wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiê i nazwisko nauczyciela, klasa, imiona dzieci

Anna Kowalska Belfer the best!
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Coroczny, ogólnopolski konkurs na nauczyciela roku rozstrzygniêty
Nasza gazeta w ubieg³ym miesi¹cu zorganizowa³a plebiscyt na Nauczyciela Roku. Czas
podzieliæ siê wynikami. Nauczycielem Roku zosta³a okrzykniêta Alina Kowalska, 40-letnia
polonistka z Lublina.
Postanowiliœmy sprawdziæ dla Pañstwa, kim jest nauczycielka nagrodzona w plebiscycie. Na
samym pocz¹tku wybraliœmy siê do jej wychowanków. M³odzi ludzie byli zachwyceni swoj¹
nauczycielk¹.
Pani Kowalska s³usznie dosta³a ten tytu³. Za co? Mo¿e za wewnêtrzne ciep³o i za uœmiech,
który nie znika z twarzy naszej profesorki. Uzasadnia³ swój g³os Marek, jeden z uczniów pani
Kowalskiej. Albo za to, ¿e zawsze jest mo¿liwoœæ poprawienia klasówki, jeœli uczniowi podwinie
siê noga. Doda³a Marta, równie¿ z klasy pani Kowalskiej. I za to, ¿e lekcje pani Kowalskiej s¹
naprawdê interesuj¹ce, jeœli siê chce, mo¿na siê na nich du¿o dowiedzieæ. A pani Kowalska, choæ
posiada du¿¹ wiedzê, nie wywy¿sza siê, nie daje odczuæ uczniowi, ¿e ten ma³o wie. Czêœæ
panegiryczn¹ zakoñczy³ Adam, wychowanek Nauczycielki Roku.
O wyró¿nienie pani Anny zapytaliœmy tak¿e kole¿anki z pracy. Pani Anna to osoba na któr¹
zawsze mo¿na liczyæ, jest pomocna, zawsze ma w zanadrzu jakieœ dobre s³owo. Poinformowa³a
nas pani Halina M., nauczycielka chemii. Taki cz³owiek to skarb, wiêc bardzo cieszê siê, ¿e zosta³
a dobrze oceniona w plebiscycie. Tytu³ s³usznie jej siê nale¿y.
O opiniê postanowiliœmy zapytaæ tak¿e prze³o¿onego pani Kowalskiej. On równie¿
nie mia³ w¹tpliwoœci co do tego, ¿e w tym roku zaszczytny tytu³ powêdrowa³ do w³aœciwej osoby.
Myœlê, ¿e Anna Kowalska otrzyma³a to wyró¿nienie za niekonwencjonalne metody nauczania,
które z chêci¹ stosuje. Powiedzia³ dziennikarzom naszej gazety dyrektor placówki oœwiatowej. Jej
metody podobaj¹ siê uczniom, pani Ania wie, czym zapewniæ sobie ich sympatiê. A mnie, jako
dyrekcje, zadowalaj¹ wyniki klasy najlepsze w województwie!
Rzeczywiœcie. Uczniowie z klasy pani Kowalskiej to osoby pi¹tkowe i czwórkowe. Trójki w
dzienniku ocen zdarzaj¹ siê niezwykle rzadko. gorsze oceny zaœ nie pojawiaj¹ siê wcale.
Pozosta³e nauczycielki ze szko³y wielokrotnie zastanawia³y siê, w jaki sposób Anna Kowalska
osi¹ga takie wyniki. Postanowi³y uczyæ siê od m³odszego sta¿em pedagoga.
A jak wygl¹daj¹ owe owiane tajemnic¹ metody nauczania pani Anny? Jestem polonistk¹, z
m³odzie¿¹ spotykam siê codziennie i opowiadam im o historii literatury. Wa¿ne w tym wszystkim
jest to, ¿eby m³odzie¿y nie zanudziæ. ¯eby pokazaæ, ¿e w dzisiejszym œwiecie ksi¹¿ka pisana te¿
mo¿e dostarczaæ rozrywki. Powiedzia³a nam Anna Kowalska, Nauczycielka Roku. Kiedy
omawiamy jakaœ lekturê, robimy jej inscenizacjê. Przenosimy treœci ksi¹¿kowe do realnego ¿ycia,
osadzamy je we wspó³czesnych realiach. To pomaga m³odzie¿y zrozumieæ czêsto podan¹ w
sposób skomplikowany treœæ. I okazuje siê, ¿e dawne problemy s¹ podobne do wspó³czesnych,
tylko by³y napisane innym jêzykiem. To sprawia, ¿e m³odzie¿ chêtniej siêga po klasykê.
Gdyby wszyscy nauczycieli byli podobni do Anny Kowalskiej, polska oœwiata wygl¹da³aby inaczej.
Ca³y tekst, forma merytoryczna graniczna jak i pomys³ s¹ w³asnoœci¹ firmy Intergraf i s¹ prawnie chronione.
Zabrania siê bez zgodny w³aœciciela kopiowane, powielanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie
drukowanej, elektronicznej i wizualnej

