pedagogom przygotowanie ciekawych zajęć oraz udział w
realizacji różnorodnych programów i projektów edukacyjnych. W minionym roku szkolnym trzecioklasiści wzięli udział w I Edycji
Programu Insta.Ling dla Szkół, którego celem jest zachęcenie młodzieży do nauki języka angielskiego. Nauczyciel opiekujący się tą grupą
młodzieży uzyskał Certyﬁkat jakości kształcenia języka angielskiego, przyznany w uznaniu skutecznego wykorzystywania innowacyjnego
systemu optymalizacji nauki słownictwa Insta.Ling. Drugoklasiści natomiast w ramach programu eTwinning zaangażowali się w realizację
międzynarodowego projektu „Deutsch Plus”. Uczestnicy, wykorzystując platformę TwinSpace, porozumiewali się w języku niemieckim ze
swoimi rówieśnikami żyjącymi w innych krajach europejskich. Gimnazjaliści nawiązali przyjaźnie, poznali kulturę i obyczaje innych
państw, a przede wszystkim doskonalili umiejętność porozumiewania się w języku niemieckim. Ponadto, wykorzystując najnowsze
narzędzia internetowe takie jak WEB 2.0, wykonywali prezentacje, ﬁlmy, gry edukacyjne. Za zaangażowanie w realizację projektu
uczniowie i ich opiekun zostali wyróżnieni przez Narodowe Biuro Kontaktowe eTwinning prestiżową Odznaką Jakości. Od kilku lat pod
opieką nauczycieli uczniowie redagują w wersji elektronicznej szkolną gazetkę „Byle do Dzwonka”. W minionym roku szkolnym zespół
redakcyjny opracował nową koncepcję pisma, którego głównym celem stała się promocja ciekawych szkolnych wydarzeń oraz prezentacja
zainteresowań gimnazjalistów i nauczycieli. Pismo wzięło udział w ogólnopolskim konkursie „Projekt z klasą”. Za podejmowanie
ambitnych wyzwań edukacyjnych zespół redakcyjny otrzymał certyﬁkat „Dobrze zaPROJEKTowanej szkoły”. Aby uczenie się było
atrakcyjniejsze, wykorzystujemy również platformę e-learningową. Nauczyciele różnych przedmiotów przygotowują dla uczniów zadania,
które ułatwiają powtórzenie materiału przed sprawdzianem czy przygotowanie do egzaminu. Od lat z egzaminu gimnazjalnego uzyskujemy
najlepsze wyniki w powiecie.
Nowoczesne technologie wykorzystywane są również w celu promocji gimnazjum w lokalnym środowisku oraz do kontaktów z
rodzicami. Szkoła prowadzi przejrzystą stronę internetową, na której na bieżąco umieszczane są informacje o wydarzeniach,
uroczystościach, sukcesach gimnazjalistów. Aby ułatwić rodzicom dostęp do informacji o postępach ich dzieci w nauce, od kilku lat
korzystamy z dziennika elektronicznego. Ułatwia on komunikowanie się nauczycieli z rodzicami i jest pozytywnie oceniany przez całą
społeczność szkolną.
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Kowalew

W roku szkolnym 2005/2006 nauczycielki naszej szkoły: Renata Kiełbasa (obecnie Baron), Małgorzata Baron-Galewska, Mirela Robakowska oraz Teresa Zielińska wzięły udział w II edycji ogólnopolskiego
projektu „Edukacja z Internetem TP”, organizowanego przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Telekomunikację Polską. W ramach programu zrealizowano cztery projekty przedmiotowe i jeden
projekt wspólny interdyscyplinarny: „Zdobywamy odznakę Turysta Ziemi Pleszewskiej”.
Po zakończeniu projektu oraz kursie „Matematyka i komputery” z inicjatywy Katarzyny Winkowskiej-Nowak (SWPS) i nauczycieli biorących w nim udział powstało Stowarzyszenie ROSE.
Ośrodek w Kowalewie powstał w 2006 r. W skład Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie, w którym znajduje się Regionalny Ośrodek Szkolenia E-learningowego wchodzą trzy placówki: przedszkole,
szkoła podstawowa oraz gimnazjum. W zespole zatrudnionych jest 41 nauczycieli. W swojej pracy kładziemy nacisk na: kształcenie logicznego myślenia, wykorzystywanie technologii informacyjnej w
procesie nauczania, wyrównywanie różnic między statusem ucznia wiejskiego a miejskiego oraz na walkę z przemocą. Od 2006 roku posiadamy własną platformę e-learningową, gdzie uczniowie mogą
poszerzać wiedzę z różnych przedmiotów oraz rozwijać swoje zainteresowania. Posiadamy certyﬁkaty: „Szkoły z klasą”; „LEGO, COGITO, AGO" – Czytam, myślę, działam; „Nauczyciela z klasą". Mamy
laureatów i ﬁnalistów w Wojewódzkich Konkursach: Matematycznym, Historycznym, Chemicznym oraz ﬁnalistkę w krajowym konkursie matematycznym „Gry matematyczne i logiczne”. Mamy uczniów,
którzy zdobyli 100% punktów z testów gimnazjalnych.
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Renata Baron

Dyplomowany nauczyciel matematyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kowalewie oraz egzaminator matematyki egzaminu gimnazjalnego.
Jeden z założ ycieli Stowarzyszenia ROSE, trzecią kadencję pełni
funkcję Skarbnika Stowarzyszenia. Koordynator oś rodka ROSE w
Kowalewie. Interesuje się dobrą książ ką oraz tworzeniem
animowanych gifó w. Członek zarządu Fundacji AKCES. Wspó łpracuje
z SWPS od 2005 roku oraz z Warszawskim Centrum GeoGebry od
początku jego istnienia. Certy ikowany ekspert i trener GeoGebry.
Wspó łautorka kursu GeoGebry dla początkujących oraz kursu dla
nauczycieli gimnazjum i zarazem wspó łprowadząca te kursy.
Wspó łautorka „Innowacyjnego programu nauczania matematyki dla
gimnazjó w” i obudowy do programu (aplety wykonane w programie
GeoGebra, skrypty, scenariusze). Wspó łautorka książ ek:
Wprowadzanie innowacji edukacyjnej pod redakcją Katarzyny
Winkowskiej-Nowak i Roberta Skiby, wydanej w 2011 roku przez
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
oraz książ ki Matematyka z GeoGebrą pod redakcją Edyty Pobiegi,
Roberta Skiby i Katarzyny Winkowskiej-Nowak, wydanej w 2014 roku
przez Wydawnictwo Akademickie SEDNO. Wspó łorganizator
Lokalnych Konferencji GeoGebry i ROSE w Kowalewie. Prowadząca
warsztaty na Ogó lnopolskich Konferencjach GeoGebry i konferencji
EWCOME 2014. Dzięki wspó łpracy z ROSE założ yła szkolną platformę
e-learningową Moodle, któ rą wspó ładministruje i dzięki któ rej
wspó łtworzy kursy wspomagające proces edukacji. E-mail:
terzie1@wp.pl

Wr a z z g r u p ą n a u c z y c i e l i u c z e s t n i c z ą c y c h w I I e d y c j i
zorganizowanego przez SWPS i TP szkolenia „Edukacja z Internetem
TP” wspó łuczestniczyła w tworzeniu ROSE – Regionalnych Oś rodkó w
Szkoleń E-learningowych. Związana jest z ROSE Kowalew od 2008.
Jest nauczycielem dyplomowanym geogra ii i informatyki
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie, pilotem wycieczek oraz
instruktorem krajoznawstwa PTTK. W szkole korzysta z platformy
Moodle w nauczaniu informatyki. W Stowarzyszeniu ROSE prowadzi
kursy z zakresu zastosowania technologii informacyjnych
w nauczaniu przedmiotowym oraz pracy metodą projektu
edukacyjnego. Jest ró wnież wspó łorganizatorem lokalnych
konferencji GeoGebry i ROSE. Uczestniczy w projekcie "Wyzwania
edukacji w dobie internetu: Wsparcie dla sieci lideró w wykorzystania
TIK w szkołach" jako jedna ze wspó łprowadzących (projekt
inansowany z funduszy norweskich). E-mail: gosiabaron@wp.pl

Małgorzata
Baron-Galewska

Do Stowarzyszenia ROSE dołączyła w 2009 roku. Jest związana
z oś rodkiem ROSE Kowalew jako nauczyciel dyplomowany historii
i wiedzy o społeczeń stwie w Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kowalewie. Interesuje się historią oraz geogra ią. W ramach
Stowarzyszenia ROSE prowadzi szkolenia dla nauczycieli dotyczące
wykorzystania technologii informacyjnych w nauczaniu
przedmiotowym. Jest ró wnież wspó łorganizatorem Lokalnych
Konferencji GeoGebry i ROSE w Kowalewie. E-mail:
renatakielbasa@wp.pl

Mirela Robakowska

Dyplomowany nauczyciel języka niemieckiego, informatyki i historii
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie oraz egzaminator języka
niemieckiego egzaminu gimnazjalnego. Jeden z założ ycieli
Stowarzyszenia ROSE, związana z oś rodkiem w Kowalewie.
Wspó łorganizator Lokalnych Konferencji ROSE i GeoGebry
w Kowalewie, certy ikowany ekspert GeoGebry. Uczestniczyła
w Ogó lnopolskich Konferencjach GeoGebry, gdzie prowadziła
warsztaty. Wspó łpracuje z SWPS od 2005 roku oraz z Warszawskim
Centrum GeoGebry od początku jego istnienia. Prowadzi stronę
internetową Stowarzyszenia ROSE. Prowadzi e-learningowe kursy
„Moodle poziom podstawowy". W ramach Stowarzyszenia ROSE
prowadzi szkolenia dla nauczycieli, dotyczące wykorzystania
technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym.
Uczestniczy w projekcie „Wyzwania edukacji w dobie internetu:
Wsparcie dla sieci lideró w wykorzystania TIK w szkołach" jako jedna
ze wspó łprowadzących. Wspó łkoordynator e-learningu w Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Kowalewie, twó rca e-learningu dla Pleszewskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prowadząca kursy e-learningowe
i stacjonarne dla słuchaczy Pleszewskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Interesuje się nowymi technologiami w nauczaniu, książ kami,
historią oraz podró ż ami. E-mail: mirelarob@o2.pl

REGIONALNY
OSRODEK
SZKOLEN
E-LEARNINGOWYCH
w Poznaniu
Gimnazjum nr 56 im. Józefa Wybickiego w Poznaniu
wojewó dztwo wielkopolskie
ul. Promyk 4
60-393 Poznań
tel./fax. 61 861 81 76
e-mail szkoły: sekretariat@gimnazjum56.pl
gimnazjum56.pl
https://sites.google.com/site/rosepoznan/home
e-mail oś rodka: rose.poznan@gmail.com

Poznañ

Ośrodek powstał w 2006, inicjatorami założenia byli nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2005/2006 brali udział w II edycji szkolenia „Edukacja z Internetem TP”, prowadzonego przez SWPS w Warszawie
Gimnazjum powstało w 1999 r. Szkoła liczy około 320 uczniów. Pracuje w niej 30 nauczycieli.
Nasza szkoła mieści się w budynku, w którym jest 14 przestronnych, dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, dwie pracownie komputerowe oraz biblioteka z bogatym księgozbiorem i stanowiskami
komputerowymi z dostępem do światłowodowego internetu. Każda sala ma tablicę multimedialną, rzutnik i komputer z dostępem do sieci, cała szkoła jest objęta zasięgiem WiFi. Posiadamy nowoczesne sale
językowe.
Od wielu lat pracujemy z młodzieżą na platformie edukacyjnej Moodle. Szkoła dysponuje również dziennikiem elektronicznym. Możemy pochwalić się bogatym zapleczem sportowym, mamy salę
gimnastyczną, siłownię, salę do aerobiku oraz boisko Orlik. Do dyspozycji uczniów pozostaje również dobrze zaopatrzony szkolny sklepik.
Nasi nauczyciele i uczniowie brali udział w projekcie Comenius, a obecnie uczestniczymy w projekcie Erasmus +. Braliśmy udział w projekcie WSiP-e-Akademia Przyszłości.
Posiadamy certyﬁkaty: „Szkoły z klasą" I i II edycji, „LEGO, COGITO, AGO” – Czytam, myślę, działam, „Wolnego i Otwartego Oprogramowania w Szkole", Jakości – „Szkoła Przedsiębiorczości" – jako
jedyne Gimnazjum w Poznaniu, „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy", „Echa Poznańskiego Czerwca 56", „Szkoła bez przemocy", „Otwarta szkoła", „Szkoła 2.0”, „WF z klasą”.
Mamy laureatów i ﬁnalistów w Wojewódzkich Konkursach: Biologicznym, Chemicznym, Fizycznym i Geograﬁcznym. Młodzież naszego gimnazjum chętnie pomaga innym w ramach wolontariatu i Caritas.

Nauczyciel w Gimnazjum nr 56 im. Jó zefa Wybickiego w Poznaniu. Doktoryzował się na Wydziale Studió w Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Członek Stowarzyszenia ROSE
od 2008 r., koordynator oś rodka ROSE w Poznaniu. Interesują go sieci komputerowe, system operacyjny Linux oraz oprogramowanie open source, wykorzystanie chmury
w edukacji i e-klasy w szkole. Administrator serwisó w internetowych ROSE i AKCES oraz platformy Moodle, autor kursó w e-learningowych dla nauczycieli z zakresu
pracy i administracji platformą e-learningową Moodle, organizowanych przez Fundację AKCES. Propagator stosowania w edukacji oprogramowania open source oraz
chmury edukacyjnej, czyli wdraż ania praktycznej informatyki, mającej przygotować młodzież gimnazjalną do ż ycia w społeczeń stwie informacyjnym, potra iącej
posługiwać się i wykorzystywać nowoczesne narzędzia technologii informacyjnej. Wspó łautor publikacji Szkoła w dobie Internetu. Prowadzący wykłady i warsztaty na
konferencji EWCOME 2014. Wspó łorganizator konferencji Szkoła w dobie Internetu w 2011 i 2014 roku. W ramach Stowarzyszenia ROSE prowadzi szkolenia dla
nauczycieli, dotyczące wykorzystania technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym. Administrator platformy e-learningowej i konsultant w projektach:
„Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceó w ogó lnokształcących” i „Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjó w” wspó ł inansowanych ze
ś rodkó w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz „Wyzwania edukacji w dobie internetu: Wsparcie dla sieci lideró w wykorzystania TIK w
szkołach" inansowanego z funduszy norweskich. E-mail: kw.winnicki@gmail.com

OŚRODKI ROSE OFERUJĄ
ü szkolenia z zakresu wykorzystania technologii
informacyjnych w szkole
ü kursy i szkolenia organizowane w trybie weekendowym
oraz e-learningowym
ü kursy wykorzystania GeoGebry w szkole
ü wykłady
ü warsztaty
ü pomoc w organizacji konferencji i spotkań

dr Krzysztof Winnicki

Dyplomowany nauczyciel biologii i języka angielskiego w Gimnazjum nr 56 im. Jó zefa Wybickiego w Poznaniu. Do
Stowarzyszenia ROSE wstąpiła w 2013 roku, jest związana z oś rodkiem w Poznaniu. Interesuje się nauką językó w obcych,
podró ż owaniem, nowoczesnymi rozwiązaniami w nauczaniu, w szczegó lnoś ci zastosowaniem TIK. Wspó łprowadząca
szkolenia z zakresu zastosowania technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym oraz pracy metodą projektu
edukacyjnego w 2012 i 2013 r. Podczas konferencji EWCOME 2014 wspó łprowadziła wykład i warsztaty dla nauczycieli.
Uczestniczy w projekcie „Wyzwania edukacji w dobie internetu: Wsparcie dla sieci lideró w wykorzystania TIK w szkołach" jako
jedna z prowadzących. Przyłączyła się do ROSE, ponieważ spodobała się jej idea dzielenia się swoją wiedzą z innymi
nauczycielami oraz włączanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do nauczania. E-mail:
monikakmatuszak@gmail.com

Nauczyciel dyplomowany matematyki w Gimnazjum nr 56 im. Jó zefa
Wybickiego w Poznaniu. Członek ROSE od 2010 r., związana z oś rodkiem
ROSE w Poznaniu. Jej hobby to jazda na rowerze, pływanie, nurkowanie,
ż eglowanie i podró ż e. Absolwentka wydziału matematyki na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest egzaminatorem egzaminu
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego z matematyki. Interesuje się
nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, któ re moż na wykorzystać w
nauczaniu matematyki. Jest certy ikowanym ekspertem GeoGebry i
wspó łpracuje z Warszawskim Centrum GeoGebry przy SWPS, ró wnież przy
okazji ogó lnopolskich i lokalnych konferencji. Wspó łorganizator
Konferencji GeoGebry w Poznaniu w 2011 r. Uczestniczka projektu
„Wyzwania edukacji w dobie internetu: Wsparcie dla sieci lideró w
wykorzystania TIK w szkołach" jako jedna ze wspó łprowadzących. E-mail:
h.zimniak@gimnazjum56.pl

Monika Matuszak

Hanna Zimniak

REGIONALNY
OSRODEK
SZKOLEN
E-LEARNINGOWYCH
w Pruszkowie

Pruszków

Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana
w Pruszkowie
wojewó dztwo mazowieckie
ul. Daszyń skiego 6
05-800 Pruszkó w
tel./fax: 22 758 77 35
e-mail szkoły: zanpruszkow@vp.pl
link do strony internetowej szkoły: http://zan.edupage.org/
link do strony internetowej oś rodka:
https://sites.google.com/site/rosepruszkow/home
e-mail oś rodka: lotomaszzan@gmail.com

Ośrodek ROSE Pruszków powstał w ramach projektu „Wyzwania edukacji w dobie internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach", realizowanego w latach 2014-2015.
Małe kameralne liceum, nowoczesna szkoła z wielkimi tradycjami. Rok założenia 10 listopada 1901 r. W liceum zatrudnionych jest 30 nauczycieli. Pracujemy w klasach wyposażonych w nowoczesny sprzęt.
Proponujemy kształcenie młodzieży w następujących klasach:
KLASA a
Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, WOS
Języki: angielski (obowiązkowo), niemiecki, francuski, rosyjski (do wyboru)
KLASA b
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geograﬁa, język angielski
Języki: angielski (obowiązkowo), niemiecki, francuski, rosyjski (do wyboru)
KLASA c
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia
Przedmiot uzupełniający: ﬁzyka w naukach przyrodniczych
Języki: angielski (obowiązkowo), niemiecki, francuski, rosyjski (do wyboru)
KLASA d
Przedmioty rozszerzone: matematyka, ﬁzyka, język angielski
Języki: angielski (obowiązkowo), niemiecki, francuski, rosyjski (do wyboru)
http://zan.edupage.org

Małgorzata Zbińkowska – matematyka, koordynator ośrodka
Ewa Król – biologia, przyroda
Izabela Szewczyk – geogra ia, podstawy przedsiębiorczości
Katarzyna Szymańska – język angielski

OŚRODKI ROSE OFERUJĄ
ü szkolenia z zakresu wykorzystania technologii
informacyjnych w szkole
ü kursy i szkolenia organizowane w trybie weekendowym
oraz e-learningowym
ü kursy wykorzystania GeoGebry w szkole
ü wykłady
ü warsztaty
ü pomoc w organizacji konferencji i spotkań
Małgorzata Zbińkowska

Dyplomowana nauczycielka matematyki w Liceum Ogó lnokształcącym im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Jest absolwentką Politechniki
Warszawskiej na kierunku Technologia materiałowa. Ukoń czyła studia podyplomowe Pedagogika dla Nauczycieli bez Przygotowania
Pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim, Studia Podyplomowe Matematyka z Informatyką na Uniwersytecie Gdań skim oraz Studia
Podyplomowe Informatyka na Politechnice Warszawskiej. Do Stowarzyszenia ROSE dołączyła w 2013 roku, jest koordynatorem oś rodka
ROSE w Pruszkowie. Interesuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz GeoGebrą. Certy ikowany ekspert i trener GeoGebry,
członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, grupy Roboczej Matematyka i Komputery. Działa w Akademickim Centrum EdukacyjnoSpołecznym AKCES. Wspó łpracuje z Warszawskim Centrum GeoGebry. Wspó łautorka kursu GeoGebry dla nauczycieli szkó ł
ponadgimnazjalnych, wspó łprowadząca kursy dla nauczycieli na platformie e-learningowej: dla początkujących, ś redniozaawansowanego
dla nauczycieli szkó ł ponadgimnazjalnych i Widok Gra iki 3D w GeoGebrze. Wspó łautorka publikacji dotyczących GeoGebry: GeoGebra.
Innowacja edukacyjna – kontynuacja oraz Matematyka z GeoGebrą. Wspó łprowadząca sesje ró wnoległe i warsztaty na Ogó lnopolskich
Konferencjach GeoGebry (II-V) oraz na Lokalnych Konferencjach GeoGebry w Lublinie. Wspó łautorka „Innowacyjnego programu nauczania
matematyki dla liceó w ogó lnokształcących” i nakładki na ten program dla ucznió w zdolnych oraz autorka wybranych apletó w, scenariuszy
lekcji i skryptó w dla ucznia w ramach projektu wspó ł inansowanego ze ś rodkó w Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Jest ró wnież wspó łautorką „Innowacyjnego programu nauczania matematyki dla gimnazjó w” w ramach projektu
wspó ł inansowanego ze ś rodkó w Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczy w projekcie „Wyzwania
edukacji w dobie internetu: Wsparcie dla sieci lideró w wykorzystania TIK w szkołach". Wspó łpracuje z O icyną Edukacyjną * Krzysztof
Pazdro jako autor interaktywnych apletó w wspomagających nauczanie. E-mail: mzbin@poczta.onet.pl

REGIONALNY
OSRODEK
SZKOLEN
E-LEARNINGOWYCH
w Redzie
Zespół Szkół nr 2, Gimnazjum nr 2
im. Noblistów Polskich w Redzie
wojewó dztwo pomorskie
ul. Brzozowa 30
84-240 Reda
tel./fax: 58 678 30 89, 58 678 76 79
e-mail szkoły: zs2reda@wp.pl
http://www.zs2.reda.pl/
https://sites.google.com/site/osrodekrosereda/
e-mail oś rodka: rose.reda22@gmail.com

Reda

Rok założenia ośrodka – 2009. Ośrodek ROSE Koszalin powstał w ramach projektu „Wyzwania edukacji doby Internetu: tworzenie trwałej sieci liderów wykorzystania ICT w szkołach", realizowanego w
latach 2008-2009.
W budynku przy ul. Brzozowej 30 w Redzie, uczniowie rozpoczęli naukę po raz pierwszy w 1962 r. Mieściła się w nim wówczas Szkoła Podstawowa, której nadano imię Stefana Żeromskiego. Od momentu
wprowadzenia reformy oświaty w 1999 r., edukacja zaczęła odbywać się na dwóch etapach kształcenia. Poza istniejącą Szkołą Podstawową działalność rozpoczęło Gimnazjum nr 2. W obecnej strukturze
organizacyjnej, jako Zespół Szkół nr 2 obie szkoły funkcjonują od 2005 r. W 2012 r. Gimnazjum nr 2 przyjęło imię Noblistów Polskich. Wprowadzone zmiany spowodowały modernizację i rozbudowę
budynku szkoły.
Do szkół uczęszcza łącznie 716 uczniów w wieku 5-16 lat. W szkole uczy 53 nauczycieli. Budynek szkolny posiada oprócz nowoczesnych sal lekcyjnych 2 sale sportowe z pełnowymiarowym boiskiem i
ściankę wspinaczkową, dwie nowoczesne pracownie informatyczne, świetlicę szkolną, stołówkę, boisko szkolne oraz bibliotekę z czytelnią na terenie szkoły podstawowej. Uczniowie mają zapewnioną opiekę
pedagoga, psychologa, logopedy, pielęgniarki oraz stomatologa. Przy Zespole Szkół działa stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe TKS. Uczniowie chętnie biorą udział w projektach i konkursach ogólnopolskich
(np. „Odkrywać nieznane, tworzyć nowe – program rozwijania zainteresowań ﬁzyką”, „Szkoła z klasą”) wojewódzkich i powiatowych. W naszej szkole są organizowane również konkursy na szczeblu
miejskim i powiatowym: świąteczne (wielkanocny, bożonarodzeniowy), geograﬁczne, ekonomiczne, historyczne. Uczniowie włączają się w wiele akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących osób i
zwierząt. W ramach projektów edukacyjnych uczniowie wyjeżdżają na zielone szkoły organizowane w Grecji.
Szkoła współpracuje od 8 lat ze szkolą w Zwolle w Holandii oraz od 2008 roku ze szkołą z Gifhorn z Niemiec (Humboldt Gymnazjum).

OŚRODKI ROSE OFERUJĄ
ü szkolenia z zakresu wykorzystania technologii
informacyjnych w szkole
ü kursy i szkolenia organizowane w trybie weekendowym
oraz e-learningowym
ü kursy wykorzystania GeoGebry w szkole
ü wykłady
ü warsztaty
ü pomoc w organizacji konferencji i spotkań

Nauczycielka izyki ZS nr 2, Gimnazjum nr 2 im. Noblistó w Polskich w Redzie. Do Stowarzyszenia ROSE dołączyła w 2009 r., koordynator
oś rodka ROSE w Redzie. Interesuje się muzyką, ilmem, siatkó wką i nanotechnologią. W Stowarzyszeniu ROSE prowadzi kursy z zakresu
zastosowania technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym oraz pracy metodą projektu edukacyjnego. Uczestniczy w projekcie
„Wyzwania edukacji w dobie internetu: Wsparcie dla sieci lideró w wykorzystania TIK w szkołach" jako jedna z prowadzących. E-mail:
ewawrob@gmail.com

Ewa Wróblewska

Justyna Zabrodzka

Członek Stowarzyszenia ROSE od 2010 r., działa w oś rodku ROSE Reda, nauczycielka języka polskiego i wiedzy o społeczeń stwie w Zespole
Szkó ł nr 2 w Redzie, wieloletni egzaminator sprawdzianu po klasie szó stej i egzaminu gimnazjalnego języka polskiego. Interesuje się
nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, któ re moż na wykorzystać w nauczaniu na ró ż nych poziomach edukacyjnych. Autorka
innowacji pedagogicznej „Edukacja obywatelska w oparciu o metodę lipped classroom” realizowanej roku szkolnym 2014/2015 wś ró d
ucznió w gimnazjum. Prowadząca zajęcia z zakresu zastosowania technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym oraz pracy
metodą projektu edukacyjnego w latach 2010 i 2011. E-mail: Justzab13@wp.pl

REGIONALNY
OSRODEK
SZKOLEN
E-LEARNINGOWYCH
w Szczecinku

Szczecinek

Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
wojewó dztwo zachodniopomorskie
ul. Szczeciń ska 47
78-400 Szczecinek
tel./fax: 94 374 27 77
e-mail szkoły: sekretariat@zs1ken.szczecinek.gawex.pl
http://zs1ken.pl
https://sites.google.com/site/roseszczecinek/home
e-mail oś rodka: zs1kenik@gmail.com

Ośrodek ROSE Szczecinek powstał w ramach projektu „Wyzwania edukacji w dobie internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach", realizowanego w latach 2014-2015.
Zespół Szkół Nr 1 w Szczecinku, potocznie nazywany „Ekonomikiem” jest szkołą ponadgimnazjalną mającą w swojej ofercie następujące kierunki kształcenia: technik ekonomista, technik organizacji
reklamy, technik informatyk oraz liceum ogólnokształcące.

Przemysław Matyśniak – informatyka, koordynator ośrodka
Patrycja Ochocka – ekonomia
Katarzyna Chmurska – matematyka

OŚRODKI ROSE OFERUJĄ
ü szkolenia z zakresu wykorzystania technologii
informacyjnych w szkole
ü kursy i szkolenia organizowane w trybie weekendowym
oraz e-learningowym
ü kursy wykorzystania GeoGebry w szkole
ü wykłady
ü warsztaty
ü pomoc w organizacji konferencji i spotkań

Nauczyciel przedmiotó w informatycznych w Zespole Szkó ł Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku. Jest
egzaminatorem w zawodzie technik informatyk. Wspó łpracuje z SWPS od roku 2013, w tym samym roku dołączył do
Stowarzyszenia ROSE. Uczestniczy w projekcie „Wyzwania edukacji w dobie internetu: Wsparcie dla sieci lideró w wykorzystania
TIK w szkołach" jako jeden z prowadzących, a zarazem koordynator oś rodka ROSE w Szczecinku. Interesuje się wykorzystaniem
nowoczesnych technologii w nauczaniu przedmiotó w informatycznych.
E-mail: p.matysniak@gmail.com

Przemysław Matyśniak

Nauczyciel kontraktowy przedmiotó w zawodowych i wychowawca w internacie Zespołu Szkó ł nr 1 im. Komisji Edukacji
Narodowej w Szczecinku. Interesuje się sportem, fotogra ią i „ż yciem”, któ re jest wypełnione znakami zapytania,
nieprzewidywalne, spontaniczne i to właś nie w nim jest najcudowniejsze (…).
E - mail: patrycja.miszczak@gmail.com

Patrycja Ochocka

Tomaszów Maz.

REGIONALNY
OSRODEK
SZKOLEN
E-LEARNINGOWYCH
w Tomaszowie Mazowieckim
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim
wojewó dztwo łó dzkie
ul. Sw. Antoniego 57/61
97-200 Tomaszó w Mazowiecki
tel./fax: 44 724 43 36
e-mail szkoły: zsz2tom@poczta.onet.pl
www.zsp2.nasztomaszow.pl lub www.zsp2.tomaszow-maz.pl
https://sites.google.com/site/rosetomaszowmazowiecki/home
e-mail oś rodka: rose.tomaszowmazowiecki@gmail.com

Ośrodek ROSE powstał w ramach projektu „Wyzwania edukacji w dobie internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach", realizowanego w latach 2014-2015.
Realizacja projektów:
• Szansa na przyszłość;
Ewa Ziółkowska – matematyka, informatyka, koordynator ośrodka
• Talent – Pasja – Mistrzostwo w branży Ho-Re-Ca;
Bożena
Witkowska – matematyka, informatyka
• Wspomaganie nauczania matematyki w technikum w oparciu o nowoczesne technologie;
• GeoGebra;
Wioletta Kaczmarska – matematyka, przedsiębiorczość
• Mistrz kuchni – profesjonalny trening umiejętności kulinarnych;
Katarzyna Kisielińska-Dworak – bibliotekarz, środki plastyczne w reklamie
• IKAR (Innowacja – Kariera – Aktywność – Rozwój).
Katarzyna Dziedzic – j. angielski

Absolwentka ilologii angielskiej i tłumacz specjalistyczny języka
angielskiego. Obecnie jest nauczycielem języka angielskiego i
języka zawodowego w Zespole Szkó ł Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.
S.Staszica w Tomaszowie Mazowieckim.

Studiowałam matematykę na Uniwersytecie Łó dzkim. Po studiach
rozpoczęłam pracę
w szkole podstawowej, a po dziewięciu latach kontynuowałam ją
w Zespole Szkó ł Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim.
Jest to moje obecne miejsce pracy, gdzie od kilku lat nauczam ró wnież
informatyki. Jako nauczyciel matematyki przepracowałam już 25 lat.
Zawsze interesowałam się zastosowaniem TIK w nauczaniu matematyki,
dlatego rozpoczęłam swoją przygodę z GeoGebrą, podejmując kurs
podstawowy z GeoGebry. Temat zainteresował mnie na tyle mocno, ż e
koń czę obecnie kurs zaawansowany. Mam w swojej pracowni tablicę
interaktywną, więc mogę z powodzeniem stosować nabytą wiedzę
z uczniami na lekcjach. Jestem wspó łautorem książ ki „Matematyka
z GeoGebrą”. Jestem certy ikowanym uż ytkownikiem GeoGebry.
W roku 2014 zaproponowano mi wspó łpracę ze Szkołą Wyż szą
Psychologii Społecznej. Wraz moimi czterema koleż ankami z mojej
szkoły wzięłyś my udział w projekcie „Wyzwania edukacji w dobie
internetu. Wsparcie dla lideró w, wykorzystanie TIK”. W ramach tego
projektu przeprowadziłyś my w naszej szkole kurs na temat
„Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu
przedmiotowym” dedykowany nauczycielom z ró ż nych tomaszowskich
szkó ł. Było to bardzo ciekawe doś wiadczenie, dlatego planujemy
stworzyć regionalny oś rodek e-learningowy ROSE przy naszej szkole
czyli przy ZSP nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim. Poza pracą zawodową
uwielbiam podró ż ować po Polsce (jak i zagranicą), słuchać dobrej
muzyki i podziwiać gó rskie krajobrazy wędrując po szlakach.

e-mail: katarzynadziedzic1@gmail.com

e-mail: ewazet21@op.pl lub eziolkowska21@gmail.com

Dyplomowany nauczyciel matematyki i informatyki w Zespole
Szkó ł Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Staszica w
Tomaszowie Mazowieckim. Jest certy ikowanym uż ytkownikiem
GeoGebry oraz czynnym egzaminatorem Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej. Należ y do Stowarzyszenia Nauczycieli
Matematyki. Ukoń czyła Uniwersytet Łó dzki , kierunek matematyka.
Jest wspó łautorem książ ki „Matematyka z GeoGebrą”
email: bmwitkowska@wp.pl

Ewa Ziółkowska

Bożena Witkowska

OŚRODKI ROSE OFERUJĄ
ü szkolenia z zakresu wykorzystania technologii
informacyjnych w szkole
ü kursy i szkolenia organizowane w trybie weekendowym
oraz e-learningowym
ü kursy wykorzystania GeoGebry w szkole
Katarzyna Dziedzic
ü wykłady
ü warsztaty
ü pomoc w organizacji konferencji i spotkań

Ukoń czyłam matematykę na Uniwersytecie Łó dzkim. Jestem
d y p l o m o w a n y m n a u c z y c i e l e m w Z e s p o l e S z k ó ł
Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Tomaszowie
Mazowiecki. Od wielu lat czynnie pełnię funkcję egzaminatora
egzaminu maturalnego z matematyki. Interesują mnie nowoczesne
technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu
przedmiotowym ( wspó łprowadząca kurs dla nauczycieli w
Regionalnym Oś rodku Szkoleń E-learningowych w Tomaszowie
Mazowieckim).
e-mail: kiwikacz@gmail.com

Katarzyna Dziedzic

REGIONALNY
OSRODEK
SZKOLEN
E-LEARNINGOWYCH
w Tymbarku
Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku
wojewó dztwo małopolskie
Tymbark 349
34-650 Tymbark
tel./fax: 18 332 50 30
e-mail szkoły: zstymb@poczta.onet.pl
http://www.zstymbark.pl
https://sites.google.com/site/tymbarkrose/
e-mail oś rodka: tymbarkrose@gmail.com

Tymbark

Ośrodek ROSE Tymbark powstał w ramach projektu „Wyzwania edukacji w dobie internetu: Wsparcie dla sieci liderów wykorzystania TIK w szkołach", realizowanego w latach 2014-2015.
Rok założenia szkoły – 1 października 1948 r. Na początku otwarto Spółdzielcze Liceum Przetwórstwa i Handlu Ogrodniczego drugiego stopnia. Była to pierwsza szkoła średnia w Tymbarku, a zarazem pierwsza
o tej specjalności w kraju. Potem w kolejnych latach powstawały klasy Zasadniczej Szkoły Przemysłu Spożywczego, Technikum Przemysłu Spożywczego, Technikum Rolniczego, Liceum Zawodowego, Liceum
Ekonomicznego, Technikum Informatycznego, Liceum Ogólnokształcącego. Obecnie w szkole są klasy Liceum Ogólnokształcącego o proﬁlu wojskowym oraz policyjnym. Szkoła posiada internat.

Janina Konieczna – matematyka – koordynator Ośrodka,
Edyta Śmieszek – matematyka – koordynator Ośrodka,
Danuta Haśnik – podstawy przedsiębiorczości,
Justyna Bartusiak – biologia, chemia,
Beata Kumórkiewicz – język polski, historia, WOS.

OŚRODKI ROSE OFERUJĄ
ü szkolenia z zakresu wykorzystania technologii
informacyjnych w szkole
ü kursy i szkolenia organizowane w trybie weekendowym
oraz e-learningowym
ü kursy wykorzystania GeoGebry w szkole
ü wykłady
ü warsztaty
ü pomoc w organizacji konferencji i spotkań

Członek Stowarzyszenia ROSE od 2013 roku. Dyplomowany nauczyciel matematyki w Zespole Szkó ł im. KEN w Tymbarku,
egzaminator maturalny z matematyki. Interesuje się wykorzystaniem komputera i programó w GeoGebra i Cabri na lekcjach
matematyki oraz turystyką i dobrą książ ką. Wspó łpracuje z Warszawskim Centrum GeoGebry przy SWPS, jest certy ikowanym
ekspertem i trenerem GeoGebry. Jest ró wnież członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Czynnie uczestniczyła w
Ogó lnopolskich Konferencjach GeoGebry, gdzie prowadziła warsztaty (IV i V). Opracowywała materiały (wybrane aplety, scenariusze i
skrypty dla ucznió w) w ramach projektu „Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceó w ogó lnokształcących”. Uczestniczyła
w projekcie „Wyzwania edukacji w dobie internetu: Wsparcie dla sieci lideró w wykorzystania TIK w szkołach" – jako uczestnik
szkolenia w ROSE Tymbark. Przygotowała i prowadziła konferencję „Jak z GeoGebrą moż na pokazać matematykę” dla nauczycieli
matematyki szkó ł ponadgimnazjalnych powiatu limanowskiego. Jak sama mó wi, dzięki Stowarzyszeniu ROSE poznała wspaniałych
nauczycieli matematyki z ró ż nych rejonó w Polski, z któ rymi moż e wymieniać doś wiadczenia w zakresie nauczania matematyki oraz
wykorzystania programu GeoGebra na lekcjach matematyki.
E-mail: konieczna.janina7@gmail.com

Janina Konieczna

