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Pani  MARZENA   KEDRA - Dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego  w 
Moszczance   oczami krakowskich nauczycieli - animatorów PSAPCF 

 
 
 Załącznik do wniosku Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Otwarte okno” w Moszczance dla kandydata do konkursu „Nauczyciel 
roku 2012”  organizowanego przez „Głos Nauczycielski” i Ministerstwo Edukacji Narodowej  za szczególne osiągnięcia  w dziedzinie 
edukacji dzieci i współpracy ze środowiskiem oraz upowszechnianie nowatorskich rozwiązań. 

„Wychowawca nie jest kowalem łańcuchów, lecz siewcą pożywienia i światła” Celestyn Freinet 

 
            Pani Marzena Kędra jest nauczycielem o trudnych do przecenienia zasługach dla polskiej edukacji ! Opracowała 

min. program nauczania dla pierwszego etapu edukacji inspirowany pedagogiką Celestyna Freineta „Nowoczesna 

edukacja – szkoła w działaniu” -  zgodnie z  nową podstawą programową (program uzyskał akceptację MEN) ,który to 

realizuje już od 2009 roku. W bieżącym roku szkolnym opracowała kolejny program nauczania „Smakowanie Świata” -  

również  uzyskał  akceptację MEN . Mobilizuje też nauczycieli do innowacyjności, to właśnie z jej inspiracji powstał  w 

szkole program nauczania matematyki dla II etapu edukacyjnego, nagrodzony w konkursie ORE na modelowy program 

nauczania. 

             Pani Marzena imponuje nie tylko tworzeniem doskonałych  programów nauczania,  innowacyjnymi metodami 

pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych , pomysłami – inicjatorka i koordynatorka wielu projektów 

edukacyjnych – ale  wspaniałymi kontaktami z uczniami, którym to poświęca cały swój czas, bo na uwadze ma przede 

wszystkim ich wszechstronny i harmonijny rozwój oraz tym, że w codziennej pracy nie poddaje się bezkrytycznie 

lansowanym modom i presji przemysłu wydawniczego ! 

 

Szkoła Pani Kędry,  ma wizję, zasady i plan !  

 

Pani Marzena to osoba ciepła, życzliwa, otwarta w relacjach z innymi nauczycielami, swoimi doświadczeniami 

zawodowymi , przemyśleniami i wiedzą, min. o pedagogice Celestyna Freineta, dzieli się z  nauczycielami z całego kraju, 

organizując ogólnopolskie konferencje i warsztaty metodyczne.  

   

Szkoła, którą kieruje, jest szkołą otwartą dla WSZYSTKICH  NAUCZYCIELI !!!. 

  

      Na podkreślenie zasługuje fakt, że o  każdej porze dnia i godzinie przyjmuje z otwartym sercem, więc nic dziwnego 

,że do Moszczanki przyjeżdżają nauczyciele ze wszystkich zakątków Polski . A co jest tu ważne, że jeszcze napoi i 

nakarmi wspaniałymi pierogami – angażuje się całe grono pedagogiczne – i to wszystko NON PROFIT !!! 

     Szkoła to nie mury, to nie sale „wypełnione” pomocami dydaktycznymi, szkoła to NAUCZYCIEL  przez wielkie „N” ! 

Takim nauczycielem przez wielkie „N” jest Pani Marzena Kędra, która swą postawą i działaniem zasługuje  na ”szóstkę 

z kropką w serduszku”  

  

oraz … na tak znaczące wyróżnienie !  

  

Jest prawdziwym wzorem do naśladowania.  

 

Bo tylko na tak przygotowanym fundamencie , dalszy proces kształcenia i wychowania  może  prawidłowo się  rozwijać !  
 

 

 

 W imieniu  krakowskich nauczycieli                                                                                                                             

animatorów pedagogiki Celestyna Freineta                                                                              

Wanda Silezin 

 

Kraków, 13 czerwca 2012 r 

 

 

 

 

 

 


