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Powoli dobiega końca pierwsze półrocze roku
szkolnego 2012/2013. Pierwsza połowa roku znaczona
była niepewnością związaną
z wprowadzeniem przygotowywanej od dawna reformy
szkolnictwa zawodowego
oraz zmianami programowymi w szkołach ponadgimnazjalnych. Dziś można powiedzieć, że choć nie obyło
się bez drobnych komplikacji, to jednak działania dyrektorów szkół oraz zespołów nauczycielskich zaowocowały spokojnym startem
nowych rozwiązań. W najbliższym roku w dalszym
ciągu promować będziemy
obniżenie wieku szkolnego
i bacznie przyglądać się sześciolatkom, które podejmą
naukę w szkole podstawowej. Szczególną uwagę
zwrócimy też na wyniki osiągane przez gimnazjalistów
oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w kontekście
egzaminów zewnętrznych.
Podejmiemy szczególne
działania związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w szkołach oraz placówkach oświatowych, co wiąże
się m. in. z ogłoszeniem
przez Ministra Edukacji Narodowej roku szkolnego
2012/2013 – Rokiem Bezpiecznej Szkoły. Szczegóły
proponowanych przez nas
przedsięwzięć znajdziecie
Państwo na naszej stronie
internetowej, do której przeglądania gorąco zachęcam.
Proszę równocześnie Państwa Dyrektorów, Nauczycieli, Pracowników oświaty
o włączenie się do proponowanych warsztatów, czy
konkursów. Jestem przekonana, że udział w nich przyniesie uczniom i szkołom
wyłącznie korzyści oraz
przekonanie, że w sprawie

szeroko rozumianego bezpieczeństwa nie może być
kompromisów i nie istnieje
„droga na skróty”.
W tym roku zakończyła się również trzyletnia
kadencja działającej przy
Opolskim Kuratorze Oświaty Społecznej Rady Konsultacyjno-Programowej. To dobra okazja, aby zaprezentować prace Rady, te zrealizowane i te, podjęte u progu
nowej kadencji. Podsumowujemy też w tym numerze
Rok Janusza Korczaka w naszym województwie. Za
sprawą szkół obfitował on
w przeróżne interesujące
wydarzenia, często o ponadlokalnym charakterze. Chcemy je jeszcze raz pokazać
i docenić. Tym bardziej, że
wiele placówek naszego województwa odnosiło sukcesy
również w kraju. Z radością
przywołujemy także sylwetki
najlepszych z najlepszych tych pedagogów z Opolszczyzny, których praca, dokonania zawodowe i swoiste
„oddanie się” oświacie zaowocowało prestiżowymi tytułami i nagrodami. Witamy
w gronie opolskich profesorów oświaty: Marię Romanowską i Tadeusza Eckerta.
Otwieramy ten numer biuletynu jednak sylwetką nauczyciela i dyrektora

nie od dziś znanego w kraju.
Marzena Kędra – dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Moszczance, tegoroczna laureatka tytułu
„Nauczyciela Roku” w plebiscycie „Głosu Nauczycielskiego”. Pani Marzena Kędra
i jej placówka już od wielu
lat znajdują się w awangardzie oświatowej regionu
i kraju. To może być świetny
przykład, w jaki sposób z niewielkiej placówki, położonej
poza nurtem wielkomiejskiego zgiełku uczynić miejsce
otwarte, na wskroś nowoczesne edukacyjnie i atrakcyjne dla wszystkich, którzy
pragną nowoczesnej edukacji w niebanalnej formie.
Życząc Państwu pożytecznej lektury składam
najlepsze życzenia noworoczne. Niech będzie on rokiem spokoju, obfitości sukcesów nauczycielskich i uczniowskich oraz realizacji
wszystkich zawodowych
i osobistych planów.
Halina Bilik
Opolski Kurator Oświaty
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Nauczyciel Roku 2012 – Marzena Kędra
„Nasza Mistrzyni z Moszczanki”
Cytowanym tytułem redakcja tygodnika „Głos Nauczycielski” - współorganizator konkursu opatrzyła artykuł poświęcony temu
wydarzeniu. Pozwalamy sobie
„podkupić” ten tytuł, jako że tegoroczną laureatką ogólnopolskiego
konkursu organizowanego przez
„Głos Nauczycielski” i Ministerstwo Edukacji Narodowej została
przedstawicielka Opolszczyzny Marzena Kędra - profesor oświaty,
dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance
k/Prudnika. Pierwszy w historii
konkursu (trwającego od 2002r.)
nauczyciel roku pracujący w szkole
podstawowej. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 100 nauczycieli z całego kraju. Kandydaturę
Marzeny Kędry zgłosiło Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ”Otwarte
Okno”.
Inicjatywy podejmowane
i realizowane przez Panią Marzenę
Kędrę, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Moszczance, którego

jest dyrektorem oraz świetna
współpraca ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Szkoły „Otwarte Okno”
- w znacznym stopniu znane są także czytelnikom naszego kuratoryjnego biuletynu („Oświata Opolska”
nr 1/2010, M. Kędra „Strefa Kreatywna – Moszczanka” Zespół
Szkolno – Przedszkolny w Moszczance, Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły „Otwarte okno” czy
„Oświata Opolska” nr 7/2011,
tekst niżej podpisanej pt. Szkoły
z Opolszczyzny laureatami III
edycji ogólnopolskiego konkursu
„Otwarta szkoła”).
Marzena Kędra jest nauczycielką nauczania zintegrowanego, posiada III stopień specjalizacji
zawodowej w zakresie nauczania
początkowego, tytuł Honorowy
P r of e s or O ś w ia t y ( n a d a n y
w 2010r.), Dyrektor Roku 2010
woj. opolskiego. Jest laureatką wojewódzkiego etapu konkursu MEN
i ORE „Szkoła Obywateli”. W kierowanym przez siebie Zespole
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Szkolno – Przedszkolnym realizuje
autorski program nauczania na I
etapie kształcenia „Nowoczesna
edukacja – szkoła w działaniu”. Za
realizację zadań opisanych w programie szkoła w 2010 r. otrzymała
III nagrodę w ogólnopolskim konkursie Ministra Edukacji Narodowej
„Otwarci na zmiany” oraz I nagrodę MEN i ORE na modelowy program nauczania (2010). Marzena
Kędra jest również autorką programu nauczania „Smakowanie świata” (2012), który otrzymał I nagrodę w konkursie MEN na modelowy
program nauczania do edukacji
wczesnoszkolnej. Wyjątkowa kreatywność Marzeny Kędry sprawia,
że kierowana przez nią szkoła rozpoznawana jest w środowisku regionalnym i ogólnopolskim.
Zafascynowana metodami
francuskiego pedagoga Celestyna
Freineta, nie tylko stosuje je
w praktyce ale i próbuje upowszechniać działając blisko 20 lat
w Polskim Stowarzyszeniu Anima-
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torów Pedagogiki Celestyna Freineta, jako wiceprzewodnicząca Krajowego Zespołu Koordynacyjnego
tego Stowarzyszenia (aktualnie jego
prezes). Humanizm pedagogicznej
koncepcji Freineta, pełna afirmacja
człowieczeństwa na każdym etapie
życia jednostki, czyni tę ideę ponadczasową i uniwersalną. Marzeniem Pani Kędry stało się
„humanizowanie edukacji”. Stosowane przez nią nowatorskie metody nauczania często przynosiły znakomite efekty, spotykając się z akceptacją nauczycieli, rodziców,
uczniów i władz oświatowych. Do
szkoły w Moszczance chcą uczęszczać dzieci z Prudnika i sąsiednich
gmin. Funkcjonuje w tej szkole
„Gazetka Wychowawcza”, odbywają się dziecięce konferencje i debaty zaproponowane przez dzieci.
Swoją wiedzą i doświadczeniami chętnie i systematycznie
dzieli się z innymi prowadząc
warsztaty, kursy, seminaria oraz
wykłady podczas spotkań międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych. Jest autorką progra-

mów nauczania i wielu artykułów,
które powstawały w latach 1993 –
2012. Pod redakcją M. Kędry ukazało się też kilka publikacji
(książek / albumów), których autorami są jej uczniowie.
O działaniach podejmowanych w szkole, sukcesach
uczniów bardzo często informują
media nie tylko lokalne i regionalne. Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Moszczance uzyskał tytuł „Szkoły
Odkrywców Talentów” a w 2012 r.
tytuł Laureata Krajowego w konkursie MEN „Mam 6 lat”.
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jest tak jak być powinno…” („Szkoła moich marzeń”,
Głos Nauczycielski, nr 43 z 24 października 2012r.)
Teodozja Świderska
starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu

Niezależnie od wymienionych (i nie wymienionych) w niniejszym tekście dokonań, sukcesów
Naszej Laureatki i Szkoły w Moszczance, istotę nietuzinkowego podejścia do świata i ludzi prezentowanego przez panią Marzenę Kędrę wyrażają jej własne słowa:
„Godząc moje pragnienia honorowania Osoby w nauczycielu, uczniu,
rodzicu z wymogami szkolnej pracy, udaje mi się kreować szkołę
moich marzeń, w której wszystko

Dzień Edukacji Narodowej – Prószków 2012
woczesnej oferty edukacyjnej
Opolszczyzny.
W związku z tegorocznymi obchodami Dnia Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty
w Opolu przygotowało galę z myślą
o szczególnie wyróżniających się
pracownikach oświaty naszego województwa, która odbyła się
16 października br. w Sali Reprezentacyjnej Hotelu „Arkas” w Prószkowie. Na uroczystości gościli
opolscy parlamentarzyści: Janina
Okrągły i Adam Kępiński. O randze
uroczystości, co za tym idzie –
o istotności spraw oświatowych
w polityce społecznej Opolszczyzny
– świadczy obecność władz naszego województwa. Potwierdziły to
również otwierające galę wystąpienia okolicznościowe gospodarzy
uroczystości: Ryszarda Wilczyńskiego – Wojewody Opolskiego
oraz Haliny Bilik – Opolskiego Kuratora Oświaty, którzy zgodnie potwierdzali fakt, że w szkole tak na-
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prawdę wszystko zależy od nauczyciela, od jego mądrości i doświadczenia. Innymi słowy, jak bardzo by
nie „urynkawiać” oświaty i nie tworzyć różnych paraleli szkoły z procesem produkcyjnym czy działalnością usługową – „szkoła nauczycielem stoi”. Jednocześnie w bardzo
ujmujących słowach Wojewoda
Opolski złożył życzenia wszystkim
pracownikom oświaty, co również
poczynili wcześniej opolscy parlamentarzyści. Oficjalne życzenia złożyli także przedstawiciele związków
zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego – Wanda Sobiborowicz oraz Sekcji Regionalnej
Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” – Piotr Pakosz.
W tym miejscu warto
również nadmienić, że dzięki
uprzejmości Róży Malik, Burmistrzyni Prószkowa - gospodarza
gminy – gościliśmy około 500 nagrodzonych nauczycieli naszego
województwa. Odświętny klimat

Wydarzenia

Największym podziękowaniem za pracę nauczyciela jest
szacunek i uznanie uczniów, wychowanków oraz ich rodziców. Poczucie dobrze spełnionej misji dodaje energii i zapału do dalszych
działań na rzecz edukacji. Halina Bilik, Opolski Kurator Oświaty
w dniu święta polskiej szkoły podziękowała nauczycielom za trud
związany z przewodnictwem i troskliwym wsparciem wychowanków
w poznawaniu świata, w odkrywaniu ich własnych możliwości i talentów, podkreślając, że to nauczyciel
jest często cichym współautorem
życiowych sukcesów młodych ludzi.
Wyrazy wdzięczności zostały skierowane do wszystkich sympatyków
opolskiej oświaty, przedstawicieli
społeczności lokalnych, uczelni
wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i wszystkich tych środowisk,
które rozumieją, wspierają i podejmują wyzwania dla budowania no-
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spotkania uświetnił uroczystość
i nadał jej odpowiednią oprawę.
Następnie odbyła się
część oficjalnego dekorowania nagrodzonych pracowników oświaty
odznaczeniami państwowymi oraz
resortowymi. Odznaczenia państwowe, w tym krzyże zasługi oraz
medale za długoletnią służbę otrzymał 222 osoby, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej uhonorowanych zostało 179 pracowników
oświaty, natomiast nagrody Ministra Edukacji Narodowej otrzymało
11 osób, nagrody Opolskiego Kuratora Oświaty – 49.
Warto również wspomnieć, że przyznano, jak corocznie,
Statuetkę im. Doktora A. Knysza
dla wyróżniającego się matematyka
oraz, co było niezwykle miłym zaskoczeniem, gratulowaliśmy wyróżnienia Pani Marzenie Kędrze,
dyrektorce Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Moszczance,
która w tegorocznej, jedenastej
edycji konkursu MEN i „Głosu Nauczyciela” otrzymała tytuł Nauczyciela Roku 2012. Tegoroczny finał
zbiegł się z jubileuszem tygodnika
„Głos Nauczycielski", który obcho-

dzi swoje 95-lecie. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 15
października (czyli w przeddzień
opolskiej uroczystości z okazji Dnia
Edukacji Narodowej) podczas Gali
Finałowej na Zamku Królewskim
w Warszawie, która zawsze jest
niepowtarzalnym wydarzeniem w edukacyjnym środowisku nazywanym Galą Nauczycielskich Oscarów. Wzięło w niej udział wielu
wybitnych gości, ale przede wszystkim Szczęśliwa Trzynastka finalistów, spośród których jedna osoba
zostaje Nauczycielem Roku. Gratulujemy Laureatce raz jeszcze.
Ceremonia wręczania nagród i dekorowania odznaczeniami
wyróżnionych nauczycieli i pracowników oświaty przebiegała w uroczystej atmosferze również dzięki
bogatemu programowi artystycznemu, który został znakomicie przygotowany i wykonany przez
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka
Chopina w Opolu. Pomiędzy kolejnymi częściami oficjalnymi można
było usłyszeć i zobaczyć sceniczne
realizacje dzieł najwybitniejszych
klasyków: Wolfganga Amadeusza
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Mozarta (arię "Non piu andrai"
z opery "Wesele” Figara czy kwintet z opery "Czarodziejski flet"),
Ferenca Lehara - pieśń Hanny
"Wilio, o wilio" z operetki "Wesoła
wdówka", Emmericha Kalmana –
duet "W rytm walczyka serce śpiewa" z operetki "Księżniczka czardasza" i inne.
Za tę prawdziwą ucztę
duchową należą się podziękowania
dla wykonawców: Agnieszki Węgrzynowskiej (sopran), Magdaleny
Adamowicz (sopran), Anny Grycan
(mezzosopran), Bartosza Nowaka
(tenor), Jakuba Tracza (baryton),
Joanny Wąsiak (fortepian) oraz dla
opiekuna Rafała Żurakowskiego. Finałowy występ na zamknięcie gali
należał do utytułowanej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół
Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu pod batutą Krzysztofa Ligenzy, która pożegnała gości wiązanką standardów muzyki filmowej
i jazzowej.
Mariusz Mueller
starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu
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Konferencje grantowe Opolskiego Kuratora Oświaty,
jako forma doskonalenia zawodowego nauczycieli
i kadry kierowniczej w oświacie

„Nauczyciel w cyfrowej szkole”
W dniach 7 i 8 listopada
br. w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu odbyła
się konferencja regionalna pt.
„Nauczyciel w cyfrowej szkole” zorganizowana w ramach grantów
edukacyjnych Opolskiego Kuratora
Oświaty. Oprócz uczestników
lokalnie zgłoszonych na konferencję
w osobach nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek Opolszczyzny, zostali na nią zaproszeni również kuratorzy oświaty z całej Polski, samorządowcy oraz inne osoby

zainteresowane tematyką cyfryzacji
w oświacie.
Tematem przewodnim
konferencji była rola i miejsce nauczyciela w szkole w dobie cyfryzacji
technologii. Prezentacje i warsztaty przygotowane zostały przez
wiodące w tej branży korporacje,
a treści – ukierunkowane na najnowsze rozwiązania technologii
cyfrowej stosowane w edukacji.
Wykład inauguracyjny wygłosił prof.
Maciej Sysło, znany w kręgach edukatorów i oświatowców propagator idei cyfrowego świata w edukacji. W swoim wystąpieniu skoncentrował się na wyzwaniach, jakie
stoją przed współczesną szkołą
w obliczu inwazji nowoczesnych
i szybko ewoluujących technologii.
Konferencji towarzyszyła
wystawa najnowszych rozwiązań
dla cyfrowej szkoły. W pierwszym
dniu spotkania poza wykładami
wprowadzającymi omówiony został
wprowadzany w województwie
opolskim projekt pod nazwą
„Opolska eSzkoła, szkołą ku przy-
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szłości”. W ten sposób przybliżone
zostały praktyczne rozwiązania
dostępne obecnie dla edukacji
w zakresie wykorzystania zasobów
eSzkoły. Zaprezentowano również
projekty systemowe związane
z wdrażaniem ICT w szkole realizowane w Polsce z wykorzystaniem
funduszy UE.
Drugi dzień konferencji
rozpoczął panel dyskusyjny z udziałem przybyłych kuratorów oświaty,
podczas którego dyskutowano nad
kształtem i celem wdrażania projektów cyfryzacyjnych w edukacji.
Wymieniano się doświadczeniami
w zakresie realizacji różnych projektów o podobnej tematyce i zakresie, zastanawiano się również
nad stanem przygotowania szkół do
wyzwań cywilizacyjnych oraz miejscem nowych technologii w procesie edukacji. Następnie uczestnicy
konferencji wzięli udział w zajęciach
poświęconych m.in.: mobilnym
technologiom w edukacji, zastosowaniu technologii informatycznej
w edukacji w tzw. „chmurach”.

Wydarzenia

Konferencje w ramach grantów
Opolskiego Kuratora Oświaty są
zawsze okazją do wysłuchania wybitnych osobistości ze świata nauki
oraz specjalistów, którzy dzielą się
uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki temu dyrektorzy szkół i nauczyciele wzbogacają swój warsztat pracy o najnowsze
zdobycze nauki i sprawdzone
w praktyce doświadczenia.
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Kuratorzy oświaty mieli również
możliwość bezpośredniego zapoznania się z funkcjonowaniem projektu eSzkoła w województwie
opolskim, biorąc udział w spotkaniach z nauczycielami i uczniami PG
nr 5 w Opolu oraz PSP w Komprachcicach, podczas których zaprezentowano rozwiązania z wykorzystaniem technologii cyfrowych
przyjęte w tych placówkach.
Konferencja „Wielokulturowość na
Śląsku Opolskim” w ramach VII
Wojewódzkiego Forum Edukacji
Regionalnej

Wydarzenia

Grupa pięćdziesięciu
nauczycieli z całego województw
wzięła udział w konferencji
oraz warsztatach przewidzianych
w ramach VII Wojewódzkiego
Forum Edukacji Regionalnej. Celem
Konferencji było omówienie wielokulturowości na Śląsku Opolskim,
jako różnicującej wartości na tle
innych regionów Polski w kontekście historii, języka, tradycji oraz
obyczaju. Istotnym walorem spotkania była wymiana doświadczeń
z zakresu edukacji regionalnej pomiędzy nauczycielami i regionalistami z różnych części województwa. Konferencja Edukacji Regionalnej była bowiem adresowana do
pracowników ośrodków metodycznych, nauczycieli przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, którzy na
swoich zajęciach realizują treści
związane z edukacją regionalną.
W obrębie poruszanych treści
wystąpień oraz warsztatów mieściły się również obszary żywo związane z edukacją obywatelską dzieci
i młodzieży oraz wychowaniem ku
wartościom uniwersalnym i społecznym. Głównym organizatorem
z ramienia Opolskiego Kuratora
Oświaty było Regionalne Centrum
Rozwoju Edukacji, a współorganizatorami konferencji był Uniwersytet
Opolski, Instytut Śląski w Opolu
oraz Muzeum im. Jana Dzierżona
w Kluczborku.
W szerokie zagadnienie
wielokulturowości Śląska swoim
wykładem niezwykle zajmująco
i barwnie wprowadziła profesor
Dorota Simonides, nawiązując do
średniowiecznych prapoczątków
osadnictwa na terenach zajmowanych przez plemiona Ślężan i Opolan, do przenikania kultur na
pograniczu wpływów dawnego

państwa Wielkomorawskiego, później Czech i Germanów na społeczności zamieszkujące ziemie śląskie,
będące w obrębie państwa polskiego za czasów piastowskich. Historyczny kontekst różnych przemian
kulturowych był tylko pretekstem
do przedstawienia klarownego
dowodu, jak trudno jest orzec
o rzeczywistej przynależności jakiegoś wytworu kultury duchowej czy
materialnej do jednej nacji na obszarze, który cechuje się od wieków mozaiką wielokulturowości
obecnej w każdej dziedzinie życia.
Sztandarowym przykładem, do
którego nawiązał również prof. Jan
Miodek w swojej dysertacji o języku, jako obszarze przenikania wielokulturowości – był zabytek piśmiennictwa polskiego (Księga
henrykowska 1270 r.) rejestrujący
tu na terenach Śląska – pierwsze
zdanie zapisane w języku polskim.
Otóż zostało ono wypowiedziane
przez polskiego chłopa do żony
czeskiego pochodzenia, podczas
mielenia mąki w żarnach („Daj ać ja
pobruszę a ty pocziwaj.”). Zostało
ono zapisane przez niemieckiego
zakonnika w łacińskojęzycznej księdze. Profesor Miodek w gawędziarskim stylu rozwijał wśród
słuchaczy przykłady na wielokulturowość Śląska, zaczerpnięte z żywego języka oraz różnych sytuacji
komunikacyjnych.
Następnie o wybitnych
Ślązakach i ich wkładzie w rozwój
różnych dziedzin życia społecznego
opowiadała prof. Joanna Rostropowicz z Uniwersytetu Opolskiego,
natomiast dr Maciej Borkowski
z Instytutu Śląskiego w Opolu podjął temat obecności kultury żydowskiej na Śląsku Opolskim w wykładzie „Gdyby kamienne tablice
umiały mówić…, czyli o sławnych
opolanach diaspory żydowskiej”.
Ogromny wkład w rozwój kulturowy Śląska Opolskiego mieli Kresowianie, przybywający na tereny
Śląska szczególnie w okresie powojennym. Wiedzą na temat
wybitnych Kresowian związanych
Opolszczyzną podzieliła się ze słuchaczami prof. dr hab. Maria Kalczyńska. W zakresie doskonalenia
warsztatu pracy nauczyciela dr
Józef Szewczyk przedstawił założenia koncepcyjno-metodyczne projektu edukacyjnego.
Grupa konsultantów
i nauczycieli metodyków poprowa-
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dziła dla nauczycieli warsztaty m.in.
z zakresu prowadzenia zajęć muzealnych w edukacji regionalnej na
przykładzie muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku (dr Józef Szewczyk); wykorzystania zasobów izby
regionalnej w edukacji środowiskowej (Helga Bieniusa); Ocalić od
zapomnienia… - żydowskie nekropolie w edukacji szkolnej (Grażyna
Jurowicz); projektowanie szkolnej
wycieczki dydaktycznej (Alicja Mrugała). W drugim dniu konferencji
uczestnicy brali udział w zajęciach
terenowych „Śladami wielokulturowości po ziemi dobrodzieńskokluczborskiej”. Należy mieć nadzieję, że bogato przygotowany program konferencji przyczyni się do
wprowadzenia ciekawych rozwiązań dydaktycznych i treści edukacyjnych w zakres projektowanych
zajęć przez nauczycieli a także samych uczniów.
Mariusz Mueller
starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu
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Konferencja „Nie ma dzieci – są ludzie”

Opolski Kurator Oświaty - Halina Bilik otwiera konferencję „Nie ma dzieci—są ludzie”

Opolskie spotkanie
otworzyli uczniowie Publicznego
Liceum Ogólnokształcącego nr V
w Opolu. W ich wykonaniu zobaczyliśmy także wymowną w swym
przesłaniu i poruszającą inscenizację sądu koleżeńskiego. Na ławie
oskarżonych zasiedli Brak Znajomości Praw Dziecka i Brak Odpowiedzialności, próbujący dowieść
swojej niewinności. Sąd z uwagą
wysłuchał argumentów obrony
i samych oskarżonych oraz zeznań
świadków – Dziecka i Dorosłego.
Proces dobitnie unaocznił skalę
problemu łamania praw człowiekadziecka w naszym społeczeństwie,
zwrócił uwagę jak często dorośli
ignorują zdanie dzieci w kluczowych dla nich kwestiach, nie dopuszczają ich do głosu zasłaniając
się większym doświadczeniem,
życiową mądrością czy wręcz –
paradoksalnie – miłością i troską
o ich dobro. Sąd orzekł o winie
oskarżonych, w uzasadnieniu wyroku podkreślając konieczność budowania wiedzy z zakresu praw dziecka tak u najmłodszych, jak i dorosłych, by byli w pełni odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za
drugiego człowieka, by szanowali
jego wolności i prawa. Janusz Korczak z całą pewnością był pierw-

OŚWIATA

szym rzecznikiem praw dziecka,
mówił jak kochać dziecko mądrą
miłością, jak wychowywać do tolerancji, dialogu, samorządności,
demokracji. W Domu Sierot wprowadził samorządy podopiecznych,
które w ramach swoich kompetencji mogły przed dziecięcym sądem
stawiać wychowawców, którzy
dopuścili się złego lub niesprawiedliwego traktowania dzieci. Z jego
inicjatywy powstało także pierwsze
pismo redagowane przez dzieci
zatytułowane „Mały Przegląd”.
Przedstawiona inscenizacja wprost
nawiązywała do tej spuścizny.
O postaci Janusza Korczaka w ciekawy sposób opowiedzieli uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim. Przygotowali oni prezentację ukazującą Starego Doktora – lekarza z wykształcenia, pisarza
z talentu, wychowawcę i pedagoga
z wyboru i powołania – oczami
jemu współczesnych, w cytatach
zamykając jego otwartość na świat,
serce dla dziecka i brak zrozumienia dla obłudy dorosłych.
Artystycznie spotkanie
okrasiły przedszkolaki z Przedszkola Publicznego nr 6 w Opolu, które
brawurowo wykonały utwory muzyczne i zaprezentowały scenki

Wydarzenia

2 października 2012 r.
w Studenckim Centrum Kultury
Uniwersytetu Opolskiego odbyła
się ostatnia – szesnasta – z cyklu
ogólnopolskich konferencji organizowanych przez Rzecznika Praw
Dziecka pod wspólnym hasłem
„Nie ma dzieci – są ludzie”. Współorganizatorem konferencji było
Kuratorium Oświaty w Opolu oraz
Uniwersytet Opolski.
Konferencje organizowane były w związku z ustanowieniem
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2012 Rokiem Janusza
Korczaka – światowej sławy prekursora działań na rzecz praw
dziecka. Jak podkreślono w uchwale – nie tylko głosił on i realizował
w praktyce ideę respektowania
praw i interesów dzieci, ich samostanowienia i emancypacji, ale wierność tym poglądom potwierdził
własnym życiem tworząc i prowadząc Dom Sierot w Warszawie
i wybierając śmierć w komorze
gazowej niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Treblince
wraz ze swoimi 192 wychowankami. W 2012 roku przypada setna
rocznica utworzenia Domu Sierot
przy Krochmalnej i siedemdziesiąta
rocznica tragicznej śmierci tego
wybitnego wizjonera i arcymistrza
myśli pedagogicznej, stąd rok ten
jest szczególny dla wszystkich,
którzy czują się związani z szeroko
pojętą oświatą i wychowaniem,
którym los dziecka leży głęboko na
sercu.
Październikowa konferencja adresowana była do uczniów
gimnazjów i liceów, wychowanków
młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków
szkolno-wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii.
Udział wzięli w niej także przedstawiciele Policji, służb kuratorskich,
pedagodzy, pracownicy pomocy
społecznej, nauczyciele, studenci.
Wśród gości specjalnych znaleźli
się Kawalerowie Orderu Uśmiechu
w osobach Pani Heleny Wąchały
i Państwa Teresy i Kazimierza Jednorogów.
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idealnie obrazujące relacje panujące
pomiędzy dwoma tak sobie bliskimi, a tak odmiennymi światami:
światem dorosłych i światem dzieci.
Druga – „dorosła” część
spotkania miała charakter sesji
naukowej. Myślą przewodnią konferencji było prawo dziecka do bezpieczeństwa, dlatego wystąpienia
zaproszonych prelegentów koncentrowały się wokół tej tematyki.
Moderatorem sesji był dr Piotr
Sikora, prodziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. O bezpiecznym
dzieciństwie w myśli Janusza Korczaka mówiła prof. zw. dr hab.
Józefa Brągiel, o prawie dziecka do

autonomii Dorota Zawadzka, doradca Rzecznika Praw Dziecka,
znana jako Superniania, z kolei
o edukacji bez przemocy Grażyna
Cebula z Regionalnego Ośrodka
Metodyczno-Edukacyjnego Metis
w Katowicach, a o prawie dziecka
do odpowiedzialności sędzia Anna
Maria Wesołowska, członkini Rady
do Spraw Pokrzywdzonych przy
Ministrze Sprawiedliwości.
Spotkanie z całą pewnością było dla wszystkich licznie
zebranych ciekawą lekcją, udowodniło, iż wiedza z zakresu praw
dziecka ma charakter powierzchowny i wybiórczy, a kwestia
podmiotowości dziecka i przynależnych mu wolności jest niejedno-

krotnie opacznie rozumiana, co
prowadzi do antagonizmów w relacjach pomiędzy dziećmi i dorosłymi. Stąd koniecznym staje się poszukiwanie skutecznych metod
popularyzacji wiedzy w tej dziedzinie, budowanie świadomości społecznej, a przede wszystkim dążenie
do zrealizowania marzenia Janusza
Korczaka o świecie przyjaznym
dziecku.
Liliana Bisowska – Rzecznik Praw
Dziecka i Ucznia w woj. opolskim,
dyrektor Wydziału Organizacji
i Pragmatyki Zawodowej
Kuratorium Oświaty w Opolu.

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO I FUNKCJONOWANIA KURATORIUM OŚWIATY OPUBLIKOWANE W OKRESIE
OD DNIA 1 CZERWCA 2012 r. DO DNIA 31 GRUDNIA 2012 r.

Prawo Oświatowe

1. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie maksymalnych
cen mleka i przetworów
mlecznych dostarczanych
do przedszkoli i szkół
w roku szkolnym 2012/2013.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 656).
Data wejścia w życie: 1 września 2012 r.
2. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 14 czerwca 2012 r.
w sprawie szczegółowych
warunków
udzielania
pomocy finansowej uczniom
na zakup podręczników.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 706).
Data wejścia w życie: 6 lipca
2012 r.
3. Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 15 czerwca 2012 r.
w sprawie wysokości środków
finansowych przeznaczonych
na wypłatę dopłaty krajowej
w roku szkolnym 2012/2013.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 716).
Data wejścia w życie: 3 lipca
2012 r.

4.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
czerwca 2012 r. w sprawie
dopuszczania do użytku
w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz
dopuszczania do użytku
szkolnego podręczników.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 752).
Data wejścia w życie: 18 lipca
2012 r. z wyjątkiem § 5 i § 7,
które wchodzą w życie
z dniem 1 września 2012 r.

5.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca
2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę
w dniu wolnym od pracy.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 790).
Data wejścia w życie: 1 września 2012 r.
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6.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca
2012 r. w sprawie przypadków,
w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych
można przyjąć osobę, która
ukończyła 16 albo 15 lat, oraz
przypadków, w jakich osoba,
która ukończyła gimnazjum,
może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 857).
Data wejścia w życie: 1 września 2012 r.

7.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, Ministra
Zdrowia, Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra
Sprawiedliwości z dnia 31 lipca
2012 r. w sprawie sposobu
organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych
właściwych
dla
wyznania zielonoświątkowego
dzieciom i młodzieży.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 932).
Data wejścia w życie: 17 sierp-

NR

nia 2012 r.
8.

9.

10.

11.

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy
dzieciom i uczniom w formie
zasiłku losowego na cele
edukacyjne
w
2012r.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 940).
Data wejścia w życie: 21 sierpnia
2012 r.

13.

Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r.
o zmianie ustawy o systemie
informacji oświatowej oraz
n i e k t ó r yc h i n n yc h us t a w.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 941).
Data wejścia w życie: 31 sierpnia
2012 r.

14.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia
2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na
egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów
oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 945).
Data wejścia w życie: 1 września
2012 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia
2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu danych gromadzonych
w bazach danych oświatowych,
zakresu danych identyfikujących
podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów
przekazywania danych między
bazami danych oświatowych
oraz wzorów wydruków
zestawień
zbiorczych.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 957).
Data wejścia w życie: 1 września
2012 r.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 22
sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku
Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu
„Owoce
w
szkole”.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 961).
Data wejścia w życie: 25 sierpnia

15.

16.

17.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23
sierpnia 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie
organizacji kształcenia dzieci
obywateli polskich czasowo
przebywających za granicą.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 967).
Data wejścia w życie: 30 sierpnia 2012 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27
sierpnia 2012 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 977).
Data wejścia w życie: 1 września 2012 r.
Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r.
o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz ustawy o zmianie
ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 979).
Data wejścia w życie: 31 sierpnia 2012 r., z wyjątkiem art.
1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b–e,
które wchodzą w życie
z dniem 1 stycznia 2013 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28
sierpnia 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie
warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach
i oddziałach oraz w ośrodkach.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 981).
Data wejścia w życie: 1 września 2012 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28
sierpnia 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie
warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach,
szkołach
i oddziałach ogólnodostępnych
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lub
integracyjnych.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 982).
Data wejścia w życie: 1 września 2012 r.
18.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14
września 2012 r. w sprawie
egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz
egzaminu sprawdzającego,
przeprowadzanych przez
komisje egzaminacyjne
izb
rzemieślniczych.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1117).
Data wejścia w życie: 25 października 2012 r.

19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października
2012
r.
w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania
oddziałów sportowych, szkół
sportowych oraz szkół
mistrzostwa sportowego.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1129).
Data wejścia w życie: 17 października 2012 r.

20.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie
kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1152).
Data wejścia w życie: 7 listopada 2012 r.

21.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października
2012
r.
zmieniające rozporządzenie
w
sprawie
placówek
doskonalenia nauczycieli.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1196).
Data wejścia w życie: 31 października 2012 r., z wyjątkiem
§ 1 pkt 5, który wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia
2016 r.

22.

Program Współpracy między
Ministrem Edukacji Narodowej
Rzeczypospolitej Polskiej
a Ministerstwem Szkolnictwa,
Młodzieży i Kultury Fizycznej
Republiki
Czeskiej
w dziedzinie edukacji,
podpisany w Warszawie
dnia 20 września 2012 r.

Prawo Oświatowe

12.

2012 r.
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(M. P. z 2012 r. poz. 803).
Data wejścia w życie: 20 września 2012 r.
23.

24.

25.

Oświadczenie Rządowe z dnia
10 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej
Polskiej Programem współpracy między Ministrem Edukacji
Narodowej Rzeczypospolitej
Polskiej a Ministerstwem
Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji,
podpisanym w Warszawie
dnia 20 września 2012 r.
(M. P. z 2012 r. poz. 804).
Program Współpracy między
Ministrem Edukacji Narodowej
Rzeczypospolitej Polskiej
a Ministerstwem Szkolnictwa,
Młodzieży i Kultury Fizycznej
Republiki
Czeskiej
w dziedzinie edukacji,
podpisany w Warszawie dnia
20 września 2012 r.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1250).
Data wejścia w życie: 20 września 2012 r. (data ogłoszenia:
15 listopada 2012 r.)

Prawo Oświatowe

Oświadczenie Rządowe z dnia
3 października 2012 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej
Polskiej Programem współpracy między Ministrem Edukacji
Narodowej Rzeczypospolitej
Polskiej a Ministerstwem
Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji,
podpisanym w Warszawie dnia
20 września 2012 r.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1251).
Data ogłoszenia: 15 listopada
2012 r.

26.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1279).
Data wejścia w życie: 22 listopada 2012 r.

27.

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 listo-

pada 2012 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Edukacji
Narodowej lub przez
niego nadzorowanych.
(M. P. z 2012 r. poz. 911).
Data ogłoszenia: 30 listopada
2012 r.
28.

Ustawa z dnia 10 października
2012 r. o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, przyjętej
dnia 20 listopada 1989 r.
w
Nowym
Jorku.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1333).
Data wejścia w życie: 15 grudnia 2012 r.

29.

Ustawa z dnia 10 października
2012 r. o zmianie zakresu obowiązywania Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty
zbrojne, przyjętego dnia 25
maja 2000 r. w Nowym Jorku.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1335).
Data wejścia w życie: 15 grudnia 2012 r.

30.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do
zajmowania w bibliotekach
stanowisk bibliotekarskich
oraz stanowisk dla specjalistów
innych zawodów związanych
z działalnością biblioteczną.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1394).
Data wejścia w życie: 27 grudnia 2012 r.

31.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2012
r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących
członkami korpusu służby
cywilnej zatrudnionych
w urzędach administracji
rządowej i pracowników
innych
jednostek.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1403).
Data wejścia w życie: 12 grudnia 2012 r.

32.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stawek,
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szczegółowego sposobu oraz
trybu udzielania i rozliczania
dotacji przedmiotowych do
podręczników szkolnych.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1501).
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2013 r.
33.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 grudnia 2012 r. w sprawie
kryteriów i trybu dokonywania
oceny pracy nauczyciela, trybu
postępowania odwoławczego
oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1538).
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2013 r.

34.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
20 grudnia 2012 r. w sprawie
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu
terytorialnego w roku 2013.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1541).
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2013 r.

35.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
20 grudnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu danych
dziedzinowych gromadzonych
w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych
do bazy danych systemu
informacji oświatowej.
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1547).
Data wejścia w życie: 1 stycznia 2013 r.
Dagmara Karońska – Maj
Referent prawny Kuratorium
Oświaty w Opolu
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Społeczna Rada Konsultacyjno – Programowa przy Opolskim Kuratorze
Oświaty – kilka refleksji o jej powstaniu i działalności w I kadencji
Społeczna Rada Konsultacyjno –
Programowa przy Opolskim Kuratorze Oświaty powstała z inicjatywy Opolskiego Kuratora Oświaty pani Haliny Bilik. Powstanie Rady
poprzedziły konsultacje pani Kurator w środowisku byłych i aktualnych pracowników oświaty, pracowników odpowiedzialnych za
oświatę w samorządach i w środowiskach uczelni wyższych w regionie opolskim. Uroczyste powołanie
Rady z udziałem wojewody opolskiego - Ryszarda Wilczyńskiego
odbyło się w dniu 19 maja 2009 r.
w Złotej Sali Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. W trakcie tego
spotkania pani Kurator wręczyła
akty powołania członkom Rady.
Członkami Rady zostali:

• Kazimierz Burtny - pracownik Katedry Metodyki Instytutu Wychowania Fizycznego Politechniki
Opolskiej, były konsultant Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, były dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
w Opolu,
• Jan Cieślik - wykładowca Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, były
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Zawadzkiem,
• Renata Cygan - wicedyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Opolu, wojewódzki doradca EURES,
• Grażyna Dębicka - Ozorkiewicz
naczelnik Wydziału Oświaty, spraw
samorządowych i BHP w Izbie Rze-

• Adam Feusette - były dyrektor
Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu, były przewodniczący, a obecnie członek Rady Programowej Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu,
• Irena Koszyk - naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola,
prezes Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych w Regionie Opolskim,
była dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu,
• Jolanta Lamm - dyrektor Zespołu
Placówek Oświatowych w Tomicach, nauczycielka języka polskiego, zdobywczyni Złotej Spinki 2009
w kategorii Kultura,
• Maria Nowak – starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu, była
wicedyrektor i nauczyciel przedmiotów zawodowych Zespołu
Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w
Opolu, były doradca metodyczny
Miejskiego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Opolu,

to na nim do realizacji Regulamin
Społecznej Rady, który uzyskał
aprobatę pani Kurator w dniu 26
czerwca 2009 r.
Stały fragment działalności Społecznej Rady w każdym roku I kadencji
stanowiło między innymi:
- odbywanie posiedzeń Rady w ilości od 4 do 6 spotkań, lub w zależności od aktualnych potrzeb,
- opracowywanie corocznych planów działalności Rady o charakterze otwartym,
- konsultowanie niektórych zagadnień oświatowych na życzenie
Opolskiego Kuratora Oświaty,
- wypracowywanie opinii dotyczących różnych zagadnień oświatowych, w tym opinii z zakresu stosowania prawa oświatowego,
- prowadzenie wybranych prac,
ważnych zdaniem Rady i kierownictwa Kuratorium ze względu na aktualna sytuację oświatową w regionie opolskim.

• Danuta Rudnicka - dyrektor
Szkoły Podstawowej w Pilszczu, Lider Odnowy Wsi, członek Rady
Powiatu,

Rada w kolejnych latach zajmowała
się także między innymi:

• Alicja Skubacz - prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego „Kapitał Przyszłości”, była dyrektor Miejskiego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Opolu, była wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
w Opolu, była wicedyrektor Technikum Mechanicznego w Opolu,

- zmianami w programach nauczania i podstawach programowych,

• Eugeniusz Szymaniec - były dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
nr 1 w Strzelcach Opolskich.
Następnie dokonano wyboru przewodniczącego Rady został nim Adam Feusette. Pierwsze, w pełni robocze posiedzenie Rady odbyło się
w dniu 25 czerwca 2009 r., przyję-
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- zmianami w prawie oświatowym,

- reformą sieci szkół,
- współpracą szkół i placówek
oświatowych z uczelniami wyższymi, wypracowując w tych sprawach
opinie i stanowiska.

Analizy, podsumowania

• Marek Białokur - nauczyciel historii, wicedyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu, adiunkt
w Katedrze Historii Krajów Europy
Środkowo – Wschodniej Instytutu
Historii Uniwersytetu Opolskiego,
członek Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Opolu
(przewodniczący sekcji historycznej),

mieślniczej w Opolu,

W pierwszym roku działalności Rady przyjęto do realizacji opracowanie tematu: „Współpraca Opolskiego Kuratora Oświaty i placówek
oświatowo - wychowawczych
z uczelniami wyższymi w regionie
opolskim”. Posiedzenie Społecznej
Rady w dniu 22 września 2009 r.
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obok spraw bieżących poświęcone
było przede wszystkim zagadnieniom tej współpracy. Spotkanie
członków Społecznej Rady, przedstawicieli wyższych uczelni i kierownictwa kuratorium na zaproszenie Wojewody Opolskiego odbyło się 11 grudnia 2009 r. Spotkanie to przybliżyło zebranym oczywisty fakt, że współpraca kuratorium i szkół z uczelniami wyższymi
jest ze wszech miar konieczna,
wskazało na priorytety tej współpracy, zakres jej działalności i wymogi formalne. Przewodniczący
Społecznej Rady w uzgodnieniu
z Opolskim Kuratorem Oświaty
i członkami Społecznej Rady opracował projekt dokumentu, który
będzie regulował wszystkie sprawy
objęte zakresem współpracy.
W dniu 21 czerwca 2010 r. porozumienia o współpracy zostały
w obecności wojewody opolskiego
podpisane przez strony, tj.: uczelnie
wyższe i opolskie kuratorium. Przyjęto deklarację kierownictwa kuratorium o corocznym opracowaniu
priorytetu współpracy z uczelniami,
o monitorowaniu realizacji umów
i o cyklicznym organizowaniu spotkań stron porozumienia na temat
realizacji porozumień. Podpisane
porozumienia o współpracy mają
charakter otwarty, zapisy porozumień mogą być korygowane stosownie do potrzeb. W tym miejscu
szczególne słowa podziękowania
należą się tym wszystkim, którzy
przyczynili się do zrealizowania tematu o współpracy.
Na początku roku szkolnego
2010/2011 Społeczna Rada, biorąc
pod uwagę opinię kierownictwa kuratorium wstępnie podjęła się
opracowania tematu dotyczącego
stanu szkolnictwa zawodowego
w województwie opolskim w przedziale czasowym od roku 2006 do
roku 2021. Temat został opracowany przez pana Adama Feusette
i panią Marię Nowak na początku
roku 2011. Praca nosi tytuł: „Próba
określenia stanu organizacyjnego,
perspektyw kształcenia, osiąganych
efektów kształcenia, stanu kadry
nauczycielskiej i warunków infrastruktury kształcenia w odniesieniu
do szkolnictwa zawodowego
Opolszczyzny”.
W uzgodnieniu z panią Kurator

opracowano stosowne ankiety,
które za przychylnością dyrektorów szkół zawodowych zostały wypełnione. Zakres terytorialny i organizacyjny szkół zawodowych
a także bardzo duża liczba szkół,
która została zaangażowana w wypełnianie ankiet stanowi, że opracowanie tak pod względem faktycznym jak i statystycznym jest wiarygodne. Wydanie książkowe opracowania tematu ukazało się pod koniec roku szkolnego 2010/2011.
Kierownictwo kuratorium zadbało
o przekazanie opracowania Wojewodzie Opolskiemu, Marszałkowi
Województwa Opolskiego a także
samorządom powiatowym i dyrektorom szkół zawodowych. Autorzy
opracowania kilkakrotnie mieli okazję prezentować je na zaproszenie
organów prowadzących szkoły
i ośrodków dokształcania nauczycieli. Szczególne słowa podziękowania skierowane były do pani dyrektor Renaty Cygan, za pomoc
przy realizacji opracowania. Kształcenie zawodowe w województwie
opolskim znalazło zainteresowanie
pana wojewody i członków Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Wojewoda Opolski zorganizował posiedzenie Komisji w dniu
14 listopada 2011 r., na którym
przewodniczący Społecznej Rady
miał możliwość prezentowania
opracowania dotyczącego kształcenia zawodowego w województwie
opolskim.
Szczególną uwagę Społeczna Rada
w roku 2010/2011 i następnym
zwróciła na sytuację w jakiej znalazły się szkoły podstawowe o małej
liczbie uczniów, szkoły przeznaczone przez samorządy do likwidacji.
Wobec zauważanego przyśpieszenia reformy oświatowej, na szczególną uwagę zasługują informacje
pani Kurator na każdym posiedzeniu Społecznej Rady, które dotyczą
dynamiki zmian i obaw jakie te
zmiany przynoszą. Informacje kierownictwa kuratorium w tym
względzie stawały się zawsze zaczynem do dyskusji członków Rady,
które ubogacały uczestników spotkania w wiedzę, jaka ma być przyszłość oświaty w Polsce. Szczegóły
wymiany poglądów członków Społecznej Rady i kierownictwa kuratorium znajdują się w dokumentacji
opisowej Społecznej Rady i proto-
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kołach posiedzeń Rady.
Poza formalnym dobrem jaki wniosła Społeczna Rada w czasie jej 3letniej, pierwszej kadencji obok
opisanego w tej informacji jest fakt,
że członkowie Społecznej Rady mogli być uczestnikami procesu decyzyjnego w oświacie, chociaż w małej i skróconej formie, za co członkowie Społecznej Radu dziękują pani Kurator Halinie Bilik i panu Wicekuratorowi Rafałowi Ripplowi.
Słowa podziękowania kieruję także
do wszystkich pań i panów członków Społecznej Rady Konsultacyjno – Programowej przy Opolskim
Kuratorze Oświaty za Wasze zaangażowanie w prace Rady, za mądrość, za wysoki poziom dyskursu
w gronie Rady, za przykład dobrej
roboty w oświacie i w sferze rynku
pracy, której byliście uczestnikami
kiedyś i jesteście obecnie. Społeczna Rada I kadencji zakończyła działalność w dniu 07 września 2012 r.
Społeczna Rada Konsultacyjno –
Programowa przy Opolskim Kuratorze Oświaty II kadencji rozpoczęła działalność w dniu 23 października 2012 r. Pani Halina Bilik Opolski
Kurator Oświaty powołała Społeczną Radę na okres 3-letnie II kadencji w składzie: Marek Białokur, Kazimierz Burtny, Renata Cygan, Grażyna Dębicka – Ozorkiewicz, Adam
Feusette, Irena Koszyk, Jolanta
Lamm, Beata Maliszkiewicz – była
dyrektor szkoły Niepublicznej
„TAK”, Maria Nowak, Alicja Skubacz, Irena Szott – Naczelnik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Opolu.
Społeczna Rada na wniosek pani
Kurator w drodze głosowania powierzyła pełnienie funkcji przewodniczącego Społecznej Rady - Adamowi Feusette. Na zebraniu społecznej Rady w dniu 23 października 2012 r. i na kolejnym w dniu 23
listopada 2012 r. dokonano wstępnej analizy zagadnień zgłoszonych
przez panią Kurator do opracowania w trakcie trwania drugiej kadencji Społecznej Rady.
Robocze tematy dotyczące zagadnień do opracowania dla członków
Społecznej Rady, to:
1. Efekty nauczania w szkołach pod-

NR

stawowych, gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych w kontekście
egzaminów zewnętrznych w regionie opolskim i w korelacji do warunków nauki, sytuacji materialnej,
rodzinnej i społecznej uczniów.
2. Bieżąca sytuacja wychowawcza w
szkołach i w placówkach oświatowych w regionie opolskim, w grupie szkół podstawowych i gimnazjów jak funkcja pracy wychowawczej w tych szkołach i placówkach.
3. Stan organizacyjny, warunki nauki i pracy, osiągane efekty dydaktyczne i wychowawcze w szkołach
niepublicznych, w regionie opolskim.
4. Rola i zaangażowanie rodziców
w spełnianiu przez szkołę funkcji
dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, a rola szkoły

w spełnianiu oczekiwań rodziców,
w tych funkcjach.
Na kolejnym posiedzeniu Społecznej Rady w miesiącu styczniu
2013r., członkowie Rady zaprezentują swoje stanowiska w sprawach
dotyczących wyboru tematu do
pracowania, formy i zakresu realizacji tematu i orientacyjnego terminu wykonania opracowania. Stosownie do postanowień Regulaminu Społecznej Rady, osoby, które
będą prezentowały realizację wybranego tematu zagadnienia wypełnią wstępne zobowiązania dotyczące trybu i warunków swojej pracy,
uzyskując akceptację Opolskiego
Kuratora Oświaty dla przedłożonego planu realizacji. Na zebraniu w
tym samych terminie członkowie
Rady dokonają oceny zakresu działania Rady w pierwszym roku II kadencji przedłożonego przez prze-
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wodniczącego Rady i po dyskusji
przyjmą go z ewentualnymi poprawkami jako obowiązujący.
Bogatsi o doświadczenie w pracy
Społecznej Rady I kadencji, członkowie Rady mają nadzieję bardzo
rzetelnie spełniać swoje powinności
dla dobra Oświaty opolskiej.
Adam Feusette
Przewodniczący Społecznej Rady
Konsultacyjno – Programowej przy
Opolskim Kuratorze Oświaty

Analizy, podsumowania

Spotkanie Społecznej Rady Konsultacyjno - Programowej
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SZKOŁA BEZ OCEN I PAŃSTWOWEGO PROGRAMU
NAUCZANIA? NIEMOŻLIWE? A JEDNAK…

Nadzór pedagogiczny w praktyce

A jednak są na świecie
szkoły bez ocen i programu nauczania ustalonego odgórnie. Takimi
szkołami są uniwersytety ludowe
(Folkhögskola) w Norwegii. Istotę
ich funkcjonowania mogłam poznać
dzięki uczestnictwu w II Międzynarodowej konferencji „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji”, która
odbyła się w Krakowie w dniach
30.03-02.04.2012 r. Każdy z uczestników konferencji miał do wyboru
udział w czterech sesjach eksperckich spośród wielu zaproponowanych przez organizatorów. Przeglądając ich tematykę, zdecydowałam
się na udział w sesji eksperckiej
prowadzonej przez Elin Evenrud na
temat „Norwegian Folk High
School – Wolność nauczania bez
ustalonych programów i formalnej
ewaluacji”. Zaciekawił mnie tytuł.
Szkoła bez ustalonych przez państwo programów? Jak to „działa”?
Chciałam się dowiedzieć. Sesję
prowadziła pani Elin Evenrud, która
od 12 lat pracuje jako nauczycielka
projektowania i jednocześnie jest
zastępcą dyrektora na jednym
z uniwersytetów ludowych w Norwegii, a od sierpnia tego roku będzie pełniła funkcję dyrektora
w takiej szkole. Przez 10 lat aktywnie działała także w Norweskim
Stowarzyszeniu Uniwersytetu Ludowego (Norwegian Folk High
School Association).
Trochę historii…
Uniwersytet ludowy to
szczególna forma placówki kształcenia popularna w krajach nordyckich: Finlandii, Szwecji, Danii i Norwegii. Idea utworzenia tego typu
szkół narodziła się i upowszechniła
w XIX-wiecznej Danii, gdzie
w 1844r. założono pierwszy uniwersytet ludowy. Pomysłodawcą
był duński ksiądz, pisarz, poeta
i pedagog Mikołaj Fryderyk Seweryn Grundtvig, który pragnął stworzyć dla duńskiego społeczeństwa
szkołę, która „oświeciłaby” człowieka w zakresie jego życia w narodzie oraz w zakresie uniwersalnych warunków życia. Jej celem
byłoby wszechstronne rozwijanie
osobowości uczniów poprzez rozbudzanie świadomości międzykultu-

rowej i liberalne kształcenie, rozumiane jako społeczne uczenie się
i zdobywanie życiowych umiejętności w procesie praktycznego nauczania, opartego na dialogu („żywe
słowo”) oraz partnerstwie i równości na linii nauczyciel-uczeń. Uczniowie powinni się uczyć zarówno
od życia, jak i o życiu, a także przez
całe życie. Realizacji tego zadania
służyć miałby również wspólny
pobyt w internacie, samorządność
i odpowiedzialność wszystkich
podmiotów szkoły oraz wykorzystanie doświadczeń życiowych.
Pierwszy norweski uniwersytet
ludowy powstał w 1864 roku.
W historii istnienia uniwersytetów ludowych w Norwegii
można dostrzec cztery kluczowe
cechy ich działalności:
- wychowanie obywatelskie i powszechność – budowanie świadomości obywatelskiej poprzez popularyzację kultury, tradycji i języka
(zwłaszcza w czasach kiedy Norwegia była pod panowaniem Danii
i Szwecji) oraz zachęcanie do włączania się w życie obywatelskie.
- były szkołami dla ludu i stanowiły
przeciwieństwo szkół dla elit uczono w nich ogólnych umiejętności przydatnych w życiu, kładziono
nacisk na kształcenie praktyczne,
- zajmowały się wzmocnieniem
powiązań pomiędzy tradycją
a współczesnością,
- dążyły do rozwoju demokracji
i z uwagą obserwowały działania
władz państwowych.
Współczesne uniwersytety
ludowe w Norwegii – wymagania dotyczące nadania praw
oraz cele działania.
Obecnie w Norwegii
istnieje 78 takich szkół. Dziesięć
z nich jest prowadzona przez powiaty, a pozostałe zostały założone
przez fundacje, organizacje bądź
wspólnoty chrześcijańskie. Działają
one w oparciu o ustawę z 1949r.,
która od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana, ostatnio
w 2002r. Zgodnie z jej zapisami
szkoły mają swobodę w wyborze
wartości, celów oraz treści nauczania, nie prowadzą też żadnego formalnego oceniania uczniów typu:
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wystawianie ocen czy przeprowadzanie egzaminów. W ustawie tej
zawarte zostały wymagania, dotyczące założenia i nadania praw
uniwersytetu ludowego. Szkoły
ubiegające się o to prawo muszą
spełnić następujące warunki:
-brak egzaminów,
-prowadzenie internatu jako integralnej części programu nauczania,
-kształcenie rocznie co najmniej 35
uczniów (przy czym warunek ten
może być spełniony również jako
średnia z czterech lat),
-powołanie dyrektora, który pełni
funkcje lidera pedagogicznego
i administracyjnego,
-powołanie rady szkoły, w skład
k t ór e j w c h od z ą u c z n iow ie
(reprezentanci samorządu uczniowskiego) i przedstawiciele rady
pedagogicznej - kompetencją tej
rady jest zatrudnianie pracowników,
-powołanie samorządu uczniowskiego,
-określenie procedur autoewaluacji,
-dokumentowanie programu nauczania uczniów w taki sposób, aby
umożliwić instytucjom szkolnictwa
wyższego oraz pracodawcom określenie poziomu uzyskanych przez
uczniów kompetencji.
Cele działalności uniwersytetu
ludowego:
-promowanie „oświecenia” człowieka i edukacji liberalnej,
-umożliwienie poszukiwania nowych wyzwań o charakterze osobistym i zawodowym,
-tworzenie i rozwijanie relacji miedzy ludźmi w większej społeczności,
-promowanie wiedzy i zrozumienia
zasad funkcjonowania demokracji,
społeczeństwa wielokulturowego
oraz przestrzegania praw człowieka,
-zachęcanie do popularyzacji kultury i aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym.
Szkoły ludowe są nadzorowane
przez państwo, z jego budżetu
opłacane są też pensje nauczycieli.
Szkoły dla kogo?
Uniwersytet ludowy jest
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alternatywną formą kształcenia.
Naukę mogą w nim rozpocząć
osoby w wieku 16-18 lat, ale także
i starsze. Nie ma ustalonej górnej
granicy wieku. Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do takiej szkoły
nie muszą mieć specjalnych zdolności ani też odpowiednich ocen.
Rekrutacja odbywa się tylko na
podstawie kolejności zgłoszeń.
Uniwersytety oferują roczne programy nauczania, jak i krótsze szkolenia. Około 10% Norwegów
w wieku 19 lat uczęszcza do tego
typu szkół i korzysta z rocznych
programów, większość stanowią
dziewczęta (około 60%). W szkoleniach krótkich biorą udział osoby
w zróżnicowanym wieku.

Integralną częścią programu nauczania uniwersytetu ludowego jest internat. Uczniowie
mieszkają w nim w trakcie nauki
i mają przydzielone obowiązki, np.
praca w kuchni, sprzątanie. Mieszkają w dwuosobowych pokojach.
Mają do dyspozycji m.in. jadalnię,
pralnię, pokój dzienny i pokój do
nauki. Nauczyciele również nocują
w internacie. Pomagają młodzieży
rozwiązywać problemy, rozmawiają
z nią na różne tematy, wspólnie się
bawią. Klasy są otwarte do późnego wieczora. Podstawową cechą
uniwersytetów ludowych jest to, że
proces kształcenia koncentruje się
na dialogu i na upodmiotowieniu
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wszystkich biorących w nim udział,
czyli nauczyciel i uczeń powinni
w nim uczestniczyć na równi, na
tym samym poziomie. Stąd uczniowie mają znaczny wpływ na:
-program nauczania (treści, przedmioty, metody), a tym samym rozwój szkoły,
-zatrudnianie kadry i ustalanie priorytetów ekonomicznych (są członkami rady szkoły, która o tym decyduje).
W niektórych szkołach działają
organy dyscyplinarne, w których
pracują także uczniowie. Mają oni
prawo podejmować decyzje o skreśleniu innych z listy uczniów.
Obowiązkowa autoewaluacja.
Ustawa o uniwersytetach
ludowych z 2002r. nakłada na te
szkoły obowiązek rocznych autoewaluacji. Co roku szkoła przygotowuje obowiązkowy raport dotyczący jakości jej pracy. Zawarte są
w nim informacje na temat wartości, celów, procedur, partycypacji,
zapewnienia jakości i poprawy jakości. Autoewaluacja jest wykorzystywana jako efektywne narzędzie
rozwoju szkoły, ponieważ pozwala
oceniać stopnień osiągnięcia celów,
identyfikować obszary wymagające
poprawy, planować odpowiednie
przesunięcia środków finansowych.
W działania przyczyniające się do
rozwoju szkoły zaangażowani są nie
tylko nauczyciele, ale także uczniowie.

Nadzór pedagogiczny w praktyce

Jaki program?
Każdy uniwersytet ma
własny program edukacyjny, który
zawiera plany działalności dydaktyczno- wychowawczej, organizacyjnej oraz program nauczania.
Szkoła, a często także nauczyciele,
podejmują decyzję o przedmiotach,
jakie będą nauczane. W trakcie
budowania programu i wyboru
przedmiotów w dużej mierze bierze się pod uwagę zainteresowania
uczniów, ponieważ z założenia
uczniowie powinni mieć możliwość
oddziaływania na program kształcenia. Stąd w wielu szkołach prowadzi się nauczanie niekonwencjonalnych przedmiotów, wynikających
z potrzeb czy zainteresowań

uczniów, jak na przykład projektowanie i moda. Uniwersytety oferują
różne programy, np.: sportowe
i rekreacyjne (obejmujące różne
dyscypliny sportu, nawet ekstremalne), kulturalne (muzyka, rzeźba,
malarstwo, fotografia, teatr, taniec),
wykorzystania środków przekazu
i wiele innych. Sami uczniowie także mogą prowadzić zajęcia, przekazywać swoją wiedzę i umiejętności
innym. Szkoła stwarza im taką możliwość. Dewizą kształcenia jest
„nauczanie za pomocą przedmiotów zamiast przedmiotów” tzn. jak
najmniej teorii, jak najwięcej praktyki (learning by doing). Zarówno
treść, przedmioty, jak i forma
kształcenia mogą ulegać zmianie
w trakcie ich trwania.
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Co na świadectwie?
Skoro nie ma ocen, to
jakie informacje znajdują się na
świadectwie? Uczniowie uniwersytetów ludowych po zakończeniu
nauki otrzymują świadectwa, tyle
że z nieco innymi informacjami niż
zwykle takie dokumenty zawierają.
Świadectwo opisuje bowiem głównie szkołę, a nie ucznia. Jedyne
informacje, jakie dotyczą ucznia, to
pojedyncze informacje o realizowanych przez niego przedmiotach
i dane o jego frekwencji. Ukończenie uniwersytetu ludowego daje
uczniowi 2 punkty kredytowe do
przyjęcia na wyższe uczelnie, jednak warunkiem jest 90% frekwencja na zajęciach.
Uniwersytet ludowy w opinii
absolwentów.
Norweski Urząd Statystyczny przeprowadził wśród
uczniów, którzy ukończyli uniwersytety ludowe, badania oceniające
działalność tego typu szkół. Zdaniem absolwentów, warto było

uczęszczać do takiej szkoły, ponieważ:
-zyskali czas na zastanowienie się
nad tym, co robić dalej w życiu,
-mogli „zrobić coś jeszcze” zanim
rozpoczną studia lub podejmą pracę,
-mieli możliwość rozwoju osobowości.
Ponad 40% badanych stwierdziło,
że wybrało kształcenie na uniwersytecie ludowym bez względu na
przyznawane punkty kredytowe,
a około 30% badanych podało, że
zmieniło swoje plany na przyszłość
w trakcie nauki na uniwersytecie.
Uczniowie przyznali też, umiejętności społeczne, które mogli doskonalić w tego typu szkole, są dla nich
ważniejsze niż przedmioty.
Znaczenie szkół ludowych.
Uniwersytety ludowe
w Norwegii są cenionymi placówkami kształcenia alternatywnego.
Poprzez dialog i podmiotowe traktowanie uczniów przyczyniają się
do rozwoju ich osobowości, budują

w nich pozytywny obraz samych
siebie i wspomagają ich wewnętrzną motywację do nauki własnej.
Szkoły te kładą nacisk na praktyczną naukę oraz na procesy integracji
i uczenia grupowego, gdzie uczniowie mogą uczyć się od siebie.
Sprzyja temu środowisko nauczania, jakim jest szkoła z internatem.
Absolwenci uniwersytetów ludowych są ludźmi otwartymi, mają
świadomość wartości, potrafią
współpracować w zespole, są komunikatywni, a przede wszystkim
posiadają praktyczne i poszukiwane
na rynku pracy umiejętności, co
sprawia, że stają się konkurencyjni.
Jolanta Jaworek
starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu
W opracowaniu artykułu wykorzystano materiały z konferencji dostępne na
stronie internetowej www.npseo.pl. Zdjęcia
udostępniono dzięki uprzejmości pani Elin
Evenrud.

Matematyka nowego wymiaru – nowy projekt
Kuratorium Oświaty w Opolu

Programy i projekty

Kuratorium Oświaty w Opolu już
po raz drugi jest beneficjentem
środków w ramach akcji Comenius
-Regio programu Long Life Learning w związku z realizowanym
projektem „Matematyka nowego
wymiaru”. We współpracy ze stroną szwajcarską - naszym zagranicznym partnerem, chcemy podjąć się
próby podniesienia jakości nauczania matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych w wybranych do projektu 3 szkołach z województwa opolskiego, w dwu
latach jego realizacji. Instytucje
zaangażowane w realizację projektu
to: Kuratorium Oświaty w Opolu
jako lider, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 w
Opolu, Publiczne Gimnazjum nr 6
w Opolu oraz Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim, występujące
w charakterze partnerów lokalnych projektu.
Dlaczego realizujemy projekt Matematyka nowego wymiaru?

Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności wsparcia nauczycieli matematyki regionów partnerskich (zarówno po
stronie polskiej jak i szwajcarskiej)
w obszarze metodycznodydaktycznym i w zakresie współczesnej wiedzy psychologicznej
w celu zapewnienia wyższego poziomu osiągania przez nich rezultatów w nauczaniu matematyki oraz
utorowaniu drogi przyszłym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych
do kształcenia na kierunkach istotnych z punktu widzenia gospodarki
opartej na wiedzy.
Oba regiony będą realizowały projekt poprzez: analizę
słabych i mocnych stron nauczycieli
i uczniów w nauczaniu i uczeniu się
matematyki, udział w warsztatach
i s zk olen ia ch me tody czn o dydaktycznych i psychologicznych
dla nauczycieli matematyki, konferencjach promujących aktywizujące
metody nauczania matematyki m.in.
z wykorzystaniem TIK. W obu
regionach powstaną bazy materiałów edukacyjnych z obudową dy-
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daktyczną i metodyczną dla nauczycieli zawierające scenariusze zajęć,
zadania, ciekawe pomysły na lekcje.
Baza będzie dostępna również dla
nauczycieli nie zaangażowanych
w realizację projektu.
Każda instytucja w ramach projektu w obu regionach
pozna zadania swojego partnera,
wymieni się doświadczeniami. Prowadzone będą diagnozy, badania,
obserwacje lekcji, z których powstanie raport o stanie nauczania
matematyki w obu krajach w odniesieniu do szkół objętych projektem. Partnerzy projektu będą promowali współpracę europejską
również poprzez naukę języków,
poznawanie kultur, co winno zaowocować dalszą współpracą także
po zakończonym projekcie.
Dlaczego projekt jest ważny
z punktu widzenia nauczyciela,
ucznia i partnerów projektu?
Nauczyciele biorący
udział w projekcie jako grupa bezpośrednia i uczniowie jako pośred-
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nia będą mieli możliwość pracować
z użyciem aktywizujących metod
nauczania matematyki, z zastosowaniem TIK, takich jak: tablice
interaktywne, programy komputerowe. Nauczyciele skorzystają
z udziału w szkoleniach, które ukierunkowane zostaną na potrzeby
uczniów związane z kształceniem
matematycznym. Ponadto otrzymają narzędzia w postaci pakietu
szkoleń z metodyki, dydaktyki,
psychologii. Będą mogli korzystać
z bazy materiałów dydaktycznych
budowanej w trakcie dwu lat trwania projektu.
Dzięki analitycznemu
i badawczemu obszarowi jaki realizowany będzie w projekcie nauczyciele poznają swoje mocne i słabe
strony prowadzenia zajęć oraz
pozyskają kompleksowe informacje
na temat wyników uczniów w odniesieniu do tych obszarów matematyki, które sprawiają im największą trudność. Ponadto skoncentrują się również na problemach psychologicznych uczniów i wezmą je
pod uwagę w planowaniu procesu
dydaktycznego.
Uczniowie pomimo tego,

iż nie mogą ze względów proceduralnych brać bezpośredniego udziału w projekcie akcji Comenius
Regio, będą mogli, jako grupa pośrednia, rozwinąć myślenie twórcze
na matematyce, lepiej zrozumieć
i polubić przedmiot sprawiający im
do tej pory kłopot, pokonać własne
bariery psychologiczne, które ich
ograniczają, dzięki wsparciu jakie
otrzymają w projekcie nauczyciele.
Nauczyciele uświadomią
sobie, głównie dzięki szkoleniom
psychologicznym, na czym polega
udany i skuteczny proces dydaktyczny. Ponadto środowisko matematyków zbliży się dzięki realizacji
wspólnego przedsięwzięcia, co
winno zaowocować wymianą doświadczeń, wspólnymi konsultacjami również po zakończeniu projektu na rzecz skuteczniejszego nauczania matematyki, nie tylko
w ciągu dwu lat realizacji projektu
„Matematyka nowego wymiaru”.
Partnerzy projektu zarówno lokalni jak i zagraniczni poznają się bliżej dzięki czemu z większą świadomością będą działać na
rzecz polepszenia jakości procesu
dydaktycznego w nauczaniu matematyki, korzystając z doświadczeń
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szwajcarskich i polskich. Liczymy na
to, że wzajemna współpraca
w międzynarodowym projekcie
otworzy partnerów na innowacje
w nauczaniu matematyki. Wszyscy
partnerzy będą działać na rzecz
podniesienia jakości nauczania matematyki również w kontekście
zwiększenia atrakcyjności wyboru
przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych kierunków studiów
tzw. zamawianych.
W
dniach
2630.11.2012r. odbyła się pierwsza
„mobilność” do Szwajcarii, w ramach której mieliśmy okazję przyjrzeć się szwajcarskim metodom
wykorzystywanym w nauczaniu
matematyki i dokonać wyboru tych
najciekawszych i najlepszych do
zastosowania na lekcjach dla naszych uczniów.
Iwona Tkacz
starszy inspektor
Kuratorium Oświaty w Opolu

Wizyta w Wil (Szwajcaria)
szczególnie zadbali o to, abyśmy
mieli jak najwięcej możliwości obserwacji zajęć prowadzonych przez
nauczycieli przedmiotów ścisłych.
Należy przy tym wyjaśnić, iż
w Szwajcarii nauczyciele chcący

uczyć matematyki studiują przedmioty ścisłe, i w tym celu kończą
4 letnie studia, po których nabywają uprawnienia do nauczania łącznie
4 przedmiotów np. matematyki,
fizyki, chemii, biologii lub odpo-

Programy i projekty

W dniach 27.1101.12.2012r. delegacja Kuratorium
Oświaty w Opolu, dyrektorzy
i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu, Publicznego Gimnazjum nr 6 w Opolu,
Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim oraz Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu,
w z i ę l i u d z ia ł w p i er wsz e j
„mobilności” do Szwajcarii – naszych zagranicznych
partnerów
(Leiterin Departement Bildung Und
Sport, Oberstufe Sonnenhof Wil,
Leitung Paedagigik) we wspólnie
realizowanym projekcie w ramach
akcji Comenius Regio Matematyka
nowego wymiaru.
Program wizyty w Wil
skupiał się głównie na zapoznaniu
nas ze szwajcarskim systemem
kształcenia, ze szczególnym
uwzględnieniem sposobu uczenia
matematyki, której poświęcony jest
nasz projekt. W związku z powyższym nasi szwajcarscy partnerzy

Partnerzy projektu Comenius - Regio „Matematyka nowego wymiaru”
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Lekcja chemii w szkole w Wil

Programy i projekty

wiednio 4 wybranych przedmiotów
humanistycznych. Z obserwowanych przez nas lekcji w szkole w
Wil, będącej naszą partnerską placówką w projekcie, dostrzegliśmy
pełny profesjonalizm nauczycieli
w przygotowaniu do lekcji, prowadzeniu zajęć, budowaniu relacji
z uczniem. Najbardziej popularną
formą zajęć była praca grupowa
nazywana przez Szwajcarów kooperatywną. Jak można było wywnioskować, głównie na podstawie
zaobserwowanego zachowania
uczniów, nie była to rzadka forma
zajęć, ale raczej powszechna, do
której uczniowie są na co dzień
przyzwyczajeni. Pozytywnym zaskoczeniem dla nas był fakt, iż
w trakcie lekcji nauczyciel wychodził z klasy w celu przygotowania
zestawów materiałów potrzebnych
do kolejnych etapów lekcji, pozostawiając uczniów w klasie z zadaniem do wykonania. W tym czasie
żaden z uczniów nie odstępował od
swojej grupy, ale starał się wykonać
powierzoną pracę. Przy czym należy podkreślić, iż grupy stanowiły
tylko 3 osobowe zespoły, a każdy
uczeń miał konkretne zadanie do
wykonania oraz świadomość, iż od
jego wkładu pracy zależy sukces
kolegów i koleżanek z grupy. Naszą
uwagę zwróciła panująca w klasie

przyjazna atmosfera, ponadto dały
się wyczuć umiarkowany luz i brak
emocjonalnego napięcia w relacji
uczeń – nauczyciel, przy jednoczesnym zachowaniu wzajemnego
szacunku. Zastanawialiśmy się,
dlaczego w polskich szkołach, pomimo ukończenia przez naszych
nauczycieli minimum 5-letnich studiów uprawniających do nauczania
jednego przedmiotu, licznych studiów podyplomowych, różnego
rodzaju kursów i stosowania metod aktywizujących, w tym również
grupowej formy pracy, relacje między uczniami a nauczycielami bywają częściej napięte niż przyjazne.
Podczas naszego 5 - dniowego pobytu mieliśmy okazję prowadzenia wielu ciekawych rozmów,
chcieliśmy jak najwięcej dowiedzieć
się, co różni szwajcarską edukację
od polskiej, nie w celu krytycznego
porównywania, ale po to, aby pobudzić dyskusję ukierunkowaną na
poprawę jakości kształcenia.
W Szwajcarii istnieje 26 kantonów
(odpowiedników województw, ale
mniejszych obszarowo) i każdy
z nich prowadzi odrębną politykę
edukacyjną, a odpowied nik
naszego nadzoru pedagogicznego
(kuratorium oświaty) usytuowany
jest w danym kantonie, pełniąc
jednocześnie rolę organu prowa-
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dzącego, decydującego o indywidualnych potrzebach finansowych nie
tylko całej szkoły, ale i uczniów.
Sąsiedztwo zadań organu prowadzącego i nadzoru pedagogicznego
sprawia, że problemy szwajcarskich
szkół są dobrze znane, a reakcja na
pomoc jest niemalże natychmiastowa. Przykładów można znaleźć tu
dużo, np. osoby, które muszą nadrobić różnice programowe z danego przedmiotu z powodu przeprowadzki z innego kantonu (w którym program znacznie różnił się od
programu w nowym kantonie)
skierowane zostają na indywidualne
zajęcia w celu wyrównania różnic
programowych, a nauczyciele ci
opłacani są ze środków, które
otrzymuje szkoła po zgłoszeniu
takiej potrzeby w organie prowadzącym. Ciekawa jest również
sytuacja ucznia, u którego zdiagnozowano depresję- otrzymał on
wsparcie finansowe ze szkoły na
leczenie. Oczywiście Szwajcarzy
zawdzięczają to dogodnej pozycji
ekonomicznej kraju, w którym
bezrobocie jest na bardzo niskim
poziomie w stosunku do innych
krajów europejskich, co potwierdzili szwajcarscy nauczyciele, którzy powiedzieli, że każdy, kto
ukończy szkołę w Szwajcarii może
znaleźć zatrudnienie w tym kraju.
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z danego przedmiotu. Spodobał
nam się również sposób współpracy zespołów nauczycielskich
z przedmiotów ścisłych, którzy
wspólnie opracowali materiał dydaktyczny w postaci scenariuszy
zajęć, zadań, ćwiczeń do wykorzystania na lekcjach. Dało się także
odczuć przyjazne nastawienie
szwajcarskich nauczycieli wobec
siebie, co z pewnością sprzyja jakości pracy oraz wpływa na atmosferę
w szkole.
Ciekawym punktem naszej podróży po Szwajcarii był Zurych oraz odwiedziny na najlepszej
europejskiej uczelni technicznej
ETH Zurich , jak się okazało nr
1 na mapie technicznych uczelni
w Europie, w której czesne kosztuje 500 euro/semestr. Ogromny
obszar rozmaitych wydziałów, nowoczesna architektura budynków
uczelnianych, liczne laboratoria
chemiczne wyposażone w sprzęt
do prowadzenia doświadczeń
i badań naukowych, to wszystko
sprawiło, że przez moment poczuliśmy się jak w świecie naukowców.
Nasi partnerzy zorganizowali nam spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych Wil oraz
władz odpowiedzialnych za oświatę
w kantonie, z którym współpracujemy w ramach projektu. Podczas
spotkania z przedstawicielem Rady
Miejskiej w Wil - Rolfem Benzem
oraz burmistrzem miasta Wil drem Bruno Gähwiler mieliśmy
okazję przekonać się, iż nie jesteśmy nieznanymi gośćmi z Polski, ale
za przyczyną nawiązanej już w latach 80. i nadal rozwijającej się
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współpracy pomiędzy Wil a Gminą
Dobrzeń Wielki (Zespół Szkół
w Dobrzeniu Wielkim współrealizator projektu), łączą nas bliższe
relacje, co przedstawiciel Rady
Miejskiej Wil szczególnie podkreślał.
Ostatni punkt naszej
wizyty dotyczył warsztatów
e-twinningowych, z udziałem koordynatorki z Narodowej Agencji
w Szwajcarii, która w sposób
szczegółowy zapoznała nas z istotą
tego programu. W związku z powyższym na zakończenie warsztatów postanowiliśmy z naszymi
szwajcarskimi partnerami przedstawić najważniejsze wydarzenia
z projektu również na platformie
e-twinningowej. Czas naszego pobytu w Wil był bardzo szczegółowo
zaplanowany i wszystko zagrało
w nim jak w szwajcarskim zegarku.
Teraz przed nami wizyta gości ze
Szwajcarii w Opolu.
Iwona Tkacz
starszy inspektor
Kuratorium Oświaty w Opolu

Programy i projekty

Prawdopodobnie sprzyja temu
odbiurokratyzowanie szkoły – zdziwiło nas, że nauczyciele nie sprawdzają frekwencji na lekcji, ani też
nie posiadają dzienników zajęć
(oceny zapisują w indywidualnych
zeszytach nauczycieli) . Na zadane
pytanie jak sobie radzą z weryfikacją obecności uczniów na lekcjach
odpowiedzieli, że jest to sprawa
uczniów i ich rodziców, to uczeń
ma mieć świadomość w jakim celu
uczęszcza do szkoły na zajęcia.
Ponadto szkoła jako instytucja cieszy się uznaniem ze strony społeczeństwa, a zwłaszcza rodziców, co
zdecydowanie pomaga w budowaniu udanego procesu edukacyjno
wychowawczego.
Zainteresowało nas również jak radzą sobie z uczniami
o szczególnych potrzebach,
a zwłaszcza z trudną młodzieżą. Jak
się okazało szwajcarscy nauczyciele
spotkają się na co dzień, podobnie
jak polscy, z różnymi przejawami
nietolerowanych zachowań, jednak
działania szkoły w tym kierunku są
dość radykalne w Szwajcarii – jeśli
pomimo upomnień i rozmów nauczycieli z uczniem i rodzicami,
uczeń nie stosuje się do ogólnie
przyjętych zasad funkcjonowania
w środowisku szkolnym, nie może
on uczęszczać do szkoły przez
okres np. kilku tygodni, a dyrekcja
i nauczyciele nie martwią się w jaki
sposób uczeń ten nadrobi materiał
za okres, w którym był nieobecny.
Jak podkreślają nauczyciele z Wil
nie należy tego problemu rozstrzygać w kategorii nieporadności
szkoły i braku kwalifikacji nauczycieli, ale w kontekście problemu,
z którym musi poradzić sobie
uczeń, któremu przede wszystkim
powinno zależeć na tym, aby zdobyć wykształcenie. Należy dodać,
że obowiązkowa edukacja w Szwajcarii trwa do 15 roku życia.
W przypadku kiedy
uczeń nie radzi sobie z materiałem
na lekcji i opóźnia jej przebieg,
zostaje skierowany do nauczyciela
wspomagającego, który prowadzi z
nim indywidualną lekcję. W warunkach szwajcarskich jest to jednak
możliwe, gdyż nauczyciel ten ma
takie same kwalifikacje jak pozostali
nauczyciele (również uczy 4 przedmiotów) i w związku z powyższym
jest w stanie zapewnić merytoryczną pomoc potrzebną uczniowi,
który nie nadąża z materiałem
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Honorowi Profesorzy Oświaty 2012
Tytuł Honorowego Profesora Oświaty otrzymało w roku
2012 dwoje przedstawicieli województwa opolskiego: Maria Romanowska – nauczycielka matematyki
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr II w Opolu oraz Tadeusz Eckert
– dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach. Wymogi redakcyjne biuletynu nie pozwalają na pełną prezentację ich
bogatego dorobku zawodowego
i znakomitych osiągnięć. Dlatego
dołączając się do gratulacji
prezentujemy jedynie szkic
dokonań tegorocznych naszych
Profesorów Oświaty z wyrazami
pełnego szacunku i uznania.
Honorowy Profesor Oświaty Maria Romanowska

Sylwetki

Maria Romanowska jest
dyplomowanym nauczycielem matematyki z wieloletnim stażem
pracy. Od 1986 roku pracuje
w II Liceum Ogólnokształcącym
w Opolu. Dzięki jej zaangażowaniu
matematyka jest przedmiotem
lubianym, zauważanym i docenianym. Jej uczniowie osiągają wysokie
wyniki w nauce i na egzaminie maturalnym, dzięki czemu nie tylko
dostają się na prestiżowe uczelnie,
ale są wyróżniającymi się studentami.
W roku szkolnym
2004/2005, gdy po raz pierwszy
prace maturalne sprawdzane były
przez egzaminatorów zewnętrznych OKE we Wrocławiu, wyniki
uczniów PLO nr II na maturze
z matematyki były o 19% wyższe
niż średnia województwa. Uczniowie pani Marii Romanowskiej także
w kolejnych latach na poziomie
podstawowym i rozszerzonym
często osiągali bardzo wysokie
wyniki - wyższe od średniej szkoły
i zdecydowanie wyższe od średniej
wojewódzkiej i krajowej.
Maria Romanowska inspiruje do pracy swoich wychowanków, którzy aktywnie uczestniczą
w olimpiadach i konkursach matematycznych. Od 2004r. do 2012 r.
(w br. szk. jeden uczeń zakwalifikował się do LXIII Okręgowej Olim-

piady Matematycznej)
każdego
roku jej uczniowie osiągają sukcesy
w Olimpiadach Matematycznych
szczebla centralnego (finaliści, laureaci).
Za wieloletnie zasługi dla
olimpiad matematycznych jako
jedna z trzech osób w województwie opolskim otrzymała medal
„Sześćdziesiąt Lat Olimpiad Matematycznych”.
Uczniowie Marii Romanowskiej z sukcesem uczestniczyli
w Międzynarodowej Olimpiadzie
Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej, a jeden z nich
w roku szkolnym 2009/2010 został
laureatem VIII edycji tej olimpiady
zajmując IV miejsce w kraju.
W 2010 r. drużyna reprezentująca
Polskę, w której 5-osobowym składzie był jej uczeń, zdobyła Brązowy
Medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Lingwistyki Teoretycznej,
Matematycznej i Stosowanej
w Sztokholmie oraz Srebrny Medal
na Międzynarodowej Olimpiadzie
Matematycznej Państw Europy
Środkowej na Słowacji. Jej podopieczny zdobył tam ponadto indywidualnie Brązowy Medal.
Maria Romanowska skutecznie propaguje idee uczestnictwa w wielu innych konkursach
matematycznych, w których jej
uczniowie, aktywnie uczestnicząc,
rokrocznie zajmują czołowe lokaty,
z tytułami laureatów włącznie m.in.
w: Małej Olimpiadzie Matematycznej; Mistrzostwach Polski w Grach
Matematycznych i Logicznych
„Paryż wita mistrzów”;
międzynarodowych konkursach:
„Matematyka bez granic”, „Kangur
Matematyczny”, „Matematyka Plus
– OXFORD” , „Genius Logicus” ,
Internetowym Konkursie Matematycznym „Matmix”, ogólnopolskim
konkursie matematycznym „Alfik”
i wielu innych.
W celu wzbogacenia
oferty edukacyjnej Maria Romanowska wdraża nowatorskie metody nauczania. Współpracuje z Uniwersytetem Opolskim, Wydziałem
Ekonomicznym w Opolu Wyższej
Szkoły Bankowej we Wrocławiu,
Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia
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Nauczycieli, gdzie jest konsultantem. Wspólnie z dwoma nauczycielami Liceum Ogólnokształcącego
oraz pracownikiem Uniwersytetu
Opolskiego, prowadzi od lutego
2012r. zajęcia dla maturzystów
przygotowujących się do matury na
poziomie rozszerzonym. Współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową
we Wrocławiu Wydziałem Ekonomicznym w Opolu prowadząc zajęcia z matematyki: „Powtórka do
matury”. Akcja prowadzona jest
dla uczniów z województwa opolskiego podczas ferii zimowych.
Maria Romanowska propaguje idee
matematyczne, także wśród gimnazjalistów. Zainspirowała i prowadzi
od lutego 2012r. w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr II w Opolu
zajęcia gimnazjalistów przygotowujących się do egzaminu.
Od wielu lat Maria Romanowska współpracuje z nauczycielami wszystkich typów szkół
w ramach Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki organizując konkursy, prowadząc w wielu szkołach
różnego typu zajęcia dydaktyczne,
konferencje i warsztaty dla nauczycieli. Szczególnym osiągnięciem
Marii Romanowskiej jest opracowanie i wdrożenie programu
sprawdzania postępów ucznia. Po
każdym semestrze, w klasach
pierwszej i drugiej przeprowadzane
są testy osiągnięć i umiejętności
ucznia, a w klasie trzeciej co miesiąc przeprowadzane są próbne
egzaminy maturalne na poziomie
podstawowym i rozszerzonym.
Dzięki tym testom uczeń jest zdiagnozowany, a także dobrze przygotowany do egzaminu maturalnego.
Ponadto jest ona współautorką czterech publikacji książkowych matematyki dla uczniów liceów ogólnokształcących oraz techników. Już po uzyskaniu tytułu profesora oświaty w październiku bieżącego roku Maria Romanowska
wydała zbiór "Udowodnij, że...
Przykładowe zadania maturalne
z matematyki. Zakres podstawowy
i rozszerzony". Jest także opiekunem merytorycznym realizowanego projektu matematycznego Comenius Regio "Matematyka nowego
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Honorowy Profesor Oświaty Tadeusz Eckert
Tadeusz Eckert znakomicie łączy funkcje dyrektora Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach i dyrygenta Chóru Mieszanego I Liceum Ogólnokształcącego
im. A. Mickiewicza w Głubczycach.
Niewątpliwym sukcesem jest powiązanie innowacyjnego, skutecznego zarządzania szkołą z prowadzeniem chóru szkolnego na europejskim poziomie oraz budowa-

niem chóru dyrektorów Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego w latach 2002-2012.
Tadeusz Eckert - twórca,
założyciel i dyrygent chóru szkolnego przez 24 lata jego istnienia
doprowadził Chór Mieszany I Liceum Ogólnokształcącego im. A.
Mickiewicza w Głubczycach do
bardzo wysokiego poziomu artystycznego, porównywanego do
poziomu akademickich i zawodowych chórów w kraju i za granicą.
O ostatnim - najświeższym sukcesie chóru poinformował Pan Tadeusz Eckert w mailu - już jako honorowy profesor oświaty. Na VIII
Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym "Gaude Cantem" w BielskuBiałej, 20-21 października 2012 r.
chór I Liceum Ogólnokształcącego
w Głubczycach otrzymał "Złoty
Dyplom" i "Nagrodę Specjalną dla
Najlepszego Chóru Młodzieżowego", ponadto przyznano "Nagrodę
Specjalną dla Najlepszego Dyrygenta Tadeusza Eckerta".
Lista znakomitych osiągnięć chóru i dyrygenta jest tak
długa, że trudno je wymienić
w ograniczonym wymiarowo artykule. Pierwsze sukcesy pojawiły się
po trzech latach działalności. Od
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1992 r. chór uczestniczy w Ogólnopolskim Konkursie Chórów
á Cappella Dzieci i Młodzieży
Szkolnej w Bydgoszczy, zdobywając
m.in.: Grand Prix (3-krotnie), Złoty
Kamerton (10-krotnie), Puchar
Ministra Edukacji Narodowej
i Puchar Ministra Kultury (również
10-krotnie). W maju 1995 roku
chór zadebiutował w najbardziej
prestiżowym krajowym konkursie
„Legnica Cantat 26”, zdobywając
Grand Prix.
Na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd
i Pastorałek w Będzinie (styczeń
2001r.) zdobył I miejsce i nagrodę
Prezesa Rady Ministrów Jerzego
Buzka. Sukces ten zespół powtórzył
także w styczniu 2009 r.
W dotychczasowej działalności chór wielokrotnie uczestniczył w międzynarodowych festiwalach muzycznych. W Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej
w Międzyzdrojach (2009r.) – Złoty
Dyplom, Nagroda
Publiczności;
(2011r.) – Złoty Dyplom i Grand
Prix; w Bydgoskich Impresjach
Muzycznych (`96, `99, ‘03), gdzie
dwukrotnie zdobył Złote Struny; w
Szekesfehervar (Węgry w 2000 r.)
- nagroda „Alba Regia”; w Moguncji
- reprezentował Polskę na festiwalu

/

2013

Sylwetki

wymiaru", który będzie trwać dwa
lata.
Za swoje różnorodne
inicjatywy i dokonania Maria Romanowska zyskiwała uznanie, którego
wyrazem były przyznawane jej
medale i odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej (2010r.);
Złoty Krzyż Zasługi (2004r.); Zasłużony dla miasta Opola (1989); Medal „Sześćdziesiąt Lat Olimpiad
Matematycznych” (2010r.); nagrody: Ministra Edukacji Narodowej
(2011r. 1997r. i 2005r.); Opolskiego Kuratora Oświaty (1988r.),
Prezydenta Miasta Opola (2002r.)
oraz wielokrotnie przyznawane
Nagrody Dyrektora Szkoły.
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młodzieży „Europa 2000”; w Opawie na Międzynarodowym Konkursie „Opava Cantat” (2000, 2003) zdobył pierwsze miejsce oraz nagrodę „Złote Pasmo”; w Krakowie
na Międzynarodowym Festiwalu
Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych (2010r.) – II nagroda;
we Wrocławiu na I Międzynarodowym Konkursie „Vratislavia Sacra” (2011r.) – III nagroda. Zespół
brał też udział w V Europejskich
Spotkaniach Chóralnych w Warszawie (grudzień 2004r.), gdzie wystąpił na scenie Teatru Wielkiego
Opery Narodowej.
Obok zdobytych nagród,
o profesjonalnym poziomie zespołu
świadczy fakt współpracy z zawodowymi orkiestrami i solistami.
Począwszy od 1993 r. Tadeusz
Eckert organizuje dla młodzieży
chóralnej zagraniczne podróże
koncertowe. Chór z Głubczyc
występował w następujących państwach: Dania, Szwajcaria, Niemcy,
Francja, Jugosławia, Węgry, Ukraina, Czechy, Włochy, Holandia,
Belgia i Wielka Brytania. Zespół
wystąpił także na światowej wystawie „Expo 2000” w Hanowerze.
W kwietniu 2004, 2006, 2008
i 2010 roku, Tadeusz Eckert zorganizował Głubczyckie Spotkania
Chóralne „Silesia Cantat”. W ramach festiwali zrealizowano: Konkursy o Nagrodę Głubczyckiego
Anioła, Festiwale Chórów Szkół
Muzycznych i Ogólnokształcących
oraz warsztaty Międzynarodowego
Chóru „Silesia Cantat”, złożonego
z kwartetów przygranicznych zespołów Polski, Czech i Niemiec.
Jesienią 2004 r. i 2006 r. chór
„Silesia Cantat” uczestniczył
w niemieckich edycjach festiwalu
pn.: Internationales-Kultur Festival
Weserbergland „Silesia Cantat”,
a jesienią 2005 r. uczestniczył
w edycji czeskiej, która odbyła się
w ramach X Międzynarodowego
Festiwalu Chóralnego „Opava Cantat” w Opawie.
W organizacji tych prestiżowych przedsięwzięć, czynnie
uczestniczy młodzież, co pozwala
jej zdobyć nieocenione doświadczenie i wiedzę przydatną w życiu
dorosłym. Tadeusz Eckert potrafi
rozbudzić i skutecznie zarazić pasją
muzyczną swoich podopiecznych.
Wielu wychowanków chóru kontynuowało swoje muzykowanie w
chórach akademickich, a kilkanaście
osób związało się z muzyką zawo-

dowo. Są wśród nich nauczyciele
muzyki, instruktorzy, a także zawodowi śpiewacy. Jedna z wychowanek, szczególnie zaangażowana
w nurt życia chóralnego, jest aktualnie wykładowcą na Akademii
Muzycznej we Wrocławiu, dyrektorem Chóru Filharmonii Wrocławskiej, prowadzi też znakomity
Kameralny Chór Akademii Medycznej.
Tadeusz Eckert sprawdza
się także w roli nauczyciela, dyrektora, społecznika. Skuteczna praca
w roli dyrektora szkoły – aktualnie
10 rok zarządzania – oraz stwarzanie przyjaznej atmosfery w relacjach z nauczycielami, sprawiły, że
od 5 lat zdawalność egzaminu maturalnego w szkole jest wyższa od
średniej liceów ogólnokształcących
w województwie, a wyniki nauczania z wielu przedmiotów są wyższe
od średnich krajowych i wojewódzkich.
Jest autorem projektów (np. Szkolny Festiwal Młodości o nazwie
„Licealia”) i programów. Jego autorski program „Prowadzenie chóru metodą wychowania przez sztukę” zyskał wielkie uznanie w środowisku chóralnym w kraju i za granicą. Efektem zrealizowanego w ramach „Licealiów” projektu pn.
„Przenikanie murów i łamanie barier” było utworzenie chóru więźniów głubczyckiego Zakładu Karnego, zwieńczone koncertami w Domach Opieki Społecznej, Kościele
Franciszkanów w Głubczycach,
głubczyckim Ratuszu oraz w Kościele Parafialnym w ramach Festiwalu Głubczyckie Spotkania Chóralne „Silesia Cantat”. Ponadto
opracował i zrealizował innowacyjne projekty społecznościowo –
edukacyjne takie jak: Szkolny Festiwal Młodości pn. „Licealia”; Stowarzyszenie PP Absolwentów LO
w Głubczycach; Akademia Myśli
i Słowa LO im. A. Mickiewicza
w Głubczycach; Głubczyckie Spotkania Chóralne „Silesia Cantat”;
warsztaty artystyczne młodzieży
z Polski i Irlandii Płn. pod tytułem
„Głos Harmonii Kultur” w Enniskielen (Irlandia Płn.)
Dokonania Tadeusza
Eckerta zyskiwały uznanie, którego
wyrazem są przyznawane mu wielokrotnie medale i odznaczenia:
Srebrny Krzyż Zasługi (Prezydent
RP -2003r.); Brązowy Krzyż Zasługi
(Prezydent RP - 1998r.); Złota
Odznaka „Za zasługi w pracy peni-
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tencjarnej” (Minister Sprawiedliwości - 2010r.); Honorowa Odznaka
„Zasłużony Działacz Kultury” (Minister Kultury – 2002r.);
Honorowa Odznaka „Za zasługi
dla Województwa Opolskiego” (Marszałek Województwa
Opolskiego – 2008r.); Statuetka
„Złotej Spinki” w kategorii
„Promocja Opolszczyzny” (Nowa
Trybuna Opolska - 2006r.); Statuetka „Głubczyckiego Lwa” za
szczególne zasługi w „Promocji
Powiatu Głubczyckiego” (Rada
i Zarząd Powiatu Głubczyckiego –
2002r.); Srebrny Herb Głubczyc
(Rada Miasta – 1993r.); Medal 750lecia Kościoła NNMP w Głubczycach (Proboszcz Parafii – 2009r.).
Otrzymywał także liczne nagrody
i wyróżnienia na szczeblu krajowym
(m.in. Dwukrotnie Nagrody I stopnia Ministra Edukacji Narodowej (1995r. i 2000r.); Nagroda Ministra
Kultury i Sztuki „Wyróżnienie
w dziedzinie muzyki” w ramach
Programu Promocji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży pn.
„Talenty” (1997r.); Nagroda Specjalna „Za osobowość artystyczną”
Senatora RP Doroty Kempki
(2003r.); Nagroda Indywidualna II
stopnia „Za szczególny wkład
w rozwój edukacji artystycznej
w Polsce” (Dyrektor Centrum
Edukacji Artystycznej - 2002r.);
Nagroda Dyrektora Programu II
Polskiego Radia (1997r.); Nagrody
dla Najlepszego Dyrygenta na konkursach chóralnych w Legnicy,
Wrocławiu i Bydgoszczy.
Niezależnie od wymienianych w niniejszym artykule licznych
nagród i wyróżnień za osiągnięcia
artystyczne w skali międzynarodowej, Tadeusz Eckert został także
doceniony na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim: dwukrotne Nagrody Wojewody Opolskiego i Opolskiego Kuratora Oświaty.
Teodozja Świderska
starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu
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Rok Bezpiecznej Szkoły
analizie i identyfikacji problemów
oraz na skutecznych i podlegających ocenie mechanizmach współpracy. Dużo miejsca poświęca się
tu edukacji dla bezpieczeństwa
i upowszechnianiu w szkołach programów profilaktycznych.
Kuratorium Oświaty
w Opolu, realizując podstawowe
założenie programu – „działamy
razem”, włączyło się w ochronę
bezpieczeństwa w środowiskach
szkolnych. Chcielibyśmy sprawić,
aby wszyscy, którym los polskich
szkół nie jest obojętny, wzięli aktywny udział w programie. Najlepsze inicjatywy związane z bezpieczeństwem w szkołach zostaną
nagrodzone Certyfikatem –
„Bezpieczna szkoła”, który ma
charakter wyróżniający szkołę
szczególnie aktywną w procesie
zapewniania wysokiego poziomu
bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży. Ponadto zakładamy, że Certyfikat będzie uwrażliwiał na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
a także stanie się elementem promującym szkołę. Certyfikat nadawany będzie szkole na okres dwu
lat przez Zespół Certyfikujący powołany zarządzeniem Opolskiego
Kuratora Oświaty.
By osiągnąć założenia
programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań
zaplanowaliśmy wiele różnych działań: spotkania z rodzicami i dyrektorami szkół, warsztaty dla
uczniów, przegląd teatrów szkolnych, konferencje, happeningi, konkursy, publikacje przykładów Dobrych Praktyk. Na szczególną uwagę zasługują warsztaty pomocy
przedmedycznej; konferencja pt.
„Piękne życie to bezpieczne życie”,
której ważnym elementem będzie
kwestia bezpieczeństwa w sieci;
promocja zdrowego i bezpiecznego
stylu życia przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego. Inicjatywy te
mają charakter wspomagający realizację programu oraz wzmacniający
współpracę z administracją samorządową i pozarządową.
Zapraszamy dyrektorów
szkół do aktywnego udziału w programie, a zwłaszcza do dzielenia się
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z nami i innymi szkołami swoimi
pomysłami i uwagami wynikającymi
z realizacji konkretnych działań.
Informacje dotyczące realizacji
Programu można znaleźć na stronie
internetowej Kuratorium Oświaty
w Opolu w zakładce „Rok Bezpiecznej Szkoły”.
Piotr Dedyk
wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu

Rozmaitości

Wzmacnianie bezpieczeństwa
uczniów w szkołach i placówkach
jest jednym z kierunków polityki
oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013 określonym przez
Ministra Edukacji Narodowej. Ministerstwo wobec tego ogłosiło
obecny rok szkolny – „Rokiem
Bezpiecznej Szkoły”. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, przyjazny
klimat w środowisku szkolnym jest
przedmiotem stałej troski Ministra
Edukacji Narodowej. Krystyna
Szumilas podkreśliła w liście do
nauczycieli, pracowników oświaty,
uczniów i ich rodziców: „Dbałość
o bezpieczeństwo i wychowanie
uczniów jest obowiązkiem szkoły
przez cały czas jej działalności.
Warto jednak w sposób szczególny
podkreślić rolę, jaką w działaniach
szkoły pełnią wychowanie i zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa. (…) Zadbajmy o sprzyjające rozwojowi i bezpieczne dla
uczniów otoczenie. Chrońmy dzieci i młodzież przed przemocą fizyczną, psychiczną i używkami.
Budujmy poczucie bezpieczeństwa
poprzez kształtowanie postaw
obywatelskich. Uczmy współpracy i
odpowiedzialności za siebie i innych. Promujmy wolontariat. Wykorzystajmy możliwości, jakie dla
zdrowia dziecka daje ruch fizyczny.
Wykorzystujmy powstające boiska
i place zabaw i rozwijajmy pasje
młodych Polaków.”
Program, realizowany przy właściwej diagnozie zagrożeń i oczekiwań
społecznych, obejmować może
wiele obszarów i być otwarty na
wszelkie inicjatywy instytucjonalne
i obywatelskie. Ważną sferą objętą
programem są problemy w szkołach oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie, zwłaszcza kwestie dotyczące: łatwego dostępu do alkoholu
i narkotyków; współpracy osób i
instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo; niewłaściwej reakcji
społecznej na przejawy zjawisk
patologicznych.
W ramach programu
wytyczono szczegółowe zadania
mające ograniczyć niewłaściwe
zachowania w szkołach i najbliższym otoczeniu. Planowane działania mają opierać się na rzetelnej
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