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Wszyscy mamy świadomość
szybko upływającego czasu,
zwłaszcza w sytuacji dokonujących się w naszym otoczeniu
przemian. Chyba jednak tylko ci,
którzy doświadczają ich bezpośrednio zauważają tempo postępujących w oświacie zapowiedzi zmian. Dotyczy to zmian
prawa oświatowego, w ślad za
którym podążają nowe rozwiązania w zakresie choćby: pomocy pedagogiczno-psychologicznej, pracy z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych czy systemu oceny jakości edukacji. Właśnie ta ostatnia zapowiedź, mająca skutkować powołaniem do życia
w miejsce dotychczasowych kuratoriów oświaty ośrodków jakości edukacji, jawi się jako rewolucyjna wręcz zmiana w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego w Polsce. Tocząca
się w różnych gremiach i na
różnych poziomach dyskusja na
temat podjętej przez MEN koncepcji sprawiła, że postanowiliśmy nieco poczekać z edycją
kolejnego numeru naszego biuletynu. Dziś już wiemy, że skonkretyzowanie zapowiadanych
zmian będzie wymagało nowych
zapisów w Ustawie o systemie
oświaty (zapowiadanych jako
projekt przez MEN). Czekamy
zatem, podobnie jak Państwo,
na kolejne przybliżenie w sprawie postępującej konsekwentnie
od pewnego czasu modernizacji
nadzoru pedagogicznego.
W lutym spotkaliśmy się
z dyrektorami szkół i placówek
oświatowych naszego województwa oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego podczas corocznych
konferencji podsumowujących
I półrocze bieżącego roku
szkolnego. Poświęciliśmy je wnikliwej analizie funkcjonowania
szkół i placówek na terenie naszego województwa, omówieniu wniosków z prowadzonego
w tym czasie nadzoru pedago-

gicznego, ze szczególnym
uwzględnieniem ewaluacji zewnętrznej i kontroli. Zaprezentowaliśmy również szczegółowo
kwestie związane z nowymi rozwiązaniami prawnymi w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy
z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Problematyka ta cieszyła się sporym zainteresowaniem, udzieliliśmy odpowiedzi na wiele pytań nurtujących uczestników spotkań.
Z każdym kolejnym tygodniem przybywa na mapie naszego województwa nowych
miejsc odkrywania talentów.
Dziękuję wszystkim instytucjom
i osobom zaangażowanym w to
przedsięwzięcie. Mam nadzieję,
że dzięki tym miejscom,
a przede wszystkim dzięki ludziom aktywnie szukającym ujścia dla swoich pomysłów, grono młodych ludzi obdarzonych
pasjami i często nietuzinkowymi
zainteresowaniami, będzie się
jeszcze szybciej poszerzać.
Z myślą o uczniach szkół różnych typów, ale też nauczycielach przygotowana została bogata oferta zajęć na uczelniach
wyższych Opolszczyzny. Publikujemy ją na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z nią i do skorzystania z propozycji. Ufam, że
dzięki m.in. takim działaniom
pogłębione zostaną, ścisłe
w wielu już przypadkach, związki pomiędzy placówkami oświatowymi a szkołami wyższymi.
Coraz intensywniej rozwija się
w szkołach, zapoczątkowany jesienią ubiegłego roku, cykl
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przedsięwzięć związany z obchodami „Roku Powstań Śląskich”. 23 marca br. w Zespole
Szkół w Dobrzeniu Wielkim odbędzie się konferencja popularnonaukowa pt. „Śląsk – historia,
kultura, ludzie”, a 31 marca br.
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina
w Opolu zaprezentowane zostaną finałowe przesłuchania
Konkursu Pieśni NarodowoPatriotycznej. Na obie te imprezy serdecznie zapraszam.
W bieżącym numerze kontynuujemy cykl artykułów poświęconych nadzorowi pedagogicznemu w różnych krajach Europy. Tym razem proponujemy
spojrzenie na najważniejsze zasady obowiązujące w Niemczech, ściślej w NadreniiPalatynacie. Prezentujemy realizację wspólnego, polskoczeskiego projektu poświęconego kształceniu zawodowemu.
Sporo miejsca poświęcamy
uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, od spojrzenia na jesienne zmagania
uczniów w ramach Igrzysk
Olimpiad Specjalnych, przez
uwagi z raportu o edukacji młodzieży niepełnosprawnej, po informacje na temat realizacji projektu systemowego w zakresie
podniesienia efektywności
kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Życzę Państwu zatem
pożytecznej lektury
Halina Bilik
Opolski Kurator Oświaty
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Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Słowackiego
w Krapkowicach laureatem
Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.
Klaudia Tomala,
Magdalena Przybyła,
Beata Koziołek

Wydarzenia

Od wielu lat realizujemy
w szkole różne programy profilaktyczne oraz wiele działań
sprzyjających edukacji uczniów.
Na początku lat 90-tych pojawiła się idea tworzenia sieci Szkół
Promujących Zdrowie. Postanowiliśmy wówczas wziąć udział
również i w tym programie.
Od początku przystąpienia
do programu posuwaliśmy się
małymi krokami do przodu.
27 lutego 1996 roku zostaliśmy
przyjęci w poczet Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
To zmobilizowało nas do dalszych działań. Już wtedy realizowaliśmy wiele zadań związanych z promocją zdrowia, która
jest ściśle związana z edukacją
dzieci, rodziców i nauczycieli.
W ramach realizacji tych
przedsięwzięć poprawiono bazę
lokalową placówki.
W 1999 roku zostały usunięte bariery architektoniczne
w budynku szkoły, a w 2002 roku oddano do użytku pełnowymiarową salę gimnastyczną,
która służy nie tylko naszym
uczniom, ale także społeczności
lokalnej – przedszkolom, innym
szkołom oraz mieszkańcom
miasta. W sali odbywają się
uroczystości szkolne, kiermasze
bożonarodzeniowe,
festyny
z okazji Dnia Dziecka, Dzień
Sportu Szkolnego oraz imprezy
sportowe - paraolimpiada Szkół
Specjalnych, zawody sportowe
osób niepełnosprawnych. Sukcesywnie odnawiane są sale lekcyjne oraz pozostałe pomieszczenia szkolne. Wprowadzone
zostały zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
Placówce naszej zawsze bli-

ski był teatr. Uczniowie przygotowują inscenizacje związane
nie tylko z uroczystościami, ale
także promujące zdrowy styl
życia (bezpieczeństwo, higienę
ciała, stosunki międzyludzkie).
Przedstawienia te wystawiamy
w Domu Pomocy Społecznej
„ANNA”, w przedszkolach;
prezentujemy je również rodzicom i opiekunom.
W szkole realizowane są
różnego rodzaju programy profilaktyczne:
 Colgate – „Radosny uśmiech,
radosna przyszłość”.
 Wolność oddechu - zapobiegaj astmie.
 Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.
 Bezpieczna droga do szkoły.
Przystąpienie
do
akcji
„Szkoła z Klasą” zaowocowało
certyfikatem otrzymanym 10
października 2003r. Między innymi te działania przyniosły także we wrześniu 2004r. naszej
szkole certyfikat Opolskiej Sieci
Szkół Promujących Zdrowie.
To wyróżnienie zmobilizowało nas do podjęcia jeszcze
większego wysiłku. Pozyskanie
funduszy z rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
w 2007 roku dało możliwość
organizacji dodatkowych zajęć,
m.in.:
 Uczymy się ratować ludzkie
życie.
 Ekopędzel- zajęcia plastyczne.
 Z teatrem na Ty.
 Sekcja piłki koszykowej
dziewcząt i chłopców oraz
wiele innych.
Realizowane były również
zadania z programu edukacji
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ekologicznej „Czyste środowisko – pokochaj komfort”, mające na celu uświadomienie dzieciom potrzeby selekcji odpadów wtórnych, selektywnej
zbiórki baterii i przeterminowanych leków, a poprzez działania
dzieci podniesienie świadomości ekologicznej wszystkich
mieszkańców. W nagrodę za
aktywną pracę dzieci pojechały
na zieloną szkołę do Kotliny
Kłodzkiej.
Następnym dużym projektem był program „Uczymy się
ratować ludzkie życie”, którego
głównym założeniem była nauka
praktycznego
postępowania
z człowiekiem w przypadku
bezpośredniego zagrożenia życia. Adresaci programu w sposób praktyczny poznali czynności związane z elementami ratownictwa medycznego.
W roku szkolnym 2006/2007
realizowane były we wszystkich
klasach założenia programu
„Szkoła bez przemocy”. Głównym celem było uczenie wzajemnych pozytywnych relacji,
tolerancji, odpowiedzialności za
zdrowie własne i innych. Efektem było przyznanie placówce
Certyfikatu Szkoły bez przemocy – 22.06.2007r.
Wszystkie
te
działania
umożliwiły nam spełnienie koniecznych warunków w celu
przyjęcia nas do Krajowej Sieci
Szkół Promujących Zdrowie.
Jednym z nich było przeprowadzenie w szkole autoewaluacji.
Przeprowadziliśmy
diagnozę
stanu wyjściowego, zbadaliśmy
gdzie jesteśmy.
Jej celem było:
1. Ustalenie
rzeczywistych
problemów (potrzeb społeczności szkolnej).
2. Podsumowanie tego, co już
zrobiono.
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2. Podsumowanie tego, co już
zrobiono.
3. Uzyskanie
konkretnych,
obiektywnych danych, które
można wykorzystać w ewaluacji wyników po zakończeniu działań, aby sprawdzić
co i w jakim stopniu się
zmieniło oraz w dyskusji
i dialogu z osobami nadzorującymi różne aspekty
funkcjonowania
szkoły
(„Wiem, co mam, czego nie
mam”).
4. Diagnoza wstępna polegała
na zbieraniu i analizowaniu
wybranych, obiektywnych
danych i materiałów za pomocą sprawdzonych, wystandaryzowanych
metod
i narzędzi. W diagnozie stanu wyjściowego brali udział
wszyscy nauczyciele naszej
szkoły, rodzice i uczniowie.

We wrześniu 2008 roku Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 1 im. J. Słowackiego w Krapkowicach
została
przyjęta
w poczet Krajowej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie. Jednak,
aby osiągnąć certyfikat musieliśmy podjąć działania mające na
celu poprawę naszej najsłabszej
strony. W ciągu 2 lat intensywnie realizowaliśmy założone cele. Kształtowaliśmy umiejętności konieczne do osiągnięcia
zdrowia psychicznego nauczycieli, uczniów i ich rodziców.
Edukację prozdrowotną opieramy na wspólnej odpowiedzialności dorosłych i dzieci za podejmowane zachowania zdrowotne (sprzyjające lub zagrażające życiu), uczymy dzieci dokonywać właściwych wyborów
poprzez stosowanie w nauczaniu metod aktywizujących, które dają możliwości autonomicznych decyzji, współpracy w zespole, aktywnego słuchania, ne-
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Podjęte przez nas działania
pozwoliły na złożenie wniosku
o Krajowy Certyfikat Szkoły
Promującej Zdrowie, który
otrzymaliśmy 2 grudnia 2010
roku z rąk Ministra Edukacji
Narodowej, Katarzyny Hall.
W dalszym ciągu będziemy
współpracować z całym środowiskiem szkolnym w celu uzyskania jeszcze lepszych efektów.
Klaudia Tomala szkolny koordynator.
Magdalena Przybyła członek zespołu
ds. Promocji Zdrowia.
Bożena Koziołek dyrektor szkoły.

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie pomocy finansowej na kształcenie dzieci funkcjonariuszy
publicznych Agencji Wywiadu, których śmierć nastąpiła

3. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni
specjalistycznej (Dz. U.
z 2010 r., Nr 228, poz.
1492)
Data wejścia w życie:
1 lutego 2011 r.
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4. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr
228, poz. 1491)
Data wejścia w życie:
1 września 2011 r.

Wydarzenia / Prawo Oświatowe

1. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
18 października 2010r.
zmieniające rozporządzenie
w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010r.,
Nr 215, poz. 1408)
Data wejścia w życie:
1 września 2011 r.

w związku ze służbą (Dz. U.
z 2010 r., Nr 216, poz.
1421)
Data wejścia w życie:
23 listopada 2010 r.

2011

gocjacji i samodzielnego stawiania sobie celów.

Zmiany w przepisach prawa oświatowego opublikowane
w okresie od 17 listopada 2010 r. do 28 lutego 2011 r.
Dagmara Karońska - Maj

/

5. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzie-
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ży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
(Dz. U. z 2010 r., Nr 228,
poz. 1490)
Data wejścia w życie:
1 września 2011 r.
6. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz
w ośrodkach (Dz. U. z 2010
r., Nr 228, poz. 1489)
Data wejścia w życie:
1 września 2011 r.

Prawo oświatowe

7. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad
działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych
poradni specjalistycznych
(Dz. U. z 2010 r., Nr 228,
poz. 1488)
Data wejścia w życie:
1 lutego 2011 r.
8. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno
-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.
z 2010 r., Nr 228, poz.
1487)
Data wejścia w życie:
1 lutego 2011 r.
9. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
3 listopada 2010 r. w sprawie podstaw programowych
kształcenia w zawodach:
operator maszyn w przemyśle włókienniczym, operator

urządzeń przemysłu ceramicznego, operator urządzeń przemysłu szklarskiego,
rękodzielnik wyrobów włókienniczych, technik analityk,
technik garbarz, technik
technologii ceramicznej,
technik technologii chemicznej, technik technologii szkła
i technik włókiennik (Dz. U.
z 2010 r., Nr 231, poz. 152).
10. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli z dnia 24
listopada 2010 r. (Dz. U. Nr
235, poz. 1543).

15. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r.,
Nr 6, poz. 23).

11. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawoduz dnia 15 grudnia 2010 r.
(Dz. U. Nr 244, poz. 1626)
Data wejścia w życie:
1 stycznia 2011 r.

16. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad
kierowania, przyjmowania,
przenoszenia, zwalniania
i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii
(Dz. U. z 2011 r., Nr 9, poz.
41).

12. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych
zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli z dnia
21 grudnia 2010 r. (Dz. U.
Nr 255, poz. 1712)
Data wejścia w życie:
1 stycznia 2011 r.

17. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
16 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2011 r., Nr 35,
poz. 178).

13. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej
w sprawie praktycznej nauki
zawodu z dnia 15 grudnia
2010 r. (Dz. U. Nr 244,
poz. 1626)
Data wejścia w życie:
1 stycznia 2011 r.

18. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
21 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań
będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe (Dz. U. z 2011
r., Nr 35, poz. 177).

14. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
29 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia
dzieci obywateli polskich
czasowo przebywających za
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Dagmara Karońska - Maj referent prawny
Wydział Organizacyjno-Prawny
Kuratorium Oświaty w Opolu
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Nadzór pedagogiczny i ewaluacja zewnętrzna
szkół w Nadrenii-Palatynacie.
Andrzej Popiołek

OŚWIATA

bezpośrednio sytuację w szkole
składa się z przedstawicieli
„AQS”, wizytatorów ADD
(kuratorium) oraz dyrektorów
szkół, o podobnym profilu.
Jest rzeczą charakterystyczną dla tego modelu ewaluacji,
że oceną zebranych materiałów
zajmuje się kolejna, odrębna
grupa specjalistów. Ewaluatorzy
wchodzący do szkoły mają pełną dowolność wyboru lekcji,
które będą hospitowane. Oczywiście szkoła jest powiadamiana
o terminie wizyty, ale na jakich
przedmiotach znajdą się ewaluatorzy pozostaje do ich wyłącznej decyzji. Hospitacja zajęć
trwa około 20 minut. Założeniem tego badania jest hospitowanie około 80% zajęć w mierzonej placówce. W zależności
od wielkości szkoły zespół badawczy może liczyć od kilku do
kilkunastu osób. Analizą zebranych materiałów zajmuje się odrębna grupa specjalistów. Jest
to możliwe do zrealizowania,
ponieważ narzędzia badawcze
(np. ankiety) są standaryzowane
i istnieje możliwość obiektywnej oceny zebranych materiałów. Po zakończeniu wizyty
w szkole w oparciu o zgromadzone dane sporządzany jest raport, który przedstawia wyniki
ewaluacji. Kopię tego raportu
otrzymuje organ nadzoru pedagogicznego, sprawujący go nad
tą placówką. Wprowadzenie do
raportu pozwala na uniknięcie
ewentualnych nieporozumień
i umożliwia lepsze zrozumienie
jego treści. Szkoła ma możliwość pisemnego ustosunkowania się do raportu, w sytuacji
gdyby ocena procesów pedagogicznych mocno odbiegała od
stanu pożądanego. Finałem takiego badania jest konferencja
plenarna, podczas której

Nadzor pedagogiczny w praktyce

W naszym czasopiśmie od
pewnego czasu przedstawiamy
różne formy nadzoru pedagogicznego i oceny pracy szkół
w Europie. W Republice Federalnej Niemiec, pomimo różnic
pomiędzy poszczególnymi krajami związkowymi, można znaleźć
wiele podobieństw w tym zakresie. Postaramy się omówić
tę problematykę na przykładzie
partnerskiego dla Opolszczyzny
regionu w Niemczech, czyli
Nadrenii-Palatynatu.
Zasadnicza różnica w ramach nadzoru pedagogicznego
między naszym systemem,
a systemem Nadrenii-Palatynatu
jest taka, że głównym pracodawcą wszystkich nauczycieli
w tym kraju związkowym jest
odpowiednik kuratora oświaty,
czyli Prezydent Dyrekcji Nadzory i Usług. Taka sytuacja
zmienia zasadniczo znaczenie
nadzoru pedagogicznego, który
może prowadzić politykę kadrową we wszystkich szkołach.
Odciąża to dyrektorów szkół
od poszukiwania nauczycieli dla
poszczególnych przedmiotów
i pozwala na poświęcenie się
organizacji procesu dydaktycznego swojej placówki. Oczywiście wszystko ma swoje zalety
i wady, ale z punktu widzenia
dbałości o jakość pracy szkół
nadzór pedagogiczny w tym landzie ma realny wpływ na sytuację w placówkach oświatowych. Jeżeli chodzi o dobór kadry kierowniczej w oświacie
jest to szerszy temat, którego
nie będziemy tu szczegółowo
omawiać. Krótko mówiąc, Prezydent Dyrekcji Nadzoru
i Usług przedstawia swoich kandydatów na te stanowiska,
a komisje konkursowe wybiera-

ją z nich preferowanego kandydata. Decyzja komisji nie jest
wiążąca dla Prezydenta. Opis
nadzoru pedagogicznego w naszym regionie partnerskim jest
tu przedstawiany w dużym
uproszczeniu, ale ramy tej publikacji nie pozwalają na szersze
omówienie tej problematyki.
Interesującym jest w jaki
sposób zareagowały władze
oświatowe Nadrenii-Palatynatu
na pierwsze wyniki badań PISA.
Ze względu na to, że strona
niemiecka uznała je za mało satysfakcjonujące zarządzono
obowiązek we wszystkich szkołach napisania planów naprawczych, które musiały być obowiązkowo zatwierdzane przez
nadzór pedagogiczny.
Po upływie roku weryfikowano realizację tych założeń.
Był to tylko pierwszy krok
w założonym planie podniesienia jakości pracy szkół.
W 2006 roku utworzono
w tym landzie instytucję, której
zadaniem jest zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkół. Przyjęła ona nazwę „Agencja Zabezpieczenia Jakości, Ewaluacji i Samodzielności Szkół” (AQS)
i jest instytucją samodzielną,
niezależną od nadzoru pedagogicznego, podległą bezpośrednio Prezydentowi Dyrekcji
Nadzoru i Usług (kurator).
W pierwszym roku swojej działalności AQS wypracowywał narzędzia mierzenia jakości, które
zostały w następnym roku wykorzystane w pilotażowych badaniach jakości pracy szkół.
Zorganizowano je tak, że odrębna grupa pracowników przygotowuje fazę wstępną, powiadomienia o ewaluacji, terminie
jej przeprowadzenia, a inna grupa przeprowadza badania
w szkole. Zespół, który bada
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uczestnicy otrzymują do wypełnienia ankietę dotyczącą informacji zwrotnej na temat przeprowadzonej ewaluacji. W tym
miejscu należy zaznaczyć, że
w całym procesie mierzenia jakości pracy szkoły nadzór pedagogiczny jest jego aktywnym
uczestnikiem. Po zakończeniu
mierzenia obowiązkiem nadzoru pedagogicznego jest kontrola
realizacji wniosków.

W ubiegłym roku przedstawiciele Opolskiego Kuratorium
Oświaty oraz instytucji doskonalących nauczycieli mieli okazję
uczestniczyć w takim procesie
ewaluacji zewnętrznej. Było to
cenne doświadczenie, pozwalające na istotne refleksje w zakresie sprawowanego nadzoru
pedagogicznego. W tym miejscu
bardzo serdecznie dziękuję naszym niemieckim gospodarzom

za otwartość i za bardzo merytoryczne rozmowy w trakcie
realizacji tego partnerskiego
programu współpracy.
Andrzej Popiołek pełnomocnik
Opolskiego Kuratora Oświaty
ds. mniejszości narodowych
i etnicznych oraz kontaktów
zagranicznych.

Kształcenie zawodowe – duże wyzwanie
nowoczesnej edukacji.

Kształcenie zawodowe

Jolanta Chwastowska
Budowanie nowoczesnego,
dopasowanego do potrzeb rynku pracy kształcenia zawodowego stanowi duże wyzwanie dla
władz oświatowych w Polsce
i w Czechach. Istotnym problemem w obu regionach jest spadek zainteresowania uczniów
i rodziców tym typem kształcenia. Taki stan rzeczy może rodzić w najbliższych latach takie
problemy jak: brak wystarczającej liczby absolwentów szkół
posiadających nowoczesne
umiejętności zawodowe, dostosowane do aktualnych potrzeb
rynku pracy, problemy pracodawców z pozyskiwaniem przygotowanych zawodowo pracowników, pogłębienie bezrobocia, migrację zarobkową za
granicę.
W celu przeciwdziałania

dostrzeganym, w perspektywie
dokonujących się zmian, zjawiskom przystąpiliśmy do programu partnerskiego Comenius Regio „Uczenie się przez całe życie”
i zaprosiliśmy do współpracy Biuro Regionalne Kraju Środkowoczeskiego, (Wydział Edukacji
i Sportu) z siedzibą w Pradze,
który stanowi w Czechach odpowiednik naszego kuratorium.
Partnerski program Comenius Regio „Uczenie się przez całe życie” funkcjonuje od 2009r.
Kuratorium Oświaty w Opolu
przystąpiło do programu w 2010
roku i będzie w nim uczestniczyć
do 2012 roku.
Projekt „Kształcenie zawodowe – duże wyzwanie nowoczesnej edukacji” stawia sobie
konkretne cele związane z poprawą funkcjonowania kształcenia zawodowego.
Głównym celem projektu jest
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podniesienie jakości kształcenia zawodowego w województwie opolskim oraz w zaproszonym do współpracy rejonie Czech. Zamierzony cel
chcemy uzyskać poprzez realizację celów szczegółowych:
 przedstawienie obudowy
prawnej szkolnictwa zawodowego w obu krajach
partnerskich,
 porównanie systemów
kształcenia Polski i Czech
w zakresie: teoretycznego
przygotowania do zawodu,
trybu odbywania praktyk
zawodowych, jak również
sposobu przeprowadzania
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 poznanie organizacji kształcenia w dziedzinach zawodów związanych z branżą
hotelarsko-gastronomiczną

NR













Po stronie polskiej instytucją
odpowiadającą za wdrożenie
i realizację projektu jest Kuratorium Oświaty w Opolu. Do
wspólnej pracy nad realizacją
celów projektu zaprosiliśmy
Zespół Szkół Zawodowych nr I
w Strzelcach Opolskich, gdzie
będą się odbywać zajęcia praktyczne, prezentacje zajęć edukacyjnych oraz form i metod pracy z uczniem. Drugim polskim
partnerem zaproszonym do re-

alizacji projektu jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia
Informatycznego i Politechnicznego w Opolu. Ośrodek będzie
wspierał zadania projektu w sferze informatyki i metodyki
kształcenia modułowego, w tym
przygotowania doradców metodycznych oraz publikacji materiałów na stronie internetowej.
Partnerem zagranicznym jest
Biuro Regionalne Kraju Środkowoczeskiego i jego Wydział
Edukacji i Sportu z siedzibą
w Pradze (odpowiednik naszego kuratorium). Po stronie
partnera czeskiego szkolnictwo
zawodowe reprezentuje średnia
szkoła wielozawodowa z Kladna. Jednostkę wsparcia i doskonalenia nauczycieli czeskich reprezentuje Instytut (Central Bohemia Training Institute – VISK)
z siedzibą w Pradze.
Wizyta Czechów i ich spotkanie z partnerami polskimi to
pierwszy etap realizacji projektu. Zebrane w trakcie wizyty
materiały i ich analiza pozwoliły
na dokonanie dokładnej ewaluacji wstępnej i formatywnej
projektu. Poznaliśmy bliżej
oczekiwania partnerów i dostrzegliśmy elementy, które
wcześniej nie zostały uwzględnione.
Kolejnym etapem projektu
będzie wizyta strony polskiej
w Czechach. Będzie ona dotyczyć głównie poznania instytucji
cz eski ch u czestn icz ąc y ch
w projekcie oraz regionu,
w którym działają nasi partnerzy.
Pierwsze spotkanie partnerów zainspirowało uczestników
projektu do kolejnych kontaktów. Spotkanie, poza harmonogramem projektu, będzie miało
miejsce w okresie wiosennoletnim na terenie Zespołu Szkół
Zawodowych nr 1 w Strzelcach
Opolskich. Związane będzie
z rozgrywkami sportowymi
w pięknych obiektach sportowych szkoły, wybudowanych
w ramach programu rządowego
„Moje Boisko – Orlik 2012”.

OŚWIATA

W dalszej części projektu
planowana jest wymiana doświadczeń w zakresie organizacji szkolnictwa zawodowego
w regionach partnerskich
z uwzględnieniem systemu doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz promocja
dostrzeżonych zalet proponowanej organizacji modułowej
szkoln ictwa zawodowego
w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy.
Zostanie opracowana baza
programów wspierających
kształcenie w zakresie przedmiotów nauczania w poszczególnych zawodach, występujących w szkołach czeskich i polskich. Pogłębiona zastanie wiedza o partnerze czeskim poprzez wzajemne poznanie i promowanie elementów kultury,
historii i języków obu regionów. Materialnym wytworem
tych działań będzie opracowanie książki potraw regionalnych
polskich i czeskich wydanej
w wersji dwujęzycznej.
Dzięki projektowi, a tak naprawdę poprzez planowaną
konferencję i stronę internetową projektu zostanie pokazany
innowacyjny sposób organizacji
pracy szkoły z wykorzystaniem
kształcenia modułowego z podkreśleniem zalet wynikających
z jego wdrożenia. Nauczyciele
i uczniowie biorący udział
w projekcie będą mieli możliwość pracy z wykorzystaniem
alternatywnej formy kształcenia,
jaką jest kształcenie modułowe.
Zakładamy, że kształcenie modułowe zyska popularność
w regionie opolskim i środkowo-czeskim a przykłady dobrych praktyk zainspirują kolejne szkoły do korzystania z tej
formy organizacji kształcenia zawodowego.
W ramach projektu również
uczniowie będą mogli zaprezentować swoje umiejętności
i efekty swojej pracy. Stanie się
to podczas zaplanowanych konferencji i spotkań.

/

2011

Kształcenie zawodowe



i mechaniczno-mechatroniczną poprzez wizyty studyjne w wybranych szkołach
i placówkach,
wymianę doświadczeń w zakresie organizacji szkolnictwa
zawodowego w regionach
partnerskich z uwzględnieniem systemu doradztwa
i doskonalenia zawodowego
nauczycieli,
promocję i dostrzeżenie zalet szkolnictwa zawodowego
w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy,
tworzenie modelu doradztwa i doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych,
zapoznanie partnera z systemem kształcenia modułowego w Polsce na przykładzie
wybranego przez szkołę zawodu i zbadanie możliwości
szerszego wykorzystania tego systemu w praktyce,
stworzenie bazy programów
wspierających kształcenie
w zakresie przedmiotów nauczania w poszczególnych zawodach i opublikowanie ich
na stronie internetowej projektu,
umocnienie współpracy
z partnerami czeskimi poprzez wzajemne poznanie się
i promowanie kultur i języków obu regionów,
wypracowanie trwałych efektów projektu, ich wykorzystanie w praktyce i upowszechnianie w trakcie i po
jego realizacji.
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Nauczyciele i uczniowie
otrzymają wsparcie i informacje
w zakresie doskonalenia swojego warsztatu zawodowego.
Możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy
dwoma systemami, polskim
i czeskim powinna zaowocować
nowymi pomysłami w praktyce
szkolnej.
W trakcie projektu nauczyciele zostaną wyposażeni w pakiet materiałów, umiejętności
i wiedzę potrzebne do ubiegania się w przyszłości o status
doradcy metodycznego szkolnictwa zawodowego.
Najbardziej wymierną i mobilną, w sensie możliwości wykorzystania, wartością będzie
stworzenie wspólnej bazy programów w formie elektronicznej w zawodach gastronomiczno-hotelarskich i mechanicznomechatronicznych, które zostaną wykorzystane podczas realizacji międzynarodowych praktyk zawodowych uczniów.
Wzajemna współpraca
w międzynarodowym projekcie
umożliwi lepsze poznanie partnerów regionalnych i zagranicznych, co w przyszłości winno
zaowocować dalszą współpracą
i wspólnym rozwiązywaniem
problemów.
Pierwsza wizyta partnerów
czeskich miała miejsce w dniach
22-24 listopada 2010r.
Program wizyty był bardzo
ciekawy i urozmaicony. Podczas
pierwszego dnia, którego gospodarzem było kuratorium odbyła się konferencja, na której
został przedstawiony polski system szkolnictwa z uwzględnie-

niem szkolnictwa zawodowego
oraz organizacja nadzoru pedagogicznego. Poza prezentacją
partnerów polskich goście mieli
okazję zwiedzania pracowni w
Zespole Szkół Elektrycznych w
O p o l u o r a z z a p oz n an i a
z praktycznym wymiarem funkcjonowania polskiej szkoły zawodowej.
W drugim dniu wizyty
uczestnicy projektu udali się do
Strzelec Opolskich, gdzie zostali
przyjęci przez Starostę Powiatu
Strzeleckiego. Prezentacji powiatu towarzyszyła degustacja
specjalności piekarniczych regionu. Z kolei w Zespole Szkół
Zawodowych nr 1 goście wzięli
udział w lekcji pokazowej z zakresu mechatroniki oraz przyglądali się pracy młodzieży
nad poczęstunkiem w pracowni
gastronomicznej .
Uczestnicy projektu zwiedzili
również Strzelce Opolskie
i obejrzeli „lekcję historii o regionie” połączoną z prezentacją
zabytków poszczególnych części Opolszczyzny.
Trzeci dzień wizyty przygotował WODIiP w Opolu.
W trakcie prezentacji przedstawione zostały przez dyrektora
placówki kierunki pracy i plany
rozwoju ośrodka. Prezentacja
ta spotkała się z dużym zainteresowaniem gości zarówno polskich, jak i zagranicznych. Podobał się rozmach planowanych
zmian oraz sposób ich prezentacji.

nych celów projektu i zasadność współpracy międzynarodowej. Rekomendacje wskazują
na potrzebę położenia większego nacisku na promocję projektu i jego efektów. Jej celem byłoby zapoznanie jak największej
liczby nauczycieli i dyrektorów
szkół z materiałami wypracowanymi w ramach projektu.
Celowym wydaje się również
włączenie do działań nad realizacją zadań tego projektu
ośrodków metodycznych,
a zwłaszcza nauczycieli doradców kształcenia zawodowego.
To doradca metodyczny może
skutecznie wesprzeć nauczyciela w zapoznaniu się z materiałem metodycznym oraz pomóc
we wdrożeniu systemu służąc
radą bezpośrednio „przy warsztacie” nauczyciela.
W trakcie kolejnych etapów
współpracy zostaną stworzone
bazy programów komputerowych do zastosowania w szkolnictwie zawodowym. I tu także
dostrzegamy możliwość włączenia nauczycieli doradców, których zadaniem byłoby dostarczanie informacji i wsparcia metodycznego podczas tworzenia
materiałów edukacyjnych.
Następnym etapem projektu
jest zaplanowana na marzec
2011 wizyta delegacji polskiej
w Czechach i związany z nią
szczegółowy program umożliwiający poznanie specyfiki
kształcenia zawodowego
w Czechach.

Przeprowadzona ewaluacja
wewnętrzna projektu dokonana
po pierwszej wizycie partnerów
potwierdziła trafność nakreślo-

Jolanta Chwastowska starszy inspektor
w Wydziale Wspomagania
i Strategii Edukacyjnej
Kuratorium Oświaty w Opolu.

Partnerzy programu
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Realizacja projektu MEN „Podniesienie efektywności
kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi". Spotkania z liderami zmian.
Mariusz Mueller

OŚWIATA

wanie 350 liderów zmian w zakresie nowego modelu pracy
z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, realizowanej przez szkoły w zakresie
nowych zadań, w tym rozpoznawaniu przez nauczycieli ryzyka specyficznych trudności
w uczeniu się w bieżącej pracy
z uczniem. Przed liderami zmian
postawiono zadanie profesjonalnego przekazania środowisku oświatowemu wyczerpujących informacji dotyczących założeń i przygotowanie do praktycznej realizacji wspomnianego
modelu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole
i placówce.
Wszyscy beneficjenci systemu oświaty będą mieli również
dostęp do platformy informacyjno-komunikacyjnej poświęconej proponowanym zmianom
- narzędzie to zapewni stały dostęp do merytorycznych informacji dotyczących kształcenia
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz możliwych do wdrożenia przykładów
dobrych praktyk.
W ramach projektu przewidziano też opracowanie systemu adaptacji środków dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
a także przeprowadzenie pilotażu wprowadzanych zmian
w szkołach w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego.
Rezultaty projektu powinny
przyczynić się do właściwej realizacji w szkołach kształcenia
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej, zarówno na terenie szkoły, jak i w najbliższym
środowisku ucznia. Zapobiegnie

Opieka i wychowanie

Projekt w kontekście zmian
systemowych w oświacie
Projektowane regulacje w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowią konsekwencję
zmian dokonanych w obszarze
wychowania przedszkolnego
i kształcenia ogólnego, wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.
U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).
Przygotowywane zmiany wynikają z potrzeby optymalizacji
rozwiązań organizacyjno-prawnych.
Podstawowym celem planowanych zmian jest doprowadzenie do świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak
najbliżej dziecka/ucznia, w środowisku jego nauczania i wychowania, tj. w przedszkolu,
szkole i placówce oświatowej.
Projektowane rozwiązania pozwolą na zapewnienie uczniowi
wsparcia i zindywidualizowanej
pomocy, w zależności od dokonanego na poziomie szkoły rozpoznania, zarówno specyficznych trudności w uczeniu się,
jak i uzdolnień dziecka.
Cele te zostaną osiągnięte
m.in. dzięki nauczycielowi, który zna swoich uczniów, wie, jak
każdemu z nich pomóc i udziela
im wsparcia. Konsekwencją
wprowadzenia powyższych rozwiązań będzie powstanie spójnego modelu kształcenia, dostrzegającego na każdym etapie
edukacyjnym problemy szczególnie ważne dla każdego ucznia
i poświęcającego im najwięcej

zainteresowania. Model taki wyodrębnia: (A) edukację przedszkolną - wczesną obserwację
i ocenę dojrzałości, gotowości
szkolnej dziecka; (B) szkołę
podstawową - miejsce rozpoznawania specyficznych trudności w nauce, uzdolnień i predyspozycji uczniów oraz udzielania
im indywidualnego wsparcia;
(C) gimnazjum - miejsce przygotowujące do wyboru ścieżki
edukacyjnej i zawodowej, zapewniające dostęp do informacji, doradztwa i poradnictwa zawodowego.
Przygotowaniu kadry pedagogicznej, wyposażeniu jej
w wiedzę oraz umiejętności
z zakresu specjalnych potrzeb
edukacyjnych służy właśnie
Projekt systemowy pod nazwą
Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w latach 20102011, przy współudziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jego celem jest przygotowanie nauczycieli do świadczenia
pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak najbliżej dziecka/
ucznia, w środowisku jego nauczania i wychowania, tj.
w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej oraz poprawa jakości systemu kształcenia
i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt jest realizowany
we współpracy z partnerem Akademią Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie, mającym bogate
doświadczenie w przygotowywaniu kadr pedagogicznych do
pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W ramach działań projektowych przewidziano przygoto-
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to powielaniu działań specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i w poradniach, a także kulturowo-społecznej izolacji dzieci
z niepełnosprawnościami i innego rodzaju specjalnymi potrzebami.

Opieka i wychowanie

Realizacja założeń w skali
kraju. Wyłonienie i przeszkolenie liderów zmian.
W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym udziału
w dialogu społecznym, Minister
Edukacji Narodowej powołał liderów zmian. Wybrane w trybie konkursowym osoby,
uczestnicząc w realizacji Projektu miały za zadanie przybliżyć
nauczycielom model pracy
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
wyposażyć ich w wiedzę i umiejętności potrzebne do rozpoznawania u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.
W wyniku konkursu w każdym powiecie został wybrany lider zmian, któremu Minister
Edukacji Narodowej zlecił wykonanie zadań promocyjnoinformacyjnych realizowanych
w Projekcie. Po starannym
przygotowaniu merytorycznym
liderzy zmian na swoim terenie
prowadzili działania promujące
podniesienie efektywności
kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Uczestnicy szkoleń otrzymali
wydane przez MEN certyfikaty,
potwierdzające ich kompetencje. Do tej pory w skali kraju
ponad 50 tys. nauczycieli
uczestniczyło w spotkaniach
prowadzonych przez liderów
zmian. W ocenie Zbigniewa
Włodkowskiego, podsekretarza
stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej to znaczący sukces
liderów, którzy w okresie od
października do grudnia br. realizowali swoje zadania. Pan minister potwierdził to podczas
pierwszej z dwóch planowanych
ogólnopolskich konferencji

w
ramach
projektu
„Podniesienie efektywności
kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", która odbyła się w dniach
13-14 grudnia br. w Zakopanem
i była poświęcona nowym rozwiązaniom w obszarze organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
dzieci i młodzieży. Podczas spotkania podsumowano również
dotychczasową realizację założeń Projektu.
Kolejnym zadaniem liderów
zmian, realizowanym jeszcze
w tym roku kalendarzowym,
będzie profesjonalne przekazanie kadrze pedagogicznej szkół
i placówek w Polsce na spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych grupowych lub indywidualnych, wyczerpujących informacji dotyczących poprawy jakości systemu kształcenia
i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz możliwości zapewnienia dziecku/uczniowi wsparcia i zindywidualizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak najbliżej jego środowiska nauczania i wychowania.
Indywidualne spotkania informacyjno - konsultacyjne prowadzone będą w następujących
kręgach tematycznych
(stosownie do potrzeb):
 specyficzne trudności
w uczeniu się czytania i pisania
 specyficzne trudności
w uczeniu się matematyki
 uczeń niesłyszący lub słabosłyszący
 uczeń niewidomy lub słabowidzący
 uczeń z niepełnosprawnością
ruchową
 uczeń z upośledzeniem umysłowym
 uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem społecznym
 uczeń z ADHD
 uczeń szczególnie uzdolniony
Realizacja Projektu w woje-
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wództwie opolskim.
Na terenie województwa
opolskiego wyłoniono 11 liderów zmian (Renata StraubPieczykolan, Irena Elżbieta Myczewska, Aleksandra Lignarska,
Dorota Czernysz, Iwona
Oszmiago, Małgorzata GawryśGnatowicz, Bronisława Ogonowski, Andrzej Migacz, Beata
Kasprzyk, Katarzyna Cukier,
Beata Szymczakowska), którzy
przeprowadzili łącznie 22 spotkania informacyjno-konsultacyjne we wszystkich powiatach dla nauczycieli oraz przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego. W spotkaniach
uczestniczyło 1100 osób.
Uczestnicy wykazali duże zainteresowanie przekazywanymi
treściami. Zorganizowano odrębne spotkanie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z uwagi na duże zainteresowanie tematem. Wzięło
w nim udział 40 przedstawicieli
gmin.
W naszym województwie
najczęściej poruszanymi przez
uczestników problemami były
metody pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tryb tworzenia Indywidualnego Programu Edukacyjno
Terapeutycznego, Planu Działań
Wspierających oraz Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia.
Zwracano uwagę na problemy
dotyczące sposobów organizacji
pracy z uczniem zdolnym
i uczniem z ADHD. Wątpliwości budziły również zapisy
o wprowadzeniu czasu zajęć
specjalistycznych w wymiarze
60 minut oraz kwestia wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia i duża niepewność nauczycieli wobec własnych umiejętności w zakresie
właściwego rozpoznania potrzeb, możliwości jak i prowadzenia pracy z uczniami.
Największe zainteresowanie
uczestników spotkań budziły
kwestie dotyczące nowych uregulowań prawnych a także indywidualne Programy Edukacyjno-

NR

no-konsultacyjnych wyniknęły
postulaty zgłaszane przez
uczestników spotkań. Mianowicie oczekuje się pomocy nauczycielom w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych, w dokonywaniu wstępnej
diagnozy i udzielania wsparcia
uczniom. Istnieje również potrzeba ukierunkowania nauczycieli przy opracowywaniu narzędzi do rozpoznawania ryzyka
specyficznych trudności w uczeniu się. Wysuwano także oczekiwania w zakresie doposażenia
bazy w środki dydaktyczne oraz
stworzenia optymalnych warunków edukacyjnych dla konkretnego dziecka niepełnosprawnego.
Wśród zgłaszanych przez nauczycieli potrzeb w zakresie
doskonalenia zawodowego znalazły się m.in. praktyczne aspekty pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(w tym m.in. z uczniem zdolnym, trudnym wychowawczo,
z ADHD, autyzmem, dyskalkulią); potrzeba szkoleń dla pracowników – specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych na tematy dotyczące

18 września, na Stadionie
Legii w Warszawie odbyła
się wyjątkowo uroczysta inauguracja otwarcia Europejskich Letnich Igrzysk
Ol i m pi ad
Spec j al nyc h
ELIOS 2010.
Igrzyska, które po raz
pierwszy odbyły się w latach 60
-tych, dzięki działalności Eunice
Kennedy Shriver, siostry prezydenta Kennedy’ego, nareszcie
zaszczyciły Polskę.
To wielkie wyróżnienie dla

Polaków, że światowy ruch
Special Olympics powierzył organizację tego prestiżowego
wydarzenia właśnie nam - mówił Bogusław Gałązka, Dyrektor
Komitetu Organizacyjnego
Igrzysk. Polska reprezentacja po
raz pierwszy wzięła udział
w Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w 1983 roku. Obecnie
Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska posiada 18 oddziałów regionalnych i 564 sekcje.
W treningach i rywalizacji bierze udział 17 190 sportowców
i 1 612 trenerów. Ruch wspiera
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IPET oraz PDW oraz współpraca z rodzicami dziecka po
rozpoznaniu zarówno specyficznych trudności, jak i uzdolnień
dziecka.
Z grona zgłoszonych z terenu województwa opolskiego
wytypowano pilotażowo
5 szkół do monitoringu realizacji założeń projektu w różnych
zakresach pracy z uczniami
o szczególnych potrzebach edukacyjnych, mianowicie: Zespół
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu, Zespół Gimnazjalno – Szkolny w Zębowicach,
Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Grądach, Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 18 w Kędzierzynie – Koźlu oraz Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 15 im.
Królowej Jadwigi w Opolu.
Mariusz Mueller starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu.

Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych
ELIOS 2010.
Jadwiga Szramiak

/

1 114 członków rodzin i 4 500
wolontariuszy. W Polsce co roku odbywa się około 200 zawodów i imprez Olimpiad Specjalnych w 20 dyscyplinach sportowych letnich i zimowych. Prezesem Stowarzyszenia Olimpiady
Specjalne Polska jest Pani Katarzyna Frank-Niemczycka, natomiast Prezesem Regionalnego
Oddziału Opolskiego jest Pani
Ewa Hałambiec, nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu.
Ceremonia otwarcia igrzysk,
wraz z udziałem gwiazd muzyki

Opieka i wychowanie

Terapeutyczne, odnoszące się
do dziecka z konkretną niepełnosprawnością. Ponadto zagadnienia dotyczące rozpoznawania
ryzyka specyficznych trudności
w uczeniu się, jak również predyspozycji uczniów i ich uzdolnień. Zastanawiano się także
nad sprawą zatrudniania specjalistów w szkole/placówce
z chwilą pojawienia się dziecka
z konkretnymi niepełnosprawnościami.
Natomiast najwięcej trudności interpretacyjnych prezentowanych treści wynikało z braku
jasności wobec roli pedagoga
szkolnego w procesie udzielania
pomocy specjalistycznej. Dostrzeżono również trudności
nauczycieli w posługiwaniu się
terminologią fachową i ich niewystarczające umiejętności
w rozpoznawaniu symptomów
różnych rodzajów dysfunkcji
rozwojowych. Podniesiono
również kwestię opinii i orzeczeń PPP – braku szczegółowej
diagnozy i dokładnego określenia warunków, potrzeb, możliwości dziecka ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
Po cyklu spotkań informacyj-
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polskiej i zagranicznej, została
przygotowywana przez Jorgosa
Stylianou, który zajmował się
wcześniej takimi wydarzeniami
jak festiwal w Opolu i w Sopocie. Specjalnie na Ceremonię
Otwarcia ELIOS 2010 Adam
Sztaba zaaranżował muzykę nawiązującą do twórczości Fryderyka Chopina i wykorzystującą
elementy musicalu Opentaniec.
W roli Ambasadorów igrzysk
wystąpili znani aktorzy: Joanna
Brodzik, Piotr Adamczyk, Bogusław Linda oraz Cezary Pazura,
a także utytułowani sportowcy
m.in. Maja Włoszczowska
i Jerzy Makula.
Na murawie stadionu ułożono osiem tysięcy metrów kwadratowych utwardzenia, na którym stanęła 100 tonowa scenografia oraz dwa i pół tysiąca
krzeseł. Do zainstalowania
urządzeń oświetleniowych, nagłośnieniowych i multimedial-

nych wykorzystano ponad 5 km
kabli. Na potrzeby ceremonii
wykorzystano 5 agregatów prądotwórczych o łącznej mocy
5500 KWA.
Trzy dni przed rozpoczęciem
igrzysk tj. od 15-17 września
2010 roku, 56 Miast Goszczących Polski tworzyło warunki
dla 58 delegacji z Europy i Euroazji do zaaklimatyzowania się
sportowców w Polsce, poznania kultury i gościnności Polaków oraz przeprowadzenia treningu.
Widowisko, poprowadzili znani
prezenterzy Anna Popek i Michał Olszański.
Na murawie boiska pojawili
się m.in. Prezydent FIFA Joseph
Blatter i słynny holenderski piłkarz Johan Cruyff. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ELIOS Zbigniew Niemczycki
i ponad 20 tys. widzów. W uroczystościach wzięli udział prezy-

Opieka i wychowanie
Zapalenie znicza olimpijskiego.
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dent Bronisław Komorowski,
były prezydent Lech Wałęsa,
pierwsze damy Anna Komorowska, Jolanta Kwaśniewska
i Danuta Wałęsa, prezydent
Warszawy Hanna GronkiewiczWaltz i legendarna sportsmenka Irena Szewińska.
Podczas ceremonii powitano
57 delegacji sportowych z Europy i Euroazji. Olimpijską flagę
wniosły m. In. Irena Szewińska
i Maja Włoszczowska. Witano
Bieg z Pochodnią Strzegących
Prawa - Torch Run międzynarodowy ruch skupiający w swoich szeregach członków zajmujących się na co dzień wdrażaniem oraz egzekwowaniem prawa, a w okresie Olimpiady,
przynoszący Ogień, nieodłączny
element Igrzysk już od 26 lat.
Na mocy porozumienia zawartego z MKOL Olimpiady
Specjalne, jako jedyna organizacja na świecie poza MKOL, po-
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pełnosprawnością intelektualną
w olimpijskich zmaganiach. Do
23 września zawodnicy zmierzyli się ze sobą w takich dyscyplinach, jak lekkoatletyka, tenis
stołowy, piłka nożna 7-osobowa
kobiet, koszykówka zunifikowana (drużyny łączone zawodników pełnosprawnych i niepełnosprawnych), tenis ziemny,
trójbój siłowy, bowling, jazda na
wrotkach, badminton.
Województwo opolskie
godnie reprezentował Oddział Regionalny OPOLSKIE
Olimpiad Specjalnych. Pod okiem Pani Prezes Ewy Hałambiec, trenerów i rodziców 13 zawodników zdobyło cenne medale:

siada prawo do zapalania ognia
w Grecji z okazji Igrzysk. Tym
razem przybył on do Polski
z Aleksandropolis w Grecji
przez Hiszpanię, Portugalię,
Francję, Wielką Brytanię, Turcję, Włochy. 14 września stanął
na lotnisku im. F. Chopina
w Warszawie. Sztafeta biegaczy,
podzielonych na pięć ekip, odwiedziła z ogniem 56 polskich
miast, a w sobotę 18 września
wróciła do Warszawy na Ceremonię Otwarcia. Połączone
w jeden zespół sztafety wzięły
udział w zapaleniu znicza, który
zapłonął ogniem jedności.
Wyjątkowy koncert dały
gwiazdy zaproszone na otwarcie - zespół Myslovitz i Mike
Hucknall z Simply Red. Uświet-

nieniem uroczystości było zaproszenie wielu tzw. celebrities,
wymienionych wyżej, znanych
postaci polskiego kina (np.
J. Brodzik, A. Dymn ej,
P. Wilczka, B. Lindy, A. Pazury),
sportu np. A. Baranowskiej
i gwiazd międzynarodowego
formatu jak Z. Zidane, D. Beckham, a nawet A. Schwarzenegger.
Dwugodzinne widowisko
otwarcia zakończyło się pokazem sztucznych ogni.
Największa impreza sportowa Europy rozgrywała się przez
sześć kolejnych dni od 18-23
września 2010 roku, a największe gwiazdy oraz politycy
z pierwszych stron gazet dopingowali 1500 sportowców z nie-
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Wśród gości Jadwiga Szramiak i Jacek Szramiak.

Karolina Godula, badminton gra pojedyncza 3 miejsce, debel 3 miejsce, absolwentka
Zespołu Szkół Specjalnych
w Kędzierzynie-Koźlu.
Adam Szesny, bowling - gra podwójna 1 miejsce, gra pojedyncza 6 miejsce, gra drużynowa 5 miejsce, Zespół Szkół
Specjalnych w Opolu.
Szczepan Kuczewski, tenis
ziemny gra pojedyncza
1 miejsce, gra podwójna mieszana 2 miejsce, Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie.
Łukasz Szkutnik, tenis ziemnygra pojedyncza 1 miejsce, gra
podwójna 2 miejsce, absolwent Zespołu Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu.
Daniel Lauer, wrotki - 100m
2 miejsce, sztafeta 2 x 200m
1 miejsce, Zespół Szkół Specjalnych w Opolu,
Dariusz Konefał, wrotki - sztafeta 2 x 200m 1 miejsce,
500m 1 miejsce, 1000m
2 miejsce, Dom Pomocy
Społecznej w Kadłubie.
Dominika Naróg, wrotki - 500m 2 miejsce, 300m
3 miejsce, sztafeta 2 x 100m
1 miejsce, Zespół Szkół Specjalnych w Opolu.
Krzysztof Selcer, wrotki - 500m
1
miejsce,
300m
2 miejsce, Specjalny Ośro-
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dek Szkolno-Wychowawczy
w Leśnicy.
Marek Niebert, wrotki- 100m
3 miejsce, 300m 3 miejsce,
Dom Pomocy Społecznej
w Kadłubie.
Mateusz Kornek, wrotki sztafeta 2 x 200m 1 miejsce,
300m 2 miejsce, Zespół
Szkół Specjalnych w Opolu,
Piotr Pzionka, wrotki - 500m
3 miejsce, sztafeta 2 x 200m
1 miejsce, Dom Pomocy
Społecznej w Kadłubie
Wanda Frydmańska, wrotki
100m
1 miejsce, 300m
2 miejsce, sztafeta 2 x100m
1 miejsce, Zespół Szkół Specjalnych w Opolu,
Rafał Jaszczyszyn - wyciskanie
3 miejsce, martwy ciąg
2 miejsce, przysiad 3 miejsce,
trójbój 3 miejsce, Specjalny
Ośrodek
SzkolnoWychowawczy w Prudniku.

Opieka i wychowanie

Zawody odbywały się na
warszawskich obiektach sportowych. Do tego celu przygotowano Miasteczko Olimpijskie
i kampus Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na
Ursynowie, obiekty Akademii
Wychowania Fizycznego na Bie-

lanach, Bemowski Ośrodek Piłki
Nożnej, Torwar na Mokotowie,
Ursynowskie Centrum Sportu
i Rekreacji, Halę Arena, Rodzinne Centrum Hulakula na Powiślu.
Nad całością czuwało 2000
wolontariuszy, 200 sędziów, 25250 lekarzy i przedstawicieli
środowisk medycznych, 200
członków Komitetu Organizacyjnego Igrzysk.
Misją organizatorów Igrzysk
była przede wszystkim zmiana
nastawienia społeczeństwa do
osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Udało się! Poruszono serca
wielu kibiców, nie tylko Polaków. Udowodniono po raz kolejny, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrafią przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji trenować, cieszyć
się i czerpać korzyści z uczestnictwa w sportach indywidualnych i grupowych. Aktywność
ta przyczynia się do rozwoju ich
sprawności fizycznej, wykazania
odwagi, dzielenia się talentami,
umiejętnościami, przyjaźnią ze
swoimi rodzicami, innymi zawodnikami i społecznością lokalną.

Bogaty program pozwolił na
spędzenie czasu w sposób wyjątkowy, umożliwił poznanie
kultury i historii naszego kraju
(Krakowa, Trójmiasta, Warszawy). W związku z obchodami
Roku Chopinowskiego w Polsce, w Teatrze Wielkim zorganizowano wyjątkowy koncert,
poświęcony pomięci Fryderyka
Chopina. Igrzyska były miejscem
spotkania osobistości świata
polityki, nauki, kultury, sportu,
duchowieństwa oraz przedstawicieli organizacji międzynarodowych o społecznym prestiżu,
dla których problemy osób
z niepełnosprawnością intelektualną są niezmiernie ważne.
Organizatorzy sprawili, że
Igrzyska odbiły się wyjątkowym
echem w prasie i stały się niezapomnianym wydarzeniem. Jeszcze nigdy warszawiacy nie widzieli
takiej imprezy – Gazeta Wyborcza, 20 września 2010r., Takiej
ceremonii otwarcia nie powstydziłaby się żadna wielka impreza na
świecie – Życie Warszawy, 20
września 2010r.
Igrzyska, jak na wielką sportową imprezę przystało, miały
również swoje oficjalne zakończenie. Ceremonia Zamknięcia,
również z udziałem znanych
osobistości odbyła się 23 września o godz. 18:00 na Torwarze
w Warszawie i była wspaniałą
okazją do podziękowania
wszystkim działaczom, wolontariuszom, przyjaciołom, rodzicom i osobom z niepełnosprawnością intelektualną za wkład
w budowanie humanistycznego
społeczeństwa. My również dołączamy się do podziękowań.
Brawo! Serdecznie gratulujemy
i dziękujemy za Wasz wysiłek
i wspólną radość.
Jadwiga Szramiak starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu.

Jedna z konkurencji — tenis stołowy.
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Realizacja prawa do edukacji młodzieży
niepełnosprawnej i przewlekle chorej na Opolszczyźnie.
Teodozja Świderska
W pierwszych miesiącach br.
szkolnego monitorowano na
obszarze całego kraju rekrutację młodzieży niepełnosprawnej
i przewlekle chorej do publicznych szkół ponadgimnazjalnych
dla młodzieży, z wyłączeniem
szkół specjalnych i szkół dla dorosłych. Powyższe monitorowanie przeprowadzono także w
województwie opolskim zgodnie, z ustalonymi przez ministra
edukacji kierunkami realizacji
przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa w ro-

ku szkolnym 2010/2011.
Uczestnicząc w opracowaniu
przez Kuratorium Oświaty w
Opolu końcowego raportu,
próbowałam formułować wnioski, jakie z niego wypływają. Pozwolę sobie przekazać niektóre
spostrzeżenia w tej kwestii dotyczące obszaru naszego województwa.
Zgodnie z celem monitorowania pozyskane dane liczbowe
pozwalają zweryfikować na ile
publiczne szkoły ponadgimnazjalne w naszym województwie
stwarzają realną możliwość re-

alizacji prawa młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej
do swobodnego i zgodnego z indywidualnymi potrzebami, predyspozycjami wyboru placówki
oświatowej, a także organizacji
edukacji w sposób uwzględniający ograniczenia wynikające z niepełnosprawności.

Ogólna liczba ankietowanych
szkół w województwie opolskim
wynosiła – 136, w tym:

OŚWIATA

Opieka i wychowanie

Poniżej ilustruję graficznie jaki procent, spośród ogółu przyjętych kandydatów, stanowią uczniowie niepełnosprawni i przewlekle chorzy w ankietowanych szkołach ponadgimnazjalnych województwa opolskiego łącznie oraz w rozbiciu na poszczególne typy szkół.
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W ogólnej liczbie 11 049 kandydatów przyjętych na rok
szkolny 2010/11 do ankietowanych szkół w naszym województwie uczniowie niepełnosprawni - stanowią 0,7%
a przewlekle chorzy 0,6%.
W żadnej z ww. szkół nie było
przypadków nieprzyjęcia do
szkoły na rok szkolny
2010/2011 kandydatów niepełnosprawnych i przewlekle
chorych, bądź odmowy przyjęcia dokumentów ww. kandydatów. Nie jest jednak wykluczone, że zainteresowani edukacją w tych szkołach, rezygnowali ze składania dokumentów mając świadomość istniejących tam barier (np. architektonicznych).
Wśród 83 niepełnosprawnych kandydatów do szkół
ponadgimnazjalnych woj. opolskiego w roku szkolnym 2010/2011 występują kandydaci
(w układzie narastającym):
z autyzmem (1), słabowidzacy

(4),
słaboszłyszący (13),
z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim (18), niepełnosprawnością ruchową (20).
Nie odnotowano wśród kandydatów niewidomych i niesłyszących. Kandydaci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim znaleźli się tylko
w zasadniczych szkołach zawodowych. Natomiast licea ogólnokształcące podają największą grupę kandydatów z niepełnosprawnością ruchową
i niepełnosprawnością sprzężoną.
Zbliżony w tym zakresie był
rozkład rodzajów niepełnosprawności w poszczególnych
typach szkół ponadgimnazjalnych w latach 2008/2009
i 2009/2010, choć na przykład
liczba kandydatów z niepełnosprawnością ruchową była
w poprzednich latach wyższa
w technikach, występowała też
w innych typach szkół.

Opieka i wychowanie
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Informacją istotną, w kontekście rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej do publicznych
szkół ponadgimnazjalnych jest
kwestia przystosowania szkoły
do przyjęcia ww. uczniów.
Odpowiedzi pokazują, że
w większości ankietowanych
szkół wciąż istnieją bariery
architektoniczne uniemożliwiające lub utrudniające realizację prawa młodzieży niepełnosprawnej do swobodnego,
zgodnego z indywidualnymi
potrzebami i predyspozycjami
wyboru placówki oświatowej
oraz organizacji edukacji
w sposób uwzględniający ograniczenia wynikające z niepełnosprawności.
Przedstawione w tabeli
wartości procentowe ilustrują
aktualny stan przystosowania
architektonicznego do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych ankietowanych szkół naszego województwa.

NR

bazy / wyposażenia. Mimo podejmowania w międzyczasie
różnych działań zmierzających
do poprawy sytuacji uczniów
ze specjalnymi potrzebami dziś
nadal w wielu szkołach nie
można zapewnić faktycznej
realizacji prawa tych uczniów
do edukacji na właściwym poziomie.
W tym kontekście zupełnie
niezrozumiale jest dlaczego,
aż 132 z ankietowanych szkół,
nie skorzystały z możliwości
wystąpienia do MEN (za pośrednictwem organu prowadzącego) o przyznanie środków z rezerwy części ogólnej
subwencji oświatowej z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych. Z ankiet wynika, że tylko 4 szkoły
w naszym województwie (na
136 ankietowanych) zwróciły
się o te środki.
Warto pamiętać, że prawdziwa integracja polega na
współistnieniu na równych
prawach. Bez rzeczywistej
integracji uchwalona przez
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych pozostanie tylko
ważnym dokumentem. Stosunek do integracji i do osób
niepełnosprawnych świadczy
o jakości społeczeństwa.
Pierwsze kontakty z osobami
niepełnosprawnymi mogą być
trudne. Niezrozumienie potrzeb tych osób, nieznajomość
zasad savoir – vivre'u wobec
nich, sprawia, iż w relacjach
bezpośrednich – można nieświadomie, wbrew własnej
woli - sprawić im przykrość,
dodatkowo je upokorzyć, zachowywać się nieetycznie.
Kluczem do wzajemnego
zrozumienia jest poznanie,
integracja. Naturalną przestrzenią dla realizacji idei integracji jest środowisko edukacyjne od etapu przedszkolnego
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po kolejne a w konsekwencji
umożliwienie, poszkodowanym przez los, właściwej samorealizacji zawodowej i społecznej w życiu dorosłym. Korzystając z publikacji United
Spinal Association pn. Praktyczny poradnik savoir - vivre wobec
osób niepełnosprawnych
[zaadaptowanej przez Biuro
Pełnomocnika Rządu do Spraw
Osób Niepełnosprawnych]
można uczyć się właściwej
koegzystencji z osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi. Świadectwem
i szansą na zdrowe, prawdziwie zintegrowane współczesne
społeczeństwo nie jest deklaratywność, akcyjność, nawet
najbardziej szlachetnych działań, ale naturalność i uczciwość we wzajemnych kontaktach na co dzień.
Teodozja Świderska starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu.

Opieka i wychowanie

Ad. e) wśród innych udogodnień wymieniano np.: dostosowanie planu zajęć do potrzeb ucznia niepełnosprawnego, nauczanie indywidualne
w domu ucznia, opieka pracownika, hala sportowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych z zapleczem socjalnym, podjazd do budynku internatu, stołówki, osobna szatnia dostosowana do potrzeb
niepełnosprawnych, podjazd
i toaleta w sali gimnastycznej,
poręcze, w części sportowej
szkoły toalety dostosowane,
podjazd do wysokości półpiętra.
Zebrane dane wskazują,
że w przytłaczającej większości
ankietowanych szkół wciąż
istnieją bariery architektoniczne.
Nieprzystosowanie do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych sygnalizuje 109, spośród
136 ankietowanych szkół – co
stanowi aż 80,14%
Zapewne problemem podstawowym, jak sądzę, nie jest
brak właściwego rozumienia
idei integracji, ale kwestia budżetów gmin / powiatów. Jednak, z punktu widzenia ucznia
niepełnosprawnego, przewlekle chorego istniejące bariery,
każde zaniechanie w tym
względzie, pozbawia go właściwego rozwoju, często już
u progu etapu edukacyjnego.
W ramach zadań priorytetowych Opolskiego Kuratora
Oświaty na r. szk. 2008/09
badano Nadzór pedagogiczny
dyrektora szkoły nad organizacją
kształcenia, wychowania
i opieki uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach
i placówkach - w 270 szkołach /
placówkach każdego typu
(w 25 % obszaru nadzoru).
Ankietowani sygnalizowali
przede wszystkim problemy
wynikające z braku właściwej

5—6

OPOLSKA
17

NR

5—6

/

2011

Po czyjej stronie Światło?
Teodozja Świderska

Opieka i wychowanie

Osoby zdrowe często boją się
niepełnosprawności, którą postrzegają wyłącznie w ciemnych
barwach. Uważają, że szczęśliwie
znajdują się po jasnej stronie życia.
Czy rzeczywiście Światło jest po
stronie widzących, zdrowych?
Wszelkiego rodzaju uprzedzenia,
stereotypy, lęki, świadczą raczej
o ograniczonym widzeniu, by nie
powiedzieć o „ciemnocie”. Pół
biedy jeśli wynika ona po prostu
z niewiedzy, istnieje bowiem szansa, że poznanie, integracja wiele
„rozjaśnią”. Dużo bardziej niebezpieczna jest ludzka bezduszność,
egoizm, wygodnictwo. Szczególnie
groźna, jeśli dotyczy tych, którzy
stanowią prawo, tworząc nieżyciowe przepisy. Jeszcze groźniejsza na poziomie tych, którzy nie
przestrzegają, korzystnych dla
osób niepełnosprawnych uregulowań prawnych i obowiązujących
zapisów ustawowych. Niekiedy
barierą nie do pokonania jest sąsiad, stojący na straży jedynie
słusznych własnych racji, czy prawa własności, by skutecznie odciąć od świata osobę niepełnosprawną ruchowo np. blokując
możliwość budowy dodatkowej
windy, czy podjazdu do jej mieszkania. Innym razem zakaz wstępu
z psem przewodnikiem do miejsc
publicznych typu market, restauracja czy nawet sanatorium, pozbawia osobę niepełnosprawną
normalnego, samodzielnego funkcjonowania. Na ten temat wypowiadały się niepełnosprawne
uczestniczki programu telewizyjnego, m.in. Anna Urbańska, Ewelina Balcer- Zalewska, [TVN Uwaga, 21stycznia 2010r.], którym nie
pozwolono zabrać do sanatorium
specjalnie szkolonego psa opiekuna. Pies asystujący pozwala osobie
niepełnosprawnej (także ruchowo) czuć się niezależnym od pomocy innych ludzi - reaguje na
komendę „podaj”, potrafi pomóc
utrzymać równowagę, czy bezpiecznie przemieszczać się. Poza
tym, jak twierdziła porażona cztero- kończynowo, jedna z bohaterek programu, jej pies Guliwer

nie tylko stabilizuje ją ruchowo,
ale jest także ogromnym wsparciem psychicznym: daje szansę na
normalne życie. Guliwer, to jest
moje lepsze życie.
Ponadto odseparowanie na
dłuższy czas psa opiekuna od osoby niepełnosprawnej (kilkutygodniowe leczenie sanatoryjne)
osłabia lub pozbawia go wyuczonych umiejętności.
Chciałabym wierzyć, że więcej
jest życzliwości ludzkiej i postaw
świadczących o empatii. Nie można jednak godzić się z jakimkolwiek - świadomym, czy nieświadomym - upokarzaniem tych, dla
których los i tak nie jest zbyt łaskawy.
Kluczem do wspólnego świata
może być integracja. Na niej skorzystają wszyscy. Pojaśnieje świat
chorych i jego postrzeganie przez
zdrowych.
A ten zwycięzcą, kto drugim da najwięcej światła od siebie (Adam
Asnyk)
Zapewne dość banalnie zabrzmią słowa cierpienie/choroba
uszlachetnia, uwrażliwia na cierpienia innych. Szlachetność nie
musi i nie powinna rodzić się
w bólach. Wiemy, że nawet najbardziej radosne światło poranka
nie jest gwarancją równie pełnego
blasku wieczoru. Nie potrzeba
asocjacji z Hiobem czy Kasandrycznych wizji, by wiedzieć,
że między wschodem i zachodem
słońca wiele może się zdarzyć.
Piękno i światło można odnaleźć
w każdym człowieku niezależnie
od tego jak łaskawym był dla niego
los. Trzeba tylko umieć je odkrywać w sobie i w innych ludziach.
Wszechświat jest jednak logiczny,
więc i każda Forma Istnienia ma
głębszy sens. Trzeba się „oswoić”
z Innością. Zdaniem filozofów
każdy byt jest dobry, stąd zapewne wywodzi się określenie dobrobyt (jakkolwiek indywidualnie
rozumiane); słowo złobyt (czy
złybyt) nie istnieje, może nie ma
racji bytu.
Czy choroba może być atutem?
Wśród śpiewających artystów
niewidomi są szczególnie interesu-
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jący. W finale tegorocznej edycji
programu TVN Mam talent niewidomy Paweł Ejzenberg oczarował jury i publiczność śpiewem,
grą, pogodą ducha. Ewa Lewandowska – piękna i utalentowana
niewidoma finalistka I edycji ww.
programu uważa, że choroba wyróżnia ją spośród śpiewających
Choroba dała mi dużo, mimo
że zabrała mi dzieciństwo, radość.
Musiałam z powodu utraty wzroku –
szybciej dorosnąć, być nad wiek
dojrzałą.
Być może podobnie powiedziałby o swym dzieciństwie Andrea Bocelli, który stracił wzrok
w wieku 12 lat w wyniku wylewu
krwi do mózgu, jakiego doznał
podczas gry w piłkę nożną. Dziś
jest światowej sławy śpiewakiem
klasycznym (tenorem), kompozytorem i producentem muzycznym.
W powszechnym mniemaniu
zdrowie, sprawność, tzw. normalność, to szczęście. Dominuje
przekonanie, że osoby niepełnosprawne są wyłącznie biedne,
nieszczęśliwe i smutne. Jednak
wielu zdrowych mogłoby uczyć się
od nich pogody ducha, umiejętności radzenia sobie z trudnościami,
przeciwnościami losu.
Niewidomy od urodzenia
Stevie Wonder - wokalista popowy, kompozytor, producent
i multiinstrumentalista - jest jedną
z najbardziej prominentnych osób
na amerykańskiej i międzynarodowej scenie muzycznej. Nieżyjący
już Ray Charles także amerykański
wokalista, muzyk i pianista – niewidomy od siódmego roku życia znany był z wyjątkowego poczucia
humoru, stale uśmiechnięty. Jako
artysta ukształtował rhythm and
bluesa i określono go mianem
"jedynego prawdziwego geniusza
w tym biznesie".
Czy mimo głuchoty można
komponować dzieła muzyczne?
Wydaje się to niewyobrażalne
a jednak okazało się możliwe.
Niespełna trzydziestoletni Ludwig
van Beethoven - kompozytor
i pianista niemiecki zaczął nagle
tracić słuch. Postępująca szybko
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(mu/jej) szansę spróbować.
3. Powiedz, chętnie pomogę, jeśli
taka pomoc jest potrzebna.
Pozwól na samodzielność, jeśli
adresat tego właśnie chce.
4. Walka o samodzielność jest
najważniejsza dla osób niepełnosprawnych- oni nie chcą być
stale uzależnieni!
5. Osoby niepełnosprawne mają
prawo żyć normalnie!
6. Organizować wyjazdy (spotkania, oddziały, szkoły) integracyjne, by ludzie (dzieci, rodzice) uczyli się właściwie rozumianej integracji.
7. Sposobem na lęk (uprzedzenia)
jest poznanie i zrozumienie.
Właściwe postrzeganie osób
niepełnosprawnych powinno się
zacząć od przedszkola. Stosunek
rodziców dzieci zdrowych
do tworzenia oddziałów, czy szkół
integracyjnych jest różny. Jedni
wyrażają pewne obawy, czy wręcz
niechęć - inni uważają, że szkoły
integracyjne (z oddziałami integracyjnymi) są kluczem do wspólnego
świata, do uświadomienia sobie,
że na integracji skorzystają wszyscy. Wzbogaci się świat chorych,
a zdrowi rozjaśnią swoje widzenie,
nie będą się bać chorych. Ewa
Lewandowska potwierdza to
przekonanie, mówiąc: kiedy się
uczyłam, ktoś musiał mi czytać, ale
nawet jeśli nie miał na to ochoty, to
wiem, że koleżanki cieszyły się dobrą
notą, którą potem uzyskiwały –
a więc nie tylko mi pomagał, ale
i sam skorzystał na tym. Niektóre
wypowiedzi pani Ewy świadczą
jednak o przykrych doświadczeniach, jak np.:
Ludzie często pokazują mi, gdzie jest
moje miejsce
albo Wiem,
że muszę być dwa razy lepsza, by
osoba widząca nie była dla mnie
konkurencją, czy też: Upokarzające
jest udowadnianie pracodawcy
w rozmowie wstępnej, że dam sobie
radę, mimo … (jakiejś niepełnosprawności, np. ślepoty) - proszę
mnie zatrudnić na pewno dam sobie
radę. Prowadząca program - Kasia
Montgomery skomentowała tę
wypowiedź słowami: prowadzę ten
program mimo niepełnosprawności,
bo ktoś dał mi tę szansę.
Niepełnosprawni uczniowie,
często, z wyłącznie technicznych
powodów (braku podjazdu, win-
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dy, toalety przystosowanej
do osób niepełnosprawnych itp.)
zmuszeni są do „opuszczenia”
swojego środowiska i wybierania
szkoły oddalonej od ich miejsca
zamieszkania. To z kolei sprawia,
że znów są uzależnieni od innych
(m.in. organizacja przewozu). Mimo podejmowanych działań
w zakresie dostosowania procesu
edukacji do potrzeb uczniów
ze specjalnymi potrzebami, w tym
uczniów niepełnosprawnych,
wciąż jeszcze jest wiele do zrobienia na tym polu. Każde zaniechanie, spowolnienie pozbawia osoby
niepełnosprawne szansy na właściwy rozwój i przyszłą samorealizację.
Pozwolę sobie przyjąć słowa
Ewy Lewandowskiej usłyszane
w ww. programie Mała Czarna,
jako wyzwanie i pointę niniejszego
artykułu:
 Marzę, by w moim kraju,
w którym się urodziłam, być
szczęśliwą, normalną, by nikt nie
pokazywał mi, gdzie jest moje
miejsce; bym mogła głosować, by
mimo niepełnosprawności mieć
wpływ na mój kraj, wybór polityków…
 Marzę, by nie być zależnym tylko
z powodu barier architektonicznych, technicznych, uprzedzeń,
obojętności, ludzkiej głupoty czy
niezdrowej ciekawości.
Podzielam kilkakrotnie powtórzony w audycji pogląd, iż najtrudniejsza jest walka z uprzedzeniami.
W imię tej walki zachęcam
wszystkich Czytelników do zapoznania się, a dyrektorów szkół/
placówek naszego województwa
do umieszczanie na swoich stronach internetowych bannera: Praktyczny poradnik savoir-vivre wobec
osób niepełnosprawnych [Publikacja
Stowarzyszenia United Spinal Association zaadaptowana przez
Biuro Pełnomocnika Rządu do
Spraw Osób Niepełnosprawnych].
Wierzę, że uświadamianie społeczne i upowszechnianie sposobu
komunikowania się z niepełnosprawnymi uczyni ich życie jaśniejszym.
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Opieka i wychowanie

choroba doprowadziła go niemal do
samobójstwa. Ratunkiem była miłość do muzyki jedyna rzecz, jaka
mnie powstrzymywała, to moja sztuka.
Naprawdę bowiem wydawało mi się
niemożliwe opuścić ten świat, zanim
stworzę wszystkie dzieła, które czuję,
że muszę skomponować. Beethoven
prawie otarł się o śmierć, by wkrótce po załamaniu napisać jedno
z najradośniejszych dzieł: II symfonię D-dur op.36.
Mimo heroicznych zmagań
z chorobą musiał ostatecznie zaprzestać wystąpień publicznych, ale
nie przestał komponować! Te przeżycia wycisnęły szczególne piętno
na jego twórczości, afirmującej
bohaterstwo, siłę ducha i wolę życia, pomimo cierpienia.
Piękno, siła ducha, wola walki
o życie i jego jakość … mimo
wszystko – to cechy niemal wszystkich wyjątkowych rozmówców
telewizyjnego programu Anny
Dymnej – aktorki i prezes fundacji
„Mimo wszystko”. Jej podopieczni,
mimo ograniczeń wynikających
z niepełnosprawności, najtrudniej
znoszą ludzką małostkowość, bezduszność. Często bowiem to nie
choroba, niepełnosprawność jest
największym problemem, większym
są bariery techniczne i architektoniczne a szczególnie dotkliwe, bolesne i najtrudniejsze do pokonania
- uprzedzenia.
Wyjątkowo sympatyczna red.
Katarzyna Montgomery – prowadząca telewizyjny program Mała
Czarna (także osoba korzystająca
z wózka inwalidzkiego) próbowała
w trakcie jednej z audycji
„wypracować” coś w rodzaju
„Instrukcji obsługi” – będącej zbiorem podstawowych wskazówek,
jakie powinno się stosować wobec
osób niepełnosprawnych [TVN
MałaCzarna 19.12. 2009r.]. Uczestniczką tegoż programu była m.in.
wspomniana wyżej Ewa Lewandowska.
W efekcie ustaliły następujące
zasadnicze wskazania dot. zachowania wobec osoby niepełnosprawnej:
1. Można zapytać, czy mogę pomóc, ale nie pomagać na siłę
2. Przyjąć tzw. pozycję matki czuwającej tzn. – pomagaj wtedy,
gdy dziecko (tu: osoba niepełnosprawna) nie radzi sobie, ale daj
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Teodozja Świderska starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu.
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Zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży
na terenie województwa opolskiego w 2011 roku.
Piotr Dańkowski

Opieka i wychowanie

Wypoczynek zimowy na
Opolszczyźnie przebiegał zgodnie
z przyjętym planem nadzoru.
Przygotowania i przebieg zimowego wypoczynku realizowane
były od listopada 2010 r. do 15
marca 2011r. i obejmowały: rejestrację placówek wypoczynku
zgłoszonych przez organizatorów
w Kuratorium Oświaty w Opolu,
ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu otwartych ofert na dofinansowanie zimowego wypoczynku organizowanego przez
stowarzyszenia pozarządowe,
przekazywanie informacji dla
mediów na temat uregulowań
prawnych organizacji zimowisk
i obozów sportowych, umieszczenie na stronie internetowej
informacji skierowanej do rodziców i organizatorów na temat
bezpiecznego pobytu dzieci
i młodzieży podczas wypoczynku
zimowego, podpisywanie umów
z organizatorami na zorganizowanie i prowadzenie zimowisk zleconych przez Opolskiego Kuratora Oświaty, naradę z organizatorami zimowisk zleconych przez
Opolskiego Kuratora Oświaty
i przedstawicielami instytucji,
które prowadzą nadzór nad placówkami wypoczynku (Policja,
PIH, Sanepid, Straż Pożarna, Inspekcja Drogowa), kontrolę
zimowego wypoczynku sprawowaną przez wizytatorów kuratorium.
Wszystkie formy wypoczynku
zgłaszane w kuratorium oświaty
zostały zweryfikowane pod
względem formalno-prawnym,
część z nich objęto kontrolą
we wszystkich obszarach działalności
Wypoczynek zimowy dla
dzieci i młodzieży dotowany
przez Opolskiego Kuratora
Oświaty.
Przeprowadzono otwarty
konkurs ofert na dofinansowanie

zimowego wypoczynku. Opolski
Kurator Oświaty dofinansował
6 organizacji pozarządowych,
które zorganizowały wypoczynek
dla 1260 dzieci, w tym na zimowiskach w miejscu zamieszkania
uczestniczyło 1040 uczniów,
a w formach wyjezdnych 240
uczniów.
Ogółem na dofinansowanie
wypoczynku zimowego Opolski
Kurator Oświaty przekazał kwotę 29.888 zł dla 512 uczestników.
Zimowiska, dofinansowane
przez Opolskiego Kuratora
Oświaty w 80% zorganizowane
zostały na terenie Opolszczyzny.
Przeważały półkolonie organizowane w miejscu zamieszkania
uczestników na bazie szkół
i świetlic wiejskich. Półkolonie
prowadzone były dla dzieci, które
spędzały ferie zimowe w domu
bez opieki rodziców.
Nadzór pedagogiczny nad
placówkami wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.
W Kuratorium Oświaty
w Opolu zarejestrowano 136
form zimowego wypoczynku dla
6201 uczestników, w tym:
 33 półkolonie /w miejscu zamieszkania/dla 1500 uczniów,
 52 zimowiska zorganizowane
na Opolszczyźnie dla 1858
uczestników,
 17 zimowisk zorganizowano
poza granicami Polski dla 1126
uczestników.
Poza województwem opolskim na terenie kraju organizatorzy zgłosili do rejestracji
34 zimowiska dla 1717 uczniów
Opolszczyzny.
Zimowiska poza miejscem
zamieszkania uczestników zlokalizowane były w rejonie Gór
Opawskich, Podhala i Pogórza
Sudeckiego, poza granicami Polski
zlokalizowane były we Włoszech,
w Austrii, Słowacji i Francji.
W okresie ferii zimowych wypoczywało w formach zorganizo-
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wanych ok. 7,3% wszystkich
uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów Opolszczyzny.
W Kuratorium Oświaty w
Opolu uruchomiony był całodobowy telefon do dyspozycji rodziców i uczestników zimowisk.
Nie odnotowano żadnej skargi.
Skontrolowano 47 form zimowego wypoczynku, co stanowi
47% ogółu zimowisk zorganizowanych na terenie województwa
opolskiego.
Przygotowując się do kolejnej
edycji wypoczynku dla dzieci
i młodzieży należy jeszcze intensywniej upowszechniać wśród
organizatorów wypoczynku obowiązki organizatora, wynikające
ze znowelizowanego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków jakie
muszą spełniać organizatorzy
wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego
organizowania i nadzorowania
(Dz. U. Nr 218, poz.1696). Dotyczą one przygotowania odpowiedniej formy wypoczynku pod
względem formalnym i prowadzenia wymaganej dokumentacji
przez kierownika wypoczynku.
Należy ponadto skierować akcję
informacyjną do jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
obowiązku zgłaszania do Kuratorium Oświaty w Opolu wszystkich form wypoczynku organizowanych przez szkoły i placówki
oświatowe, placówki samorządowe, organizacje pozarządowe
oraz biura podróży i osoby fizyczne (wycieczki, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zima na wsi lub
mieście w mieście i inne) zorganizowane w okresie wolnym od
zajęć szkolnych dla uczniów (ferie
zimowe, wakacje letnie, ferie
świąteczne).
Piotr Dańkowski –
starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu.
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„ROMOWIE - przyszłość bez uprzedzeń”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Renata Scheit

Zrealizowano następujące działania:
 wydano publikacje:
„Romowie-przyszłość bez
uprzedzeń. Informator” oraz
„Romowie-przyszłość bez
uprzedzeń. Zeszyt metodyczny” ze scenariuszami zajęć,
materiałami pomocniczymi
nt. społeczności romskiej,
 cykl szkoleń dla przedstawicieli środowisk romskich
(5 szkoleń, udział wzięło
31 przedstawicieli środowisk
romskich),
 2 szkolenia doradców metodycznych wraz z sesjami integracyjnymi z konsultantami
romskimi (udział wzięło
47 osób),
 2
szkolenia pracowników
urzędów pracy wraz z sesjami integracyjnymi z konsultantami romskimi (udział

wzięło 52 pracowników),
 cykl szkoleń dla nauczycieli,
dyrektorów placówek oświatowych zorganizowanych
w ramach statutowych zadań
instytucji, których reprezentantami byli uczestnicy projektu (w całej Polsce odbyło
się 49 szkoleń, udział wzięło
1021 nauczycieli,)
 warsztaty regionalne (4 szkolenia z zakresu funduszy dla
wszystkich uczestników projektu),
 wydano raport z realizacji
projektu,
 zorganizowano konferencję
podsumowującą projekt.
Szkolenia dla poszczególnych
grup odbywały się w różnych
regionach Polski, tj. w Częstochowie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Warszawie, Krakowie.
Natomiast konferencja podsumowującą projekt odbyła się
w dniach 16-17.12.2010r.
w Warszawie.

Rozmaitości

Tytułowy Projekt był realizowany od 1 sierpnia 2009 r. do
31 grudnia 2010 r. przez Stowarzyszenie „Integracja” z Suwałk
i Centralną Radę
Romów
w Polsce z siedzibą w Białymstoku. Miał on charakter ogólnopolski. Celem głównym projektu „Romowie-przyszłość bez
uprzedzeń” było wsparcie procesu adaptacji Romów w społeczeństwie, ze szczególnym
uwzględnieniem aktywności
edukacyjnej i zawodowej
(dążenia do osiągania powszechnie przyjętych w Polsce
stan dardów u czest n ictwa
w systemie edukacji i aktywności na rynku pracy).
Realizatorzy projektu uznali,
że „warunkiem do tego jest
wzmocnienie relacji środowiska
romskiego z instytucjami systemu oświaty i rynku pracy, punktem wyjścia zaś rzetelna wiedza
niwelująca stereotypy, pozwalająca racjonalnie planować
i wdrażać skuteczne rozwiązania”.
Stąd projekt skierowano do:
 przedstawicieli środowisk
romskich (aby w przyszłości
mogli pełnić rolę konsultantów romskich),
 instytucji zajmujących się
oświatą (kuratoriów oświaty,
konsultantów i doradców
metodycznych z ośrodków
doskonalenia nauczycieli, aby
mogli wspomagać edukacje
Romów, a także upowszechniać wiedzę o społeczności
romskiej i specyfice ich kultury),
 pracowników urzędów pracy,
 w sposób pośredni do dyrektorów i nauczycieli, aby na
poziomie własnych placówek

oświatowych upowszechniali
wiedzę o Romach oraz
wspierali dzieci romskie
w procesie edukacji.

Stanisław Stankiewicz — Prezydent Światowego Związku Romów.
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Z województwa opolskiego
uczestniczyło w projekcie 13
osób, w tym 4 przedstawicieli
środowisk romskich, 2 wizytatorów, 3 przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli
i 4 pracowników urzędów pracy.
Jako pracownicy pedagogiczni kuratorium oświaty wzięłyśmy udział w specjalnym programie szkoleniowym przygotowującym do prowadzenia zajęć
na temat społeczności romskiej,
wdrażania metodyki przekazywania wiedzy o Romach
w szkołach oraz wspierania
edukacji dzieci romskich
w szkole.
Drugim etapem realizacji
projektu było przeprowadzenie
w okresie od lutego do czerwca 2010 r., przy wsparciu Stowarzyszenia „Integracja”, 6godzinnego szkolenia dla 20
nauczycieli z terenu objętego
zasięgiem działania danej instytucji zajmującej się oświatą.
Szkolenia te odbyły się:
w
Strzelcach, w Głubczycach, w
Kędzierzynie-Koźlu, w Opolu.
Przedstawiciele społeczności
romskiej występowali na tych
szkoleniach w charakterze konsultantów romskich. Łącznie na
Opolszczyźnie nieodpłatnie
przeszkolono ponad 100 nauczycieli. Uczestnicy warsztatów zdobyli wiedzę na temat
historii i kultury Romów, poznali aktualne problemy społeczności romskiej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji
oświatowej. Dowiedzieli się,
dlaczego niektóre zachowania
Romów i ich dzieci odbiegają
od przyjętych przez większość
schematów, jak sobie radzić
w różnych takich sytuacjach, jak
rozwiązywać problemy z jednoczesnym poszanowaniem odmienności kulturowej dzieci
i ich rodziców. Zadawali konsultantom pytania dotyczące
Romów i uzyskiwali wyczerpujące odpowiedzi. Dodatkowo
nauczyciele mieli możliwość
obejrzenia występów zespołów

Katarzyna Goman — asystent romski w ZSS w Strzelcach Opolskich.

„Sumnakune Ciawore” („Złote
Dzieci”) ze Strzelec Opolskich
i „Terne Cierchenia” („Młode
Gwiazdy”) z Głubczyc. Poza
tym, każdy uczestnik otrzymał
materiały metodyczne przekazane przez Stowarzyszenie
„Integracja”.
Trzecim etapem były szkolenia w grupach regionalnych
z udziałem przedstawicieli środowisk romskich, wizytatorów,
konsultantów i doradców metodycznych oraz pracowników
urzędów pracy
na temat
„Fundusze Unii Europejskiej na
rzecz aktywizacji zawodowej
i społecznej. Metodyka przygotowania projektu w praktyce”.
W czasie tego szkolenia, w części teoretycznej, pozyskaliśmy
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wiedzę nt. aktualnie dostępnych
funduszy na aktywizację
(Rządowy program na rzecz
społeczności romskiej, zwiększona subwencja oświatowa,
EFS i in.). Natomiast w części
warsztatowej wspólnie wypracowywaliśmy modelowe formy
działań – partnerskie pomysły,
koncepcje, projekty do realizacji w swoich środowiskach lokalnych na rzecz poprawy sytuacji Romów, ich aktywizacji
w procesie edukacji i na rynku
pracy.
W trakcie udziału w tym
projekcie systematycznie otrzymywaliśmy różne narzędzia do
pracy np.: publikację „Romowie
– przyszłość bez uprzedzeń” Informator, „Zeszyt Metodyczny”, film, książkę „Dym się roz-

NR

Inga Mirga — asystent romski w PSP nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu.

wiewa” – Jacka Milewskiego.
Nawiązaliśmy bezpośredni kontakt z przedstawicielami środowisk romskich, najczęściej asystentami romskimi, którzy
w ramach projektu byli przygotowywani do pełnienia roli konsultantów romskich.
Podczas konferencji podsumowującej realizację projektu
„Romowie – przyszłość bez
uprzedzeń” otrzymaliśmy certyfikaty tytułu specjalisty ds.
współpracy ze środowiskiem
romskim.

OŚWIATA

/

2011

Rozmaitości

Co przyniósł udział w tym projekcie?
Myślę, że przede wszystkim
bardzo wzbogacił wiedzę o Romach, wzbudził refleksje
i zachęcił do działania. Prawdą
jest, że opinie o ludziach jako
jednostkach, grupach społecznych, etnicznych, narodowościowych często oparte są na
stereotypach — stąd uprzedzenia. Dotyczy to również Romów. Brak wiedzy nie sprzyja
zrozumieniu trudnego i uwarunkowanego kulturowo położenia Romów. Romowie do
dziś stanowią grupę etniczną
bardzo hermetyczną, niechętnie
otwierają się na bliskie kontakty
z resztą społeczeństwa. Ma to
głębokie uzasadnienie w tra-

gicznych doświadczeniach, jakich nie szczędzili im w ciągu
minionych wieków ludzie,
wśród których przyszło im żyć.
Równocześnie Romowie, jako
naród bez własnego państwa, są
pomijani na kartach podręczników szkolnych. Nasza wiedza
na ich temat jest więc znikoma.
Oczywiście, że to utrudnia
diagnozowanie ich problemów
i nie pomaga wypracować skutecznych metod wspomagania
edukacji dzieci, a także aktywności edukacyjnej i zawodowej
dorosłych. Faktem jest, że
coraz więcej dzieci romskich
realizuje obowiązek szkolny
w szkołach podstawowych, ale
na wyższych etapach edukacyjnych jest to znikomy procent.
Brak wykształcenia stanowi
jedną z przyczyn 85% bezrobocia wśród Romów.
W roku szkolnym 2008/2009
do 38 szkół podstawowych
województwa op olskiego
uczęszczało 229 uczniów romskich, a w roku 2009/2010 było
tych uczniów 218 w 40 szkołach. Najwięcej uczniów pochodzenia romskiego znajduje się
w gminach Kędzierzyn-Koźle,
Brzeg, Głubczyce, Opole i Prudnik. 41 dzieci romskich objętych
jest edukacją przedszkolną
w 5 gminach: Strzelce Opolskie,

Olesno, Brzeg, Kędzierzyn Koźle, Głubczyce.
Najwięcej informacji o sytuacji dzieci romskich w oświacie
dotyczy szkół podstawowych
i gimnazjów. Tam też zatrudnieni są asystenci romscy. W naszym regionie jest ich siedmiu
pracujących w dziesięciu szkołach.
Uczniowie nawiązują kontakty rówieśnicze głównie miedzy
sobą. Rodzice sygnalizują, że nie
potrafią zmobilizować swojego
dziecka, by regularnie uczęszczało do szkoły, a równocześnie sami zbyt łatwo usprawiedliwiają nieobecność potrzebą
wyjazdu, późniejszym powrotem. Dość powszechna w rodzinach romskich jest opinia, by
dziecko uczyło się tylko tyle ile
musi czyli do 18 roku życia.
Mimo podejmowanych przez
nauczycieli działań nadal nie
wszystkie rodziny romskie
współpracują z wychowawcą.
Corocznie pojawia się też problem zaprzestania realizacji
obowiązku szkolnego ucznia
w związku z wyjazdem całej
rodziny za granicę. Rodzice nie
informują o tym fakcie, co
utrudnia monitorowanie frekwencji. Nadal trzeba jednak
podejmować działania wychowawcze w celu poprawy frekwencji uczniów, umożliwienia
im kultywowania i promowania
swojej kultury i odrębności,
z równoczesnym wdrażaniem
uczniów do przestrzegania regulaminów i ustalonych zasad
obowiązujących w szkole i społeczeństwie. Bardzo pomocne
w realizowaniu tych zadań jest
zatrudnianie asystentów romskich, których powinno być
więcej. Poprawić też należy
efektywność szkół w pozyskiwaniu dodatkowych środków
finansowych na wsparcie edukacji tej mniejszości etnicznej.
Najczęściej stosowane formy
pomocy uczniom romskim
udzielane w szkołach:
 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskie-
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go, matematyki,
 zajęcia rewalidacyjne,
 zajęcia terapii pedagogicznej,
w tym terapia biofeedback,
 zajęcia logopedyczne,
 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 nauczanie indywidualne,
 zajęcia pozalekcyjne: sportowe, koło komputerowe, koło
muzyczno-taneczne, zespół
taneczny, kulinarne,
 skierowanie na badania do
poradni psychologicznopedagogicznej,
 zajęcia w świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej,
świetlicy szkolnej,
 opieka psychologa i pedagoga
szkolnego,
 zajęcia prowadzone tylko dla
uczniów pochodzenia romskiego przez pedagoga szkolnego,

 wsparcie dydaktyczne przez
asystenta romskiego, z możliwością korzystania z wszystkich kół zainteresowań, które stanowią ofertę zajęć pozalekcyjnych szkoły,
 wsparcie dydaktyczne przez
asystenta romskiego, z możliwością korzystania z konsultacji nauczycielskich dostępnych dla wszystkich uczniów,
 pisanie projektów o pozyskanie środków finansowych na
wyposażenie pracowni romskiej, wyposażenie pracowni
romskiej, na organizacje imprez romskich.
Niektóre ze szkół korzystają
z Rządowego Programu na
Rzecz Społeczności Romskiej
i przeznaczają pozyskane środki
na:
 dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i wypo-

Rozmaitości
Uczestnicy projektu "Romowie-przyszłość bez uprzedzeń" .
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sażen ia szkolnego dla
uczniów,
 opłatę ubezpieczenie dzieci,
 stypendia szkolne,
 Refun dowanie ob iadów
przez MOPS.
Młodsze dzieci romskie objęte
są programem rządowym
„Wyprawka szkolna’’.
Według pozyskanych od
samorządów informacji żaden
uczeń pochodzenia romskiego
na terenie naszego województwa nie otrzymuje stypendium
dla uzdolnionych uczniów.
Do szkół specjalnych województwa opolskiego w tym
roku szkolnym uczęszcza 83
uczniów pochodzenia romskiego, z tego wykonujących obowiązek szkolny 81 uczniów, co
stanowi 97,6% ogólnej liczby
uczniów romskich w szkołach
i oddziałach specjalnych.

NR

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił znaczny wzrost
liczby uczniów realizujących
obowiązek szkolny. Z 13
uczniów nie realizujących obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2009/10, w obecnym roku
szkolnym pozostało 2 tych
uczniów. (…)
Uczniowie romscy najczęściej trafiają do szkół specjalnych po nieudanej próbie edukacji w szkole ogólnodostępnej.
Szkoły specjalne nie otrzymują
informacji na temat wyrównywania szans w zakresie kompetencji językowych przez szkoły
ogólnodostępne. Liczba
uczniów romskich nie realizujących obowiązku szkolnego od
września 2010 (stan na październik 2010 r.) wynosi 2 osoby, co stanowi 2.4 % skierowanych. Powodem nieobecności

uczniów jest nadal zmiana miejsca zamieszkania ucznia.
Wspomnieć też trzeba, że
dzięki aktywności w tym obszarze edukacji Opolskiego Kuratora Oświaty udało się nieodpłatnie pozyskać elementarze
romskie „Miri szkoła - Romano
elementaro” dla dzieci z grupy
Polska Roma.
Dla mnie osobiście doskonałym podsumowaniem wydają się
być słowa Roberta Schumana
„Poznać jednych i drugich,
jakimi jesteśmy z naszymi zaletami i wadami,
naszym pokrewieństwem i rozbieżnościami,
naszymi przesądami i zwyczajami,
jest pierwszym warunkiem jakiegokolwiek zbliżenia.”
Tekst został opracowany
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m.in. na podstawie pracy
J. Milewskiego, Romowie żyją
wśród nas, Raportu o stanie edukacji Romów w woj. opolskim
A. Popiołka oraz materiałów
J. Szramiak i materiałów szkoleniowych.
Renata Scheit starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu.
Ukończyła szkolenie uzyskując
certyfikat z tytułem
specjalisty ds. współpracy ze
środowiskiem romskim.

Oświata polska za granicą.
Jolanta Sebastyan

OŚWIATA

wana, racjonalnie finansowana,
efektywna i otwarta na środowiska lokalne, w których funkcjonuje. Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że kontynuowane są prace zmierzające do budowy systemu wsparcia oświaty
polskiej za granicą. Prace te dotyczą wszystkich form nauczania
i wszystkich rodzajów szkół polskich za granicą. Wprowadzone
przez MEN z dniem 31 sierpnia
2010r. Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci
obywateli polskich czasowo przebywających za granicą jest pierwszym krokiem w tym kierunku.
Istotną rolę przy wdrażaniu
i wspieraniu zmian systemowych
w oświacie polskiej za granicą odgrywają dwa projekty, współfinansowane ze środków EFS w ramach Priorytetu III PO KL, których pierwsze efekty są już dostępne dla podmiotów prowadzących edukację polską za granicą:

Rozmaitości

Po zakończeniu I wojny
światowej władze polskie postanowiły podtrzymywać tożsamość
Polaków przebywających za granicą poprzez naukę języka polskiego oraz historii Polski. Krzewieniem kultury polskiej i języka
polskiego zajmował się początkowo tzw. „Światpol”, czyli Światowy Związek Polaków z Zagranicy.
Został utworzony w 1934 roku,
a jego tradycje kontynuowane są
do dnia dzisiejszego. Dzisiaj rozwojem kultury polskiej i nauką języka polskiego za granicą zajmuje
się powołany w 1973 roku Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli
Polskich Czasowo Przebywających za Granicą w Warszawie.
Do roku 1990 do szkół uczęszczały głównie dzieci pracowników
dyplomatycznych, a obecnie mogą się w nich kształcić wszystkie
dzieci polskiej emigracji. Udzielanie pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w podtrzymywaniu
ich związków z narodowym dzie-

dzictwem kulturalnym to jedno
z najważniejszych zadań państwa
polskiego, wpisanych w 1997r. do
Konstytucji RP. Zadanie to wykonuje rząd, który we współpracy
z innymi instytucjami wspiera rodziców pragnących zapewnić
swoim dzieciom możliwość pobierania nauki w języku polskim.
MEN zamierza przeprowadzić
gruntowną reformę w systemie
kształcenia dzieci na obczyźnie.
Projekt usprawnienia i unowocześnienia szkolnictwa polskiego
za granicą to odpowiedź na
wzmagające się procesy migracyjne oraz oczekiwania i postulaty
polskich środowisk z zagranicy,
w tym rodziców uczniów przebywających poza krajem. Założenia
reformy sformułowane zostały
w „Programie rozwoju oświaty
polskiej za granicą i oświaty polonijnej na lata 2009-2011”. Jak wynika z założeń Programu zmiany
obejmą niemal wszystkie aspekty
funkcjonowania szkolnictwa za
granicą. Dzięki nim tamtejsza
oświata ma być lepiej zorganizo-
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1. Opracowanie i pilotażowe
wdrożenie innowacyjnych programów dla działających za
granicą szkół, które należą do
polskiego systemu oświaty
oraz dla uczniów – dzieci obywateli polskich przebywających
czasowo za granicą, umożliwiających kontynuowanie nauki w polskim systemie oświaty (www.polska-szkola.pl)
2. Otwarta szkoła - system
wsparcia uczniów migrujących
(http://www.spzg.pl/index.php/
menu-po-lewej/projektotwarta-szkola)
Dzięki możliwości korzystania
ze środków europejskich powstały: podstawa programowa dla
uczniów polskich za granicą, przykładowe programy nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce
dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży, szkoła
internetowa dla 180 polskich
uczniów z ponad 40 krajów (m.in.
z Wietnamu, Wenezueli, z małych miejscowości w USA, Wielkiej Brytanii czy Niemiec), portal
MEN „Polska szkoła”, podręcznik
internetowy „Włącz Polskę”.
Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywate-

li polskich czasowo przebywających za granicą uwzględnia nową
sytuację oraz postulaty zainteresowanych rodziców, wprowadza
również, nie ograniczając podstawowej formy nauczania poprzez
uczęszczanie na zajęcia, możliwość realizowania obowiązku
szkolnego poza szkołą (nauczanie
domowe wspomagane e-edukacją
dla dzieci emigrantów polskich)
lub możliwość kształcenia na odległość (nauczanie online) realizowaną przez Zespół Szkół dla
Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą
z siedzibą w Warszawie. Zawarte w rozporządzeniu rozwiązania
pozwalają zachować kontakt
z krajem ojczystym - jego językiem, kulturą, historią, wiedzą
o współczesnej Polsce; ułatwiają
integrację dzieci ze środowiskiem
lokalnym; wprowadzają usprawnienia w funkcjonowaniu szkół,
zespołów szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych oraz poprawiają skuteczność wykorzystania
środków przeznaczonych na
kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za
granicą. Powyższe rozporządzenie pozwoli na zwiększenie efektywności systemu kształcenia

Rozmaitości
www.polska-szkola.pl
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dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
Akty prawne, które już zostały podpisane: zarządzenie MEN
z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie
Rady Oświaty Polonijnej, Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia
2010r. w sprawie organizacji
kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za
granicą. Obecnie trwają prace
nad kolejnymi aktami prawnymi –
rozporządzeniami: o wynagrodzeniach i świadczeniach nauczycielskich; o kwalifikacjach nauczycieli i dyrektorów szkół za granicą oraz nad zarządzeniem o powołaniu Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Zgodnie z procedurą legislacyjną, kolejne propozycje projektów aktów prawnych opracowanych
w Ministerstwie Edukacji Narodowej będą udostępniane na
stronie internetowej BIP MEN
(http://www.bip.men.gov.pl) oraz
kierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji z partnerami społecznymi.
Jolanta Sebastyan wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu.
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Rok szkolny 2010/2011 - Rokiem Odkrywania Talentów.
Teodozja Świderska
Minister Edukacji Narodowej
– Katarzyna Hall ogłosiła rok
szkolny 2010/2011 Rokiem Odkrywania Talentów. Ta inicjatywa
wpisuje się w priorytety edukacyjne Unii Europejskiej, ale także
wychodzi naprzeciw zaleceniu
Rady Europy, w którym zwrócono uwagę na specjalne potrzeby
edukacyjne dzieci i młodzieży
o wyjątkowym potencjale oraz
podkreślono, jak istotne jest zapewnienie im niezbędnej pomocy
i wsparcia. Zasadniczym celem tej
inicjatywy jest zwrócenie większej uwagi na potrzeby uczniów
szczególnie uzdolnionych, przejawiających ponadprzeciętne zainteresowania i pasje. Są to najczęściej laureaci różnorodnych konkursów, olimpiad przedmioto-

wych, wymagający indywidualnego traktowania i zainteresowania
ze strony nauczycieli i rodziców.
Często potrzebny jest impuls, by
ukryty talent wyzwolić, a następnie szlifować jak cenny diament.
Temu służyć będą pozaszkolne
miejsca, do których można skierować uzdolnione dzieci i młodzież.
Założeniem przedsięwzięcia
jest utworzenie ogólnopolskiej
mapy takich miejsc odkrywania
talentów. Powstaje ona na portalu www.roktalentow.men.gov.pl,
promując instytucje i organizacje,
które wspierają uzdolnione dzieci
i młodzież. Umieszczenie na tej
mapie jest równoznaczne z przyznaniem tytułu „Miejsce Odkrywania Talentów” pod patronatem
Ministra Edukacji Narodowej.
Równocześnie powstaje ogólno-

polska mapa szkół - inkubatorów
uczniowskich talentów, które
otrzymują tytuły oraz pamiątkowe tablice „Szkół Odkrywców
Talentów” także pod patronatem
Ministra Edukacji Narodowej.
Na tę chwilę 456 szkół z całego kraju oraz 490 miejsc znalazło
się już na mapie promującej instytucje, które wspierają uzdolnione
dzieci i młodzież.
W województwie opolskim
aktualnie znajduje się 18 „Szkół
Odkrywców Talentów” oraz
11 „Miejsc Odkrywania Talentów”. Mamy nadzieję, że wkrótce
na mapie Opolszczyzny pojawią
się kolejne miejsca i szkoły wspierające nasze rodzime talenty uzdolnione dzieci i młodzież z naszego regionu. Zachęcamy do zapoznawania się z mapą Szkół Odkrywców Talentów oraz Miejsc
Odkrywania Talentów i zgłaszania
kolejnych propozycji.
Teodozja Świderska starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu.

Powiat opolski - 3 Szkoły Odkrywców Talentów
Powiat prudnicki - 1 Szkoła
Odkrywców Talentów

Rozmaitości

Powiat m. Opole - 8 Szkół Odkrywców Talentów

Powiat nyski - 4 Szkoły Odkrywców Talentów
Powiat kluczborski - 1 Szkoła
Odkrywców Talentów
Powiat brzeski - 1 Szkoła Odkrywców Talentów
Stan na dzień wydania biuletynu.
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SPIS TREŚCI
Halina Bilik,

Słowo wstępne

1

Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Słowackiego
w Krapkowicach laureatem
Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie

2

WYDARZENIA
Klaudia Tomala,
Magdalena Przybyła,
Beata Koziołek,

PRAWO OŚWIATOWE
Dagmara Karońska - Maj, Zmiany w przepisach prawa oświatowego

3

NADZÓR PEDAGOGICZNY W PRAKTYCE
Andrzej Popiołek,

Nadzór pedagogiczny i ewaluacja zewnętrzna szkół w NadreniiPalatynacie

5

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
Jolanta Chwastowska,

Kształcenie zawodowe – duże wyzwanie nowoczesnej edukacji

6

OPIEKA I WYCHOWANIE
Mariusz Mueller,
Jadwiga Szramiak,
Teodozja Świderska,
Teodozja Świderska
Piotr Dańkowski

Realizacja projektu MEN „Podniesienie efektywności kształcenia
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Spotkania
z liderami zmian
Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych ELIOS 2010
Realizacja prawa do edukacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej na Opolszczyźnie
Po czyjej stronie Światło?
Zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży na terenie województwa opolskiego w 2011 roku

9

„ROMOWIE - przyszłość bez uprzedzeń” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oświata polska za granicą
Rok szkolny 2010/2011 - Rokiem Odkrywania Talentów
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