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Dokument został opracowany w ramach Projektu „Rozwijamy kompetencje programujemy przyszłość." 
Gdańskie Szkoły Ponadpodstawowe realizowanego z Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.  

Zakres interwencji Projektu: Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, 
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek 
kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

Nr projektu: RPPM.03.02.01-22-0150/15 

 

Lider Projektu – Gmina Miasta Gdańska 

Członkowie Konsorcjum: 

1. Stowarzyszenie Morena 
2. Fundacja Edukacyjna ODITK 
3. DC Edukacja – Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli 
4. Vulcan Sp z o.o- Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty 

 

 

 

 

 

Termin realizacji Projektu: 2016-09-01 - 2018-10-31 

 

Autorzy opracowania: 

Członkowie Szkolnego Zespołu Sterującego: 

1. Kamil Żmudziński - wicedyrektor szkoły. 
2. Małgorzata Wawro – pedagog szkolny, opiekun projektu 
3. Szymon Knitter – specjalista procesu wdrażania Stowarzyszenia Morena. 

 
 

Gdańsk, 2018 rok 
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Wprowadzenie 

 Plan współpracy z otoczeniem szkoły składa się z opisu szkoły, omówienia najważniejszych 

założeń projektu, graficznym przedstawieniu instytucji wspierających, partnerów biznesowych, 

społecznych i publicznych oraz szkół, z którymi współpracuje szkoła – także w wymiarze 

międzynarodowym. To próba ujęcia całościowego potencjału szkoły w sferze współpracy  

z partnerami zewnętrznymi. Do tej pory zakres współpracy z partnerami zależał w głównej mierze 

od indywidualnej aktywności poszczególnych nauczycieli, ich zasobów, kontaktów. W ten sposób 

wdrożono wymiany międzynarodowe, tak rozwinęła się strategiczna współpraca  

z Politechniką Gdańską. Punktem wyjścia jest „Koncepcja pracy szkoły”, która zakłada m.in.: 

„harmonijną współpracę z organem prowadzącym i nadzorującym liceum (…), współpracę  

z ośrodkami naukowymi, w tym Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim, realizację 

programu współpracy kulturalnej z różnymi instytucjami (np.z ECS-em, Teatrem Szekspirowskim, 

itp.).” Autorom niniejszego dokumentu przyświecał cel przedstawienia jak najpełniejszego 

zakresu partnerów, z którymi placówka współpracuje i podkreślenia wartości tej współpracy dla 

szkoły oraz wartości dodanej do oferty programowej szkoły. Biorąc powyższe pod uwagę, autorzy 

zwrócili się do nauczycieli, wykorzystując tzw. mapę współpracy celem wskazania tych instytucji 

i organizacji, z którymi pedagodzy współpracują bądź współpracowali. Efektem analizy jest 

wskazanie strategicznych partnerów, którzy są szczególnie cenni.  

Autorzy wyrażają nadzieję, że spis ten będzie szczególnie użyteczny przy wyznaczaniu kolejnych 

celów edukacyjnych i poszukiwaniu nowych możliwości. Na końcu dokumentu zamieszczono plan 

realizacji w szkole projektu „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” wraz  

z propozycjami narzędzi do badania efektów projektu po jego zakończeniu. 

 



Plan współpracy szkoły ze środowiskiem 

Strona - 5 - z 24 
 

1. O szkole 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gdańsku, w skład którego wchodzą: 

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku  

i Gimnazjum Dwujęzyczne nr 52 w Gdańsku 

 

Misją szkoły jest zagwarantowanie wysokiej jakości edukacji. Działania podejmowane przez 

pracowników naszego liceum, tak w sferze dydaktyki, wychowania, organizacji jak i zarządzania, 

mają służyć tworzeniu jak najlepszych warunków dla rozwoju intelektualnego, emocjonalnego 

oraz społecznego uczniów. Naszym zadaniem jest wychowanie młodzieży świadomej 

dokonywanych wyborów i gotowej do autokreacji. Uczeń ma zdobywać wiedzę i umiejętności, 

przygotowywać się do egzaminów zewnętrznych, ale przede wszystkim do dalszego 

funkcjonowania we współczesnym świecie. Uczeń powinien rozwijać swoje zainteresowania, 

uczyć się prawidłowych relacji z drugim człowiekiem, kształtować wrażliwość uczuciową oraz 

rozpoznawać wartości moralne i duchowe zgodnie z przesłaniem Patrona szkoły - Zbigniewa 

Herberta - zachowywać postawę wyprostowaną.  

 

W ostatnich latach zostały zrealizowane ambitne autorskie programy i innowacje; pierwszą  

innowacją pedagogiczną była klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna z rozszerzonym 

programem języka angielskiego. Powstała przy współpracy Fundacji Charytatywnej Roberta Kytsa 

i Jadwigi Roguskiej – Kyts z Chicago, Prezydenta Miasta Gdańska i Politechniki Gdańskiej. 

Znakomite efekty tych działań wyzwoliły ideę powstania przy Liceum Dwujęzycznego Gimnazjum 

Akademickiego. Dzięki zaangażowaniu Pana Prezydenta i Wiceprezydenta Miasta Gdańska, wielu 

Radnych oraz Dyrekcji i Pracowników Wydziału Rozwoju Społecznego podjęta została uchwała  

o utworzeniu Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodzić będzie XX LO  

i Gimnazjum Dwujęzyczne nr 52. 

 

Konsekwencją powołania Dwujęzycznego Gimnazjum było powstanie licealnych oddziałów 

dwujęzycznych. Kładziemy nacisk na kształtowanie kompetencji komunikacyjnych, z jednej strony 

poprzez naukę języka angielskiego, ale także francuskiego i niemieckiego, oraz przygotowywanie  

i motywowanie uczniów do zdobycia certyfikatów, wymianę kontaktów zagranicznych, ale 

przede wszystkim uczenie relacji.  
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W naszej szkole można przygotować się do egzaminu maturalnego poprzez naukę w jednym  

z poniższych profili: 

A) profil medyczno-biologiczny: programy autorskie z  biologii i chemii (podział na grupy w klasie 

I): przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym łącznie w cyklu trzyletnim: biologia, chemia, 

matematyka 

B) klasa autorska matematyczno-fizyczno-informatyczna, dwujęzyczna: przedmioty w zakresie 

rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka, język angielski, zajęcia w systemie 

międzyoddziałowym (olimpijskie, konkursowe), ITN (indywidualny tok nauczania), w liczba 

uczniów w klasie do 18, zajęcia zaliczające matematykę na PG, wstępny egzamin z matematyki, 

języka angielskiego 

C,D) profil innowacyjny: klasy interdyscyplinarne dwujęzyczne: przedmioty w zakresie 

rozszerzonym (od dwóch przy ITN do czterech) wg wyborów dokonanych w klasie pierwszej – 

zajęcia w systemie klasowym i międzyoddziałowym, przedmioty w zakresie rozszerzonym 26 

godziny, 18 godzin jeżyka angielskiego w cyklu trzyletnim, języki obce od pierwszej klasy  

w systemie międzyoddziałowym, wstępny egzamin z języka angielskiego 

E) profil politechniczny, dwujęzyczny: program autorski z fizyki doświadczalnej (w klasie II) 

przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski, wstępny egzamin  

z języka angielskiego 

F) profil przyrodniczy: programy autorskie z biologii i geografii, przedmioty realizowane  

w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia lub biologia, język angielski  

Ponad 540 uczniów realizuje naukę w 19 oddziałach. Kadrę stanowi grupa 50 nauczycieli, w tym 

pedagog szkolny i psycholog. 

Szkoła posiada także bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Uczniowie mogą rozwijać swoje 

zainteresowania, uzdolnienia i talenty, realizować pasje. W szkole działa: 

- Klub Aktora i Muzyka (zajęcia teatralne i muzyczne), odbywają się też lekcje, na których jest 

realizowany autorski program lekcji teatru; 

- realizowany jest program we współpracy z GCPU „Profilaktyka a Ty” (PaT) oraz PaT PORT, XX LO 

jest także organizatorem Pomorskiego Przeglądu Humoru i Teatru 

- Akademia Filmu i Fotografii (cykliczne zajęcia pozalekcyjne) 

- Szkolny Klub Debat Oksfordzkich 

- działają następujące koła: brydżowe i szachowe, koło dziennikarskie, 

- powstały Komplety literackie, Klub dyskusyjny PKS  (polityka- kultura - socjologia) 
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- odbywają się dodatkowe zajęcia z matematyki, fizyki, informatyki i języków obcych 

- uczniowie biorą udział w międzynarodowych zawodach zespołowych „ Nabój” (w zakresie 

matematyki i fizyki), w słupskiej Lidze zadaniowej, Międzynarodowym konkursie matematycznym 

'Kangur” 

- na dodatkowych zajęciach sportowych można trenować piłę siatkową, koszykówkę, piłkę nożną, 

tenis stołowy, a także brać udział w cyklicznych zajęciach terenowych (nocny bieg na orientację 

wzgórzami morenowymi) 

- szkoła jest też organizatorem cyklicznej imprezy „Body lift” (celem imprezy jest badanie 

sprawności uczniów) 

- działa angielska grupa dyskusyjna  

 

Uczniowie mogą brać udział w turniejach, konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, 

przeglądach teatralnych i innych wydarzeniach (szkolnych, lokalnych, ogólnopolskich   

i międzynarodowych). 

W ciągu całego roku mają też miejsce cyklicznie powtarzane imprezy i przedsięwzięcia. Ich 

realizacja przebiega zgodnie z założeniami „Szkolnego programu wychowawczego   

i profilaktycznego”: 

- spektakle, koncerty, przedsięwzięcia artystyczne (uczniowie mogą wziąć udział w takich 

przedsięwzięciach, jak: przegląd teatralny „Bursztynowa Maska, ogólnopolski festiwal teatrów 

młodzieżowych „Most”, przegląd teatrów integracyjnych „Maska”, otwarte prezentacji teatralne, 

otwarte warsztaty recytatorskie 

- Projekt „Szekspir po angielsku” oraz obchody Międzynarodowego Dnia Teatru w XX LO 

- „Ustawka oksfordzka” - całoroczny turniej debat między klasami 

- Międzyszkolna gdańska liga debat – całoroczny cykl rozgrywek między szkołami 

- działania w ramach realizacji unijnych projektów (np. Erasmus+ „Eat-Compeete-Get Fit!” 

dotyczącego zdrowego stylu życia) oraz Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży czy projektu 

konkursowego Deutsch hat Klasse organizowanego przez Instytut Goethego w Warszawie). 

- „Dzień przedsiębiorczości”, „Dzień języków obcych”, międzyszkolny konkurs kulinarny  „Smaki 

kuchni francuskiej” 

 - z Fundacją Gdańską przez rok tworzyliśmy projekt fotograficzny: „Ubieramy Derdiedasy - czyli 

słówka i rozmówki modnie skadrowane” 

- udział w targach naukowych „Salon Maturzystów” 
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- cykl wykładów  „Zaproś naukowca do szkoły” i warsztatów historycznych w ramach współpracy 

z IPN-em 

- współpraca z Pomorską Izbą  Adwokacką „Adwokat przydaje się w życiu” 

- realizacja całorocznego projektu ”Deutsch hat Klasse” 

Młodzież z klasy drugiej Gimnazjum nr 52 w Gdańsku we wrześniu 2017 roku przystąpiła do 

realizacji całorocznego projektu konkursowego „Deutsch hat Klasse” organizowanego przez 

Instytut Goethego w Warszawie. Zadanie konkursowe polegało na zaaranżowaniu przestrzeni do 

nauki języka niemieckiego w taki sposób, aby sprzyjała nauce oraz żeby uczniowie w nowej sali 

czuli się dobrze. Dzięki pomocy rodziców i funduszowi klasowemu pojawiły się  pierwsze zmiany 

w sali i na korytarzu. Uczniowie wraz z opiekunem panią Dorotą Rutkowską zrealizowali cel  

i zostali zaproszeni na galę finałową do Warszawy, podczas której przyznano im pierwsze miejsce 

spośród 114 drużyn z Polski (nagroda główna w kwocie 2000 zł oraz nagroda specjalna - panele 

akustyczne). Dzięki nagrodzie udało się stworzyć nowoczesną pracownię do nauki języka w Polsce 

północnej. 

-  w bibliotece szkolnej odbywają się wykłady, spotkania z twórcami, warsztaty i konkursy 

literackie i poetyckie. Ma tam tez miejsce całoroczny turniej debat międzyklasowych „Ustawka 

oksfordzka”. Działa pod opieką nauczycieli bibliotekarzy szkolny wolontariat. Uczniowie przez 

cały rok uczą po lekcjach uczniów z innych szkół (uczniowie ci są wytypowanie przez MOPS  

i dojeżdżają do XX LO z całego Gdańska). Zorganizowano też wiele akcji społecznych: zbiórkę 

żywności i ubrań dla dzieci poszkodowanych w wojnie w Syrii; przygotowano paczki świąteczne 

– w zimie dla dzieci (akcja „Każdy może pomóc”), na wiosnę dla seniorów. We współpracy  

z Klubem Młodego Wrzeszczaka zorganizowano pomoc w nauce dla dzieci w trudnej sytuacji 

życiowej. Licealiści pomogli zorganizować bal świąteczny dla dzieci.  
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2. O projekcie 

W ramach projektów „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” i „Szkolimy 
uczniów przedsiębiorczych, empatycznych, rozsądnych” w blisko 100 gdańskich szkołach 
podstawowych i ponadpodstawowych prowadzone były działania skierowane do nauczycieli 
i uczniów. Działania przewidziane w projekcie zostały oparte o indywidualne diagnozy 
potrzeb szkół i realizowane były w obszarze kompetencji językowych, matematycznych, 
informatycznych, społecznych, uczenia się, kreatywności i innowacyjności. 
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3. Współpraca z instytucjami wspierającymi 

Zakres dotychczasowej współpracy 

Na co dzień współpracujemy z partnerami wspierającymi działania szkoły: 

- Poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w szczególności z PPP nr 5 na Morenie 

- Centrum Interwencji Kryzysowej  

- Ośrodkiem Terapii Dzieci i Młodzieży 

- Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu 

- Młodzieżowymi Ośrodkami Terapeutycznymi (np. Błękitnym Nowym Portem) 

- MROWISKO Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej (spójny i profesjonalny system 

przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. System ten w kompleksowy sposób 

łączy w sobie działania z zakresu profilaktyki I, II iI II-ciorzędowej adresowane do mieszkańców 

Trójmiasta) 

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (licealiści cały rok prowadzą po południu lekcje dla 

dzieci wytypowanych przez pracowników socjalnych) 

- Fundacją Pomorski Dom Nadziei (kreują postawy obywatelskie mające na celu akceptację 

społeczną i pomoc środowisku osób dotkniętych cierpieniem, chorobą i uzależnieniem. 

popularyzują ideę tolerancji) 

 

Z powyższymi instytucjami szkoła współpracuje na zasadzie: 

* organizacji pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz tym, którzy z różnych 

powodów (zdrowotnych, rodzinnych, społecznych) znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej 

* organizacji warsztatów, spotkań, przedsięwzięć profilaktycznych, których odbiorcami jest 

młodzież z XX LO, a także z innych gdańskich szkół 

* organizacji spotkań dla rodziców 

 

Kierunki dalszej współpracy 
 

Celem placówki w perspektywie długofalowej jest rozwijanie jak najlepszej współpracy, 

uwzględniającej bieżące potrzeby placówki, a także tworzenie „dobrych praktyk' w pomaganiu 
uczniom, rodzicom i nauczycielom. 
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4. Współpraca z partnerami biznesowymi, społecznymi i publicznymi 

Zakres dotychczasowej współpracy 
 

Szkoła współpracowała i współpracuje z różnymi instytucjami wspierającymi, społecznymi, 

biznesowymi. Nauczyciele wykorzystując narzędzie „Mapa współpracy”, przytoczyli blisko 70 

przykładów instytucji, organizacji, firm,  z którymi współpracowali do tej pory. W większości 

przypadków wskazano, iż współpraca będzie kontynuowana. 

a) Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki  

- nauczyciele korzystają z oferty szkoleń (wykładów i warsztatów) 

b) Instytut Pamięci Narodowej (wydział edukacyjny) 

 - uczniowie uczestniczą w warsztatach historycznych 

c) Sąd Rejonowy w Gdańsku 

- udział młodzieży w cyklicznych imprezach, np. w tygodniu edukacji prawnej (wykłady, spotkania, 

warsztaty, debaty) 

d) Rada Dzielnicy Piecki Migowo 

- finansuje różne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, artystycznym czy sportowym (np. 

sfinansowała wykłady o muzyce, warsztaty realizacji dźwięku, ufundowała nagrody w turnieju 

sportowym, itp.) 

e) Wojewódzki Szkolny Klub Sportowy 

- w ramach współpracy z WSKS-em realizowane są cotygodniowe zajęcia sportowe SKS-y 

(siatkówka, piłka ręczna, tenis stołowy) 

f) Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej, Wojewódzki Ośrodek Kultury Fizycznej 

- na terenie XX LO są organizowane powiatowe i wojewódzkie zawody sportowe LICEALIADA  (gry 

zespołowe, lekkoatletyka) 

g) Fundacja „Generacja” 

- współpraca ze szkolnym kołem wolontariatu, działającym w bibliotece 

h) Fundacja Gdańska  

- projekt fotograficzny: „Ubieramy Derdiedasy - czyli słówka i rozmówki modnie skadrowane”. 

Uczniowie w grupach - scenografowie, modele, wizażyści i fotografowie przygotowywali zdjęcia 

zawodów i opisywali je niemieckimi słówkami i kodami QR ze zwrotami. 

i) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna (Manhattan) 

j) Europejskie Centrum Solidarności 
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- udział młodzieży w wykładach, spotkaniach i warsztatach, współpraca przy organizacji ważnych 

wydarzeń szkolnych (ostatnio współpraca w ramach Zjazdu Szkól Herbertowskich) 

k) Centrum Herdera 

- udział uczniów w  konkursie wiedzy o Niemczech 

l) Instytut Goethego 

- udział gimnazjalistów w całorocznym projekcie  „Deutsch hat Klasse” 

m) Instytut Debaty Publicznej 

- współpraca związana ze szkoleniami z debat oksfordzkich, udział uczniów XX LO w debatach 

pokazowych, warsztatach, wykładach i turniejach 

n) Politechnika Gdańska  

- współpraca z Politechniką Gdańską ma charakter procesowy. Przygotowana umowa zakłada 

prowadzenie dodatkowych zajęć na uczelni przez jej pracowników dla gimnazjum, z takich 

przedmiotów, jak: fizyka, informatyka, chemia oraz matematyka. Dla uczniów liceum klasy 

autorskiej zajęcia  prowadzone były we wrześniu na PG, i kończyły się egzaminem zaliczającym 

matematykę pierwszego roku na kierunkach nieinżynierskich. 

o) Pomorska Izba Adwokacka  (warsztaty „Adwokat przydaje się w życiu”)  

- propagowanie etyki w życiu publicznym, zapoznanie z procedurami demokratycznymi, 

kształcenie umiejętności obywatelskich (konsultowanie regulaminów szkolnych, zajęcia 

symulujące wybory lokalne, wizyty w ratuszu; zorganizowanie szkolnych wyborów 

samorządowych, reprezentowanie przez samorząd uczniowski interesów młodzieży przed 

władzami szkoły, dbanie o przestrzeganie praw i obowiązków ucznia, wybory do samorządu 

klasowego i samorządu szkolnego 

p) Colegium Civitas  

- warsztaty samorządowe dla uczniów 

q) Polityczny Klub Dyskusyjny  

-spotkania z politologami 

r) Współpraca z biblioteką na Manhattanie  

-lekcje biblioteczne 

s) Współpraca z ośrodkiem „Alliance Francaise” w Gdańsku  

- przygotowanie uczniów do egzaminów państwowych DELF 

t) Europejski Parlament Młodzieży 

- udział młodzieży w spotkaniach, szkoleniach i warsztatach 
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Kierunki dalszej współpracy 

Rozwijanie współpracy, której spodziewanym owocem będzie ukształtowanie w naszych 

uczniach postawy aktywności w życiu oraz odpowiedzialności za zbiorowość.  

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za sprawy kraju, regionu, środowiska lokalnego. 

Wyrabianie nawyku aktywności fizycznej i troski o zdrowie.  

 

Stawiamy sobie następujące cele: 

- pomaganie uczniom w rozpoznawaniu wartości moralnych i budowaniu hierarchii wartości 

opartej o znajomość praw człowieka,  

- wspomaganie ich w  dążeniach do samodzielnych osądów i działań moralnych, 

- pomaganie  uczniom  w odnalezieniu się w życiu rodzinnym, zawodowym i publicznym, 

- wspieranie uczniów w ich przygotowaniach  do życia w zjednoczonej Europie i świecie, 

- tworzenie atmosfery wzajemnej akceptacji, tolerancji i szacunku w stosunkach międzyludzkich, 

- wspieranie uczniów  w indywidualnym rozwoju, 

- tworzenie atrakcyjnych i nowoczesnych warunków kształcenia w celu dobrego przygotowania 

do matury i na studia, 

- promowanie zdrowego stylu życia i upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania czasu 

wolnego.  
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5. Współpraca z innymi szkołami 

Zakres dotychczasowej współpracy 

a) Współpraca ze szkołami w ramach Międzyszkolnej Gdańskiej Ligi Debat 

- organizowanie całorocznych rozgrywek między szkołami ( 1LO, 8LO, 2LO, 4LO, Zespół Szkół 

Łączności, Gdańska Szkoła Autonomiczna) 

- organizowanie szkoleń dla sędziów 

- organizowanie szkoleń z debatowania dla uczniów i opiekunów drużyn 

b) Współpraca ze szkołami w ramach realizacji projektu Rozwijamy Kompetencje  

i Programujemy Przyszłość 

- w czasie realizacji projektu zainicjowano współpracę z sąsiadującymi szkołami: Szkołą 

Podstawową nr 1 i Szkołą Podstawową nr 2. Podczas spotkań przedstawicielki szkół przedstawiły 

działania realizowane w swoich szkołach oraz nakreśliły obszary wspólne, tj. sport, kultura, 

matematyka, ukierunkowanie na społeczność lokalną dzielnicy Morena, 

- dzięki wsparciu ze strony nauczycieli XX LO udało się stworzyć sieć szkół biorących udział  

w debatach oksfordzkich, przy wsparciu Stowarzyszenia Morena zrealizowano cykl trzech szkoleń 

wprowadzających dla nauczycieli, które prowadzone były przez zespół nauczycieli XX LO,  

efektem tych działań jest ujednolicony system nauczania debat, sposób sędziowania, a przede 

wszystkim utworzenie grup uczniowskich gotowych do debatowania - w debatowanie włączyły 

się szkoły: SP 42, SP 55, SP 67, SP 77, X LO, XIV LO,  każda ze szkół zorganizowała po jednej debacie 

oksfordzkiej. 

c) Współpraca w ramach szkolnego wolontariatu 

- uczniowie XX LO w ramach szkolnego wolontariatu pomagają młodszym uczniom  

w odrabianiu lekcji (współpraca z sąsiadującymi z XX LO szkołami) 

d) Współpraca, ze szkołami w ramach wymiany międzynarodowej 

- eTwinning: 

- realizacje dwóch projektów eTwinning - "Water-Woda-Wasser" oraz "Eat-Compete-Get Fit" -

uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet do współpracy z krajami partnerskimi projektu 

Erasmus+ – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki, eTwinning 

poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do 

nauki i otwarcia na Europę. 

- Program Erasmus + 

Tytuł: "Eat-Compete-Get Fit!" 
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Projekt zakłada współpracę międzynarodową z Turcją, Węgrami, Włochami, Grecją, Niemcami. 

Przewidziane są następujące mobilności: po dwóch uczniów i dwóch nauczycieli do każdego 

kraju, oprócz Turcji, gdzie odbędzie tylko spotkanie dla nauczycieli. Projekt realizowany jest przez 

szkoły średnie. Dzięki projektowi uczniowie nabędą specjalistyczną wiedzę z dziedziny zdrowego 

odżywiania się, prowadzenia zdrowego stylu życia, poszerzą swoją wiedzę z biologii oraz języka 

angielskiego poprzez tworzenie specjalistycznych słowników. Nabędą też szereg umiejętności 

przydatnych w przyszłym życiu zawodowym, takich jak opracowywanie ankiet, analiza 

statystyczna, przeprowadzanie wywiadów i nagrywanie ich, tworzenie prezentacji 

multimedialnych i filmów instruktażowych związanych z tematyką projektu.     

- Program Erasmus + 

Tytuł: „Water - Woda - Wasser” 

Jest to projekt dwustronny ze szkołą średnią w Austrii znajdującej się w miejscowości 

podalpejskiej Türnitz. W projekcie weźmie udział jedna klasa realizująca przedmioty w zakresie 

rozszerzonym z geografii/biologii oraz języka angielskiego. Uczniowie będą zajmowali się 

charakterystyką Morza Bałtyckiego, Pojezierzem Kaszubskim, Słowińskim Parkiem Narodowym, 

Żuławami i innymi terenami Pomorza związanymi z szeroko pojętą tematyką wody.  Będą 

studiowali faunę i florę w/w obszarów, wpływ człowieka i turystki na tych terenach, zgłębią 

zagadnienia związane z ekologią oraz ochroną przyrody. Zaznajomią się również z pojęciem 

zrównoważonego rozwoju. Dzięki projektowi uczniowie udoskonalą swoje umiejętności 

językowe, zdobędą wiadomości  wykraczające znacznie poza podstawę programową z geografii 

oraz specjalistyczne słownictwo z języka angielskiego, rozwiną kompetencje w dziedzinie TIK, 

zaznajomią się z metodą projektu, nauczą się korzystać z platformy eTwinning, kontaktować się 

przez nią ze swoimi zagranicznymi rówieśnikami oraz zamieszczać tam rezultaty swoich działań 

w postaci prezentacji, raportów i filmów. Nabędą też szereg kompetencji miękkich takich jak 

komunikatywność, dynamizm działania, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, zarządzanie 

czasem. 

- Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży 

* polsko–niemiecka wymiana młodzieży funkcjonuje w naszej szkole od 1996 roku, a z naszym 

obecnym partnerem od 2014 roku jest Bechstein Gymnasium Erkner. Rokrocznie bierze w niej 

udział ok. 20 uczniów z każdej strony. Każdy projekt zaczyna się od naszej wiosennej wizyty  

w Niemczech. Uczniowie mieszkają w rodzinach  swoich niemieckich partnerów, których potem 

w czasie rewizyty we wrześniu  goszczą w swoich domach. Program każdego spotkania, oprócz 
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atrakcji turystycznych i towarzyskich, podporządkowany jest jakiemuś tematowi przewodniemu. 

Z racji wspaniałych możliwości, jakie stwarza nam nasza grupa teatralna, często są to wspólne 

przedstawienia teatralne. Zaczęliśmy od „ Dochodzenia” Petera Weissa – sztuki w całości granej 

po niemiecku. Za to przedsięwzięcie otrzymaliśmy Międzynarodową Nagrodę Młodzieżową  

Dolnej Saksonii. Z takim samym uznaniem spotkał się nasz kolejny projekt teatralny, autorska 

sztuka „Spojrzałem w przyszłość i zobaczyłem”, w ośmiu scenach ukazująca trudną, polsko- 

niemiecka historię. Następnie przyszła pora na „Sekret” oraz „Makbeta” po polsku i po 

niemiecku. W zeszłym roku nasza wymiana po raz trzeci znalazła się w finale konkursu o Polsko- 

Niemiecką Nagrodę Młodzieży zorganizowanego i finansowanego przez Polsko-Niemiecką 

Współpracę Młodzieży. "Razem w Europie. Jeden cel" to motto aktualnego konkursu. 

 

Nawiązaliśmy współpracę ze szkołą w Kolonii: Stadtgymnasium Koln-Porz. We wrześniu odbyło 

się pierwsze spotkanie pod hasłem "Nasza wspólna historia w obiektywie". Uczniowie 

wykonywali zdjęcia miejsc, które świadczyły o przecinaniu się polsko-niemieckiej historii. 

Rewizyta odbędzie się w listopadzie 2018.  

Kierunki dalszej współpracy: 

- rozwijanie  kontaktów z młodzieżą innych krajów europejskich  

- motywowanie do nauki języków obcych 

- otwieranie oddziałów dwujęzycznych 

- we współpracy z uczelniami wyższymi, stworzenie klasy olimpijskiej, z możliwością realizowania 

przez uczniów indywidualnego toku nauczania (ITN) 

- tworzenie autorskich programów nauczania, innowacji pedagogicznych, wdrażanie 

nowoczesnych metod i form nauczania i oceniania 
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6. Plan realizacji projektu w szkole 

W ramach realizacji projektu „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” 

powstały takie koła jak: 

- SPInKA (doradztwo zawodowe w szkole) 

- Media Cube (edukacja medialna) 

- dwa Szkolne Koła Europejskie 

- Fundusz Młodzieżowy (uczniowie, pod opieką nauczycieli wzięli udział w 2 edycjach składania 

wniosków oraz jedna grupa uczniów z klasy pierwszej w warsztacie tworzenia i zarządzania 

projektem) 

- „Świat cyfrowy wokół nas” 

- „Szkolne koło konstruktorów modeli pojazdów EKO” 

- nauczyciele wzięli udział w dwóch szkoleniach: „Tablica interaktywna” (24,25.11.2017)  

i „Bezpieczeństwo w sieci” (22.03.2017) zorganizowanych przez firmę VULCAN 

Udział nauczycieli w szkoleniach TiK na pewno przełoży się na metody ich pracy podczas 

zajęć lekcyjnych i wpłynie korzystnie na rozwijanie kompetencji technologicznych uczniów. 

Uczestnictwo uczniów w warsztatach dotyczących Funduszu Młodzieżowego podniosło ich zakres 

wiedzy w tych obszarach, co także przełożyło się na ilość, jak i jakość złożonych projektów. Po 

warsztatach znacząco wzrósł wskaźnik zakwalifikowanych projektów. Łącznie udało się 

zrealizować 16 inicjatyw. Powołanie szkolnego punktu informacji i kariery będzie podnosiło 

kompetencje społeczne, komunikacyjne między rówieśnikami, poszerzy uczniom zakres dostępu 

do informacji w zakresie wyboru uczelni i dalszej kariery. Dzięki udziałowi szkoły w projekcie 

„Cyfrowy uczeń gdańskiej szkoły” uczniowie mogą rozwijać swoje kompetencje informatyczne 

 (w tym związane z obsługą oprogramowania, wyszukiwaniem informacji w różnych źródłach),  

a także różne pasje i umiejętności. Nauczyciel może natomiast poznać rekomendowane i wydajne 

techniki pracy w oparciu o e-technologie w zakresie dowolnego przedmiotu w ujęciu 

interdyscyplinarnym. Placówka zaś została wyposażona w dodatkowe laptopy, tablety, które po 

zakończeniu projektu będą wykorzystane przez większą część społeczności szkolnej podczas 

codziennych zajęć lekcyjnych na różnych przedmiotach, a także na dodatkowych zajęciach 

pozalekcyjnych.  
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W ramach projektu szkoła została doposażona w sprzęt: 

- 2 laptopy, 7 iPadów, 4 pojazdy eko, 2 roboty lego, 2 zestawy klocków lego, 2 zestawy klocków 

do programowania SAM LABS, monitor interaktywny 

- planszówki 

- artykuły papiernicze 

 

Podczas spotkań sieciujących opiekun projektu zaprezentowała debaty oksfordzkie jako 

skuteczną metodę w nauczaniu. Pojawiła się potrzeba zorganizowania szkolenia dla nauczycieli 

celem usystematyzowania wiedzy. Ideę podchwyciły inne szkoły, w tym także podstawowe. Przy 

wsparciu Stowarzyszenia Morena zrealizowano cykl trzech szkoleń wprowadzających dla 

nauczycieli, które prowadzone były przez zespół nauczycieli XX LO. Efektem tych działań jest 

ujednolicony system nauczania debat, sposób sędziowania, a przede wszystkim utworzenie grup 

uczniowskich gotowych do debatowania. W debatowanie włączyły się szkoły: SP 42, SP 55, SP 67, 

SP 77, X LO, XIV LO. Każda ze szkół zorganizowała po jednej debacie oksfordzkiej. To niewątpliwie 

nieplanowany i cenny wpływ projektu na działalność szkoły.  

Wszystkie podjęte działania wpłyną pozytywnie na podniesienie kompetencji 

społecznych, językowych, technologicznych, matematycznych wśród uczniów oraz na wsparcie 

uczniów ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.  
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7. Monitorowanie i ewaluacja  

Działania wspierające realizację projektu w szkole: 

Specjaliści Stowarzyszenia Morena raz w miesiącu organizowali cykliczne spotkania 
sieciujące  w siedzibie Stowarzyszenia, na które byli zapraszani opiekunowie procesu wdrażania 
w szkołach i inni nauczyciele zaangażowani w realizację projektów. Poniżej znajduje się 
zestawienie spotkań sieciujących -  Sieci Współpracy i Samokształcenia Stowarzyszenia Morena:
  

Lp. Data spotkania Tematyka spotkań 
1. 6.04.2017 Prezentacja idei spotkań sieciujących, 

Networking  
2. 11.05.2017 Sieciowanie: koncepcja utworzenia mikro i makro sieci, dyskusja, zapisy, sieciowanie między 

szkołami 
3. 14. 06.2017 

W I LO w Gdańsku 
Projekty edukacyjne RPO WP 2014-2020 
Działanie 3.2 Edukacja ogólna  
Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej 

4. 6.07.2017 Spotkanie grup sieciujących. 
Uwolnij stres przed wakacjami - Taniec terapeutyczny; 
Pochwalmy się – Spółdzielnia uczniowska „Biedroneczka”;  pigułka wiedzy – Sketchnoting.  

5. 3.08.2017 Spotkanie grup sieciujących. Taniec terapeutyczny. Pigułka wiedzy: Komunikacja w grupie. 
Sieciowanie między szkołami. 

6. 07.09.2017 Spotkanie grup sieciujących. Taniec terapeutyczny. Aktualności projektowe. Sieciowanie 
między szkołami. 

7. 5.10.2017 Spotkanie grup sieciujących. Taniec terapeutyczny. Pigułka wiedzy: Wokół sieci – 
doświadczenia Centrum Edukacji Nauczycieli (prezentacja, dyskusja). Sieciowanie między 
szkołami. 

8. 2.11.2017 Spotkanie grup sieciujących. Taniec terapeutyczny. Kryzys w szkole. Sieciowanie między 
szkołami. 

9. 7.12.2017 Sieciowanie: Prezentacje szkół - obszary do współpracy (debaty oksforodzkie) 
10. 4.01.2018 Sieciowanie Prezentacje szkół obszary do współpracy 
11. 1.02.2018 Gamifikacja w edukacji / prezentacja szkolnych kół planszówek 
12. 1.03.2018 GRA BINGO: sieciowanie szkół 
13. 5.04.2018 Wymiana dobrych praktyk (prezentacje szkół) 
14. 10.05.2018 Wymiana dobrych praktyk (prezentacja szkół). 
15. 7.06.2018 Wymiana dobrych praktyk: Szkolny turniej debat oksfordzkich 

Ankieta ewaluacyjna projektu 
Program współpracy szkół 

16. 5.07.2018 Spotkanie grup sieciujących. Baza Wiedzy – narzędzia i aplikacje w pracy nauczyciela. 
17. 6.09.2018 Karta Młodzieżowa - szanse i korzyści dla szkół.  

Oferta szkoleń do końca projektu. 
Ewaluacja projektu. 

18. 4.10.2018 Spotkanie grup sieciujących. Ewaluacja projektu – omówienie wyników ankiet ewaluacyjnych. 
Narzędzia monitorowania wdrażania projektu w szkole. 

 

 

Plan współpracy będzie poddawany monitoringowi i ewaluacji w ramach kwartalnych 
spotkań Rady Pedagogicznej szkoły. W przyszłej ewaluacji efektów projektu Rada Pedagogiczna 
szkoły może wykorzystać poniższy kwestionariusz: 
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Załącznik do Standardów realizacji wsparcia w zakresie Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP 2014-
2020  

 
 Kwestionariusz samooceny dla nauczycieli (rad pedagogicznych) 

 
 

Poniżej podane są wybrane obszary pracy szkoły, które 
mogą uzyskać wsparcie z zewnętrz w celu ich 
doskonalenia i rozwijania1.  
Proszę ocenić, jak w szkole realizowane są działania 
podejmowane we wskazanych obszarach oraz wyrazić 
opinię na temat potrzeby wprowadzania w nich zmian.  
Odpowiedzi proszę udzielić, zaznaczając stosowne pola 
w wybranych kolumnach po prawej stronie tabeli. 

Jak oceniasz 
realizację 

poniższych działań 
w Twojej szkole?   

Czy uważasz, że warto 
rozwijać lub doskonalić 

te działania? 
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Stwarzanie podczas wszystkich zajęć warunków 
kształcenia następujących umiejętności uczniów: 

         

Sprawne komunikowanie się w języku polskim i/lub 
obcym  

         

Krytyczne wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji 
(np. z zasobów Internetu) 

         

Myślenie przyczynowo-skutkowe, wnioskowanie, 
uzasadnianie opinii  

         

Wzajemne uczenie się uczniów we współpracy podczas 
lekcji 

         

Wspólne rozwiązywanie konfliktów występujących  
w klasie 

         

Uczniowska samoocena (samodzielne identyfikowanie 
swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju)  

         

Uwzględnianie przez nauczycieli w pracy 
dydaktycznej i wychowawczej następujących 
aspektów: 

         

Dążenie do wyrównania poziomu osiągnięć w każdej 
klasie 

         

Stymulowanie rywalizacji między uczniami  
         

Wspólne z uczniami ustalanie zasad obowiązujących  
w klasie 

         

Przywiązywanie dużej uwagi do częstego oceniania, 
obliczania średniej ocen)  

         

Oparcie relacji między nauczycielem i uczniem na 
wzajemnym szacunku 

         

Wymaganie od uczniów bezwzględnego 
podporządkowania się decyzjom nauczyciela  

         

Indywidualne negocjowanie z uczniem strategii uczenia 
się 

         

Dostosowanie wymagań do możliwości i umiejętności 
ucznia 

         

                                                                 
1 Należy mieć na uwadze, że w ramach RPO WP 2014 – 2020 wsparcie może być udzielone jedynie w tych obszarach, które 
wymienione zostały w treści regulaminu konkursu, oraz standardów realizacji wsparcia w zakresie Poddziałania 3.2.1 Jakość 
edukacji ogólnej RPO WP 2014-2020.  
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Poniżej podane są wybrane obszary pracy szkoły, które 
mogą uzyskać wsparcie z zewnętrz w celu ich 
doskonalenia i rozwijania1.  
Proszę ocenić, jak w szkole realizowane są działania 
podejmowane we wskazanych obszarach oraz wyrazić 
opinię na temat potrzeby wprowadzania w nich zmian.  
Odpowiedzi proszę udzielić, zaznaczając stosowne pola 
w wybranych kolumnach po prawej stronie tabeli. 

Jak oceniasz 
realizację 

poniższych działań 
w Twojej szkole?   

Czy uważasz, że warto 
rozwijać lub doskonalić 

te działania? 
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Natychmiastowe poprawianie błędów w wypowiedziach 
uczniów  

         

Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów 
         

Realizowanie autorskich programów nauczania 
         

Realizowanie w szkole projektów edukacyjnych 
związanych z następującymi zagadnieniami: 

         

Problemy ekologiczne i ich rozwiązywanie 
         

Poznawanie regionu, jego znaczenia i potencjału 
         

Propagowanie zdrowego stylu życia 
         

Funkcjonowanie we współczesnych realiach 
ekonomicznych  

         

Włączanie uczniów z niepełnosprawnością  
w codzienne życie społeczne szkoły i środowiska 

         

Budowanie środowiska edukacyjnego poprzez:          

Organizowanie w szkole zajęć wyrównawczych  
i terapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, 
socjoterapeutycznych 

         

Akceptowanie uczniowskich inicjatyw i pomoc w ich 
realizacji 

         

Uwzględnianie opinii uczniów w projektowaniu szkolnych 
regulaminów i procedur 

         

Tworzenie szkolnych rankingów klas i uczniów  
         

Traktowanie rodziców jak partnerów decydujących  
o codziennym życiu szkoły 

         

Współpracę z rodzicami dotyczącą edukacji ich dzieci          

Organizowanie wspólnych przedsięwzięć szkoły  
z instytucjami i firmami lokalnymi 

         

Prowadzenie dla uczniów doradztwa edukacyjno-
zawodowego 

         

Wspieranie profesjonalizmu nauczycieli poprzez:          

Organizowanie w szkole szkoleń, kursów i warsztatów dla 
nauczycieli 
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Poniżej podane są wybrane obszary pracy szkoły, które 
mogą uzyskać wsparcie z zewnętrz w celu ich 
doskonalenia i rozwijania1.  
Proszę ocenić, jak w szkole realizowane są działania 
podejmowane we wskazanych obszarach oraz wyrazić 
opinię na temat potrzeby wprowadzania w nich zmian.  
Odpowiedzi proszę udzielić, zaznaczając stosowne pola 
w wybranych kolumnach po prawej stronie tabeli. 

Jak oceniasz 
realizację 

poniższych działań 
w Twojej szkole?   

Czy uważasz, że warto 
rozwijać lub doskonalić 

te działania? 
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Współpracę z uczelniami, placówkami doskonalenia 
nauczycieli i innymi instytucjami (stosownie do  potrzeb 
nauczycieli danej szkoły) 

         

Wymianę doświadczeń w obrębie grona pedagogicznego 
danej szkoły 

         

Wymianę doświadczeń między szkołami 
         

Możliwość indywidualnego korzystania w rozwiązywaniu 
bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych 
ze wsparcia kompetentnych osób z danej dziedziny 

         

Dostępność w szkole najnowszej literatury i czasopism 
dla nauczycieli 

         

 
W przyszłej ewaluacji projektu nauczyciele  szkoły mogą wykorzystać poniższy kwestionariusz, 
przygotowany na potrzeby publikacji Młody Gdańsk: 

Ankieta elektroniczna dla uczniów gdańskich szkół (wersja z dnia 11.06.2018) 

Określ prawdziwość poniższych stwierdzeń: Prawda Fałsz 

1. Chodzę na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkole.   

2. Chodzę na dodatkowe zajęcia pozaszkolne.   

3. W moim środowisku wolontariat jest zajęciem modnym, popularnym, trendy.   

4. Mam wpływ na wybór zajęć pozalekcyjnych, na które chodzę (sama/sam 

wybieram te zajęcia). 
  

5. Umiem radzić sobie z trudnymi emocjami, stresem.   

6. Przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia jest czymś modnym i popularnym 

w moim środowisku. 
  

7. Mam dużo czasu wolnego, ale nie wiem, jak i gdzie go wykorzystać.   

8. Mam kilku przyjaciół, z którymi często spędzam czas w realu. 
 

  

9. Chętnie włączam się w działania samorządu uczniowskiego.   

10. Uważam, że jestem osobą przedsiębiorczą (np. jestem kreatywny/a lub 
wytrwały/a w dążeniu do celu lub mam zdolności organizacyjne  
i przywódcze). 

  

11. Dzięki zajęciom pozalekcyjnym umiem robić nowe rzeczy.    

12. Dzięki udziałowi w zajęciach pozalekcyjnych mam lepsze stopnie.    

13. Wykorzystuję w życiu to, czego się nauczyłem na zajęciach pozalekcyjnych.    

14. Przez udział w zajęciach pozalekcyjnych zmieniam się na lepsze.    

15. W tym roku szkolnym korzystałem/korzystałam z doradztwa zawodowego w 

szkole. 
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16. Szkoła wskazuje mi ścieżkę rozwoju zawodowego (to, kim 

mógłbym/mogłabym zostać w przyszłości). 
  

 

17. Czy w tym roku szkolnym angażowałeś/angażowałaś się w wolontariat?  

a) Tak, jeśli TAK: Czym się zajmowałeś/aś? 

18. Czy jest jakaś osoba medialna/publiczna, która jest dla Ciebie autorytetem? 

a) Tak, tą osobą jest….……………. 

b) Nie mam/ nie znam takiej osoby 

19. Czy kiedykolwiek zarobiłeś/zarobiłaś pieniądze za swoją pracę?  

a) Tak -> Jeśli TAK -> podaj przykład pracy, którą wykonywałeś/wykonywałaś 

b) Nie 

c) Trudno powiedzieć 

20. Co chciałbyś/chciałabyś robić zawodowo w życiu?  (podaj przykład) 

21. Jaką jedną swoją kompetencję/umiejętność chciałbyś/chciałabyś rozwijać? (podaj przykład) 

22. Co najbardziej lubisz robić w czasie wolnym? (podaj przykład) 

23. Podaj jedno miejsce w Gdańsku, gdzie najbardziej lubisz odpoczywać/spędzać wolny czas? (podaj przykład) 

 

Czy kiedykolwiek ….. Tak Nie 
Nie 

pamiętam 

24. wziąłeś/aś udział w wydarzeniu sportowym w Gdańsku? (np. biegu, 

wyścigu/przejeździe rowerowym, zawodach wioślarskich, rowerowym maju, 

meczu piłkarskim, biegu na orientację) 

   

25. wziąłeś/aś udział w festiwalu organizowanym w Gdańsku? (np. FETA, Dźwięki 

Północy, Festiwal Szekspirowski, Mozartiana, Festiwal Smaku Food Trucków, 

Festiwal Teatrów dziecięcych, Festiwal Kolorów). 

   

26. wziąłeś/aś udział w koncercie organizowanym w Gdańsku? (np. koncert 

sylwestrowy, koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, koncerty na Targu 

Węglowym, koncerty organowe). 

   

27. wziąłeś/aś udział w jakimś wydarzeniu literackim? (np. w Wielkim Maratonie 

Czytelniczym, evencie organizowanym przez bibliotekę) 

   

28. Wziąłeś/aś udział w spotkaniu z ciekawym człowiekiem? (pisarzem, 

podróżnikiem, malarzem, sportowcem) 

   

29. Wziąłeś/aś udział w wydarzeniu, które odbyło się w Twojej dzielnicy (np. 

Gdańskie Dni Sąsiadów, spacery po dzielnicy, wykłady, pchli targ dzielnicowy, 

warsztaty, wizyty w Domach Sąsiedzkich) 
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8. Załączniki 

1. Koncepcja pracy szkoły 
2. Program wychowawczy 
3. Prezentacja PROJEKTU 
4. Zestawienie debat oksfordzkich w roku 2018 i szkoleń 
5. Porozumienie z PG 
6. Doradztwo?  

 

 

 


