Nauczanie zaczyna się wtedy, kiedy ty - nauczyciel - uczysz się od ucznia, stawiasz się w jego
położeniu tak, abyś mógł zrozumieć, co on rozumie, i poznać sposób, w jaki to czy owo
pojmuje. (Soren Kierkegaard)
Warszawa, 18 października 2018 r.
Pani Ewa Szczerba
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5
im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim
Szanowna Pani Dyrektor
Serdecznie gratulujemy zdobycia prestiżowego tytułu Super Dyrektor Szkoły w V Edycji
Konkursu Super Dyrektor Szkoły, Super Dyrektor Przedszkola organizowanego przez wydawnictwo
Wolters Kluwer S.A, czasopisma „Dyrektor Szkoły” oraz „Wczesna Edukacja”.
Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Małgorzaty Żytko przyznała Panu tytuł Super
Dyrektora, podkreślając , że:
Pani Dyrektor kieruje szkołą, której miejsce w środowisku lokalnym zostało zaznaczone wieloma
interesującymi i ważnymi inicjatywami i działaniami, inspirowanymi i podejmowanymi skutecznie
przez uczniów, nauczycieli oraz zmotywowanych rodziców. W tej placówce uczniom została stworzona
przestrzeń do aktywności w różnych dziedzinach, ważną rolę odgrywa twórcze wykorzystanie nowych
technologii w służbie człowiekowi i wspierania rozwoju lokalnej społeczności. Rodzice zapraszani do
uczestnictwa w tych aktywnościach stają się sojusznikami wprowadzania zmian w edukacji, głębiej je
rozumieją oraz poznają potrzeby rozwojowe swoich dzieci.
Nauczyciele wykorzystują swój potencjał zawodowy i osobiste zainteresowania wspierając rozwój dzieci
i zachęcając ich do samodzielności i odwagi w działaniu. Dzielą się też swoimi osiągnięciami,
innowacjami i pomysłami edukacyjnymi z innymi pedagogami, szkoła jest więc miejscem
urzeczywistniania tutoringu koleżeńskiego i doskonalenia zawodowego.
Życzymy dalszych sukcesów i jednocześnie zachęcamy do współpracy z redakcją czasopism
„Dyrektor Szkoły” i „Wczesna Edukacja”, do dzielenia się z innymi swoim potencjałem: pomysłami,
rozwiązaniami, darem zmieniania świata. W ten sposób w jeszcze większym stopniu możemy
wspólnie wpływać na jakość naszej edukacji.
Z wyrazami szacunku,
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