Honorowy Profesor Oświaty 2013
Pani Bogusława Bogucka
Kierownik Filii DODN w Jeleniej Górze
Pani Bogusława Bogucka do września 2004 roku pracowała w edukacji
wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze osiągając
wiele sukcesów. Praca Pani Bogusławy Boguckiej z dziećmi oparta była o
jej autorski program edukacji ekologicznej „Pamiętaj o Nas”. Pani Bogusława Bogucka
prowadziła „Małe wydawnictwo”, w ramach którego dzieci pisały, drukowały
i rozpowszechniały broszurki/ulotki ekologiczne. Były to prace dzieci, które powstały jako
podsumowanie zajęć. W roku 2008/2009 prowadziła systematyczne zajęcia z dziećmi 5/6
letnimi w małej szkole wiejskiej w Sosnówce. W ramach zajęć uczyła ich podstawowych
umiejętności psychospołecznych i umiejętności potrzebnych w przyszłej nauce szkolnej.
Uczniowie Pani Boguckiej mieli możliwość uczestniczenia w wielu konkursach szkolnych,
międzyszkolnych czy regionalnych osiągając sukcesy na miarę swoich możliwości.
Nauczycielka była autorem i organizatorem ogólnopolskiego konkursu dla nauczycieli na esej
lub scenariusz zajęć pt. „Etyka w dzisiejszej szkole” (2007/2008). W ramach dzielenia się
wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami była autorem i realizatorem
cyklicznych konferencji dla nauczycieli i pracowników oświaty. Wspierała współpracę
transgraniczną w ramach Interreg III A „Ekoart – konwersacje bez granic”. Organizowała
i prowadziła szkolenia w ramach różnorodnych form doskonalenia, grantów Kuratora
Oświaty, kursów kwalifikacyjnych. Od września 2002 roku pełni funkcję eksperta MEN
wchodzącego w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli
ubiegających się o stopień awansu zawodowego. Przygotowywała i prowadziła szkolenia,
konsultacje dla nauczycieli w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Jest ekspertem
w zakresie edukacji ekologicznej dla nauczycieli oraz organizacji i instytucji, które korzystają
z jej wiedzy, doświadczenia i umiejętności w zakresie doradztwa, sporządzania opinii i analiz,
czego wynikiem są liczne opracowania. Opiniuje programy własne nauczycieli w zakresie
edukacji ekologicznej. Mobilizuje uczniów do pracy na własnym rozwojem poprzez promocję
osiągnięć dzieci w Galerii Dziecięcej w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w Jeleniej Górze. Galeria jest również miejscem wystaw pokonkursowych, które opracowuje,
przygotowuje i prowadzi (np. „Tworzę sercem” (2006), „Niepełnosprawny w oczach
dziecka”(2008), „Pokaż koledze z Saksonii swoją okolicę"(2006), „Karkonosz – Rubezahl –
Rzepiór: Duch Karkonoszy”(2007)). Pani Bogusława Bogucka była wielokrotnie nagradzana za
swoje osiągnięcia. Do licznych nagród zaliczyć należy: 2008 – Nagroda Kuratora Oświaty;
2006 – Nagroda Marszałka Województwa Dolnośląskiego; 2003 - Nagroda Kuratora Oświaty;
2000 – Nagroda Prezydenta Miasta Jeleniej Góry; 1998 – Srebrna odznaka Ministerstwa
Ochrony środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; 1995 – nagroda II stopnia Ministra
Edukacji Narodowej; 2000 – II nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze programy
autorskie edukacji ekologicznej (Program ekologiczny dla klas I – III; wdrażany do dnia
dzisiejszego przez licznych nauczycieli); 2004 - Członek Założyciel Polskiego Stowarzyszenia
Nauczycieli Twórczych; Nominowana w bieżącym roku do Medalu Komisji Edukacji

Narodowej. Pani Bogusława Bogucka ma również na koncie liczne publikacje m.in.: Jak jest
nasza szkoła – Problemy etyczności i etyki w szkole – teoria i praktyka; wyd. AD REM 2009;
Problemy etyczności i etyki w szkole – teoria i praktyka; wyd. AD REM 2009 (redakcja
publikacji); Skarby Karkonoszy – poradnik metodyczny – Karkonoski Park Narodowy 2009
(współpraca przy opracowaniu poradnika oraz wstęp i scenariusz zajęć); Program Edukacji
Ekologicznej dla Miasta Jeleniej Góry na lata 2010 – 2014 (szczególne miejsce zajmuje
edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach); Analiza edukacji ekologicznej na
pograniczu dolnośląskim (w języku polskim i niemieckim) – Edukacja ekologiczna bez granic
na pograniczu dolnośląsko-saksońskim wyd. Herausgeber 2008; Szkolny kalendarz
ekologiczny – Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Jeleniej Górze; 2006 (w każdym
miesiącu autorski scenariusz zajęć); Mój głos – wypowiedzi dzieci na temat współczesnych
zagrożeń ekologicznych – Fundacja Karkonoska 2003 ( zbiór tekstów i prac plastycznych
uczniów, które są wynikiem organizowanych autorskich konkursów literackich i plastycznych
– redakcja publikacja, pozyskanie środków finansowych na publikację); Szkolny Kalendarz
Ekologiczny - Fundacja Karkonoska 2003 (autorskie zdjęcia z działalności programu
ekologicznego, opracowania i propozycje zajęć; pozyskanie środków finansowych na
publikację); Propozycje działań w kształtowaniu postaw ekologicznych młodego pokolenia w
oparciu o własny program – Edukacja ekologiczna 2002 (publikacja wydana przez
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy jako materiał konferencji naukowej).

