
 

         KONKURS  „MŁODY LEKTOR  WMODR  2019” 
 

       W dniu 3 kwietnia br.,  odbył się w naszym Ośrodku  Konkurs pt. „Młody Lektor WMODR 2019”.                    
Uczestnikami konkursu byli młodzi  pracownicy lub o krótkim stażu pracy w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku  
Doradztwa Rolniczego (18 osób z powiatowych zespołów doradztwa rolniczego i działów merytorycznych). 

1. Cele konkursu: 
o Nabywanie przez pracowników umiejętności dydaktycznych i szkoleniowych; 
o Wymiana informacji i doświadczeń  w przygotowaniu programu szkolenia i prezentacji; 
o Nabywanie umiejętności w wykorzystaniu różnych środków i metod aktywizujących słuchaczy; 
o Nabywanie umiejętności  powiązania  informacji teoretycznych z aspektami praktycznymi.      

 
2. Komisja konkursowa:  

o Damian Godziński  -  przewodniczący  (dyrektor WMODR), 
o Małgorzata Micińska-Wąsik  -  z-ca przewodniczącego (z-ca dyrektora WMODR),  
o Sonia Solarz-Taciak - członek (z-ca dyrektora WMODR), 
o Robert Nowacki - członek (dyrektor Oddziału WMODR w Olecku), 
o Maria Suszko - członek (organizator konkursu), 
o Marianna Kuczyńska  - członek. 

 
3.  Przedmiot konkursu: 
Samodzielnie przygotowana prezentacja i przeprowadzona prelekcja na wybrany temat, zgodnie z regulaminem 
konkursu, dla konkretnej doraźnie wybranej grupy lub zespołu słuchaczy. 
 
4. Przebieg konkursu: 
Komisja zapoznała lektorów z regulaminem konkursu, wysłuchała 18 wystąpień i oceniła uczestników konkursu 
według dziewięciu jednolitych kryteriów oceny, które dotyczyły: 

o samodzielnego przygotowania lektora do prelekcji, w tym znajomości konkretnego środowiska   (do 25 pkt.); 
o wartości merytorycznej, w tym pomysłowości i innowacyjności tematu/prezentacji (do 50 pkt.); 
o osobowości prelegenta, w tym postawy i kontaktu z odbiorcami (do 25 pkt.). 

Uczestnicy mieli również możliwość oceny „każdy każdego” i wyboru swoich faworytów, według  tych samych 
kryteriów oceny. 

Integracja  i możliwość wzajemnego zaprezentowania się  „wśród równych sobie”- to ważna forma w edukacji doradców, których  
odbiorcami w codziennej pracy są głównie rolnicy. Wszyscy lektorzy otrzymali dyplomy za uczestnictwo w konkursie.   
Tym, którzy otrzymali najwięcej punktów (według oceny komisji), Dyrektor WMODR przyznał również nagrody pieniężne. 

 
Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu, tematy prezentacji 

Imię                               
i nazwisko PZDR/Dział Temat prezentacji Miejsce/nagroda 

 
Dorota Michniewicz 

Dział technologii produkcji 
rolniczej, O/Olecko 

Innowacje w zakresie zarządzania stadem krów mlecznych                 
do zastosowania w gospodarstwach z powiatu oleckiego 

I miejsce wg oceny komisji                                             
i  I miejsce publiczności                                          

nagroda Dyrektora   WMODR 

 
Joanna Zarucka 

Dział metodyki, doradztwa, 
szkoleń i wydawnictw 

Czynniki decydujące o rodzajach i jakości chleba                                                   
-najstarszego wypieku świata 

II miejsce wg oceny komisji                                             
i III miejsce  publiczności 

nagroda Dyrektora WMODR 
 

Szymon Krysiuk PZDR Bartoszyce Perspektywa rozwoju roślin genetycznie modyfikowanych. 
Korzyści i zagrożenia 

II miejsce wg oceny komisji                                             
nagroda Dyrektora WMODR 

 
Monika Hodór 

Sekcja wiejskiego 
gospodarstwa  domowego 

Czynniki decydujące o jakości jaj                                                                   
– ważne informacje dla konsumentów 

   III miejsce wg oceny komisji                                             
i II miejsce publiczności 

nagroda Dyrektora WMODR 
 

Ewelina Lechowska PZDR Pisz Dobre praktyki w zakresie kaflarstwa                                                            
i rękodzieła manufaktury Góreckiej  z powiatu piskiego 

   III. miejsce wg oceny komisji                                             
nagroda Dyrektora WMODR 

Andrzej  
Wszeborowski 

Dział technologii produkcji 
rolniczej, O/Olecko Innowacje w zakresie rolnictwa wertykalnego  

IV miejsce wg oceny komisji                                             
Aleksandra                     

Szwacka - Skiendziul 
Dział rozwoju obszarów 

wiejskich 
Perspektywa rozwoju gospodarstw - w ramach działania 

„Restrukturyzacja małych gospodarstw z PROW 2014-2020” V miejsce wg oceny komisji                                             

Czesława Orłowska 
Staniszewska PZDR Kętrzyn Perspektywa rozwoju kół gospodyń wiejskich                                      

na przykładzie kół z powiatu kętrzyńskiego VI miejsce wg oceny komisji                                             

Tomasz Pieszko PZDR Mrągowo Czynniki decydujące o opłacalności produkcji i możliwości 
rozwoju bydła mięsnego w powiecie  mrągowskim VII miejsce wg oceny komisji                                             

  


