
logiczno-pedagogicznej, jak 

również podtrzymywania 
więzi rodzinnych oraz inte-
gracji dzieci i młodzieży 

w społeczności lokalnej. 
 
Ponadto w biuletynie 

znajdą Państwo omówienie 
wizyty studyjnej w Wielkiej 
Brytanii grupy polskich wizy-

tatorów do spraw ewaluacji. 
Podstawowym celem tej wi-
zyty było poznanie zasad 

funkcjonowania angielskiego 
systemu edukacji i nadzoru 

pedagogicznego. 
 
Wizytatorzy z Polski 

przyglądali się m.in. zagadnie-
niom ewaluacji w nadzorze 
angielskim. Wymiana do-

świadczeń, poznawanie roz-
wiązań w sferze oświaty sto-
sowanych w innych krajach 

Europy, podpatrywanie tzw. 
dobrych praktyk zawsze 
stwarza możliwość doskona-

lenia polskiego systemu edu-
kacji. 

 

Już wcześniej pisaliśmy 
także o efektach partnerskiej 

wymiany z Republiką Fede-
ralną Niemiec. W tym zakre-
sie Opolszczyzna i Kurato-

rium Oświaty w Opolu ma 
wieloletnie doświadczenia. 
W ubiegłym roku ob-

chodziliśmy jubileusz trzy-
dziestopięciolecia współpracy 
Kuratorium Oświaty w Opo-

lu z Landową Centralą 
Kształcenia Politycznego 
Schlezwig  –  Holstein .  

W bieżącym biuletynie moż-
na przeczytać refleksje 
uczestniczki kwietniowego 

seminarium poznawczego, 
zorganizowanego przez ww. 

LCKP w Szlezwiku Holszty-

nie dla polskich pedago-
gów. 

 

Szanowni Państwo ! 
Drodzy Czytelnicy ! 

 

W trzecim numerze biu-

letynu Oświata Opolska, zgod-
nie z naszym założeniem wy-
dawniczym, podejmujemy 

istotne kwestie edukacyjne 
zarówno w perspektywie re-

gionalnej, ogólnokrajowej jak 
i europejskiej. 

 

Projektowane i wdrażane 
zmiany w systemie polskiej 
oświaty to temat, budzący 

wciąż zainteresowanie. Naj-
ważniejsze kierunki zmian 
edukacyjnych przez wielu 

bardzo oczekiwane, innych 
niepokoją. Każdy głos i każda 
opinia środowisk oświato-

wych jest rozważana. Temu 
służą, organizowane przez 
Ministerstwo Edukacji Naro-

dowej ogólnokrajowe spo-
łeczne konsultacje m.in. 

w formie konferencji tema-
tycznych, połączonych z dys-
kusjami panelowymi. W po-

przednim numerze in-
formowal iśmy Państwa 
o konferencji, z udziałem min. 

Katarzyny Hall, jaka odbyła 

się na Uniwersytecie Opol-
skim. Publikowaliśmy też tek-
sty dotyczące  proponowa-

nych zmian w szkolnictwie 
zawodowym. Kontynuację tej 
tematyki znajdą Państwo 

w relacji z naszej kwietniowej  
konferencji wojewódzkiej, 
poświęconej reorganizacji 

polskiego systemu szkolnic-
twa zawodowego w aspekcie 
ogólnokrajowym i regional-

nym. 
 

Nowych regulacji wymaga 
także konieczność opty-
malizacji oferty edukacyjnej, 

poprawy efektywności kształ-
cenia uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 

Czytelnicy tej edycji biuletynu 
znajdą informacje dotyczące 
projektowanych rozwiązań w 

zakresie kształcenia specjal-
nego oraz pomocy psycholo-
giczno - pedagogicznej. 

Wdrożenie proponowanych 
zmian przyczynić się ma do 
wyrównywania szans eduka-

cyjnych dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, 

zwiększenia efektywności 
świadczonej pomocy psycho-
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ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATO-

WEGO OPUBLIKOWANE W OKRESIE  

OD 15 STYCZNIA 2010r. DO 24 MAJA 2010r.  

(stan na 24 maja 2010r.) 

1. Rozporządzenie Ministra 
Edukacj i  Narodowej 

z dnia 13 stycznia 2010r. 

w sprawie sposobu opra-

cowywania sprawozdania 
z wysokości średnich wy-

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

nagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego 

w szkołach prowadzo-

nych przez jednostki sa-
morządu terytorialnego 

(Dz. U. z 2010r. Nr 6, 
poz. 35)  

Data wejścia w życie:  

15 stycznia 2010r. 
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Na temat partnerstwa 
szkół i polsko-niemieckiej 

współpracy, specjalnie dla na-

szego biuletynu wypowiedział 

się też Hubert Luszczynski - 
koordynator międzyregional-

nej współpracy krajów Europy 

wschodniej i środkowej w ob-
szarze kształcenia w Dyrekcji 

Nadzoru i Usług Nadrenii – 

Palatynatu w Koblencji. W na-

desłanym tekście autor odnosi 
się m.in. do dzisiejszych efek-

tów parafowanej w 1991r. 

Umowy pomiędzy Republiką Fe-

deralną Niemiec i Polską o do-
brym sąsiedztwie i przyjacielskiej 

współpracy oraz Umowy o Pol-

sko – Niemieckiej współpracy 

młodzieży.  
 

W trosce o bezpie-

czeństwo oraz prawidłowy 

rozwój osobowy dzieci i mło-
dzieży nie można lekceważyć 

zagrożenia, jakie niesie 

„nieokiełznana” Sieć. Uświa-
domieniu niebezpieczeństw 

ale też praw młodego człowie-

ka w cyberprzestrzeni poświę-

cona była kolejna nasza konfe-
rencja. Jej adresatami i uczest-

nikami byli dyrektorzy szkół 

i placówek, pedagodzy szkolni, 

nauczyciele naszego woje-
wództwa. Żywe zaintere-

sowanie i wysoka frekwencja 

świadczą, że podejmowana te-

matyka jest problemem waż-
kim, o którym należy rozma-

wiać. W zamieszonej relacji 

z jej przebiegu znajdą Państwo 
spojrzenie na zjawisko cyber-

przemocy z różnych perspek-

tyw, gwarantujących komple-

mentarne ujęcie podejmowa-
nego tematu. 

 

Na łamach naszego biule-

tynu zamieszczamy także nad-
syłane przykłady tzw. dobrych 

praktyk, bądź sygnalizujemy 

różne osiągnięcia pedagogów 

Opolszczyzny. Dość wyjąt-
kowym sukcesem nauczycielki 

języka polskiego z Krapkowic 

jest zwycięstwo w ogólnopol-

skim konkursie na powieść 
współczesną. Oświata Opolska 

prezentuje pierwszą recenzję 

nagrodzonej książki oraz wy-
wiad z jej autorką.  

 

Publikujemy przykład dzia-

łań edukacyjnych podejmowa-
nych w Publicznej Szkole Pod-

stawowej nr 1 w Strzelcach 

Opolskich.  

Na uwagę zasługuje opis 
koncepcji utworzenia Cen-

trum Nauk Przyrodniczych w 

Publicznym Gimnazjum nr 6 w 

Opolu, która nabrała realnych 
kształtów. Autorom tej inicja-

tywy i twórcom projektu gra-

tulujemy tym bardziej, że 
przyczyni się on  niewątpliwie 

do skutecznej realizacji euro-

pejskiej idei „nauczania przed-

miotów ścisłych i przyrodni-
czych opartej na naturalnej 

ciekawości i dociekliwości 

uczniów”. 

 
Zapraszam do lektury 

ostatniego w tym roku szkol-

nym biuletynu. W związku ze 

zbliżającymi się wakacjami, 
w imieniu Redakcji i własnym 

życzę Wszystkim Czytelnikom 

Oświaty Opolskiej wielu sło-

necznych dni, spokoju i kon-
struktywnego wypoczynku. 

 

 
 

Halina Bilik 

Opolski Kurator Oświaty 
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2. Rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 9 lutego 

2010r. zmieniające roz-

porządzenie w sprawie 
realizacji przez Agencję 

Rynku Rolnego zadań 

związanych z wdrożeniem 
na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej pro-

gramu „Owoce w szkole” 

w roku szkolnym 2009/10 
(Dz. U. z 2010r. Nr 25, 

poz. 127) 

Data wejścia w życie: 17 
lutego 2010r. 

 

3. Rozporządzenie Ministra 

Edukacj i Narodowej 
z dnia 1 kwietnia 2010r. 

w sprawie przyjmowania 

osób niebędących oby-
watelami polskimi do pu-

blicznych przedszkoli, 

szkół, zakładów kształce-
nia nauczycieli i placówek 

oraz organizacji do-

datkowej nauki języka 

polskiego, dodatkowych 
zajęć wyrównawczych 

oraz nauki języka i kultury 

kraju pochodzenia (Dz. U. 
z 2010r. Nr 57, poz. 361)  

Data wejścia w życie: 17 

kwiecień 2010r. 
 

4. Rozporządzenie Ministra 

Edukacj i Narodowej 

z dnia 8 kwietnia 2010 r. 
zmieniające rozporzą-

dzenie w sprawie klasyfi-

kacji zawodów szkolnic-
twa zawodowego (Dz. U. 

z 2010r. Nr 60, poz. 374) 

Data wejścia w życie:  
28 kwietnia 2010r. 

 

5. Rozporządzenie Ministra 

Edukacj i Narodowej 
z dnia 8 kwietnia 2010r. 

w sprawie regulaminu 

konkursu na stanowisko 
dyrektora publicznej 

szkoły lub publicznej pla-

cówki oraz trybu pracy 

komisji konkursowej (Dz. 
U. z 2010r. Nr 60, poz. 

373) 

Data wejścia w życie: 21 
kwietnia 2010r. 

 

6. Rozporządzenie Ministra 
Edukacj i Narodowej 

z dnia 24 marca 2010 r. 

zmieniające rozporzą-

dzenie w sprawie prak-
tycznej nauki zawodu (Dz. 

U. z 2010r. Nr 61, poz. 

378) 
Data wejścia w życie: 29 

kwietnia 2010r. 

 

7. Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej 

z dnia 16 kwietnia 2010r. 

zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie szcze-

gółowych zasad nadawa-

nia „Medalu Komisji Edu-
kacji Narodowej”, trybu 

przedstawiania wnio-

sków, wzorów medalu, 

trybów jego wręczania 
i sposobu noszenia (Dz. 

U. z 2010r. Nr 63, poz. 

392) 
Data wejścia w życie: 16 

kwietnia 2010r. 

 
8. Rozporządzenie Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Na-

rodowego z dnia 4 marca 

2010r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie or-

ganizacji roku szkolnego 

w publicznych szkołach 
i placówkach artystycz-

nych (Dz. U. z 2010r. Nr 

67, poz. 431) 
Data wejścia w życie:  

8 maja 2010r. 

 

9. Ustawa z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004r. Nr 256, 

poz. 2572 z późn. zm.) 
Data wejścia w życie 

zmian na przełomie 15 

stycznia 2010r. – 24 maja 

2010r.: 
 - 6 kwietnia 2010r. (Dz. 

U. z 2010r. Nr 44, poz. 

250) 
 - 21 kwietnia 2010r. (Dz. 

U. z 2010r. Nr 54, poz. 

320)  
 

 

Magdalena Szałagan 

 inspektor 
Kuratorium Oświaty  

w Opolu.  
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Ewaluacja w angielskim systemie nadzoru. 

Jolanta Jaworek 

 
W dniach 25.04 – 

02.05.2010r. grupa dziesięciu wi-

zytatorów do spraw ewaluacji 

z całej Polski przebywała w Wiel-

kiej Brytanii z wizytą studyjną. 
Wyjazd został zorganizowany 
w ramach projektu „Program 

wzmocnienia efektywności syste-
mu nadzoru pedagogicznego 

i oceny jakości pracy szkoły etap 

II”. Jego celem było poznanie za-
sad funkcjonowania systemu edu-

kacji i nadzoru pedagogicznego 
w Wielkiej Brytanii oraz stwo-
rzenie możliwości wdrożenia nie-

których stosowanych tam roz-
wiązań i dobrych praktyk w pol-

skim systemie edukacji. Odwie-
dziliśmy kilka bardzo różnych 
i ciekawych szkół, zapoznaliśmy 

się z pracą Ofstedu oraz spotka-
liśmy się z profesorami Uniwer-

sytetu w Reading. Wszystkie te 
wydarzenia warte są szerszego 

opisania, ale w tej publikacji 

chciałabym skupić się na angiel-
skim nadzorze, a w szczególności 
ewaluacji nazywanej tam inspek-

cją.  
 

Ofsted 
Przeprowadzaniem inspekcji 

szkół w Anglii zajmuje się Urząd 

ds. Standardów Kształcenia, 
Us ł ug  na  Rzec z  Dz i ec i 

i Umiejętności (Office for Stan-
dards In Education, Children’s 

Services and Skills), nazywany 

w skrócie Ofstedem. Jest to od-
rębna jednostka, niemająca statu-

su ministerstwa, ale też niepodle-
gająca żadnemu ministerstwu. 
W londyńskiej siedzibie Ofstedu 

spotkaliśmy się z panią Asyią Ka-

zmi, Inspektorem Jej Królewskiej 
Mości (Her Majesty’s Inspector), 

która przybliżyła nam strukturę, 
zakres kompetencji i organizację 

pracy tej instytucji. Pani inspek-
tor podkreśliła, że Ofsted jest 
niezależny i bezstronny, gdyż 

podlega bezpośrednio parlamen-
towi, a dokładnie jednej z komisji 

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

parlamentarnych, która składa się 

z członków różnych partii. 
W Anglii jedna trzecia obywateli 
ma kontakt z instytucjami, które 

są kontrolowane przez Ofsted 

(oprócz szkół publicznych kon-

troli Ofstedu podlega wiele pla-
cówek, świadczących usługi na 
rzecz dzieci, nauczycieli i mło-

dzieży). Inspekcje, których doko-
nuje Ofsted, są przeprowadzane 

przez zespół inspektorów co trzy 

lata. W skład takiego zespołu 
może wchodzić inspektor Jej 

Królewskiej Mości i tak zwani in-
spektorzy dodatkowi, pomocni-
czy (Additional Inspectors), któ-

rzy przeszli odpowiednie szkole-
nie w zakresie standardów i zo-

stali ocenieni z ich znajomości. 
Inspektorzy Jej Królewskiej Mo-
ści są rekrutowani i zatrudniani 

bezpośrednio przez Ofsted (jest 
ich ok. 200). Natomiast inspekto-

rów dodatkowych, których jest 
ok. 800, zatrudniają trzy  instytu-

cje usługowe zewnętrzne, wyko-

nujące pracę na zlecenie Ofstedu.  

Priorytety w inspekcji – 

zmiany w 2009r. 

We wrześniu 2009 roku 

wprowadzono zmiany w priory-
tetach i zasadach przeprowadza-
nia inspekcji w szkołach. Główny-

mi jej celami są między innymi: 
promowanie rozwoju szkół, 

ewaluacja osiągnięć uczniów i ich 

samopoczucia w szkole, ocena 
zakresu zapewniania każdemu 

uczniowi odniesienia sukcesu, 
ocena promowania równości 
szans, ocena skuteczności 

radzenia sobie z dyskryminacją, 
ewaluacja nauczania i uczenia się, 

kontrola szkolnych procedur 
zapewnienia uczniom bez-
pieczeństwa i ochrony przed 

krzywdą, ocena efektywności 
współpracy z partnerami szkoły, 

gromadzenie i analiza opinii 
rodziców i uczniów. Szkoły są 

ocenianie w czterostopniowej 

skali, gdzie 1 oznacza ocenę 

wyróżniającą, 2 – dobrą,  

3 – zadowalającą, a 4 – nie-
odpowiednią. Dyrektor szkoły 
powiadamiany jest o terminie in-

spekcji telefonicznie na dwa dni 

przed jej rozpoczęciem. W ciągu 

tych dwóch dni przesyła inspek-
torom wyniki autoewaluacji (self-
evaluation). Co ciekawe, prowa-

dzenie przez dyrektora ewaluacji 
wewnętrznej w świetle prawa nie 

jest obowiązkowe. Jednak nie 

zdarzyło się jeszcze, zdaniem 
pani Kazmi, aby jakaś szkoła nie 

przysłała wyników autoewaluacji 
Ofstedowi. Szkoły uzupełniają na 
bieżąco formularze autoewaluacji 

przygotowane przez Ofsted, bo 
w każdej chwili mogą spodziewać 

się telefonu z informacją o in-
spekcji. W dużych szkołach jeden 
z wicedyrektorów czasami zaj-

muje się tylko ich aktuali-
zowaniem, gdyż formularze te są 

dość obszerne i szczegółowe, 
ponieważ zostały przygotowane 

w oparciu o cele inspekcji, które 

wymieniłam wcześniej. 

Niektóre szkoły wysyłają 
Ofstedowi wyniki autoewaluacji 

raz w roku, chociaż nie muszą 
tego robić, a inne tylko przed in-

spekcją. Nie ma obowiązku wy-

pełniania tych formularzy, szkoła 
musi się jedynie wykazać, że zna 
swoje mocne i słabe strony i nad 

nimi pracuje. 

„Nowy system przeprowa-
dzania inspekcji opiera się w du-

żej mierze na autoewaluacji szko-
ły. Naszym zadaniem jest jej we-
ryfikacja, ustalenie, czy wyniki, ja-

kie przedstawił dyrektor, są 
zgodne z dowodami i naszymi ba-

daniami” – mówi pani Inspektor 
Jej Królewskiej Mości. Dyrekto-
rzy mają tego świadomość. In-

spekcja  jest  traktowana przez 
nich bardzo poważnie, ponieważ 

dla szkół jest to „gra o wielką 
stawkę”. Czasem raport Ofstedu 

przesądza o istnieniu danej szko-

ły, ale o tym później. 
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Przebieg inspekcji w szkole 
 
Przed rozpoczęciem inspekcji 

główny inspektor zapoznaje się 

z  szeregiem dokumentów doty-
czących wizytowanej szkoły, aby 
przygotować informacje dla całe-
go zespołu inspektorów oraz 
sformułować wstępne hipotezy 
na temat tego, jak szkoła pracuje. 
Hipotezy te są omawiane 

z dyrektorem szkoły i potem we-
ryfikowane w czasie inspekcji. 
Dokumenty, które przegląda 
główny inspektor to m. in.: dane 
o szkole, zawierające wyniki i po-
stępy uczniów w państwowych 
testach i egzaminach, raport 

z poprzedniej inspekcji, raporty 
z ostatnich monitoringowych lub 
tematycznych inspekcji, wyniki 
autoewaluacji szkoły, wyniki son-
daży przeprowadzonych wśród 
uczniów czy rodziców, informa-
cje o uzasadnionych skargach ro-

dziców na szkołę, a także wszel-
kie inne, które szkoła sama 
przedstawiła. Jednym ze źródeł 
informacji jest też szkolna strona 
internetowa. Zespół inspekto-
rów, składający się z kilku osób 

(5 lub więcej), wchodzi do szkoły 
najczęściej na dwa dni. W czasie 
tych dwóch dni inspektorzy ob-
serwują nawet kilkadziesiąt lekcji, 
w zależności od wielkości szkoły, 
uważnie przyglądają się pracy 
uczniów, przeprowadzają rozmo-

wy z dyrektorem szkoły, ucznia-
mi, rodzicami, personelem 
i członkami władz szkoły, zbierają 
również informacje od rodziców, 
uczniów i nauczycieli za pomocą 
ankiet, zapoznają się z danymi od-
zwierciedlającymi postępy ucz-
niów oraz innymi danymi lub 
dowodami, które szkoła zechce 
jeszcze przedstawić. Warto pod-
kreślić, że po zmianach we wrze-
śniu 2009r. szczególny nacisk po-
łożono na obserwacje lekcji, któ-
rych przeprowadza się znacznie 

więcej niż poprzednio, oraz na 
zapewnienie bezpieczeństwa 
uczniom. Na lekcji obserwuje się 
zachowania dzieci, wiedzę i umie-
jętności uczniów i nauczycieli 
oraz jak ci ostatni zaplanowali za-
jęcia i jak są do nich przygotowa-

ni. Lekcje oceniane są pod kątem 
jakości nauczania i uczenia się 

według tej samej czterostopnio-
wej skali, która obowiązuje przy 
ocenie szkoły. Ocena zajęć nie 
jest tożsama z oceną nauczyciela. 
Nauczyciel zawsze może popro-

sić inspektorów o informację 
zwrotną (feedback), a jeśli lekcja 
zostanie oceniona na stopień nie-
odpowiedni, wtedy informacja 
zwrotna jest obowiązkowa. 
W szkole, którą mieliśmy okazję 
odwiedzić w Reading (Highdown 

School and Sixth Form Centre, 
1400 uczniów), w czasie ostatniej 
inspekcji w styczniu tego roku 
pięciu inspektorów obserwowało 
41 lekcji. Oczywiście, były to ob-
serwacje fragmentów zajęć, trwa-
jące od 20 do 35 minut.  Wyniki 

uczniów w państwowych testach 
i egzaminach oraz ich postępy są 
bardzo ważnym czynnikiem, rzu-
tującym na ocenę pracy całej 
szkoły. Jeśli w tym obszarze szko-
ła nie uzyskuje zadowalających 
wyników, nie może otrzymać po-

zytywnej oceny, pomimo że w in-
nych obszarach swojej działalno-
ści jest oceniona wyżej. Podobnie 

duże znaczenie ma zapewnienie 
bezpieczeństwa uczniom. Szkoły 
zobowiązane są do prowadzenia 
specjalnych rejestrów wszystkich 
osób, które mają stały lub częsty 

kontakt z uczniami. W rejestrze 
takim znajdują się m.in. dane oso-
bowe, kwalifikacje, informacje 
o niekaralności oraz adnotacja, że 
dana osoba została sprawdzona  
na Liście 99. Lista ta prowadzona 
jest przez Ministerstwo Edukacji 

i zawiera nazwiska osób, które 
mają zakaz pracy z dziećmi z po-
wodu przestępstw o charakterze 
seksualnym (pedofilia). Jeśli szkoła 
nie spełnia standardu zapewnienia 
uczniom bezpieczeństwa, to, 
mimo że ma wysokie wyniki 

w państwowych testach, nie mo-
że zostać oceniona pozytywnie. 
Po inspekcji zostaje sporządzony 
raport. 

Raport 

 Raport zawiera ogólną ocenę 

skuteczności pracy szkoły wraz 

z konkretnymi ocenami po-

szczególnych aspektów, takich 

jak: 

Anna Tarka i Jolanta Jaworek 
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 osiągnięcia uczniów i zachowa-

nie standardów nauczania 

 postępy uczniów i ich dobre sa-

mopoczucie w szkole 

 jakość nauczania i uczenia się 

 zakres wiedzy i umiejętności na-

uczania 

 zakres opieki, poradnictwa 

i wsparcia ze strony szkoły 

 kierownictwo i zarządzanie 

w szkole. 

 

Ponadto ważną częścią raportu 

są zalecenia odnośnie dalszego 

rozwoju szkoły, usprawnienia jej 

pracy i poprawy rezultatów oraz 

list do uczniów, w którym 

informowani są oni o wynikach 

inspekcji.  

 

Zalecenia wydane przez in-

spektorów nie podlegają dyskusji. 

Szkoły są zobowiązane do ich re-

alizacji. Ofsted wymaga, aby stano-

wiły one podstawę do podjęcia 

przez szkołę działań w kierunku 

poprawy i usprawnienia nauczania 

w jak najkrótszym czasie. W trak-

cie trwania inspekcji inspektorzy 

omawiają oceny ze starszymi na-

uczycielami i informują o ostatecz-

nych ocenach dyrektora  i zarząd 

szkoły. Sam raport jest pisany 

przez głównego inspektora 

i publikowanych na stronie inter-

netowej Ofstedu w ciągu 15 dni 

roboczych od dnia zakończenia in-

spekcji. Ale zanim się tam ukaże 

i zanim zostanie podpisany przez 

Inspektora Jej Królewskiej Mości 

trafia do jednej z trzech instytucji 

usługowych zewnętrznych (ISPS), 

która sprawdza go pod kątem me-

rytorycznym i wskazuje ewentual-

ne błędy lub brak dostatecznych 

dowodów na dane stwierdzenia. 

Szkoła również ma 24 godziny na 

dokonanie korekty, ale jedynie 

technicznej, dotyczącej, np. zgod-

ności liczb. Raport publikowany 

jest także w lokalnej prasie, zaś 

szkoła zobowiązana jest przekazać 

go każdemu rodzicowi. O proce-

durze odwoławczej (skargowej) 

placówki są informowane ustnie. 

 

Po inspekcji 

Szkoły, które w wyniku inspek-

cji otrzymały ocenę wyróżniającą 

lub dobrą, mogą mieć dłuższą 

przerwę między inspekcjami, na-

wet do pięciu lat. Uzależnione to 

jest jednak od wyników uczniów, 

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

które sprawdzane są co roku. Jeśli 

dane potwierdzą utrzymanie lub 

wzrost wyników oraz warunków 

pracy szkoły, wtedy kolejna in-

spekcja będzie odroczona, ale na 

okres nie dłuższy niż do pięciu lat. 

W szkołach ocenionych na stopień 

zadowalający w obrębie trzech lat 

zostanie przeprowadzona re-

inspekcja, aby zmotywować te 

szkoły do szybszej poprawy. Po-

nadto do 40% tych szkół jest 

przedmiotem dodatkowego moni-

toringu, sprawdzającego ich postę-

py. 

 

Ocena nieodpowiednia i co 

dalej? 

 Szkoły, które otrzymały ocenę 

nieodpowiednią, są umieszczane 

w jednej z dwóch kategorii: 

 pouczenie o konieczności po-

prawy (notice to improve), 

 środki specjalne (special measu-

res). 

Przydzielenie szkoły do pierwszej 

kategorii oznacza wystąpienie jed-

nej z dwóch sytuacji: albo szkoła 

nie zapewnia swoim uczniom od-

powiedniego poziomu nauczania, 

ale wykazuje możliwości wprowa-

dzenia koniecznych zmian, albo 

szkoła zapewnia wystarczający po-

ziom nauczania, lecz osiągane 

przez nią rezultaty są niższe od 

oczekiwanych. W szkołach, które 

znalazły się w tej kategorii, w cza-

sie do 8 miesięcy od zakończenia 

inspekcji będzie przeprowadzony 

monitoring, jak wdrażane są ulep-

szenia, a w ciągu 12-16 miesięcy 

odbędzie się kolejna inspekcja. Jeśli 

w jej wyniku okaże się, że nie na-

stąpiła poprawa, szkoła taka prze-

suwana jest do kategorii środków 

specjalnych. W tej kategorii 

umieszczane są szkoły, które nie 

zapewniają uczniom odpowiednie-

go poziomu nauczania i nie wyka-

zują możliwości wprowadzenia ko-

niecznych zmian. Będą one odwie-

dzane regularnie przez inspekto-

rów (pierwsza wizyta w okresie  

4-6 miesięcy po inspekcji), którzy 

będą monitorować postępy danej 

szkoły aż do momentu usunięcia 

jej z tej kategorii. Placówka ma 

dwa lata na poprawę,  a po tym 

okresie  nastąpi kolejna inspekcja. 

Szkoła, która nie poprawi swoich 

rezultatów, może zostać nawet 

zamknięta. 

 

Program wspomagania 

Obecnie, pilotażowo, w Anglii 

wdrażany jest program wspomaga-

nia szkół, które uzyskały ocenę 

nieodpowiednią. Sądzę, że warto 

w kilku słowach o nim wspomnieć. 

Program ten polega na tym, że 

szkoły, które otrzymały w wyniku 

inspekcji ocenę wyróżniającą, spra-

wują patronat nad szkołami z oce-

ną nieodpowiednią. Dyrektor ta-

kiej bardzo dobrej szkoły pomaga 

we wprowadzeniu zmian dyrekto-

rowi placówki z problemami. Po-

nadto następuje okresowa wymia-

na nauczycieli, tzn. na przykład pię-

ciu nauczycieli z wyróżniającej się 

szkoły idzie na trzy miesiące do 

pracy w szkole wymagającej po-

mocy, zaś nauczyciele z tej pla-

cówki przychodzą na ich miejsce. 

Ma to służyć wymianie doświad-

czeń i poprawie jakości nauczania. 

Nauczyciele wiedzą, że taka sytu-

acja może nastąpić, gdyż są infor-

mowani o tym w swoich kontrak-

tach. Status szkoły wspomagającej 

uzyskała Highdown School and 

Sixth Form Centre w Reading. Jej 

dyrektor, Tim Royle, jest zaanga-

żowany w pomoc innym szkołom, 

a jego nauczyciele właśnie przygo-

towują się do takiej wymiany. Na 

razie trudno określić, czy ten pro-

gram przyniesie oczekiwany rezul-

tat, gdyż jest, jak już wspomniałam, 

w fazie pilotażowej, ale trzeba 

przyznać, iż pomysł jest ciekawy.  

Inspekcje w Anglii przeprowa-

dzane przez Ofsted mają sporo 

wspólnego z naszymi ewaluacjami, 

chociażby metody pozyskiwania in-

formacji, ale wiele też je różni. 

Uczestnicy wizyty studyjnej dysku-

towali nad tym, jakie angielskie do-

świadczenia można by przenieść 

na grunt  naszej ewaluacji ze-

wnętrznej, aby jak najlepiej przy-

czyniała się ona do rozwoju szkół 

i placówek. 

 

Jolanta Jaworek 

starszy wizytator  

Kuratorium Oświaty w Opolu 
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Mariusz Mueller 

 

Kura tor ium Ośw ia ty 
w Opolu oraz Wojewódzki 
Ośrodek Doskonalenia Infor-

matycznego i Politechnicznego 
w Opolu byli organizatorami 
wojewódzkiej konferencji 

„Wyzwania przed szkolnic-
twem zawodowym”, nad 
którą patronat honorowy spra-

wował Wojewoda Opolski Ry-
szard Wilczyński. Odbyła się 
ona 21 kwietnia 2010 roku 

w sali posiedzeń Sejmiku Woje-
wództwa Opolskiego i była 
kontynuacją tematyki reorgani-

zacji polskiego systemu szkol-

nictwa zawodowego.  

 

Organizatorzy postawili so-
bie za cel, aby zapoznać odbior-
ców z kierunkami zmian i moż-

liwymi rozwiązaniami w szkol-
nictwie zawodowym. Wiedza 

i umiejętności nabywane w pro-

cesie kształcenia powinny bo-
wiem umożliwiać osobom uczą-
cym się odnalezienie swojego 
miejsca na rynku pracy zgodnie 

z potwierdzonymi kwalifikacja-
mi i zapotrzebowaniem praco-
dawców. Dynamiczne zmiany 

zachodzące w gospodarce wy-
muszają wyodrębnienie specy-
ficznych kwalifikacji zawodo-

wych nabywanych w szkole 
i poza szkołą oraz potwierdza-
nie ich w funkcjonujących 

ośrodkach egzaminacyjnych. 

 

Podczas konferencji oma-

wiane były kwestie związane 
z planowanymi zmianami 
w kształceniu zawodowym oraz 

nowa klasyfikacja zawodów. 
Wiele miejsca poświęcono 
wdrażaniu szkół do systemu 

kształcenia modułowego, który 
znacząco uelastycznia proces 

kształcenia w zawodach. 

W pierwszej części konfe-

rencji mogliśmy wysłuchać 
trzech wystąpień: Halina Bilik 
Opolski Kurator Oświaty pre-
zentowała projektowane przez 

MEN zmiany w kształceniu za-
wodowym; następnie Elżbieta 
Hejłasz – Kierownik Wydziału 

Rozwoju Programów Krajowe-
go Ośrodka Wspierania Eduka-
cji Zawodowej i Ustawicznej 

omówiła realizowane projekty 
ogólnopolskie wspierające 
szkolnictwo zawodowe, a także 

teoretyczne założenia moderni-
zacji programów w systemie 
kształcenia modułowego. Prak-

tyczną stronę realizacji kształce-
nia modułowego oraz kwestie 
monitorowania jakości kształce-

nia zaprezentował Janusz Górny 
– Pełnomocnik dyrektora ds. ja-
kości Zespołu Szkół Technicz-

nych w Mikołowie.  

Wyzwania przed szkolnictwem zawodowym 

Teresa Karol - Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Ryszard Wilczyński - Wojewoda Opolski,  
Halina Bilik - Opolski Kurator Oświaty 
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W drugiej części na 

temat wsparcia szkolnic-

twa zawodowego przez 

Samorząd Wojewódz-

twa Opolskiego mówił 

Waldemar Zadka – Dy-

rektor Departamentu 

Edukacji i Rynku Pracy 

Urzędu Marszałkowskie-

go Województwa Opol-

skiego,  natomiast sys-

tem doradztwa meto-

dycznego dla nauczycieli 

przedmiotów zawodo-

wych przedstawił Adam 

Koj – Konsultant ds. 

przedmiotów zawodo-

wych Wojewódzkiego 

Ośrodka Doskonalenia 

Informatycznego i Poli-

technicznego w Opolu. 

 

W części panelowej 

podjęto dyskusję na te-

mat pożądanych, ko-

niecznych zmian w 

szkolnictwie zawodo-

wym w Polsce. 

Uczestnikami konfe-

rencji byli dyrektorzy 

szkół zawodowych, cen-

trów kształcenia prak-

tycznego i ustawicznego, 

pracodawcy i przedsta-

wiciele organów prowa-

dzących szkoły, wizyta-

torzy kuratorium. 

 

W spotkaniu wzięło 

udział  90 osób. Spotka-

nie można by określić 

jako ważne – otwierają-

ce szereg roboczych ini-

cjatyw, jakie zostały wy-

sunięte podczas obrad. 

Między innymi Janusz 

Górny – Pełnomocnik 

dyrektora ds. jakości 

Zespołu Szkół Technicz-

nych w Mikołowie  

zaproponował dyrekto-

rom szkół ścisłą współ-

pracę w zakresie prac 

koncepcyjnych i przy-

gotowa wczych  do 

kształcenia moduło-

wego, oferując praktyczną pomoc i wymianę 

doświadczeń. 

Elżbieta Hejłasz 



Jadwiga Szramiak 

 
Trwający od 1 września 

2009r. proces wdrażania 

w szkołach i placówkach oświa-

towych nowej podstawy progra-

mowej kształcenia ogólnego 

rozpoczął pierwszy etap – waż-
nych dla uczniów, rodziców 

i nauczycieli – zmian. 

Zgodnie z nową podstawą 

programową nauczyciele – 

i szkoła – mają za zadanie tak 

organizować pracę, żeby jak naj-
skuteczniej wychodzić naprze-

ciw indywidualnym potrzebom, 

trudnościom i zainteresowa-

niom uczniów. Celem takiego 

zalecenia jest między innymi 

podniesienie efektywności 
kształcenia uczniów ze specjal-

nymi potrzebami edukacyjnymi. 

Projektowane regulacje w za-

kresie kształcenia specjalnego 

oraz pomocy psychologiczno-

pedagogicznej stanowią konse-
kwencję zmian dokonanych 

w obszarze wychowania przed-

szkolnego i kształcenia ogólne-

go, wprowadzonych rozporzą-

dzeniem w sprawie podstawy 

programowej. 

Wdrożenie proponowanych 

rozwiązań przyczynić się ma do 
wyrównywania szans edukacyj-

nych dzieci ze specjalnymi po-

trzebami edukacyjnymi, zwięk-

szenia efektywności świadczonej 

pomocy psychologiczno-peda-

gogicznej, jak również pod-
trzymywania więzi rodzinnych 

oraz integracji dzieci i młodzieży 

w społeczności lokalnej. 

Potrzebny jest wzrost kom-

petencji i odpowiednie wspoma-

ganie kadry nauczycielskiej w za-
kresie indywidualizacji naucza-

nia, aby była ona w stanie z tro-

ską pochylić się nad uczniami ze 

specjalnymi potrzebami eduka-

cyjnymi, nie tylko tymi, którzy 

mają trudności w nauce, ale też 
uczniami zdolnymi, chętnie roz-

wijającymi swoje pasje czy zain-

teresowania i udzielić im po-

trzebnego wsparcia. 

Właściwie rea l izowane 

w szkołach i placówkach kształ-
cenie tych uczniów oraz pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna, 

udzielana zarówno na terenie 

szkoły czy placówki, jak i w naj-

bliższym środowisku dziecka, 

mają zapobiec powielaniu dzia-

łań specjalistów z zakresu po-

mocy psychologiczno-peda-
gogicznej, a także kulturowo-

społecznej izolacji rodzin i dzieci 

z niepełnosprawnościami czy 

specyficznymi trudnościami 

w uczeniu się. 

Zakłada się, że cele zmian 
zostaną osiągnięte dzięki: 

 nauczycielowi, który wspiera 

i doradza, zna swoich uczniów 
i wie, jak każdemu z nich po-

móc; 

 pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej jak najbliżej 
dziecka/ucznia, tj. w przed-

szkolu, szkole i placówce 

oświatowej; 

 i n dy w i dua l i z a c j i  p ra c y  

z uczniem zarówno na obo-

wiązkowych, jak i dodatko-

wych zajęciach edukacyjnych. 

 

Konsekwencją wprowadzenia 
tych rozwiązań ma być powsta-

nie spójnego modelu kształce-

nia, dostrzegającego na wszyst-

kich etapach edukacyjnych pro-

blemy szczególnie ważne dla 

każdego ucznia i poświęcającego 
im najwięcej uwagi. 
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Natomiast Lesław Tomczak 

– Dyrektor Wojewódzkiego 

Ośrodka Doskonalenia Infor-

matycznego i Politechnicznego 

w Opolu zachęcał do współ-

pracy w ramach Klubu Dyrek-

tora Szkoły Zawodowej, aby 

wspólnie omawiać bieżące pro-

blemy kształcenia zawodowe-

go. 

 

Zaproszeni prelegenci odpo-

wiadali na bieżące problemy 

nurtujące dyrektorów szkół, 

które prowadzą kształcenie za-

wodowe a także uściślano te-

matykę podejmowaną we 

wcześniejszych wystąpieniach. 

Dzielono się doświadczeniami, 

pomysłami i propozycjami kie-

runków możliwych zmian 

w nowej strukturze, która jest 

wciąż wypracowywana przez 

Ministerstwo Edukacji Narodo-

wej oraz organizacje współpra-

cujące w tym zakresie. Nie 

sposób było rozstrzygnąć 

wszystkich wątpliwości, ale ta-

kie i podobne spotkania rodzą 

twórcze pytania o kształt 

szkolnictwa zawodowego 

w Polsce w najbliższej przy-

szłości. 

 

Mariusz Mueller 

starszy wizytator 

Kuratorium Oświaty w Opolu 

Kierunki zmian w kształceniu uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 
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Projektowane rozwiązania 

mają zapewnić uczniowi wspar-
cie i zindywidualizowaną po-
moc, w zależności od dokona-
nego na poziomie szkoły rozpo-

znania, zarówno trudności 
w uczeniu się, jak i uzdolnień 
dziecka. 

 
Model taki wyodrębnia: 
 

 edukację przedszkolną – za-
wierającą wczesną obserwację 

i ocenę dojrzałości, gotowości 
szkolnej dziecka, 

 szkołę podstawową – jako 

miejsce rozpoznawania specy-
ficznych trudności w nauce, 
uzdolnień i predyspozycji 

uczniów oraz udzielania im in-
dywidualnego wsparcia, 

 szkołę gimnazjalną i ponadgim-

nazjalną – jako miejsca przygo-
towujące do wyboru ścieżki 
edukacyjnej i zawodowej, za-

pewniające dostęp do informa-
cji, doradztwa i poradnictwa 
zawodowego. 

Projektowane zmiany zakła-
dają, że w każdej szkole po-
wstanie zespół do spraw 

specjalnych potrzeb eduka-
cyjnych uczniów, który przy-
najmniej raz w roku, przy udzia-

le rodziców ucznia, przedstawi-
cieli organu prowadzącego 
szkołę (na zaproszenie dyrekto-

ra) oraz poradni psychologiczno
-pedagogicznej opiekującej się 
szkołą (na wniosek dyrektora), 
dokona przeglądu i oceny sku-

teczności świadczonej uczniowi 
pomocy oraz zatwierdzi zmiany 
w przyjętych indywidualnych 

programach edukacyjnych opra-
cowanych dla uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami. 

W skład zespołu wejdą na-
uczyciele prowadzący zajęcia 
edukacyjne w danym oddziale i 

specjaliści zatrudnieni w szkole.  
Do zadań zespołu należeć 

będzie w szczególności: 

1) rozpoznawanie przyczyn nie-
powodzeń szkolnych; 

2) rozpoznawanie specyficznych 

trudności w uczeniu się 

uczniów, w tym ryzyka dyslek-

sji, na poziomie szkoły podsta-
wowej;  

3) rozpoznawanie potencjalnych 
możliwości uczniów; 

4) rozpoznawanie indywidual-
nych potrzeb rozwojowych 
uczniów; 

5) określanie sposobów zaspo-
kajania potrzeb uczniów; 

6) opracowywanie oraz ewalu-

acja indywidualnych progra-
mów edukacyjnych dla 
uczniów, w tym: 

 programów edukacyjno-tera
-peutycznych dla uczniów 
niepełnosprawnych lub nie-

dostosowanych społecznie, 

 programów wsparcia ucz-

niów ze specyficznymi trud-
nościami w uczeniu się, 

 programów nauczania dla 

uczniów wybitnie zdolnych; 
7) planowanie – w szczególno-
ści na poziomie gimnazjum 

i szkoły ponadgimnazjalnej– 
zadań z zakresu doradztwa 
edukacyjno-zawodowego oraz 

ich realizacja;  
8) podejmowanie działań wy-
chowawczych i profilaktycz-

nych wynikających z programu 
wychowawczego szkoły i pro-
gramu profilaktyki; 

9) planowanie zadań umożliwia-
jących rozwijanie umiejętności 
wychowawczych rodziców 

i nauczycieli; 
10) podejmowanie działań me-
diacyjnych i interwencyjnych 
w sytuacjach kryzysowych; 

11) dokonywanie okresowej 
oceny efektywności udzielane-
go wsparcia, w tym prowadzo-

nych zajęć specjalistycznych, 
rewalidacyjnych, socjoterapeu-
tycznych; 

12) przedstawianie wniosków 
i zaleceń do dalszej pracy 
z uczniem. 

Z uwagi na fakt, że w przy-
padku uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi nie 

należy rozdzielać edukacji od 
terapii, w indywidualnym pro-
gr amie  edukacy jno- ter a-

peutycznym powinny być uwi-

docznione takie działania, które 

odpowiadają poziomowi roz-
woju ucznia, jego możliwościom 
psychofizycznym, w tym rozpo-
znanym potrzebom edukacyjno-

rewalidacyjnym. 
Indywidualny program 

edukacyjny dla uczniów nie-

pełnosprawnych – niezależnie 
od typu szkoły, w której ten 
uczeń spełnia roczne przygoto-

wanie przedszkolne, obowiązek 
szkolny i obowiązek nauki – po-
winien mieć charakter eduka-

cyjno-terapeutyczny, z aktyw-
nym uczestnictwem rodziców. 
W zakresie funkcji edukacyjnej 

indywidualny program powinien 
być: 
1) adaptacją podstawy progra-

mowej do możliwości 
uczniów niepełnosprawnych: 

 w minimalnym zakresie, ogra-

niczoną do uwag związanych 
z dysfunkcją ucznia, która nie 
wiąże się z dostosowaniem 

wymagań do tempa przyswa-
jania wiedzy przez ucznia (na 
każdym etapie edukacyjnym), 

 w znacznym zakresie, kiedy 
stopień dysfunkcji ucznia po-
woduje konieczność 

2) realizowania treści progra-
mowych na minimalnym po-
ziomie i wymaga wydłużenia 

nauczania (przynajmniej 
o rok na każdym etapie edu-
kacyjnym) oraz większych 

modyfikacji treści i sposobu 
realizacji, a także konieczno-
ści dodatkowych działań 

wspomagających i rewalida-
cyjnych, 

3) całkowicie autorskim progra-

mem zawierającym treści na-
uczania, metody i formy pra-
cy na poszczególnych, bądź 

wszystkich przedmiotach lub 
obszarach edukacyjnych, do-
stosowanym do indywidual-

nych potrzeb i możliwości 
ucznia. 

 

W zakresie funkcji tera-
peutycznej indywidualny pro-

gram edukacyjno-terapeutyczny 
powinien zawierać działania mają-
ce  na celu nawiązanie z uczniem 
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pozytywnego kontaktu emocjo-

nalnego (np. poprzez wzmacnia-
nie nawet niewielkich jego po-

stępów), usprawnianie zaburzo-

nych funkcji, kompensowanie 

braków. 

Indywidualny program eduka-

cyjno-terapeutyczny jest dosto-

sowywaniem działań szkoły do 

potrzeb psychofizycznych kon-

kretnego dziecka. 

Cele programu powinny być 

krótkoterminowe (1-3 miesiące). 

Wymagana jest refleksyjna 

i twórcza postawa nauczyciela, 

która sprzyja powodzeniom 

ucznia. Indywidualny program 

edukacyjno-terapeutyczny dla 
każdego ucznia niepełnospraw-

nego opracowuje zespół nauczy-

cieli i specjalistów pracujących 

w szkole, we współpracy z ro-

dzicami, jako:  

 współtwórcami indywidual-

nych programów (z udziałem 
w posiedzeniu zespołu ustala-
jącego program), 

 realizatorami elementów pro-
gramu edukacji w warunkach 
domowych, 

 pełnoprawnymi uczestnikami 
procesu kształcenia i rewali-

dacji. 

Rozpoznawanie przez na-

uczycieli ryzyka pojawienia się 

specyficznych trudności w czy-

taniu, pisaniu, liczeniu i mówie-

niu już na pierwszym etapie edu-

kacy j nym umożl iwia  za-

pewnienie dziecku wsparcia 

i zindywidualizowanej po-
mocy, w zależności od doko-

nanego na poziomie szkoły roz-

poznania tych trudności, jak 

i uzdolnień dziecka. Jednym 

z ważniejszych działań wspierają-

cych ucznia ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się jest 

zindywidualizowany program 
edukacji zawierający elementy 

wsparcia, przygotowany przez 

nauczycieli i specjalistów. Będzie 

to możliwe dzięki nauczycielowi, 

który systematycznie pracując 

z uczniem najlepiej wie, jaka for-

ma wsparcia przyniesie wymier-
ne efekty. Codzienna obser-

wacja oraz monitorowanie 

postępów w obszarach, w któ-

rych udzielane będzie wsparcie, 

pozwolą na optymalizację dzia-
łań, w tym metod i form pracy. 

 

Nauczyciele, dzięki współpracy 

ze specjalistami z poradni psy-

chologiczno-pedagogicznych, 

powinni pozyskać wiedzę o roz-

poznawaniu specyficznych trud-

ności w uczeniu się. W procesie 

dydaktycznym nauczyciele, po 

takim rozpoznaniu, zdecydują 

o odpowiednich formach i spo-

sobach udzielanego uczniowi 

wsparcia. 

Działania powinny być po-

dejmowane we współpracy 

z rodzicami, z innymi nauczycie-
lami, z pedagogiem szkolnym 

i innymi specjalistami, w tym 

również z poradni psychologicz-

no-pedagogicznej. Rolę koordy-

natora prac takiego zespołu na-

uczycieli może pełnić wycho-

wawca. W sytuacji, gdy nauczy-
ciel stwierdza, że stopień złożo-

ności problemu wymaga specja-

listycznej pomocy, informuje 

rodziców o potrzebie zgłoszenia 

się z dzieckiem do poradni psy-

chologiczno-pedagogicznej. 

C h a r a k t e r  p r a c y 

z uczniem zdolnym powinien 
zależeć przede wszystkim od 

predyspozycji oraz wieku dziec-

ka i przyjąć formę indywidual-

nego programu wspierania jego 

rozwoju, z włączeniem do pracy 

– poza nauczycielem bezpo-

średnio z nim pracującym – rów-

nież innych osób (np. rodziców, 
psychologa, pedagoga, specjali-

stów w jakiejś dziedzinie). 

Wspieranie ucznia zdolnego to 

także praca z cechami jego inteli-

gencji emocjonalnej, której po-

ziom może przeszkadzać w od-

niesieniu sukcesu. We wszyst-

kich sprawach szkolny zespół do 
spraw specjalnych potrzeb edu-

kacyjnych uczniów może przed-

stawiać konkretne propozycje 

rozwiązań. 

Projektowane zmiany 

stworzą w szkole nowe moż-

liwości, pozwalające na osią-
ganie jak najlepszych rezul-

tatów. 

Nauczyciele prowadzący zajęcia 

edukacyjne, znając poziom wia-

domości, umiejętności oraz spo-
łecznego funkcjonowania dziecka 

wyrażą opinię, na podstawie 

której możliwe będzie – wspól-

nie z rodzicami ucznia – podjęcie 

decyzji o promowaniu ucznia 

klasy I lub II także w ciągu roku 

szkolnego lub niepromowaniu 

ucznia klas I-III, na poziomie 

szkoły, bez potrzeby uzyskania 

w tej sprawie opinii poradni psy-

chologiczno-pedagogicznej. 

Dyrektor szkoły otrzyma możli-

wość podejmowania decyzji, na 

podstawie której uczniowie 

przystępują do sprawdzianu 

i egzaminu gimnazjalnego w wa-
runkach i formie dostosowanych 

do ich indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych. 

Wsparciem dla dyrektora szkoły 

podejmującego taką decyzję bę-

dzie opinia zespołu do spraw 

specjalnych potrzeb edukacyj-
nych uczniów, zaświadczenie 

lekarskie lub – jak dotychczas – 

opinia poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

Ujednolicone zostaną 

terminy wydawania opinii 

o specyficznych trudno-

ściach w uczeniu się poprzez 
wskazanie, że wydaje się ją nie 

później niż do ukończenia szkoły 

podstawowej, z tym, że w przy-

padku ucznia przystępującego do 

sprawdzianu nie wcześniej niż po 

ukończeniu klasy III i nie później 

niż do końca września roku 

szkolnego, w którym przepro-
wadzany jest sprawdzian. Wyda-

na opinia ważna będzie przez 

cały okres edukacji szkolnej. 

Dzięki temu rodzice unikną wie-

lokrotnego wnioskowania o wy-

danie opinii na poszczególnych 

etapach edukacyjnych. 

Ponadto projektowane 
z mi a n y  z a g w ar a n t u ją 

uczniom w gimnazjach 

i szkołach ponadgimnazjal-

nych dostęp do informacji, 

doradztwa i poradnictwa 

edukacyjno - zawodowego, 

co umożliwi młodzieży przygoto-
wanie się do wyboru dalszego 

kształcenia i zawodu. 
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Zmieni się również 
znacząco rola poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej, 
której zadaniem – oprócz opi-
niowania i orzekania – będzie 
przede wszystkim: 

 specjalistyczna, pogłębiona 
diagnoza uczniów, w szczegól-
ności w sytuacjach, gdy 
udzielone w przedszkolu, 

szkole czy placówce wsparcie 
okaże się niewystarczające, 

 wsparcie (przez specjalistów 
zatrudnionych w poradni) na-
uczycieli przedszkoli, szkół 
i placówek w tworzeniu 
indywidualnych programów 
edukacyjno-terapeutycznych 
oraz innych programów 
wspierających rozwój ucznia. 

 
Do udzielania różnych 

form pomocy psychologiczno
-pedagogicznej zobowiązane 

są: publiczne przedszkola, szkoły, 
p l a c ó w k i  o ś w i a t o w o -
wychowawcze, placówki kształ-
cenia ustawicznego, placówki 
kształcenia praktycznego, ośrodki 
dokształcania i doskonalenia za-
wodowego, młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze, młodzieżowe 
ośrodki socjoterapii, specjalne 
ośrodki szkolno-wychowawcze, 
ośrodki dla dzieci i młodzieży 
upośl edzonych  umy słowo 
w stopniu głębokim oraz upośle-
dzonych umysłowo ze sprzężony-
mi niepełnosprawnościami, a tak-
że placówki zapewniające opiekę 
i wychowanie uczniom w okresie 
pobierania nauki poza miejscem 
stałego zamieszkania. 

 

W yk o rz ys t u j ą c  d o -
tychczasowe rozwiązania le-
gislacyjne, rozszerzone zo-
staną kompetencje na-
uczycieli i specjalistów za-
trudnionych w przedszko-
lach, szkołach, placówkach 

i poradniach psychologiczno-
pedagogicznych. 

Ponadto zmiany obejmą 
w szczególności: 

 zobowiązanie szkoły podsta-
wowej do rozpoznawania spe-
cyficznych trudności w uczeniu 

się na pierwszym etapie eduka-
cyjnym, co pozwoli wyelimino-

wać przypadki zgłaszania się do 
poradni absolwentów liceum 
ogólnokształcącego z prośbą 
o wydanie opinii potwierdzają-
cej u nich dysleksję rozwojową 
(uprawniającej do przystąpienia 
do egzaminu maturalnego 

 w warunkach i formie dostoso-
wanych do indywidualnych po-
trzeb psychofizycznych i eduka-

cyjnych), 

 poszerzenie świadczonej po-
m o c y  p s y c h o l o g i c z n o -
pedagogicznej o prowadzenie 
obserwacji pedagogicznych ma-
jących na celu poznanie możli-
wości i potrzeb rozwojowych 
dziecka, 

 opracowanie i wdrożenie in-
dywidualnego programu pracy 
z uczniem, 

 ocenę podejmowanych działań 
przez powołany w szkole ze-
spół do spraw specjalnych po-

trzeb edukacyjnych uczniów, 

 poszerzenie zadań pedagoga 
i psychologa szkolnego, którzy 
będą zobowiązani do współpra-
cy z nauczycielami i specjalista-
mi zatrudnionymi w szkole 

przy opracowywaniu indywidu-
alnych programów edukacyj-
nych dla: 

 uczniów niepełnosprawnych 
lub niedostosowanych spo-
łecznie, uczniów, u których 
rozpoznano specyficzne trud-

ności w uczeniu się, w tym ry-
zyko dysleksji rozwojowej 
uczniów wybitnie zdolnych. 

 umożliwienie nauczycielom, 
pracującym w danym typie 
szkoły, prowadzenia różnego 
rodzaju zajęć, jeśli ukończyli 

formy doskonalenia w zakresie, 
którego dotyczą zajęcia, 

 zobowiązanie poradni psycho-
logiczno-pedagogicznych do 
udzielania wsparcia metodycz-
nego i merytorycznego nauczy-
cielom organizującym pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną 
uczniom, w tym organizowania 
i prowadzenia konsultacji 
i szkoleń, odpowiednio do zgła-
szanych potrzeb, 

 likwidację klas wyrównaw-

czych, które straciły rację bytu 
po wprowadzeniu do art. 42 
ustawy Karta Nauczyciela go-

dziny przeznaczonej m. in. na 
dodatkową pracę z uczniem. 
Szkoła może wzbogacić swoją 
ofertę w szczególnośc i 
o zajęcia wychodzące naprze-
ciw indywidualnym potrzebom 
i zainteresowaniom uczniów. 

P r o j e k t o w a n e  z m i a n y 
w przepisach prawa będą wpro-
wadzane blokowo, z uwagi na ko-

nieczność ich uwzględnienia 
w tym samym czasie – równole-
gle we wszystkich aktach re-
gulujących kwestie dotyczące 
kształcenia specjalnego, porad-
nictwa i pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.  

W projektowanych zmianach 
mówi się również o Karcie Po-
trzeb i Świadczeń, zawierającej 
określenie obszarów, w których 
dziecko/uczeń ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi wymaga 
specjalistycznej pomocy oraz 
okresowe oceny efektywności 
udzielonego mu wsparcia. 
Będzie to dokument, który po-
siadałaby każda osoba do 21. ro-
ku życia, a w przypadku osób 
z głębokim upośledzeniem umy-
słowym – do 24./25. roku życia, 

uczestnicząca w zajęciach pro-
wadzonych w szkołach i pla-
cówkach systemu edukacji, 
u której stwierdzone zostały spe-
cjalne potrzeby rozwojowe 
(w przypadku dzieci od urodzenia 
do rozpoczęcia nauki w szkole) 

lub specjalne potrzeby edukacyj-
ne. 
 
Karta Potrzeb i Świadczeń 
wydawana byłaby przez poradnię 

psychologiczno‑pedagogiczną 

opiekującą się szkołą. Specjaliści 
z poradni mieliby też obowiązek 
monitorowania realizacji zaleceń 
zawartych w Karcie, która 
wypełniana będzie na bieżąco 
przez działający w szkole zespół 
ds. specjalnych potrzeb eduka-
cyjnych uczniów. 
 
 

Na podstawie materiałów MEN 
Jadwiga Szramiak  

starszy wizytator 
Kuratorium Oświaty w Opolu. 
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Liliana Bisowska 

 
Świat nowoczesnych tech-

nologii jest niejednokrotnie 

centralnym punktem życia dla 

dzisiejszych kilku- czy kilkuna-

stolatków, z pewnością też sta-

nowi dla nich centralny punkt 
odniesienia jeśli chodzi o posta-

wy, wartości i wzorce. Nie jest 

możliwym – i nawet nie byłoby 

wskazanym – pozbawienie mło-

dych ludzi możliwości korzysta-

nia z jego dobrodziejstw. Stąd, 
budowanie ich kompetencji 

w ramach racjonalnego wyko-

rzystania technologii komunika-

cyjnych i informacyjnych staje 

się kwestią obligatoryjną i –

w obliczu alarmujących statystyk 
– naglącą.  

 

Wyzwania cywilizacyjne 

stojące przed młodym pokole-

niem są ogromne, a technologie 

komunikacyjne, informacyjne 
i media cyfrowe niosą za sobą 

tyleż samo korzyści co niebez-

pieczeństw. Błyskawiczne prze-
nikanie informacji oraz ich świa-

doma lub przypadkowa defor-

macja stwarza zagrożenia, któ-

rym trudno przeciwdziałać, 

a jeszcze trudniej je przezwycię-

żać. Postępująca technologizacja 
życia zagraża poczuciu tożsamo-

ści tak osobowej, jak i kulturo-

wej, a kryzys wartości i naduży-

wanie pozornej anonimowości 

w Sieci dzieją się na naszych 

oczach. Kształtowanie wysokiej 
świadomości genezy i form, 

jakie przybiera cyberprzemoc, 

sposobów racjonalnego gospo-

darowania posiadaną informacją 

oraz budowanie twórczych po-

staw osób pracujących na co 
dzień z dziećmi i młodzieżą, 

a w następstwie ich samych, jest 

jedyną drogą okiełznania no-

wych technologii i bezpiecznego 

ich wykorzystania. Nauczyciele 

muszą dbać w tym względzie 
o ustawiczne podnoszenie po-

ziomu własnych kompetencji, by 

być nie tylko wiarygodnym part-
nerem, ale przede wszystkim 

źródłem wiedzy. 

 

Z tego przekonania wyrosła 

idea zorganizowania konferencji 

pod hasłem „Prawa dziecka 
w cyberprzestrzeni” umożli-

wiającej spojrzenie na zjawisko 

cyberprzemocy z różnych per-

spektyw gwarantujących kom-

plementarne ujęcie podejmowa-

nego tematu. Konferencja miała 
miejsce w dniu 24 kwietnia 

w auli gościnnego Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Opolu. Adre-

sowana była do dyrektorów 

szkół i placówek naszego woje-

wództwa, pedagogów szkol-
nych, nauczycieli. Żywe zainte-

resowanie i niezwykle wysoka 

frekwencja świadczą, że podej-

mowana tematyka jest proble-

mem ważkim, o którym należy 

rozmawiać. 

Prawa dziecka w cyberprzestrzeni 

Halina Bilik, Janusz Ustrzycki, Piotr Deputowski, Katarzyna Lorecka, Rafał Lew-Starowicz 
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Zagadnienia związane z dziedzi-

ną mediów cyfrowych leżą 
w obszarze zainteresowań 
i działań różnych instytucji 
i organizacji, w tym środowisk 

akademickich, nauczycieli, peda-
gogów, specjalistów. Wśród 
nich są instytucje, które zapro-

siliśmy do współpracy przy or-
ganizacji konferencji. Jej uczest-
nicy mogli czerpać z bogatych 

doświadczeń i wiedzy meryto-
rycznej prelegentów, którzy 
w charyzmatyczny sposób 

przedstawili przedmiotowe 
zagadnienia. 

 

Rafał Lew-Starowicz, p.o. 
dyrektora Zespołu Dziecięcego 
Telefonu Zaufania i Przyjęć In-

teresantów Biura Rzecznika 
Praw Dziecka zaprezentował 
dane statystyczne dotyczące 

problemu, omówił rodzaje za-
grożeń ze strony cyberprze-
strzeni oraz czynniki niezbędne 

do przeciwdziałania im. W wy-
kładzie sporo miejsca zajęły zja-
wiska, które powszechnie koja-
rzymy z cyberprzemocą: pedofi-

lia, cyberseks, wyłudzenia infor-
macji i kradzieże, ale także te, 
które są wciąż swego rodzaju 

nowością: seksting, infoholizm, 
samobójstwa w Sieci. Uczestni-
cy konferencji zostali zapoznani 

ze zmianami prawnymi, jakie 
zostały w ostatnim czasie wpro-
wadzone w odpowiedzi na pro-

blem oraz nowelizacjami, które 

wkrótce wejdą w życie i umoż-

liwią sprawniejsze działania 
w zakresie zwalczania cyber-
przemocy. 
 

Wystąpienie Katarzyny Lo-
reckiej, Menedżera Odpowie-
dzialności Społecznej w firmie 

Microsoft skupiło się na prezen-
tacji programu edukacyjnego 
„3…2…1…Internet”, który po-

wstał we współpracy z Fundacją 
Dzieci Niczyje. Omówione zo-
stały warunki konieczne do za-

pewnienia dziecku bezpieczeń-
stwa w Sieci i przedstawione 
materiały dydaktyczne, które 

pozwalają prowadzić długofalo-
we działania w tym zakresie 
w sposób niezwykle atrakcyjny 

i efektywny.  
Piotr Deputowski z Fundacji 
Dzieci Niczyje brawurowo 

omówił problem edukacji na 
rzecz bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży w Sieci odwołując 

się do licznych działań podej-
mowanych przez Fundację, pre-
zentując spoty reklamowe i in-
ne elementy szeroko zakrojo-

nych kampanii społecznych pro-
wadzonych w tym obszarze te-
matycznym.  

 
Ciekawym głosem w dys-

kusji nad problemem było 

wystąpienie Tomasza Wrób-
lewskiego, szefa działu online 
Nowej Trybuny Opolskiej, któ-

ry na co dzień w swej pracy 

spotyka się z przemocą w prze-

strzeni wirtualnej, której 
uczestnikami są w dużej mierze 
młodzi ludzie. W efekcie wystą-
pienia wywiązała się dyskusja na 

temat roli mediów w profilakty-
ce i szerzeniu cyberprzemocy.  

 

Dopełnieniem obrazu oma-
wianego zjawiska było wystąpie-
nie nadkomisarza Janusza 

Ustrzyckiego z Wydziału do 
Walki z Przestępczością Go-
spodarczą Komendy Woje-

wódzkiej Policji w Opolu, który 
przedstawił zadania Policji w za-
kresie ścigania sprawców prze-

stępstw w Sieci opierając się na 
przykładach, które żywo prze-
mówiły do wyobraźni zgroma-

dzonych. 
 
Rozumienie mechanizmów 

rządzących przemocą w cyber-
przestrzeni, znajomość praw, 
które mają stać na straży wszel-

kich nadużyć oraz świadomość 
konsekwencji ich łamania po-
winny być podstawą, bez której 
żadne dziecko nie rozpocznie 

swej fascynującej, choć niezwy-
kle niebezpiecznej podróży po 
rzeczywistości wirtualnej. Z ca-

łą pewnością wiedza zdobyta 
przez uczestników konferencji 
pozwoli znaleźć właściwą drogę 

komunikowania dzieciom i mło-
dzieży zawiłości świata w Sieci – 
świata, który istniejąc równole-

gle do rzeczywistości nie powi-
nien nigdy z nią konkurować. 
Wszystkich zainteresowanych 

tematyką konferencji, którzy 
nie wzięli w niej udziału odsyła-
my do stron obfitujących w ma-

teriały warte wykorzystania:  
 
www.321internet.pl 

www.partnerstwodlaprzysz
losci.edu.pl 
www.dzieckowsieci.pl 
 

 
Liliana Bisowska  
starszy wizytator 

Rzecznik Praw Dziecka i Ucznia 
Kuratorium Oświaty w Opolu 
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Izabela Breguła 

 
Żyjemy w czasach, w któ-

rych rozwój nowych technolo-
gii dotarł  również do edukacji 

umożliwiając nauczycielom pra-
cę na różnych płaszczyznach 
z zastosowaniem interaktyw-

nych metod kształcenia i wy-
chowania. Dawniej standardo-
wymi narzędziami pracy w jakie 

wyposażony był nauczyciel były 
kreda, gąbka, tablica, kalka, ma-
szyna do pisania, papierowy 

dziennik oraz wiszące na ścianie 
plansze i rozwijane ma-
py. Podstawowymi metodami 

pracy, jakie dominowały 
w pracy z uczniem, to metody 
podające słowne. Dzisiaj coraz 

częściej wypierane przez meto-
dy programowane z użyciem 
komputera oraz innych urzą-

dzeń dydaktycznych.  
Postęp w rozwoju cywilizacji 

a tym samym ustawiczne zmia-

ny w rozwiązaniach technolo-
gicznych na różnych płaszczy-
znach codziennego życia spo-
wodowały, że także warsztat 

pracy współczesnego nauczycie-
la poddany został unowocze-

śnieniu, a w opinii niektórych - 

wręcz rewolucyjnej transforma-
cji. Wychodząc naprzeciw no-
woczesnej edukacji i wyzwa-
niom świata, podejmuję z po-

wodzeniem od kilku lat na tere-
nie Publicznej Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Strzelcach Opol-

skich wiele, jak sądzę, cieka-
wych rozwiązań, które spotkały 
się z uznaniem i aprobatą 

uczniów, kadry nauczycielskiej 
i co istotne także rodziców.  

Wdrażane i zastosowanie 

w edukacji szkolnej nowocze-
snych rozwiązań technologii 
komputerowo – informatycznej 
zbliżyły do szkoły zarówno 

uczniów jak i ich rodziców, czy-
niąc szkołę jeszcze bardziej no-
woczesną, otwartą. Ciekawą, 

wartą wyróżnienia inicjatywą 
w tym zakresie okazało się za-
stosowanie na różnych płasz-

czyznach życia szkoły systemu 
szybkiej odpowiedzi opartego 
na technologii bezprzewodowej 

komunikacji między urządzenia-
mi mobilnymi (tzw. pilotami) 
oraz odbiornikiem i specjalnym 

oprogramowaniem. Z wymie-
nionego rozwiązania technolo-
gicznego korzystam w bieżącej 

pracy z uczniami oraz okazjo-
nalnie podczas działań organizo-
wanych dla rodziców i lokalne-

go środowiska edukacyjne-
go. Generalnie system został 
zaprojektowany do przeprowa-

dzania testów, sprawdzianów 
uczniowskich w formie interak-
tywnej. Pytania kierowane do 
uczniów wyświetlane są na 

ekranie, a uczniowskie odpo-
wiedzi udzielane są za pomocą 

O edukacji inaczej – kształcenie z kredą  

i pilotem w dłoni 
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pilotów (np. zgodnie z numera-

mi listy w dzienniku). Mogę 
w ten sposób szybko zbierać in-
formacje od całej grupy wraz 
z błyskawicznym wyświetleniem 

wyników. System szybkiej od-
powiedzi to dla mnie również 
nowoczesna metodyka naucza-

nia, za pomocą które, na bieżą-
co weryfikuję rozumienie mate-
riału programowego przez 

uczniów, a szybka i szczegółowa 
analiza wyników pozwala mi 
szybko wychwycić mocne i sła-

be strony ucznia lub całej grupy.  
 
Zainspirowana funkcjonal-

nościami systemu i oprogramo-
wania podjęłam się zastosowa-
nia jego możliwości technicz-

nych w innych sytuacjach szkol-
nych, których listę tworzą dla 
przykładu: organizacja szybkich 

quizów dla reprezentantów klas 
przy okazji apeli tematyczno -
okolicznościowych, wybory do 

samorządu uczniowskiego, ewa-
luacja zajęć z uczniami, spraw-
dzanie znajomości treści lektur, 
monitorowanie aktywnego słu-

chania, ankietowanie w ramach 
czynności z zakresu ewaluacji 
wewnątrzszkolnej. Ostatnim 

przedsięwzięciem przeprowa-
dzonym z użyciem systemu były 
kwietniowe miejsko–gminne eli-

minacje Wojewódzkiego Kon-
kursu Ortograficznego Trzecio-
klasistów cieszącego się uzna-

niem i zainteresowaniem wśród 
nauczycieli nauczania początko-
wego na terenie całego woje-

wództwa. Zorganizowane przez 
Publiczna Szkołę Podstawową 
nr 1 w Strzelcach Opolskich eli-

minacje miejsko – gminne miały 
charakter dwuetapowy. Kon-
trowersyjnej decyzji o wykorzy-

staniu systemu szybkiej odpo-
wiedzi podczas jego technicznej 
organizacji przyświecała idea 
upowszechnienia możliwości, 

jakie dają informatyczne rozwią-
zania na polu edukacji, w związ-
ku ze wdrażaną w tym zakresie 

innowacją pedagogiczną. Sprzęt 
i oprogramowanie o wartości 
blisko 10 tys. zł, niezbędne do 

działania systemu, a tym samym 

przeprowadzenia eliminacji, 
szkoła pozyskała od swojego 
środowiskowego sojusznika 
Centrum Usług Edukacyjnych 

w Strzelcach Opolskich. Zasto-
sowanie takiego rozwiązania 
pozwoliło celebrować w sposób 

pragmatyczny odchody Świato-
wego Dnia Ziemi, gdyż można 
było do minimum ograniczyć 

użycie materiałów w wersji pa-
pierowej drukowanej, a co za 
tym idzie ograniczyć zużycie to-

nerów, tuszy i papieru na rzecz 
realizacji projektu.  

 

Pierwsza część zmagań 
trzecioklasistów odbyła się 
w pracowni informatycznej. Po-

legała na udzielaniu prawidło-
wych odpowiedzi na 15 zapytań 
obejmujących ortogramy, reguły 

i zasady ortograficzne. Pytania 

konkursowe widoczne były 
wszystkim uczestnikom i ich 
opiekunom dzięki ruchomej 
prezentacji multimedialne, wy-

generowanej przez program. 
Każdy uczestnik po zalogowa-
niu się do interaktywnego sys-

temu szybkiej odpowiedzi, 
w wyznaczonym na  ten cel cza-
sie, wybierał na pilocie jedno, z 

listy kilku rozwiązań a następnie 
zatwierdzał swój wybór, dzięki 
czemu system w sposób auto-

matyczny tworzył bazę udzielo-
nych odpowiedzi i prawidło-
wych wyników. Zastosowanie 

takiego rozwiązania pozwoliło 
błyskawicznie, w atrakcyjnej 
formie graficznej wizualizacji 

(wykresy słupkowe, diagramy 
i tabelaryczne zestawienia obli-
czeń procentowych) przedsta-



1 7  

N R  3  /  2 0 1 0  

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

R
o

zm
a

ito
śc

i 

wić uczestnikom i ich opieku-

nom szczegółowe oraz końco-
we zbiorcze wyniki testu. Sys-
tem sam obliczył stopień łatwo-
ści poszczególnych zadań kon-

kursowych. Ogólna łatwość te-
stu ortograficznego, z którym 
zmagali się trzecioklasiści wy-

niosła 82 procent – zatem oka-
zał się być bardzo łatwym dla 
uczniów, pomimo zastosowania 

po raz pierwszy na terenie gmi-
ny nowej jego formuły, co mo-
gło wpływać  na pojawianie się 

stresu i czynnika dekoncentracji 
podczas wyboru odpowiedzi 
dokonywanych przez uczniów 

na pilotach. Druga część olim-
piady polegała na pisaniu dyk-
tanda ortograficznego zawiera-

jącego zasady ortograficzne nie-
ujęte w teście na pilotach.  
 

Przeprowadzona, z użyciem 
pilotów, ewaluacja formatywna 
przedsięwzięcia dostarczyła in-

formacji zwrotnej, że konkurs 
w nowej formule okazał się 
w opiniach uczniów trafnym 
i nieszablonowym rozwiąza-

niem. Wszyscy uczniowie oce-
nili go jako bardzo atrakcyjną 
i emocjonującą, interaktywną 

zabawę, połączoną z weryfikacją 
ortograficznych umiejętności. 
Każdy uczestnik zadeklarował, 

że chciałby w przyszłości po-

nownie wziąć udział w rywaliza-
cji opartej na technologii użycia 
pilotów. Wychodząc naprzeciw 
tym oczekiwaniom ogłosiłam 

dla szkół powiatu strzeleckiego 
Turniej Czytania ze Zrozumie-
niem, którego powiatowe elimi-

nacje odbędą się w czerwcu 
bieżącego roku szkolnego. 

 

Chcąc posiąść pełną infor-
mację o jakościowej stronie re-
alizacji projektu skierowałam 

także do opiekunów uczniów, 
biorących udział w olimpiadzie, 
zapytania o użyteczność meto-

dyczno – merytoryczną, klimat 
i organizację przedsięwzięcia. 
Z przeprowadzonej w tym za-

kresie ewaluacji wnioskuję, że 
nauczyciele w pełni utożsamiają 
się z pozytywnymi opiniami 

swoich uczniów. Nauczyciele 
zwrócili uwagę na nowatorstwo 
zastosowanego rozwiązania 

i redukcję niepotrzebnego stre-
su towarzyszącego oczekiwaniu 
na wynik. Zgodnie stwierdzili, 
że inicjatywa powinna być upo-

wszechniona jako przykład do-
brej praktyki i powtórzona 
w przyszłości. Nauczyciele wy-

kazali zainteresowanie pozna-
niem innych możliwości wyko-
rzystania systemu szybkiej od-

powiedzi na polu edukacji 

wczesnoszkolnej oraz uczest-
nictwem w zajęciach pokazo-
wych obrazujących szerokie 
możliwości zastosowania tech-

nologii komputerowej i infor-
matycznej w nauczaniu począt-

kowym. 

 

 
Izabela Breguła 
nauczyciel PSP-1  

w Strzelcach Opolskich, 
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Hubert Luszczynski 

 
Kiedy 17 czerwca 1991 

podpisane zostały „Umowa po-

między Republiką Federalną Nie-

miec i Polską o dobrym sąsiedz-

twie i przyjacielskiej współpracy” 

oraz Umowa o Polsko – Nie-

mieckiej współpracy młodzieży, 

obie strony pokładały dużą na-
dzieję w młodzieży. Została jej 

nawet przydzielona rola gwaran-

ta dla pojednania i porozumienia 

pomiędzy Niemcami a Polską. 

Dzisiaj można z radością powie-

dzieć, że relacje pomiędzy mło-

dymi ludźmi naszych krajów są 

pasmem sukcesów. Te ważne 

impulsy zostały wyznaczane 

w trakcie ostatnich 20 lat. Moż-

na by więc sformułować pytanie, 

czy potrzebujemy nadal polsko – 

niemieckiego partnerstwa szkół? 

Niektórzy odpowiadają przeczą-

co na to pytanie wskazując, iż 

partnerstwa szkolne poprzez 

częste wypadanie zajęć lekcyj-

nych doprowadzają do obniżenia 

poziomu kształcenia, na które 

w obliczu globalnego konkuro-

wania w wykształceniu nie moż-

na sobie pozwolić. Idąc za tą 

myślą oraz ograniczając szkołę 
tylko do zajęć lekcyjnych, można 

powiedzieć, że  partnerstwa 

szkolne stają się takim luksusem, 

w który coraz mniej szkół i dy-

rektorów chce się angażować. 

Chciałbym jednak temu  zaprze-

czyć  następującą tezą: Potrzebu-

jemy żywego partnerstwa po-
między niemieckimi a polskimi 

szkołami. Tylko w ten sposób 

obcy stają się przyjaciółmi. Przy-

jaźnie między młodymi ludźmi są 

gwarancją dla przyszłości Europy, 

pokoju i wolności. I w tym nale-

ży upatrywać naszego nieustan-

nego pedagogicznego obowiąz-
ku. 

 

Czy istnieje jakiś problem? 

 

 

„Syndrom Romea i Julii” 

w stosunkach polsko – nie-
mieckich: 

 
Kontakty pomiędzy młodymi 

ludźmi mają zawsze miejsce na-

wet wtedy, kiedy media naszych 
krajów prezentują różne opinie 

o tych krajach, wpływając na 

sposób myślenia młodzieży. 

Ostatnie lata to potwierdzają. 

Przykładowo w momencie, kiedy 

jakaś niekorzystna opinia popiera 

pewną postawę (obronną, czy 
agresywną) wobec innego kraju, 

spada wtedy gotowość młodych 

ludzi do współuczestnictwa 

w spotkaniach partnerskich. Ta-

kie mechanizmy nie są całkiem 

nowe. Pomimo to, znane są pró-

by niektórych młodych ludzi, 

dążenia do dalszych wspólnych 
spotkań, utrzymywania wzajem-

nych stosunków. 

Czy nadal potrzebujemy  

polsko-niemieckich partnerstw szkół? 

Koordynator wymiany (autor grafiki Andrzej Popiołek) 
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Ich literackim odpowiedni-

kiem mogą być tytułowi bohate-
rowie Szekspirowskiego drama-

tu: Romeo i Julia. Twierdzę, że 

niestety stosunki polsko- nie-

mieckie nadal cierpią na 

„syndrom Romea i Julii”, który 

wydaje się być głęboko zakotwi-

czony w historii naszych stosun-

ków. 

 

O co zatem chodzi?  

 

Można powiedzieć, że, tak 

jak pradawny konflikt domów 

arystokratycznych Kapuletich 

i Montekich, które to, właściwie 

dokładnie już nie wiedząc, jak 
doszło do tego konfliktu, nadal 

go tak mocno pielęgnują, jako 

część swojej tożsamości, że ich 

potomkowie - Romeo i Julia - 

nie mogą jawnie być razem. 

Przekładając to na nasze relacje, 

twierdzę, że tak długo, jak kształ-
towane (po obu stronach) na-

stroje narodowe pozwalają na 

powstanie sytuacji, blokujących 

gotowość do udziału w partner-

stwie szkolnym, tak długo tzw. 

„syndrom Romea i Julii” będzie  

dalej bardzo żywy w stosunkach 

polsko – niemieckich. 
 

Pocieszające jest jednak to, 

że w ostatnich 20. latach stosun-

ków młodzieży polskiej i nie-

mieckiej okazało się, że coraz 

trudniej będzie zarazić młodych 

ludzi tą „trucizną” podejrzeń 

i zarzutów. Ich własne pozytyw-
ne doświadczenia ważą w mię-

dzyczasie więcej. Powstanie Pol-

sko-Niemieckiej Wymiany Mło-

dzieży doprowadziło do stabilne-

go uodpornienia się na te słowa, 

które kiedyś były w stanie mło-

dych ludzi zinstrumentalizować 

na potrzeby narodowe przeciw-
ko innym w krajach sąsiednich, 

a nawet szczuć jeden na drugie-

go. Ten czas nareszcie minął, 

lecz czujność pozostaje ważnym 

zadaniem dla obu stron. 

 

Ujawnienie podobieństw: 
Te obserwacje przypominają, 

o co chodzi w partnerstwie, 

a jest to szybkie odkrycie podo-

bieństw. Do udziału w partner-

stwie szkół, jeśli mają one się 
udać, młodzież zgłasza się dobro-

wolnie. Bardzo wcześnie chce 

wiedzieć jakie ma szanse, poznać 

w stosunkowo krótkim czasie 

(kilku dni) rówieśników z Polski 

lub Niemiec. Takie zaciekawione 

postawy rozniecają pozytywne 

oczekiwania po obu stronach. 
Wyrażają się one np. w bardzo 

oczywistych pytaniach, takich 

jak: Jak tam będzie? Czy będzie-

my się rozumieć? Czy podzielą 

moje zainteresowania?, albo:  

Czy dostrzegą  naszą wspólną 

przyszłość, tak jak ja? To znaczy, 

że na początku znajomości wcale 
nie chodzi o historyczne, poli-

tyczne czy kulturowe pytania, 

które dyktuje rozum. Nie. Cho-

dzi o całkiem osobiste emocje, 

sprawy z życia codziennego, 

które zajmują młodych ludzi 

i zaciekawiają ich wzajemnie. 
Dlatego koordynatorzy naszego 

partnerstwa szkolnego muszą 

tak aranżować pierwsze spotka-

nia, żeby młodzi ludzie mogli 

szybko znaleźć wspólną płaszczy-

znę i zadawalające odpowiedzi 

na tzw. egzystencjalne pytania, 

satysfakcjonujące ich wzajemnie. 

„Dzięki Bogu – oni są tacy jak 

my” - to zdanie wypowiadane 
z ulgą przed zaśnięciem po 

pierwszym spotkaniu. I w opar-

ciu o to stwierdzenie obydwie 

strony w następnych dniach mo-

gą z błogosławieństwem budo-

wać i rozpatrywać tematy lub 

planować przedsięwzięcia, które 

sobie wspólnie wymyślili.  
 

Oczekiwania stron zawiera-

jących umowę są wysokie, 

ale realistyczne: 

 

Porównanie umów pomię-

dzy Niemcami a ich sąsiednimi 

państwami pokazuje bardzo zna-
cząco, iż tylko w niemiecko – 

polskiej umowie istnieją wyraź-

ne, nawet prawie pedagogiczne, 

wskazówki dotyczące kształto-

wania stosunków pomiędzy mło-

dymi ludźmi w obu krajach. Cho-

dzi na przykład: o „osobiste spo-
tkania pomiędzy ich mieszkańca-

mi” (Art. 29), o „wzajemne po-

znanie i wzajemne zrozumienie 

młodego pokolenia” (Art. 30), 

o „możliwie wyczerpujące kon-

takty i ścisłą współpracę polskiej 

i niemieckiej młodzieży”. 

Hubert Luszczynski 
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Teodozja Świderska 

 
O ubiegłorocznych obcho-

dach trzydziestopięciolecia 
współpracy Kuratorium Oświa-

ty w Opolu z Landową Centralą 
Kształcenia Politycznego Schle-
zwig - Holstein pisaliśmy 

w pierwszym numerze biulety-
nu Oświata Opolska (artykuł pt. 
XXXV lat współpracy Opolszczy-

zny z landem Schleswig-Holstein – 
red. Andrzej Popiołek.) 

W dniach od 24 kwietnia 

do 01 maja 2010roku w Szle-
zwiku- Holsztynie miało miejsce 
36. seminarium poznawcze dla 

przedstawicieli oświaty i samo-

rządów z Opolszczyzny.  

Wśród  uczestników polskiej 
delegacji tej edycji wymiany był 
Opolski Wicekurator Oświaty - 
Rafał Rippel, dyrektor Departa-

mentu Edukacji i Rynku Pracy 
Urzędu Marszałkowskiego 
w Opolu - Waldemar Zadka, 

przedstawiciele ośrodków me-
todycznych, jednostek samorzą-
du Opolszczyzny, poradni psy-

chologiczno – pedagogicznych,  
dyrektorzy różnego typu szkół, 
nauczyciele, wizytatorzy KO. 

Organizatorem tegoż semina-
rium po stronie niemieckiej był 
dr Rüdiger Wenzel – dyrektor 

Landowej Centrali Kształcenia 

Politycznego. Koordynatorem 

współpracy z ramienia KO 
w Opolu, od wielu lat, jest star-
szy wizytator Andrzej Popiołek, 
aktualnie Pełnomocnik Opol-

skiego Kuratora Oświaty ds. 
Mniejszości Narodowych i Et-
nicznych oraz Kontaktów Za-

granicznych.  
Dr Rüdiger Wenzel zadbał, 

by każdy dzień pobytu 22 oso-

bowej grupy pedagogów 
z Opolszczyzny dawał możli-
wość poznania różnych obsza-

rów funkcjonowania systemu 
oświaty w Niemczech, a do-
kładniej w landzie Szlezwik- 

Holsztyn. 
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Seminarium w ramach wymiany pedagogów 

między Opolszczyzną  

i Schlezwig –Holstein 

Czyli nie oczekuje się spo-

tkań, które zakładają konsumo-
wanie tylko różnego rodzaju in-
formacji (w formie: wykładów, 

zwiedzania, wycieczek itd.), ale 
chodzi o ich wspólne przyswoje-
nie oraz opracowanie na zasa-

dzie współudziału i dialogu przez 
młodych ludzi. 

 

Najlepszym tego świadec-
twem jest uczestniczenie mło-
dych ludzi we wspólnych projek-

tach, w których doświadczają 
oni tego, że mogą świetnie 

współpracować i stworzyć coś 
tak dobrego, co jest powodem 
obopólnej dumy i satysfakcji.  

 
Najważniejszym zadaniem 
szkół musi pozostać euro-

pejskie wychowanie dla po-
koju w wolności. 

 

Jeśli my, jako urzędy wspie-
ramy przede wszystkim projekty 
w obszarze partnerstwa szkół, 

to znaczy, że widzimy w tym 
ważne zadanie w Europie. Eu-

ropejczykiem zostaje się, 

jak wiadomo, nie przez uro-
dzenie, lecz przez wykształ-
cenie, które musimy prze-

kazywać w szkołach. Przy 
tym musimy zwrócić uwagę na 
jedno: partnerstwa szkolne nie 

tylko mają do czynienia ze sferą 
intelektualną, (rozumem), ale 
przede wszystkim ze sferą emo-

cjonalną (uczuciami) młodych 
ludzi. Powinno nam zależeć na 
tym, by je wzajemnie umożliwiać 

i otwierać wspólne drogi. Prze-
cież chodzi w tym nie tylko o to, 

że nasze rządy zawierają między 
sobą umowy, zgodne z prawem 
międzynarodowym, lecz rów-

nież o to, że młodzi ludzie 
w przyszłości również w tych 
umowach będą mogli odnaleźć 

swój wkład, swoją wolę oraz, że 
będą wyrażali gotowość trwałe-
go uczestnictwa we wspólnych 

projektach, ponieważ będą prze-
konani o ich znaczeniu na przy-
szłość. 

Wielu naszych koordynatorów 
partnerstwa szkół dostrzega 

w organizacji spotkań młodych 

ludzi stałe pedagogiczne zadanie. 
Wspieranie ich powinno nam 
szczególnie leżeć na sercu, żeby 

wytrwale pokonywali wszelkie 
trudności i spełniali stawiane 
przed nimi wysokie oczekiwania, 

które, tak pięknie ukazuje mój 
kolega, Andrzej Popiołek, w jego 
zabawnej karykaturze (patrz 

strona 18).  Jeśli pomyślimy o 
wielkim znaczeniu niemiecko – 
polskiego partnerstwa szkół, to 

tacy ludzie (po obu stronach) 
zasługują na nasz szacunek, naszą 

szczególną wdzięczność i nasze 
wysokie uznanie. 
 

Hubert Luszczynski  
koordynator międzyregionalnej 

współpracy krajów Europy 

wschodniej i środkowej  
w obszarze kształcenia w Dy-

rekcji Nadzoru i Usług Nadrenii 

– Palatynatu w Koblencji - odpo-
wiedzialny za jednostkę central-

ną Polsko – Niemieckiej  

Współpracy Młodzieży  
z siedzibą w Trewirze. 
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W Niemczech nie obowią-

zują ogólnokrajowe programy 
nauczania. Każdy land ma własne 

zasady, które  ustala  miejscowe 

ministerstwo oświaty i kultury. 

Tym razem obserwowaliśmy 

wybrane obszary w sferze oświa-

ty Szlezwiku - Holsztyna. Zwie-

dziliśmy kilka szkół, rozmawiali-

śmy z ich dyrektorami i nauczy-

cielami a także uczestniczyliśmy 

w zajęciach z uczniami.  

Mogliśmy poznać dwustron-

ne relacje, głównie w sferze 

oświaty, między mniejszością 

duńską we Flensburgu (Niemcy) 

a mniejszością niemiecką 

w Apenrade (Dania). Spotkali-
śmy się z Martinem Lorenzenem 

- sekretarzem generalnym Partii 

Mniejszości Duńskiej w Połu-

dniowym Szlezwiku(SSW), od-

wiedziliśmy też Duborg Skolen – 

gimnazjum mniejszości duńskiej 

we Flensburgu. Z kolei  w czasie 
wizyty w Danii rozmawialiśmy 

z Uwe Jessenem- sekretarzem 

generalnym Mniejszości Nie-

mieckiej w Apenrade oraz od-

wiedziliśmy Schronisko Młodzie-

żowe Mniejszości Niemieckiej 

w Knivsberg. Pod wieloma wzglę-

dami interesujące było spotkanie 
robocze z dr. Riecke - Baulec-

kem - dyrektorem  IQSH 

(Institut für Qualitätsentwicklung 

an Schulen Schleswig-Holstein) - 

instytutu mierzenia jakości pracy 

szkół. Spotkaliśmy się też 

z przedstawicielem Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Kilonii 
w ramach  wizyty studyjnej na 

uczelni. 

Głównym miejscem zakwate-

rowania naszej delegacji była 

miejscowość Trappenkamp, po-

wstała relatywnie niedawno, na 

obszarze której w czasie II wojny 

światowej znajdował się arsenał 
broni marynarki wojennej, tzw. 

złoże minowe Szlezwika- Holsz-

tyna.  

Po wojnie osiedlali się tu 

osadnicy, głównie wysiedleńcy 

i uciekinierzy m.in. z dawnych 

bloków wschodnich. Świadec-
twem militarnej przeszłości,  

powstałej w 1956 roku osady są 

wciąż widoczne bunkry zaadop-

towane na mieszkania. 

W Trappenkamp zwiedzili-
śmy dwie szkoły: Landesturnschu-

le – świetnie wyposażone cen-

trum szkoleniowo-sportowe, 

z którego korzystają trenerzy 

i sportowcy całego landu oraz 

Integriete Gesamtschule Trappen-

kamp, gdzie miały miejsce spo-

tkania warsztatowe z nauczycie-
lami i uczniami  gimnazjum. 

Zwiedziliśmy także zakład Hako 

- Werke GmbH w Trappen-

kamp. Przedstawiciele firmy pre-

zentowali realizację specjalnego 

programu zatrudniania niepełno-

sprawnych, włączania ich w pro-

ces funkcjonowania zawodowe-
go.   

Niewątpliwie interesującym 

był dzień spędzony w  Landtagu 

Schlezwig-Holstein w Kilonii, 

tym bardziej, że stworzono nam 

możliwość rozmowy z Mini-

strem Oświaty i Kultury dr. 
Ekkehardem Klugiem,  z  Wice-

prezydent Parlamentu Krajowe-

go Schlezwig - Holstein – panią  

Anitą Klahn a także wymiany 

poglądów z politykami kilku frak-

cji politycznych (CDU, SPD, 

FDP). 

Politycy sygnalizowali aktual-
ne problemy w obszarze oświaty 

wynikające z kryzysu i niżu de-

mograficznego, w tym rozważa-

nie możliwości ograniczenia licz-

by nauczycieli. Względy oszczęd-

nościowe najpewniej sprzyjają 
też tendencjom do tworzenia 

zespołów szkół. Aktualnie zupeł-

nie poważnie rozważa się 

w Niemczech obniżenie wieku 

obowiązku szkolnego z 6 do 5 

roku życia.  

Niekompatybilność syste-

mów oświaty między poszcze-
gólnymi landami, zdaniem na-

szych sąsiadów, nie zawsze jest 

korzystna.  Nieco żartobliwie 

mówi się w Niemczech, że jeśli 

rodzice się przenoszą (do innego 

landu), to dzieci zostają (w tej 

samej klasie). Oczywiście bywa 

też tak, że przybyły z innego 
landu uczeń swobodnie funkcjo-

nuje w klasie programowo wyż-

szej. Brak ogólnokrajowych stan-

dardów wymagań sprawia, że 

trudno także porównywać uzy-

skiwane efekty edukacyjne. 

Dr Riecke – Baulecke 
(dyrektor IQSH) informował 

nas, w jaki sposób dokonywano 

(do niedawna), tzw. ewaluacji 

zewnętrznej w Szlezwiku - 

Holsztynie, w ramach której tzw. 

inspekcje (komisje) badały pew-

ne obszary pracy szkoły, a nad-

zór pedagogiczny musiał wycią-
gać wnioski ze sprawozdań 

IQSH.  

Spotkanie z burmistrzem Trappenkamp  
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Z badań prowadzonych 

przez IQSH wynika, że gimnazja 
Szlezwiku- Holsztyna uzyskują 

najwyższe wyniki w kraju. Insty-

tut prowadzi także różne formy 

doskonalenia nauczycieli, opra-

cowuje i upowszechnia własne 

oraz europejskie programy edu-

kacyjne. Szczególny nacisk kła-

dzie się na wdrażanie progra-

mów podnoszących efekty czy-

telnicze (np. projekt  „Lesen 

macht stark” – Czytanie czyni sil-

nym) oraz umiejętności matema-

tyczne uczniów. 

Wizyty w szkołach średnich 

w Trappenkamp i Lubece oraz 

gimnazjum mniejszości duńskiej 
we Flensburgu pozwoliły czę-

ściowo poznać ich strukturę, 

wyposażenie i wybrane kwestie 

edukacyjne. Metody nauczania, 

program integracji uczniów 

z dysfunkcjami czy praca 

z uczniem zdolnym, właściwie są 
podobne do istniejących w Pol-

sce, bądź takie same. Pod wzglę-

dem wyposażenia największe 

wrażenie zrobiła na nas Szkoła 

Zawodowa im. Dorothei Schlö-

zer w Lubece. Jest ona jedną 

z najnowocześniejszych i naj-

większych szkół w całym landzie. 
Kształci się tam przyszłych tech-

ników, m.in. w zawodach: ga-

stronomicznym, fryzjerskim, ko-

smetycznym, odzieżowym. I tak 

na przykład w pracowniach 

kształcących pomoce dentystycz-

ne uczniowie korzystają z najno-

wocześniejszej aparatury i naj-

nowszych materiałów stosowa-

nych we współczesnej stomato-

logii. 

O ile pod względem progra-
mowym nie odbiegamy od na-

szych zachodnich sąsiadów, to 

wyposażenia specjalistycznych 

pracowni można im pozazdro-

ścić. 

Oczywiste jest, że bezpo-

średni kontakt uczniów z nowo-

czesną technologią i materiałami 

ma niebagatelny wpływ na jakość 

kształcenia zawodowego.  

Bogaty program tegoż semi-

narium poznawczego pozwolił 

grupie opolskich oświatowców 
poznać wiele interesujących 

aspektów funkcjonowania szkol-

nictwa w Szlezwiku-Holsztynie.  
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Spotkanie z Anitą Klahn - wiceprezydent Parlamentu Krajowego Schlezwig Holstein  

Wizyta w szkole w Trappenkamp 
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Pod wieloma względami nie 

ustępujemy gospodarzom, co 
zresztą potwierdzają wielokrot-
nie w czasie wzajemnych wizyt. 
Takie wymiany umożliwiają 

wzajemne podpatrywanie do-
brych pomysłów, skutecznych 
rozwiązań edukacyjnych, dziele-

nie się doświadczeniami i osią-
gnięciami. 

Kulturalnym dopełnieniem 

wizyty było zwiedzanie zabyt-
ków Lubeki. Okazuje się, że na-
si zachodni sąsiedzi potrafią też 

świetnie sprzedawać swoją hi-
storię. Warto się uczyć od nich 
szacunku dla swych słynnych 

rodaków, których domy 
(z niekoniecznie wyszukanymi 
eksponatami) przyciągają tłumy 

turystów. Lubecki przewodnik 
poprowadził nas do Domu Gün-
tera Grassa (Günter-Grass-

Haus), mieszczącego znaczną 
część oryginałów prac noblis- 
ty, Domu Buddenbrooków 

(Buddenbrookhaus), przeniesio-

nego na karty pierwszej powie-
ści Tomasza Manna Buddenbroo-
kowie, czy domu Willy Brandta.  

Turystów zachęca się do 

obejrzenia prezentowanych 
zdjęć i multimedialnych życiory-
sów słynnych synów miasta. 

Świadectwem dawnej świetno-
ści Lubeki, nazywanej często 
"Miastem Siedmiu Wież", jest 

zachowany zespół zabytkowy 
Starego Miasta z licznymi zabyt-
kami architektury z XIII-XVI w., 

z dziełami gotyku ceglanego 
(m.in. kościołem NMP).  

W krótkiej formie relacji 

z pobytu nie sposób wymienić 
wszystkich aspektów seminaryj-
nych doświadczeń. Jego uczest-

nicy, w zależności od profesji, 
pełnionej funkcji, własnych po-
trzeb, skupiali uwagę na kwe-

stiach szczególnie dla nich waż-
nych. Świadczyły o tym różno-
rodne pytania zadawane naszym 

niemieckim interlokutorom. 

Myślę, że 36. seminarium po-
znawcze przyniosło wszystkim 
uczestnikom polskiej delegacji 
wiele korzyści, przede wszyst-

kim wzbogacając wiedzę nt. 
funkcjonowania landowego sys-
temu oświaty w Szlezwiku-

Holsztynie. Słowa uznania nale-
żą się organizatorom, w tym 
przypadku zwłaszcza dr. Rüdi-

gerowi Wenzlowi, za perfekcyj-
ną organizację i zapewnienie 
bogatej oferty programowej te-

goż seminarium oraz Kurato-
rium Oświaty w Opolu, za wy-
siłek organizacyjny, otwartość 

na współpracę, właściwe rozu-
mienie idei integracji europej-
skiej. 

 
Teodozja Świderska  

starszy wizytator  

Kuratorium Oświaty w Opolu.  

Wizyta w HAKO GmbH 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_Buddenbrook%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gotyk_ceglany
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Mariacki_w_Lubece
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Centrum Nauk Przyrodniczych -  

od koncepcji do projektu 

Zofia Godlewska 

Marek Wąsowski  
 

W 2008 roku na seminarium 

dyrektorów opolskich szkół 

i placówek został przedstawiona 

koncepcja utworzenia w Opolu 

Centrum Nauk Przyrodniczych. 
Autorką koncepcji jest pani Kry-

styna Raczkowska-Tomczak – 

wieloletnia nauczycielka fizyki 

pracująca obecnie w Liceum 

Ogólnokształcącym nr V 

w Opolu. Cała praca zawodowa 
p. K. Raczkowskiej – Tomczak 

związana była z szeroko rozu-

mianą popularyzacją fizyki. Na-

uczycielka posiada w tym zakre-

sie ogromny dorobek potwier-

dzony sukcesami odnoszonymi 
indywidualnie, ale przede 

wszystkim z uczniami w kon-

kursach krajowych i mię-

dzynarodowych.  

 

Wcześniej, to znaczy w roku 
2007 pomysł utworzenia 

w Opolu miejsca sprzyjającego 

popularyzacji przedmiotów 

przyrodniczych spotkał się 

z aprobatą pani Ireny Koszyk – 

Naczelnika Wydziału Oświaty 
Urzędu Miasta Opola. Kiedy na 

początku roku szkolnego 2009-

/2010 pojawiła się możliwość 

zgłoszenia pomysłów w ramach 

RPO zespól pracowników Pu-

blicznego Gimnazjum nr 6 
w Opolu oraz osób zaintereso-

wanych powstaniem Centrum 

opracował szczegółową koncep-

cję, założenia programowe oraz 

dokumentację techniczną Cen-

trum Nauk Przyrodniczych, 

a następnie dzięki wsparciu pani 
Naczelnik oraz przy współpracy 

z Wydziałem ds. Europejskich 

i Rozwoju przygotowano wnio-

sek o fundusze w ramach po-

działania 5.1.2 Wsparcie lokalnej 

infrastruktury edukacyjnej RPO 
Województwa Opolskiego na 

lata 2007-2013.  

U podłoża naszych działań 

w zakresie szeroko rozumianej 

popularyzacji przedmiotów 

przyrodniczych leżały wnioski 

z przeprowadzanej analizy wyni-

ków egzaminu gimnazjalnego, 

a także tzw. badań PISA. Celem 

tych badań jest sprawdzenie, na 

ile piętnastoletni ludzie są przy-

gotowani do życia we współcze-

snym świecie, w którym nauka i 

technika odgrywają coraz więk-

sza rolę. O ile w minionych la-

tach w zakresie czytania i rozu-

mowania w naukach humani-

stycznych młodzi Polacy osiągają 

coraz wyższe umiejętności, pod-

ciągnęli się także w zakresie 

przedmiotów matematyczno – 

przyrodniczych, to w dziedzi-

nach wymagających samodziel-

nego myślenia – niestety – pla-

sują się niżej od swych rówie-

śników. Przyczyną tego stanu 

rzeczy jest min. fakt, że polscy 

uczniowie w porównaniu do 

swoich kolegów z innych kra-

jów, średnio dwa razy mniej 

czasu spędzają na doświadcze-

niach w laboratoriach. Od kilku 

lat polskie uczelnie wyższe ogła-

szają „Alarm w sprawie kształ-

cenia”. Poważnym zaniepokoje-

niem napawa fakt gwałtownego 

zmniejszanie się liczby studen-

tów przedmiotów ścisłych 

i technicznych (w niektórych 

krajach, w tym w Polsce, stu-

denci tych kierunków stanowią 

tylko 10% wszystkich studiują-

cych). Prof. Krzysztof Pawłow-

ski uważa, że „…ponad 80 proc. 

ludzi jest w stanie myśleć abs-

trakcyjnie”. A to oznacza, że 

potrafią się nauczyć matematyki. 

Aby obecny stan rzeczy zmienił 

się na lepsze, nie wystarczy 

wprowadzenie matury 

z matematyki. Trzeba odejść od 

uczenia encyklopedycznego, od 

wykorzystywania wyłącznie kre-

dy i tablicy przy nauczaniu 

przedmiotów przyrodniczych. 

„Młodzież trzeba uczyć 

twórczego podejścia w tych 

dziedzinach” - twierdzi profesor 

elitarnej uczelni wyższej w No-

wym Sączu. 

Praktyka tworzenia ośrod-

ków takich jak CNP jest po-

wszechna w całym kraju – od 

ogromnego przedsięwzięcia, ja-

kim jest Centrum Nauki Ko-

pernik w Warszawie, poprzez 

mniejsze ośrodki niemal we 

wszystkich większych miastach 

(o różnej skali, adresowane do 

różnych poziomów kształcenia), 

aż po koncepcję i formułę naj-

bliższą naszym planom. Mamy tu 

na myśli  utworzony  w Wał-

brzychu przy Instytucie Badania 

Kompetencji – ExploraPark – 

Park Nauki i Techniki. Jest to 

miejsce interaktywnych wystaw 

przygotowanych przez Instytut. 

Jednak istotą i sednem jego pra-

cy są nie statyczne wystawy,  

lecz dynamiczna działalność edu-

kacyjna. 
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Jest to naukowe centrum roz-

woju zainteresowań pracujące 

przy wykorzystaniu niekonwen-

cjonalnych metod poznawania 

świata. Nasze zamierzenia zwią-

zane z projektem  Centrum 

Nauk Przyrodniczych w Publicz-

nym Gimnazjum nr 6 wpisują 

się w trendy widoczne w róż-

nych ośrodkach naszego kraju. 

W kraju działania w zakresie 

szeroko rozumianej popularyza-

cji nauk przyrodniczych wśród 

młodzieży prowadzą wyższe 

uczelnie – nasz Uniwersytet 

Opolski- zarówno Wydział Fizy-

ki jak i Wydział Chemii, Instytut 

Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, 

Pracowni Dydaktyki Fizyki. do-

tyczy to przede wszystkim wy-

staw: „Osobliwości Fizyki”. 

Także niewielkie ośrodki zmie-

rzają w kierunku zmian w spo-

sobie uczenia przedmiotów ma-

tematyczno-przyrodniczych. 

Przykładem są tworzone na 

Ziemi Kłodzkiej – tzw. Kluby 

Młodego Odkrywcy. Patronat 

nad tą sferą działalności objęło 

ostatnio Centrum Nauki Ko-

pernik w Warszawie.  

Miejsce i sposób realizacji 
zadań CNP 

Rada Europy jako jedno 

z podstawowych zadań zapobie-
gawczych, zmierzających do po-
prawy opisanej sytuacji zaleca: 

„nauczanie przedmiotów 

ścisłych i przyrodniczych w 

szkołach musi bazować na 
naturalnej ciekawości i do-
ciekliwości uczniów , a na-
uczyciel musi pomagać im 

samym odkrywać prawa na-
tury”. Działania takie powinny 
się opierać na codziennym do-

świadczeniu i obserwacjach 
ucznia i nie mogą mieć zbyt 
teoretycznej oprawy. Wymaga 

to nowego przygotowania 
i nastawienia nauczycieli.  

 

Z takich właśnie przesłanek 

zrodził się już przed dwo-

ma laty zarys koncepcji 

Centrum Nauk Przyrodni-

czych. Istotą Centrum jest 

prowadzenie z uczniami miasta 

Opola wszystkich etapów edu-

kacyjnych nowego typu zajęć, 

diametralnie odmiennych od 

klasycznej lekcji czy zajęć poza-

lekcyjnych.  Zajęcia w Centrum 

polegają na tym, że uczeń staje 

się aktywnym uczestnikiem po-

kazu, przekazu i doświadczenia. 

Zawiłe procesy fizyczne i che-

miczne są tłumaczone w odwo-

łaniu do zdarzeń znanych z co-

dziennego życia, a skompliko-

wane twierdzenia matematycz-

ne znajdują zobrazowanie na 

modelach, pomocach, często-

kroć jedynych w swoim rodzaju 

gdyż wykonanych przez pomy-

słodawcę - nauczyciela. Cen-

trum będzie też miejscem do 

ćwiczeń i doskonalenia warszta-

tu metodycznego dla nauczycieli 

przedmiotów matematycznych 

i przyrodniczych. Zakładamy też 

współdziałanie z uczelniami 

w celu stworzenia wzorowane-

go na dawnej „szkole ćwiczeń” 

modelu działań mających na ce-

lu dobre przygotowanie do pra-

cy w szkole nowych adeptów 

zawodu. 
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Zmiana myślenia o przed-

miotach matematyczno-przy-
rodniczych, zmiana nauczania 
tych przedmiotów i wreszcie 
zmiana w zakresie podejścia 

niektórych nauczycieli do na-
uczania – zdaje się być nieunik-
niona, jeżeli chcemy w konse-

kwencji doprowadzić do sku-
tecznego przełamania stereoty-
pów i utrwalonych, nieskutecz-

nych metod nauczania przed-
miotów matematyczno-przy-
rodniczych; pójść w kierunku 

zdecydowanej innowacyjności 
i wdrażania twórczego myślenia 
u młodych ludzi. 

Miejsce, w którym tworzy 
się Centrum - swoją koncep-
cją celowo odbiega od 

obecnej praktyki tworzenia 
pracowni. Posiada wystrój 
i wyposażenie stwarzające kli-

mat zupełnie inny niż zwykły ga-
binet szkolny; ma być prze-
strzenią w sposób atrakcyj-

ny pobudzającą ciekawość 
młodych eksploratorów. 
Sedno naszego projektu, stano-
wi praca twórczych nauczycieli, 

takich, którzy potrafią docierać 
do uczniów poprzez doświad-
czenie, budzenie wyobraźni, za-

ciekawianie, przyciąganie atrak-
cyjnością pomysłu, a potem do-
piero przechodzą do umiejsco-

wienia danego procesu, zjawi-
ska, reakcji, twierdzenia – 
w świecie systematyzowanej 

wiedzy. To oni wypełniają cen-
trum pomysłami, swoją pasją, 
korzystają ze swoich doświad-

czeń w tym zakresie nabytych 
w ramach współpracy z reno-
mowanymi ośrodkami prowa-

dzącymi działalność popularyza-
torską od wielu lat, wskazują 
kierunek działań. Do tego 

„kapitału początkowego”, jed-
nego czy dwóch nauczycieli – 
pasjonatów dołączą z czasem 
inni, którzy potrafią podjąć wy-

zwania i wpisać się w oczekiwa-
ny klimat działań.  

Warunki Publicznego Gim-

nazjum nr 6 (dwa połączone bu-
dynki) zapewniają możliwość 
działania bez zakłócenia procesu 

dydaktycznego szkoły. Szkoła 

od kilku lat prowadzi współpra-
cę z ośrodkami i osobami pro-
wadzącymi taką działalność po-
pularyzatorską. W Publicznym 

Gimnazjum nr 6 planujemy 
utworzyć: dużą, dobrze wypo-
sażoną salę multimedialną oraz: 

laboratorium fizyczne, chemicz-
ne, biologiczne, pracownię 
techniczno-artystyczną, pra-

cownię dźwięku i obrazu, gdzie 
prowadzone byłyby również za-
jęcia językowe. 

 
Dotychczasowe działania 
Publicznego Gimnazjum  nr 

6 w zakresie popularyzacji 
przedmiotów przyrodni-
czych: 

 

 Nawiązanie współpracy 
z Kłodzkim Towarzystwem 

Oświatowym i zaangażowanie 
w organizację IV Forum Edu-
kacyjnego Programu Równać  

szanse pod patronatem Wo-
jewody Opolskiego (2008 r.) ; 

 Dzięki środkom uzyskanym 

z budżetu Miasta Opola – wy-
posażenie pracowni przed-
miotów przyrodniczych w po-

moce zapewniające możli-
wość działań poznawczych 
przez doświadczenie i obser-

wację; 

 Zakup z dochodów własnych 

szkoły teleskopu umożliwiają-
cego prowadzenie obserwacji 
nieba;  

 Zorganizowanie we współ-

pracy z KTO I Festiwalu Mło-
dego Odkrywcy w Publicz-
nym Gimnazjum nr 6 im. 

Powstańców Śląskich w Opo-
lu (2009 r.), zaproszenie do 
udziału Klubów Młodego Od-

krywcy z Ziemi Kłodzkiej; 

 Organizowanie w PG 6 poka-
zów dla uczniów ze szkół po-

odstawowych i przedszkoli 
miasta Opola (2007-2010); 

 Zorganizowanie pokazów 
prowadzonych przez anima-
torów Centrum Nauki Ko-

pernik z Warszawy, p. Krys-
tyny Raczkowskiej – Tomczak 
z V LO w Opolu oraz p. 
Mateusza Stockiego z Poz-

nania; 

 Przeprowadzenie we współ-

pracy z PG 2 w Opolu poka-
zów dla uczniów szkół pod-
stawowych w auli Wyższej 

Szkoły Zarządzania i Ad-
ministracji w Opolu (maj 
2009 r. ) oraz systematyczne 

pokazy w PG 6; 

 Zorganizowanie  w 2010r. 
II Festiwalu Młodego Od-

krywcy w PG 6 przy zaanga-
żowaniu studentów kół na-
ukowych Wydziału Fizyki 

oraz Wydziału Chemii Uni-
wersytetu Opolskiego; 
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 Aktywna działalność szkolnego 

Klubu Młodego Odkrywcy, 
współpraca z Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie; 

 Udział w konferencji organizo-
wanej CNK w Warszawie 
w grudniu 2009 r. pod hasłem 

„Interakcja- integracja” – pre-
zentacja założeń Centrum Na-
uk Przyrodniczych.  

 
Cele  Centrum Nauk  Przy-
rodniczych 

 
Cel ogólny:  

 budzenie zainteresowań oraz 
rozwijanie innowacyjnego po-

dejścia,  

 rozwijanie umiejętności i zdol-
ności dzieci w zakresie przed-

miotów matematyczno-przy-
rodniczych; 

 

Cele szczegółowe: 

 popularyzacja nauk przyrodni-
czo-matematycznych 

 pokazanie, że wiedza z róż-
nych dyscyplin jest wykorzy-
stywana i  niezbędna w życiu 

codziennym do zrozumienia 
otaczającego świata; 

 pogłębianie i poszerzanie wie-

dzy dzieci i młodzieży w as-
pekcie kompetencji klu-
czowych (kompetencje mate-

matyczne i podstawowe kom-
petencje w zakresie nauk 
przyrodniczych i technicz-

nych); 

 integracja nauk przyrodniczych 

i humanistycznych ze szczegól-

nym uwzględnieniem języków 
obcych- doskonalenie umiejęt-
ności w zakresie: 

a) komunikacji interpersonalnej 
i współpracy w grupie 

b) posługiwania się technologią 

informacyjno- komunikacyjną  
c) autoprezentacji i prezentacji 

efektów pracy 

d) umiejętnego zagospodarowa-
nia czasu wolnego młodzieży 
poprzez poszerzenie oferty 

edukacyjnej; 
e) wyrównywanie szans oraz 

przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu; 

f) promocja  miasta Opola.  

 
Oczekiwane  rezultaty: 

 wzrost zainteresowania przed-

miotami matematyczno-przy-
rodniczymi; 

 osiągnięcie wyższego poziomu 

kompetencji kluczowych przez 
naszych uczniów, co przełoży 
się na większą umiejętność 

rozwiązywania zadań proble-
mowych; 

 stworzenie atrakcyjnego miej-

sca, w którym pod kierunkiem 
dobrze przygotowanych na-
uczycieli młodzież będzie mo-

gła doskonalić swoje umiejęt-
ności matematyczno-przy-
rodnicze;  

 w ramach współpracy z Miej-
skim Ośrodkiem Doskonale-
nia Nauczycieli i uczelniami 

wyższymi – wspieranie przy-

gotowania nauczycieli do 

zmienionej koncepcji pracy 
w celu popularyzacji przed-
miotów przyrodniczych; 

 w konsekwencji wszystkich 
działań – lepsze wyniki egzami-
nów zewnętrznych oraz badań 

PISA; 

 doprowadzenie do powsze-
chnej praktyki zachowania 

należytej proporcji pomiędzy 
laboratoryjnym i doświad-
czalnym a teoretycznym ucze-

niem przedmiotów przyrodni-
czych. 

 

Stan obecny 
W dniu 22 marca 2010 r. Za-

rząd Województwa Opolskiego 

jako Instytucja Zarządzająca Re-
gionalnym Programem Opera-

cyjnym Województwa Opol-
skiego na lata 2007-2013 podjął 
uchwałę nr 4720/2010 w spra-

wie wyboru do dofinansowania 
projektów złożonych w ramach 
I naboru do podziałania 5.1.2 

Wsparcie infrastruktury eduka-
cyjnej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2007-2013. 
Wśród wskazanych projektów 
jest „Utworzenie Centrum Na-

uk Przyrodniczych w Publicznym 
Gimnazjum nr 6 w Opolu”. 
Wartość dofinansowania to: 

796383,49 zł.  
Beneficjentem jest Miasto 

Opole, które w uchwale 
Nr LVI/601/09 Rady Miasta 
Opola z dnia 29 października 

2009r. zabezpieczyło 940000zł 
w budżecie na rok 2011, gdyż 
program RPO wymaga 100% 

zabezpieczenia wartości pro-
jektu. Natomiast finalny wkład fi-
nansowy gminy to 15% wartości 

całego projektu.  
 

Zofia Godlewska 

dyrektor PG 6 w Opolu  
Marek Wąsowski 

nauczyciel PG 6 w Opolu 



2 8  

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

N R  3  /  2 0 1 0  

P
re

ze
n
ta

c
je

 

Zmieniła ją miłość do Malutka 

Teodozja Świderska 

 
Tak się złożyło, że stałam 

się  jedną z pierwszych czytelni-
czek debiutanckiej powieści Ka-

tarzyny Dziury – absolwentki fi-
lologii polskiej Uniwersytetu 
Opolskiego, nauczycielki  języka 

polskiego w gimnazjum. Jestem 
szczerze wdzięczna autorce, 
zbiegowi okoliczności, które 

sprawiły, że do moich rąk trafiła 
ta niezwykle przejmująca książ-
ka. W trakcie niedawnej wizyty 

w Publicznym Gimnazjum nr 2 
w Krapkowicach, dyrektor, mó-
wiąc o walorach swej kadry na-

uczycielskiej, mimochodem 
wskazał na leżącą na jego biurku 
książkę, podkreślając z dumą: 

„właśnie jedna z moich nauczy-
cielek wygrała konkurs na po-
wieść”. Jeszcze jej nie czytał, 

więc moja ciekawość i dusza 
polonistyczna zostały wystawio-
ne na próbę. Zaintrygowana tą 

informacją z trudem koncentro-
wałam się na właściwym celu 
wizyty. Koleżanka po fachu – 
polonistka, zajęła I miejsce 

w Ogólnopolskim Konkursie na 
Powieść Współczesną.  

Przedstawiciele naszej pro-

fesji zwykle balansują między 
przyjemnością, jaką sprawia czy-
tanie w ogóle, a niedosytem 

wynikającym z ustawicznej ko-
rekty uczniowskich prac, coraz 
rzadziej spełniających oczekiwa-

ny poziom. Możliwość ucieczki 
w lekturę dobrej książki rekom-
pensuje ten niedosyt i świetnie 

dystansuje od problemów co-
dzienności. Współcześni poloni-
ści, niczym ostatni Mohikanie 

próbują upowszechniać idee 
czytelnictwa w inwazyjnej rze-
czywistości obrazkowej, gdzie 

wszystko trzeba wizualizować, 
niemal „uśmiercając” komórki 
mózgowe odpowiedzialne za 
wyobraźnię. Jednak decyzja 

o napisaniu większego utworu 

jest wyjątkowa także, a może 
zwłaszcza dla przedstawicieli tej 
profesji. Są ludzie, którzy mogli-
by niejedną powieść napisać ze 

swego życia, noszą je jednak 
głęboko ukryte przed światem, 
bo zbyt wielka w nich pokora 

wobec Słowa i Wiedzy. Interne-
towa rzeczywistość jest inna, 
tam potaniała odwaga wypowie-

dzi. Dziś „pisać” każdy może tro-
chę lepiej trochę gorzej, nieważne 
czy potrafi i czy w ogóle ma coś 

do powiedzenia. Trudno nie 
być zdegustowanym, niekiedy 
wręcz zażenowanym zjawi-

skiem, które wyrażę rymem  
adekwatnym tej miernocie 
„cokolwiek skleci czuje się  

autorem w Sieci”.  
Przyznaję, że z pewną rezer-

wą sięgnęłam po otrzymaną 

książkę Katarzyny Dziury  
pt. „Kariatyda i Malutek”. Za-
mierzałam wnikliwie ją zanalizo-

wać. Zapewne u źródeł tego 
szczególnego zaciekawienia zna-
lazła się też nuta zazdrości. „Co 
też i jak można  napisać, by od-

nieść dziś taki sukces - wydanie 
drukiem własnej książki?”. Jak 
w ogóle zdobyć się na taki 

krok? 

Zaskoczyły mnie już pierw-

sze strony powieści. Zapomnia-

łam o powziętych zamiarach, 

planowanych przed chwilą czyn-

nościach, stojącej obok herba-

cie... Przeczytałam ją jednym 

tchem. Przerwy wymuszały je-

dynie często napływające do 

oczu łzy. I jeszcze to imię Malu-

tek… skąd znam tę historię?  

Czyżby większość matek tak 

zwracała się do swych dzieci 

szczególnej troski? Historia nie-

koniecznie taka sama, ale uczu-

cia i przeżycia zapewne znane 

wielu matkom, babciom, kuzy-

nom. Powieść przedstawia dra-

matyczne zmagania młodej mat-

ki, dla której cud oczekiwanych 

narodzin przeobraża się nagle 

w niezwykle trudną codzien-

ność, radykalnie zmieniając jej 

dotychczasowe, poukładane ży-

cie. 
Nie tak wyobrażała sobie 

swoje życie… Uporządkowana, 
odpowiedzialna. Była pewna, że  

wszystko przewidzi i zaplanuje. 
Zdała maturę. Skończyła studia. 
Wychodząc za mąż, nie miała 

wątpliwości, że Tomek jest miło-
ścią jej życia. Z radością czekali 
na zdrowe i śliczne dziecko. Jej 

doskonałe życie runęło, gdy się 
okazało, że Malutek wymaga 
szczególnej opieki. Zaczęła je bu-

dować na nowo, z większą  poko-
rą. 

Pojawienie się w rodzinie ta-

kiego Malutka (dziecka wymaga-
jącego szczególnej opieki)  
przewartościowuje spojrzenie 
na świat, na sens ludzkiej egzy-

stencji – pokazuje zupełnie inny 
jej wymiar. Często radykalnie 
zmienia życie rodzinne, weryfi-

kuje postawy rodziców wobec 
zaistniałej sytuacji. Bywa, że to 
właśnie ojciec, niegdyś gwarant 

i ostoja domowego bezpieczeń-
stwa, jak powieściowy Tomek, 
mówiąc kolokwialnie „wy-

mięka”, pozbawia męskiego 
ramienia kobietę i dziecko, i to 
w sytuacji, gdy oni tak bardzo 

tego wsparcia potrzebują.  
 

Najczęściej Matki  (zasługują 

na zapis wielką literą i złotymi 
zgłoskami) - tak jak Marta, ko-
biety kruche, niepewne jutra, 

w szeroko rozumianym sensie 
egzystencjalnym - stają się nagle 
Kariatydami, w których cierpie-

nie dziecka wyzwala heroiczne 
moce. 
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Zdolne do walki z całym 

niemal światem (medycznym, 

społecznym, mentalnym, barie-

rami technicznymi itd. itd.…).  

A przecież nieobcy jest im 

strach, chwile zwątpienia, zała-

manie, obawy o każde jutro 

i daleką przyszłość.  

 

Bohaterowie „Kariatydy 

i Malutka” przeżywają różne 

wewnętrzne rozterki, dylema-

ty natury etycznej. Prezentują 

postawy niejednorodne - obok 

szlachetnych, ciepłych, empa-

tycznych, widzimy egoistów, 

ludzi skorumpowanych, bez-

dusznych. Utwór jest na swój 

sposób ilustracją zła i dobra. 

Przy czym dobra, na szczęście, 

jest znacznie więcej. Tak też 

jest w  życiu, tyle że dobro 

trudniej pokazać, opisać. Jest 

trochę niemodne i mało me-

dialne.  

 

Żal mi czasem plastiko-

wych dziewczyn, których pro-

blemem są uszkodzone tipsy, 

czy brak liftingu, bądź dzisiej-

szych twardzieli częściej ćwi-

czących bicepsy niż płat mózgu 

odpowiedzialny za wyobraźnię 

– jakby uroda ciała, wiek, fi-

zyczność (większa czy mniej-

sza sprawność) stanowiły 

o wartości człowieka.  

 

Świat reklam wyznacza 

współczesne billboardowe ka-

nony piękna. Ten świat przy-

pomina średniowieczne malo-

widła, na których widać tylko 

„najzieleńsze wzgórza” i pos-

taci „cudnie młode, mło-

dziusieńkie” (…) „Kto zasię 

smutny, strudzony, z dziurą na 

łokciu i zezem, tego najwyraź-

niej brak (…) pod najlazurow-

szym niebem” - zauważa Wi-

sława Szymborska w wierszu 

„Miniatura średniowieczna”.  

 

Tymczasem piękno ze-

wnętrzne, choć kusi, bywa 

zgubne i złudne – retuszowane 

stwarza pozory szczęścia. Inny, 

głębszy wymiar piękna przed-

stawia turpistyczny poeta Sta-

nisław Grochowiak. 

Piękno? Podobno w napowietrz-

nych pokojach, 

Ależ jaka chmura udźwignie ba-

lię. 

Ależ – w imię piękna – wykląć 

rzeczy ciężkie, 

Stół do odpoczynku łokci – krze-

sło do straży przy chorym!   

 

Inicjatorem Ogólnopol-

skiego Konkursu na Powieść 

Współczesną jest pisarz i wy-

dawca Mirosław Sośnicki, któ-

ry o powieści – laureatce pi-

sze: (…) Podczas lektury płaka-

łem kilka razy. Trudno być obo-

jętnym wobec tej opowieści 

o walce, miłości,  strachu  

i nadziei. To mądra, poruszająca 

proza, która sprawia, że chcemy 

podnieść głowę sponad naszej 

codzienności i zapytać po raz 

kolejny o sens istnienia. 

Okładka powieści 
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Zdaniem Darii Galant- po-

wieściopisarki, autorki scenariu-
szy i filmów dokumentalnych  
Przeżycia, o których opowiada 
autorka, są traumatyczne i pełne 

dramatu. Wie to każdy, kto otarł 
się o chorobę swojego dziecka. Ale 
ta powieść ma wewnętrzną moc. 

Pokazuje rzeczy najważniejsze: 
miłość i nadzieję. Opisuje miłość 
czystą, wobec której okazuje się, 

kto jest kim, a kto kim nie jest. 
Kto ma w sobie wartości, a kto te 
wartości udawał (…).  

 
Z kolei Sebastian Duda – fi-

lozof, teolog, biblista, publicysta 

tygodnika Newsweek Polska - 
uważa, że (…) Autorce Karia-
tydy i Malutka udało się coś 

niezwykłego. Świetnie napisana 

opowieść o złym losie matki i jej 

chorego dziecka to mocne 
świadectwo nadziei. Bo zwyczajna 
dobroć wcale banalna być nie 
musi. 

 
Organizatorzy konkursu wy-

brali „Kariatydę i Malutka” spo-

śród 60 nadesłanych powieści, 
uznając ją za Debiut Roku 2009. 
Jej autorka Katarzyna Dziura 

uczy języka  polskiego w Pu-
blicznym Gimnazjum nr 2 
w Krapkowicach (wojewódz-

two opolskie). Zaraz po 
przeczytaniu książki wybrałam 
się do niej na krótką rozmowę. 

Zrobiła na mnie bardzo 
korzystne wrażenie. Szybko 
przeszłyśmy na ty i mogłybyśmy 

godzinami rozmawiać, gdyby nie 

ponaglały obowiązki. Jest nie-

zwykle ciepłą, sympatyczną 
i skromną osobą. Nieco zasko-
czona zainteresowaniem, które 
nagle wzbudziła swym debiutem 

powieściowym. Zdradziła mi 
w tej rozmowie wiele, także to, 
jaką cząstkę siebie oddała Mar-

cie i opisywanym zdarzeniom 
i jakie są jej najbliższe plany 
(szczegóły w wywiadzie). Posłu-

guje się przy tym swobodną 
i piękną polszczyzną. 
 

Niewątpliwym atutem po-
wieści „Kariatyda i Malutek” 
jest jej warstwa językowa. Spo-

sób budowania nastroju, opisu 
uczuć, projekcja myśli głównej 
bohaterki, umiejętne wkompo-

nowanie elementów onirycz-
nych… to istotne walory po-
wieści i dowód umiejętności pi-

sarskich autorki. Myślę, że po-
wieść Katarzyny Dziury da czy-
telnikom wiele wzruszeń, na-

dziei, pobudzi do refleksji nad 
przyjętym systemem wartości, 
nauczy empatii, otwarcia na po-
trzeby drugiego człowieka. Tak 

jak miłość do Malutka zmieniła 
Martę, z zalęknionej, nieśmiałej 
niepewnej, w silną i zdecydowa-

ną Kariatydę …teraz z zado-
woleniem odnajdywała w sobie 
upór pozwalający pokonywać 

przeszkody. 
 

 

 
 

Teodozja Świderska 

starszy wizytator  
Kuratorium Oświaty w Opolu 

Katarzyna Dziura — autorka powieści 
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Teodozja  Świderska 

 
W I edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu na Powieść Współcze-

sną zwyciężyła Kariatyda i Malu-

tek.  Organizatorzy konkursu 

wybrali ją spośród sześćdziesię-

ciu prac nadesłanych z całego 

kraju oraz od Polaków mieszka-

jących za granicą. Inicjatorem 
konkursu jest Mirosław Sośnicki 

– założyciel Wydawnictwa MTM, 

pisarz, dziennikarz i polityk. Au-

tor m.in. głośnych powieści, jak 

Wzgórze Pana Boga, Astrachowka, 

Miłość tylko miłość.  Konkurs od-

bywał się pod patronatem Dol-

nośląskiego Urzędu Marszałkow-
skiego.  

Autorką nagrodzonej powie-

ści jest Katarzyna Dziura - absol-

wentka filologii polskiej Uniwer-

sytetu Opolskiego, nauczycielka 

języka polskiego w Publicznym 

Gimnazjum nr 2 w Krapkowi-
cach (województwo opolskie). 

Nagrodzona książka ukazała 

się drukiem w marcu bieżącego 

roku. Przypadek sprawił, że by-

łam jedną z pierwszych jej czytel-

niczek. Nadal pozostaję pod jej 

wrażeniem. Swoimi refleksjami 

po lekturze Kariatydy i Malutka 

podzieliłam się niemal na gorąco 

w tekście Zmieniła ją miłość do 

Malutka. Bardzo chciałam poroz-

mawiać z autorką. Udało mi się 

doprowadzić do spotkania. Pani 

Katarzyna Dziura zgodziła się na 

rozmowę i jej publikację. Poniżej 

efekty tego spotkania, które mia-
ło miejsce 23 marca 2010r. 

W Krapkowicach.  

W jaki sposób dowiedziała 

się Pani o konkursie wydaw-

nictwa MTM? 
Przeczytałam książkę Mirosława 

Sośnickiego pt. Wzgórze Pana Bo-

ga. Wywarła na mnie na tyle du-

że wrażenie, że zaczęłam poszu-

kiwać informacji o autorze i in-

nych jego utworach. Trafiłam na 

stronę wydawnictwa MTM i tam 

znalazłam ogłoszenie o konkur-

sie. Postanowiłam wziąć w nim 

udział.  
 

Czyli to informacja o kon-

kursie była impulsem, który 

skłonił Panią do twórczego 

działania?  

Tak, pisałam na konkurs. Wyzna-

czony termin nadsyłania prac 

mobilizował mnie do pracy. 
 

Ile czasu upłynęło od inkuba-

cji pomysłu do końcowego 

efektu – gotowego rękopisu?  

Pisałam pół roku. Rozpoczęłam 

pod koniec czerwca. W okresie 

wakacji miałam trochę więcej 

czasu, mniej obowiązków, więc 
skoncentrowałam się tylko na 

tworzeniu. Przez dwa miesiące 

żyłam w świecie, który powsta-

wał w mojej wyobraźni. To był 

bardzo pracowity okres. Pisząc 

nie myślałam czy wygram kon-

kurs,  czy w ogóle zwrócę uwagę 

jurorów na mój tekst.  

Jak już została napisana, to 

zaczęło Pani na niej zależeć, 

może bardziej niż na wygra-

nej w konkursie? 

Wysyłając na konkurs, nie mia-
łam pewności, czy powieść jest 

na tyle dobra, by zwrócić na sie-

bie uwagę jurorów. Ale pomyśla-

łam, że jeśli przepadnie, popro-

szę chociaż o jakieś wskazówki. 

Zależało mi, by była jak najlepsza 

i zasłużyła na wydanie. Gdy do-
wiedziałam się, że wygrałam, 

uwierzyłam, że to dobra po-

wieść. Do dzisiaj utwierdzają 

mnie w tym pozytywne opinie 

Czytelników.  

 

Skąd pomysł na temat? 

Temat podsunęło samo życie. 
Usiadłam, napisałam pierwszą 

stronę. Reszta rodziła się na bie-

żąco.  

 

Przedstawia Pani losy Marty 

i Malutka w sposób niezwy-

kle prawdziwy, ta prawda 

bywa często aż bolesna. Jej 

realizm pogłębia znakomita 

znajomość opisywanego 
przebiegu choroby, realiów 

szpitalnej egzystencji. Ta 

wiedza wynika z obserwacji 

czy ma jakiś związek z Pani 

osobistymi przeżyciami?  

To o czym piszę, jest mi znane 

zarówno z własnych przeżyć jak 

i z obserwacji. Przeszłam tę samą 
drogę, którą przechodzi Marta. 

Przebywałam ze swoim dziec-

kiem kilka miesięcy w szpitalu. 

To długo. Szpital staje się do-

mem. Skraca się dystans między 

ludźmi, którzy spotykają się co-

dziennie, spędzają w swoim to-

warzystwie dużo czasu, dzielą 
ten sam los – chorobę dziecka. 

Pojawiają się przyjaźnie. Wplo-

tłam do swojej opowieści histo-

rie ludzi, których spotkałam 

gdzieś tam na swojej drodze. Jest 

też sporo fikcji literackiej.  

Zazwyczaj autor w swoim 

dziele zostawia cząstkę sie-

bie. Rozumiem więc, że 

w Pani przypadku  ta cząst-

ka znajduje się  w sferze fak-

tograficznej. Czy tylko?  

Cząstka mnie tak: w relacjach 
Marty z Malutkiem, Malutek to 

także mój Malutek. Z życia wzię-

ta historia… bardzo mi bliskie…. 

Ale, jak wspomniałam nie wy-

łącznie. 

 

Prezentowany przez Martę 
sposób postrzegania świata, 

jej filozofia życiowa, stosu-

nek do opisywanych zdarzeń 

i ludzi są Pani tożsame, czy 

choćby bliskie?  

Marta jest mi bliska. Nie jest mo-

im odbiciem, ale ma  bardzo wie-

le moich cech. Łączy nas miłość 
do dziecka, przemiana, jaką prze-

chodzi – od wielkiego przeraże-

nia na początku, braku nadziei 

i totalnego zwątpienia do stop-

niowego budowania swojej pew-

ności siebie, wiary we własne 

możliwości. Ja to też przeszłam.  

„KARIATYDA I MALUTEK” -  DEBIUT ROKU 2009. 
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Wiem, jak trudno oswoić się 

z myślą, że  własne dziecko jest 
nieodwracalnie porażone. 
Wiem, jak bardzo można być 
przerażonym, gdy się staje 

u progu wielkiego obcego szpi-
tala z dzieckiem na ręku. Ale 
wiem też, że w każdej życiowej 

sytuacji, nawet tej, którą uważa-
my za beznadziejną, pojawia się 
promień nadziei, który dodaje 

otuchy, pozwala przetrwać 
i dodaje siły do walki.  
 

„Kariatyda i Malutek” oka-
zała się najlepszą z ponad 
sześćdziesięciu nadesłanych 

na konkurs.  Debiut Roku 
2009. Czy to coś zmienia w 
Pani życiu?   

Czy zmieniło się moje życie? 
Nie, chyba nie. Życie nie zmie-

niło się. To raczej osoby żyjące 

obok, ujrzały mnie w innym 

świetle. Dotąd znały mnie jako 

żonę, matkę, córkę, siostrę, 

sąsiadkę, koleżankę z pracy czy 

panią od polskiego – teraz 
okazało się, że jestem również 

autorką powieści. Książka 

wniosła w moje życie wiele 

radości. Spotkała się z ser-
decznym i ciepłym przyjęciem 

Czytelników. Otrzymuję od 

nich mnóstwo słów wdzięcz-

ności, uznania, sympatii. Są 

też oczekiwania, że ta pierwsza 
powieść nie będzie ostat-

nią. To daje jakąś dodatkową 

radość i może maleńką 

satysfakcję. 
 

Czy myślała Pani o tym, że 

pisząc tę książkę, pomoże 

Pani mamom takich Ma-
lutków - dzieci szczególnej 

troski? 

Oczywiście, że tak. Na pewno. 

Właśnie dlatego, że sama do-
świadczyłam wszystkiego, co 

jest związane z byciem taką 

mamą. Ale książka skierowana 

jest do szerokiego kręgu od-

biorców. Do wszystkich ma-
tek, bo w trosce o dziecko – 

zdrowe czy chore – jesteśmy 

takie same. Do wszystkich oj-

ców z przesłaniem, że jednak 
mężczyzna jest potrzebny nie 

tylko dziecku, ale też kobiecie, 

która ma dziecko. Jego obec-

ność jej pomaga. Do wszyst-
kich rodziców chorych dzieci, 

żeby mieli świadomość, że nie 

są sami, że inni rodzice cho-

rych dzieci przeżywają dokład-

nie to samo. Tę samą rozpacz, 
to samo zagubienie, bezrad-

ność, lęk, gdy się myśli o przy-

szłości – to jest tożsame 

wszystkim rodzicom, którzy 
wychowują takie dzieci. Chcia-

łam ich pokrzepić. Koleżanka 

z pracy powiedziała mi, że po 

przeczytaniu „Kariatydy i Ma-
lutka” zdystansowała się do 

swoich problemów, które na-

gle stały się takie nieistotne.  

Więc to może też takie pozy-

tywne przesłanie do innych 
czytelników, by nadać swoim 

problemom właściwy wymiar, 

nie wyolbrzymiać ich, cieszyć 

się każdym drobiazgiem, chwi-
lą, impresją.  

 

Nasunęło mi się skojarze-

nie z Kaśką Kariatydą? Imię 
bohaterki Marta, ale Pani 

imię – Katarzyna – to chy-

ba nie przypadek? 

To niezamierzone podobień-

stwo. Miałam problem z tytu-
łem, nie ukrywam. Spodziewa-

łam się jakiegoś olśnienia. Nie 

nadeszło, więc uznałam, że naj-

prostszy będzie najlepszy. Nie 
odwołuję się do powieści Ga-

brieli Zapolskiej. 
Katarzyna Dziura (z prawej) i Teodozja Świderska 
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Myślę, że jest świetny. Sła-
ba kobieta, a jednak jaki fi-

lar, ostoja. Ja widzę sens  

w zestawieniu z Kariatydą. 

Sądzę, że i Marta i Pani 
w walce o zdrowie i lepsze 

życie dla swego Malutka, 

wykazały się niezwykłą siłę. 

Nawet nie wiemy, ile jest 

takich Kariatyd, będących 
jedyną podporą dla swych 

chorych dzieci. W życiu 

głównej bohaterki  można 

też odnaleźć pewne para-
lele z losem tytułowej Kaś-

ki Kariatydy Gabrieli Zapol-

skiej.  

 
Czy jestem silna, nie wiem. 

Staram się sprostać każdemu 

wyzwaniu, każde zadanie wy-

konuję w poczuciu odpowie-

dzialności. Tak zostałam wy-
chowana. Nie mam wątpliwo-

ści, że takich kobiet jak Marta, 

takich Kariatyd, jest wiele.  

 
O imię Malutek, proszę 

wybaczyć, nie zapytam. 

Dla mnie ma magiczną 

moc. To ono sprawiło, że 
zmiękły mi kolana, gdy zo-

rientowałam się na pierw-

szych stronach, komu jest 

przypisane. Słyszałam je 

wielokrotnie w podobnym 
kontekście. I za nie też Pa-

ni dziękuję. 

 

Pewnie Pani zna  dalsze lo-
sy Malutka… a kiedy my, 

czytelnicy je poznamy?  

Na razie nie myślę o kontynu-

acji ani o nowej książce. Ale 
nie zarzekam się. Jeśli zrodzi 

się we mnie pomysł, dojrzeję 

również do decyzji, by go zre-

alizować. 

 
Więc nie zamierza Pani 

wykorzystać możliwości, 

jakie stwarza ta nagroda? 

To przecież świetny argu-
ment  w rozmowie z po-

tencjalnym wydawcą kolej-

nej powieści?  

Wygrana w konkursie może 
ułatwić druk kolejnej powieści. 

Sądzę jednak, że jeśli powsta-

nie i będzie dobra, sama się 

obroni.  
 

Tak udany debiut stanowi 

pewne wyzwanie dla au-

torki?  

Podobno to druga powieść do-
piero świadczy o autorze i jego 

talencie. Pierwsza może udać 

się każdemu. Podobno. 

  
W tekście Zmieniła ją mi-

łość do Malutka wspomnia-

łam o tym, że relatywnie 

rzadko przedstawiciele na-
szej profesji decydują się 

na publikowanie swoich 

przemyśleń. Być może to 

efekt stałego obcowania 

z literaturą piękną, taka 
pokora wobec Słowa i Lite-

ratury? Czy podziela Pani 

ten pogląd?  

Zdecydowanie tak. Pierwsza 
myśl, a raczej podszept z ze-

wnątrz o tym, że powinnam pi-

sać, pojawiła się we mnie kilka 

lat temu. Broniłam się przed 
nią, bo wychodziłam z założe-

nia, że wszystko zostało już na-

pisane. Wszystkie pomysły od-

kryte. A jak już pisać, to prze-

cież nic innego, tylko wielką li-
teraturę. Ta wiedza rzeczywi-

ście onieśmiela. Ale w pewnym 

momencie zrozumiałam, że 

prosta opowieść też może być 
wielka, jeśli jest sercem pisana 

i do serc Czytelników trafia, 

poruszając w nich najdelikat-

niejszą sferę – sferę uczuć. 
I uwierzyłam, że potrafię napi-

sać taką powieść.  

 

Proszę powiedzieć,  jakie 

są Pani plany na przyszłość 
najbliższą i dalszą? 

Przygotowanie uczniów do eg-

zaminu gimnazjalnego, a więc 

zwykła codzienność. 
 

 

 

A mogę spytać o Pani Ma-
lutka? 

Mój Malutek… Moja historia 

potoczyła się podobnie jak 

w książce, ale z dalszym cią-
giem, o którym nie chciałabym 

mówić.  

 

Rozumiem. 

Dziękuję za rozmowę i ży-
czę Pani, sobie, czytelni-

kom kolejnych znakomi-

tych powieści. 

 
 

Teodozja Świderska 

starszy wizytator  

Kuratorium Oświaty w Opolu 
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22 kwietnia 2010r. zmarł 

nagle Jan Sosulski, starszy wizy-
tator w Wydziale Ewaluacji 
i Kontroli  Kuratorium Oświaty 
w Opolu.  

 
Urodził się 18 sierpnia 

1963r. w Nysie. W roku 1987 

ukończył Wydział Filologiczno-
Historyczny w Wyższej Szkole 
Pedagogicznej w Opolu i uzy-

skał tytuł magistra historii. 
W 1994 roku ukończył studia 
podyplomowe w zakresie peda-

gogiki prawa i readaptacji nie-
dostosowanych społecznie, 
w roku 2001 z organizacji i za-

rządzania oświatą, a w 2003 
roku z zakresu nadzoru peda-
gogicznego. Ukończył wiele 

różnorodnych form doskonale-
nia zawodowego. Posiadał 
I stopień specjalizacji zawodo-

wej w zakresie resocjalizacji 
i poradnictwa w sprawach są-
dowych. W 2007 roku został 

odznaczony Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej. Od 
1 września 1987 roku do 31 
sierpnia 1997 roku pracował 

w Pogotowiu Opiekuńczym 
w Opolu jako wychowawca, 
a od 1 września 1997 roku do 

31 grudnia 2000 roku jako dy-
rektor tej placówki.  

1 stycznia 2001 roku zo-

stał wizytatorem ówczesnego 
Wydziału Nadzoru Pedagogicz-
nego Kuratorium Oświaty 

w Opolu. W 2003 roku uzyskał 
stopień nauczyciela dyplomowa-
nego. Był także ekspertem ko-

misji przeprowadzających po-
stępowanie w sprawach awansu 
zawodowego na stopień na-

uczyciela dyplomowanego oraz 
przewodniczącym komisji kwali-
fikacyjnych. Od 1 lutego 2007 

roku do 31 grudnia 2009 roku 
był dyrektorem, najpierw Wy-

działu Edukacji Ponadgimnazjal-

nej i Kształcenia Ustawicznego, 
a potem Wydziału Szkolnictwa 
Zawodowego Kurator ium 
Oświaty.  

Jan Sosulski cieszył się au-
torytetem wśród dyrektorów 
szkół, pracowników jednostek 

samorządu terytorialnego, 
współpracowników i przełożo-
nych. Był sumiennym pracowni-

kiem, życzliwym człowiekiem, 
służącym pomocą i profesjonal-
ną radą w rozmaitych sytu-

acjach. Obdarzony uśmiechem 

był wielkoduszny w ocenie in-
nych i skromny wobec wła-
snych osiągnięć. Będziemy go 
pamiętać i wspominać jako 

człowieka zawsze związanego 
z oświatą, nauczyciela, wycho-
wawcę, wizytatora, dyrektora 

oraz Kolegę, z którym splotły 
nas drogi zawodowe, i nie tyl-
ko. 

 
Pracownicy  

Kuratorium Oświaty w Opolu 

Jan Sosulski (1963-2010) 
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Propozycje oraz uwagi do biuletynu prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej:  

kontakt@kuratorium.opole.pl z dopiskiem BIULETYN 

SPIS TREŚCI 

 

Halina Bilik,  Słowo wstępne 

 

PRAWO OŚWIATOWE 

 

Magdalena Szałagan,  Zmiany w przepisach prawa oświatowego opublikowane w okresie 

od 15 stycznia do 24 maja 2010 roku 
 

NADZÓR PEDAGOGICZNY W PRAKTYCE 

 

Jolanta Jaworek,  Ewaluacja w angielskim systemie nadzoru 

 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 

 

Mariusz Mueller,  Wyzwania przed szkolnictwem zawodowym 

 

OPIEKA I WYCHOWANIE 

 

Jadwiga Szramiak,  Kierunki zmian w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Liliana Bisowska,  Prawa dziecka w cyberprzestrzeni  

 

ROZMAITOŚCI 

 

Izabela Breguła,  O edukacji inaczej – kształcenie z kredą i pilotem w dłoni 

Hubert Luszczynski,  Czy nadal potrzebujemy polsko-niemieckich partnerstw szkół? 

Teodozja Świderska,  Seminarium w ramach wymiany pedagogów między Opolszczyzną 

i Schlezwig –Holstein 
 

PREZENTACJE 

 

Zofia Godlewska,  

Marek Wąsowski,  Centrum Nauk Przyrodniczych - od koncepcji do projektu 
 

Teodozja Świderska,  Zmieniła ją miłość do Malutka 

Teodozja Świderska,  „Kariatyda i Malutek” – debiut roku 2009 

 

WSPOMNIENIE       Jan Sosulski (1963-2010) 
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Odznaka „111” to nowa propozycja turystyczna. Celem jej wprowadzenia jest popularyzacja najciekawszych miejsc 

pogranicza polsko–czeskiego, w rejonie Gór Opawskich. Oferta jest adresowana, zarówno do grup zorganizowa-
nych, jak i turystów indywidualnych. Szczególnie chcemy nią zainteresować młodzież z terenu województwa opol-
skiego. Zdobywanie odznaki to, oprócz aktywnej rekreacji, okazja do poznania tej jakże ciekawej okolicy. Historia 

Księstwa Biskupów Wrocławskich, dzieje „krainy złota” i wodolecznictwa, malownicze panoramy, wieże widokowe, 
zamki, wodospady, muzea, jaskinie, stylowe schroniska i lokale. A wszystko to w przystępnej formie, w ramach pro-
stych, czytelnych reguł,  nie wymagających dużych nakładów finansowych, z możliwością  zwiedzenia interesujących 

terenów w czasie jednodniowych wyjazdów, weekendowych wycieczek, zielonych szkół i rajdów.  


