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Szanowni Państwo !
Drodzy Czytelnicy !
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 Zmiany

w prawie
oświatowym

 Jakość edukacji
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ewaluacji
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Kresach
Wschodnich

18

Za nami kolejny rok
szkolny. Rok wytężonej pracy,
egzaminów, codziennych kłopotów i świątecznych uniesień. Był
to jednak przede wszystkim rok
zmian w oświacie, które nie dały
pełnej odpowiedzi jak będzie
wyglądać polska edukacja
w perspektywie najbliższych lat.
Z jednej strony bowiem pojawił
się pakiet aktów prawnych systematyzujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkołach i placówkach, z drugiej
trwa modernizacja podstawy
programowej na kolejnych etapach edukacyjnych. W fazie
ogromnej przebudowy znajduje
się system szkolnictwa zawodowego, pojawiają się nowe projekty rozporządzeń o ramowych
planach nauczania. Opracowany
został projekt zmian w Ustawie
o Systemie Oświaty zawierający
propozycję szerokiej reformy
struktury nadzoru pedagogicznego w Polsce. Trwają prace
specjalnego zespołu nad zmianami w Karcie Nauczyciela.
Wszystko to sprawia, że życie
w oświacie obserwowane z pozycji nauczyciela, rodzica, ucznia
jest niezwykle dynamiczne.
Rytm roku szkolnego wyznaczany codziennymi zajęciami
i realizacją poszczególnych zajęć
przedmiotowych nie jest i nie
może być już wyłącznie wpisany
w kalendarz rutynowych działań
dyrektora i zespołu nauczycielskiego. Współczesna szkoła to
realizacja szerokiego wachlarza
zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zdolności i umiejętności
uczniów lub minimalizujących
ich kłopoty w nauce. To realizacja projektów przedmiotowych
o charakterze szkolnym, międzyszkolnym, regionalnym, krajowym, coraz częściej międzynarodowym, To niezliczona wręcz
ilość różnorodnych konkursów,
olimpiad, turniejów, przeglądów, bez których trudno sobie
wyobrazić życie codzienne
ucznia i nauczyciela. To współ-

zawodnictwo sportowe i niezwykle bogata twórczość artystyczna dzieci i młodzieży. Ważne, abyśmy my wszyscy, funkcjonujący w obszarze wielkich
cywilizacyjnych wyzwań edukacyjnych nie zapomnieli o dziecięcej wrażliwości, ich systemie
emocjonalnych wartości i umieli
odpowiednio je rozpoznając,
właściwie na nie odpowiedzieć.
Koniec roku szkolnego to zwykle czas podsumowań,
rozstrzygnięć. Począwszy od egzaminów zewnętrznych determinujących przyszłe wybory absolwentów kolejnych typów
szkół do nagradzania zwycięzców w kolejnych edycjach konkursów i przedsięwzięć o często, szerszym niż edukacyjny,
wymiarze. Ten numer naszego
biuletynu też ma charakter podsumowujący. Przeczytacie
w nim Państwo m. in. o opolskich placówkach nagrodzonych
w ogólnopolskim konkursie
„Otwarta szkoła”, o laureatach
wojewódzkich konkursów
przedmiotowych dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów. Zamieszczamy relację
z podsumowania całorocznych
obchodów Roku Pamięci Powstań Śląskich w naszym województwie oraz z I edycji wojewódzkiego Konkursu Wiedzy
o Kresach Wschodnich. Informujemy również o pracach
związanych z toczącą się reformą szkolnictwa zawodowego.
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Drodzy Dyrektorzy,
Nauczyciele,
Uczniowie, Rodzice,
Pracownicy Szkół i Placówek
Oświatowych !
U progu zasłużonych
i wyczekiwanych wakacji życzę
Wam samych przyjemności
z ich przeżywania. Niech będą
nagrodą za wiele miesięcy pracy
i wysiłku. Życzę Wam, abyście
bezpiecznie i pożytecznie spędzali czas, oddając się relaksowi,
sportowi, turystyce i innym preferowanym formom wypoczynku. Niech będzie to czas beztroski, lecz odpowiedzialny, czas
zabawy, podszyty może niekiedy
nutą intelektualnej przygody.
I pamiętajmy, że każdą zmianę
można przekuć w sukces, bo to
czy tak się stanie zależy wyłącznie od nas. Tego wszystkiego
życzę Państwu wraz ze wszystkimi współpracownikami pozostając z nadzieją na rychłe spotkanie we wrześniu.
Halina Bilik
Opolski Kurator Oświaty
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Szkoły z Opolszczyzny laureatami III edycji
ogólnopolskiego konkursu „Otwarta szkoła”.
Teodozja Świderska
W gronie laureatów tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu „Otwarta szkoła" znalazły się
dwie szkoły z naszego województwa. Nasze szkoły – jako jedyne
w Polsce zwyciężyły w obszarze:
włączanie rodziców w edukację
dzieci i młodzieży. Laureatami
w tym obszarze zostały:

 Zespół Szkół Specjalnych przy

Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem oraz Zawadzkie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
Siedlisko, które zgłosiły projekt
„Bez barier”
 Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Moszczance oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Otwarte
okno, które zgłosiły projekt
„Mój czas dla Ciebie”

Wydarzenia

Warto przypomnieć, że Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Moszczance wspólnie ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Szkoły „Otwarte okno”
otrzymał tytuł finalisty w II edycji
konkursu „Otwarta szkoła”, w obszarze edukacja obywatelska.
Tekst pani Marzeny Kędry – dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Moszczance, zawierający pełną informację na ten
temat nagrodzonego projektu
„Strefa Kreatywna-Moszczanka” zamieściliśmy w biuletynie „Oświata
Opolska” nr I / 2010.
Organizacje pozarządowe są
dla MEN ważnym partnerem. Przykładem tego są między innymi konkursy na zadania zlecone oraz program „Otwarta szkoła", promujący
współpracę i partnerstwo szkół
i organizacji pozarządowych.
Minister edukacji narodowej
Katarzyna Hall podczas uroczystego wręczenia nagród laureatom i finalistom III edycji konkursu
„Otwarta szkoła", które odbyło się
16 maja 2011r. w Ministerstwie
Edukacji Narodowej, stwierdziła, że
finaliści i laureaci konkursu stanowią dobre przykłady otwarcia się
szkół na lokalne potrzeby i inicjatywy. Współpraca szkół z organizacjami pozarządowymi ma istotne

znaczenie dla podnoszenia jakości
edukacji. Wyróżnione szkoły pokazują, jak ważna w procesie edukacji
jest aktywność obywatelska.
Idei konkursu od początku
przyświecają zasadnicze cele, zdefiniowane jasno przez minister edukacji: „szkoła ma być otwarta na
świat, na współpracę ze stowarzyszeniami działającymi na terenie
gminy i stowarzyszeniami za granicą. Szkoła musi być otwarta na różne możliwości, które niesie współczesność”.
Celem konkursu „Otwarta
szkoła" jest promowanie modelu
szkoły, która w swoich działaniach
wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach
otwartej i prospołecznej postawy.
Konkurs ma również upowszechniać współpracę między placówkami oświatowymi i ich otoczeniem,
przede wszystkim organizacjami
pozarządowymi oraz pokazać skuteczne i nowatorskie rozwiązania,
stosowane w oświacie. Konkurs
odbywał się w czterech obszarach:

 edukacja obywatelska,
 edukacja globalna,
 edukacja cudzoziemców i mniejszości narodowych

 włączanie rodziców w edukację
dzieci i młodzieży.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 152 projekty, które
zostały poddane ocenie formalnej
i merytorycznej. Oceny merytorycznej dokonali eksperci oraz powołana przez ministra edukacji narodowej Katarzynę Hall Kapituła
konkursu. W skład Kapituły weszli:
Mirosław Sielatycki, podsekretarz
stanu w MEN, przewodniczący kapituły, Justyna Janiszewska (Grupa
Za gr an ica ) , A nna Rę ka we k
(Towarzystwo Rozwoju Inicjatyw
Oświatowych), Alicja Pacewicz
(Centrum Edukacji Obywatelskiej)
oraz Grażyna Staniszewska (poseł
na Sejm RP III kadencji). Kapituła
konkursu w każdym z obszarów
wskazała laureatów oraz finalistów
konkursu.
Laureatami tegorocznej trzeciej
edycji konkursu zostali:

OŚWIATA
2

OPOLSKA

w obszarze edukacja cudzoziemców i mniejszości narodowych:
- Zespół Szkół Ogólnokształcąc y c h n r 4 w B y t o m iu
(województwo śląskie) i Stowarzyszenie Perspektywa, które
zgłosiły projekt „Na styku kultur, na styku baśni”
w obszarze edukacja globalna:
- Szkoła Podstawowa w Świętem (województwo kujawskopomorskie) i Fundacja Rozwoju
Kapitału Społecznego, które
zgłosiły projekt „Wiedza w działaniu”
w obszarze włączanie rodziców
w edukację dzieci i młodzieży:
- Zespół Szkół Specjalnych przy
Domu Pomocy Społecznej
w Zawadzkiem (województwo
opolskie) i Zawadzkie Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
S ie d lisk o, kt ór e zg łos iły
projekt „Bez barier„
- Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Moszczance (województwo
opolskie) oraz Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły „Otwarte
okno”, które zgłosiły projekt
„Mój czas dla Ciebie”
w
obszarze edukacja
obywatelska:
- Zespół Szkół nr 3 w Dąbkach
(województwo zachodniopomorskie) oraz Darłowskie Centrum Wolontariatu, które zgłosiły projekt „Razem raźniej”.
Raz jeszcze gratulujemy
naszym reprezentantom i zachęcamy też inne szkoły z województwa
opolskiego do upowszechnienia,
m.in. poprzez udział w ww. konkursie, realizowanych, bądź planowanych form współpracy z organizacjami pozarządowymi służących
podnoszeniu jakości edukacji.
(Wykorzystano mat. ze strony
www.men.gov.pl)
Teodozja Świderska starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu.
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Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów.
Teresa Tobijańska-Herba
Już po raz kolejny
Opolski Kurator Oświaty we
współpracy z Młodzieżowym
Domem Kultury w Opolu, Regionalnym Centrum Kształcenia
Języków Obcych w Opolu, Towarzystwem SpołecznoKulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia
Informatycznego i Politechnicznego w Opolu zorganizował
wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół

podstawowych województwa
opolskiego: konkurs polonistyczny, konkurs języka angielskiego, konkurs języka niemieckiego, konkurs historyczny,
konkurs matematyczny, konkurs przyrodniczy, konkurs
techniczny oraz dla uczniów
gimnazjów: konkurs polonistyczny, konkurs języka angielskiego, konkurs języka niemieckiego, konkurs historyczny,
konkurs matematyczny, konkurs biologiczny, konkurs fizyczny, konkurs geograficzny,
konkurs chemiczny, konkurs

techniczny, konkurs informatyczny.
Konkursy odbywały się
w trzech etapach: szkolnym,
miejskim/gminnym i wojewódzkim. Etap szkolny konkursu
przeprowadzała szkolna komisja
konkursowa, którą powołał
dyrektor szkoły spośród nauczycieli pracujących w danej
szkole. Do zadań szkolnej komisji konkursowej należało
m.in. przygotowanie zadań konkursowych w oparciu o zatwierdzone przez Opolskiego

Poniższa tabela przedstawia liczbę szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczniów województwa opolskiego, biorących udział w poszczególnych konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym, miejskim/
gminnym w roku szkolnym 2010/2011

Konkurs

Liczba szkół
etapu szkolnego

Liczba uczniów
etapu szkolnego

Liczba uczniów
zakwalifikowanych
do etapu
miejskiego/gminnego

Szkoły podstawowe
299
269
186
237
300
277
54
1 622

polonistyczny
języka angielskiego
języka niemieckiego
historyczny
matematyczny
biologiczny
fizyczny
geograficzny
chemiczny
techniczny
informatyczny
Razem

120
117
112
115
107
113
97
106
105
33
10
1 035

2 557
3 123
1 587
1 923
2 768
3 230
509
15 697

829
710
530
601
604
908
171
4353

1 598
2 703
1 654
1 198
1 581
1 447
854
1 162
1 028
313
88
13 626

695
612
556
395
386
533
320
398
408
257
78
4 638

Wydarzenia

polonistyczny
języka angielskiego
języka niemieckiego
historyczny
matematyczny
przyrodniczy
techniczny
Razem

Gimnazja
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Kuratora Oświaty regulaminy.
Uczeń, aby zostać zakwalifikowanym do etapu miejskiego/
gminnego musiał uzyskać co
najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia. Etap miejski/
gminny przeprowadzała miejska/gminna komisja konkursowa,
w skład której wchodzili nauczyciele zatrudnieni odpo-

uczniowie, którzy uzyskali co
najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia na etapie
miejskim/gminnym, a ich prace
zostały pozytywnie zweryfikowane przez wojewódzką komisję konkursową. Wszyscy
uczniowie, którzy przystąpili do
etapu wojewódzkiego otrzymali
tytuł finalisty, natomiast ucznio-

uczniów szkół podstawowych
naszego województwa cieszyły
się konkursy: przyrodniczy,
polonistyczny, j. angielskiego
i matematyczny,
natomiast
wśród uczniów gimnazjów
oprócz konkursu polonistycznego, konkurs języka niemieckiego, matematyczny i biologiczny. Należy podkreślić, że

Wyłoniono 153 finalistów ze szkół podstawowych i 192 z gimnazjów a następnie 100 laureatów ze szkół
podstawowych i 111 z gimnazjów. W tym:
Liczba
finalistów

Konkurs

Liczba
laureatów

Konkurs

Szkoły podstawowe
polonistyczny
języka
angielskiego
języka
niemieckiego
historyczny

Liczba
laureatów

Gimnazjum

3

4

polonistyczny

16

10

25

17

języka
angielskiego

7

8

44

42

języka
niemieckiego

26

25

24

15

historyczny

14

11

przyrodniczy

22

7

matematyczny

43

1

matematyczny
techniczny

16

9

biologiczny

16

17

fizyczny

28

15

19

6

geograficzny

8

7

153

100

chemiczny

13

7

techniczny

17

6

informatyczny

4

4

192

111

Razem

Wydarzenia

Razem
wiednio w szkołach podstawowych lub gimnazjach danego
miasta lub gminy. Zadania konkursowe, zarówno na etap miejski/gminny jak i wojewódzki,
przygotowywała wojewódzka
komisja konkursowa powołana
przez Opolskiego Kuratora
Oświaty. Odbiór przygotowanych zadań konkursowych odbywał się w określonych dniach
w siedzibie Młodzieżowego
Domu Kultury w Opolu.
kiego

Do etapu wojewódzzostali zakwalifikowani

wie, którzy uzyskali co najmniej
85 % punktów możliwych do
zdobycia (bądź też w przypadku
gdy nikt nie uzyskał takiego
wyniku, ci którzy uzyskali najwyższy wynik w danym konkursie) otrzymali tytuł laureata.
Konkursy przedmiotowe cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.
Z roku na rok zwiększa się liczba szkół biorących udział
w konkursach. W bieżącym
roku szkolnym największym
za in ter eso w an i em wś r ód

OŚWIATA
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w tegorocznej edycji wojewódzkich konkursów przedmiotowych duża liczba uczniów
została finalistami ( w szkołach
podstawowych – 153, w gimnazjach – 192). Uzyskanie tytułu
finalisty konkursu jest dużym
wyróżnieniem dla ucznia, ponieważ osiągnięcie wymaganego
pułapu 85% punktów możliwych do zdobycia na etapie
miejskim/gminnym wymaga od
nich dużej wiedzy i umiejętności.
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Podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów woj. opolskiego Politechnika Opolska, 6 maja 2011r.

Szkoły podstawowe województwa opolskiego, które w roku
szkolnym 2010/2011 miały
trzech i więcej laureatów
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Opolu – 4 laureatów

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Opolu – 4 laureatów
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 w Opolu – 4 laureatów
 Szkoła Podstawowa TAK
w Opolu- 4 laureatów
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 w KędzierzynieKoźlu – 3 laureatów
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 w Opolu – 3 laureatów
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 w Opolu – 3 laureatów
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 w Opolu – 3 laureatów
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Popielowie – 3 laureatów
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie – 3 laureatów
Szkoły podstawowe wojewódz-

OŚWIATA

twa opolskiego, które w roku
szkolnym 2010/2011 miały
dwóch laureatów
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Krapkowicach
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Namysłowie
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Turawskiej
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bierdzanach
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brożcu
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzegu
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Chrząstowicach
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy
 Szkoła Podstawowa w Leśnicy
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
w Nysie
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Paczkowie

Wydarzenia

Uzyskanie tytułu laureata to bardzo duży sukces zarówno dla uczniów i nauczycieli przygotowujących ich do
udziału w konkursie jak i dla
szkół, do których uczęszczają.
Wśród finalistów szkół podstawowych wyłoniono 100 laureatów, natomiast w gimnazjach –
111. Najwięcej laureatów było
w konkursie języka niemieckiego – 42 (dotyczy szkół podstawowych) oraz w konkursach:
języka niemieckiego – 25
(dotyczy gimnazjów) i biologicznym – 15 (dotyczy gimnazjów).
W bieżącym roku szkolnym
największe sukcesy w pracy
z uczniem zdolnym osiągnęły
następujące szkoły:
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Halina Bilik, Opolski Kurator Oświaty wręcza dyplomy i nagrody laureatom konkursów.

Wydarzenia

Szkoły podstawowe województwa opolskiego, które w roku
szkolnym 2010/2011 miały jednego laureata
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19 w KędzierzynieKoźlu
 Szkoła Podstawowa w Kadłubie
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w KędzierzynieKoźlu
 Szkoła Podstawowa w Krasiejowie
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolonowskiem
 Szkoła Podstawowa w Komornikach
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Łambinowicach
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej
 Szkoła Podstawowa w Branicach
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Brzegu
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Boguszycach
 Szkoła Podstawowa w Chocianowicach
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnowąsach
 Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dębskiej Kuźni
 Szkoła Podstawowa w Domaszowicach
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Gogolinie
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Łączniku
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Opolu
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Opolu
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Oleśnie
 Szkoła Podstawowa nr 3 w
Ozimku
 Szkoła Podstawowa nr 1 w
Ozimku
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Praszce
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Praszce
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Prudniku
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Strzelcach Opolskich
 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Strzelcach Opolskich

OŚWIATA
6

OPOLSKA

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Strzelcach Opolskich
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławicach
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku
 Szkoła Podstawowa w Skoroszycach
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Budkowicach
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Staniszczach Wielkich
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarnowie
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdzieszowicach
Gimnazja województwa opolskiego, które w roku szkolnym
2010/2011 miały trzech i więcej
laureatów
 Publiczne Gimnazjum nr 7
w Opolu – 16 laureatów
 Publiczne Gimnazjum nr 9
w Opolu – 9 laureatów
 Publiczne Gimnazjum nr 1
w Głubczycach – 6 laureatów
 Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Strzelcach Opolskich – 6
laureatów
 Publiczne Gimnazjum nr 5
w Opolu – 5 laureatów
 Gimnazjum Publiczne w Rudnikach – 4 laureatów
 Diecezjalne Gimnazjum
w Nysie – 3 laureatów
 Publiczne Gimnazjum nr 5
w Kędzierzynie-Koźlu - 3
laureatów
Gimnazja województwa opolskiego, które w roku szkolnym
2010/2011 miały dwóch laureatów
 Gimnazjum Publiczne nr 2
w Grodkowie
 Publiczne Gimnazjum nr 1
w Brzegu
 Publiczne Gimnazjum nr 4
w Kędzierzynie – Koźlu
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 Publiczne Gimnazjum nr 2
w Bogacicy
 Publiczne Gimnazjum w Dobrodzieniu
 Publiczne Gimnazjum w Leśnicy
 Publiczne Gimnazjum w Łambinowicach
 Publiczne Gimnazjum w Oleśnie
 Publiczne Gimnazjum
w Ujeździe
 Publiczne Gimnazjum w Zimnicach Wielkich
 Publiczne Gimnazjum
w Zdzieszowicach
 Publiczne Gimnazjum nr 1
w Prudniku
 Publiczne Gimnazjum nr 4
w Opolu
 Publiczne Gimnazjum nr 8
Opolu

Organizacja konkursów przedmiotowych jest możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu jednostek samorządu
terytorialnego, dyrektorów
szkół oraz nauczycieli pracujących w komisjach konkurso-
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wych. W bieżącym roku szkolnym została nawiązana współpraca w zakresie organizacji
konkursów z Politechniką
Opolską, gdzie zorganizowano
eliminacje wojewódzkie konkursów: matematycznego, fizycznego i chemicznego dla
uczniów gimnazjów.
Udział w konkursach
to duże przeżycie dla uczniów,
nowe doświadczenia oraz rywalizacja. Laureatami zostają tylko
najlepsi z najlepszych. W tym
roku, wzorem lat ubiegłych,
zorganizowano uroczyste podsumowanie Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych
dla uczniów szkół podstawowych 26 marca 2011 r. w filii
Młodzieżowego Domu Kultury
w Opolu, przy Alei Przyjaźni 12
oraz dla uczniów gimnazjów 6
maja 2011 r. w auli Politechniki
Opolskiej przy ul. Katowickiej.
Podczas uroczystości Opolski
Kurator Oświaty – Pani Halina
Bilik oraz Opolski Wicekurator
Oświaty Pan Rafał Rippel wręczyli laureatom nagrody wraz
ze stosownymi zaświadczeniami
i dyplomami, a ich rodzicom
i nauczycielom listy gratulacyjne.
Teresa Tobijańska-Herba –
wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu.

Wydarzenia

Gimnazja województwa opolskiego, które w roku szkolnym
2010/2011 miały jednego laureata
 Publiczne Gimnazjum nr 2
w Brzegu
 Publiczne Gimnazjum
w Byczynie
 Publiczne Gimnazjum w Cisku
 Publiczne Gimnazjum
w Dębskiej Kuźni
 Publiczne Gimnazjum
w Długomiłowicach
 Publiczne Gimnazjum
w Dobrzeniu
 Publiczne Gimnazjum nr 1
w Głogówku
 Publiczne Gimnazjum nr 2
w Głuchołazach
 Publiczne Gimnazjum w Gogolinie
 Publiczne Gimnazjum w Gościęcinie
 Publiczne Gimnazjum w Jędrzejowie
 Publiczne Gimnazjum w Gorzowie Śląskim
 Publiczne Gimnazjum
w Izbicku
 Publiczne Gimnazjum w Kup
 Publiczne Gimnazjum nr 2 w

Krapkowicach
 Gimnazjum Dwujęzyczne
w Krapkowicach
 Publiczne Gimnazjum nr 1
w Kluczborku
 Gimnazjum STO w Kluczborku
 Publiczne Gimnazjum w Lubrzy
 Gimnazjum nr 1 w Namysłowie
 Gimnazjum nr 3 w Nysie
 Publiczne Gimnazjum
w Paczkowie
 Niepubliczne Gimnazjum
Stowarzyszeniowe w Paczkowie
 Gimnazjum w Pokoju
 Gimnazjum w Skoroszycach
 Publiczne Gimnazjum nr 2
w Strzelcach Opolskich
 Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach
 Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie
 Publiczne Gimnazjum nr 2
w Opolu
 Publiczne Gimnazjum nr 6
w Opolu
 Publiczne Gimnazjum nr 10
w Opolu
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Zmiany w przepisach prawa oświatowego opublikowane
w okresie od 28 lutego 2010 r. do 25 maja 2011 r.
Dagmara Karońska - Maj
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011
r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu użycia
środków przymusu bezpośredniego wobec nieletnich
umieszczonych w zakładach
poprawczych, schroniskach
dla nieletnich, młodzieżowych
ośrodkach wychowawczych i
młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii (Dz. U. Nr 48,
poz. 248),
Data wejścia w życie:
7 marca 2011 r.,

Prawo oświatowe

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
stycznia 2011 r. w sprawie
podstaw programowych
kształcenia w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, florysta, kucharz małej
gastronomii, operator maszyn
leśnych, opiekun medyczny,
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawca,
technik handlowiec, technik
organizacji usług gastronomicznych, technik przetwórstwa mleczarskiego i technik
weterynarii (Dz. U. Nr 49,
poz. 254),
Data wejścia w życie: 22
marca 2011 r.,
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań
związanych z wdrożeniem na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej programu „Owoce w
szkole” w roku szkolnym
2010/2011 (Dz. U. Nr 57,
poz. 291),
Data wejścia w życie:
15 marca 2011 r.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2011 r w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 61, poz. 306),
Data wejścia w życie:
22 marca 2011 r.,
5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 marca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. Nr 71,
poz. 377),
Data wejścia w życie:
4 kwietnia 2011 r.,
6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie
w sprawie ramowych statutów
publicznych szkół i placówek
artystycznych (Dz. U. Nr 89,
poz. 511),
Data wejścia w życie:
29 kwietnia 2011 r
7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia
2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wysokości stypendium dla nieletnich odbywających praktyczną
naukę zawodu w formie praktyk zawodowych w warsztatach szkolnych prowadzonych
przez szkołę lub zespół szkół,
działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla
nieletnich (Dz. U. z 2011 r., Nr
99, poz. 576)
Data wejścia w życie:
16 maja 2011 r.
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8. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
19 kwietnia 2011 r. w sprawie podstaw programowych
kształcenia w zawodach: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, opiekun osoby starszej, technik energetyk,
technik gazownictwa, technik przeróbki kopalin stałych, technik sztukatorstwa i
kamieniarstwa artystycznego, technik tyfloinformatyk i
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
(Dz. U. z 2011 r., Nr 100,
poz. 582)
Data wejścia w życie:
17 maja 2011 r.
9. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
12 maja 2011 r. w sprawie
sposobu realizacji środków
towarzyszących służących
zapewnieniu skutecznego
wykonania programu
„Owoce w szkole” (Dz. U.
2011 r., Nr 103, poz. 594)
Data wejścia w życie:
20 maja 2011 r.
10.Rozporządzenie Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 maja 2011
r. w sprawie warunków
prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i
placówki artystyczne (Dz. U.
z 2011 r., Nr 104, poz. 608)
Data wejścia w życie:
23 maja 2011 r.
Dagmara Karońska - Maj referent prawny
Kuratorium Oświaty w Opolu
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Międzynarodowa konferencja w Krakowie
„Jakość edukacji czyli/i jakość ewaluacji”.
Jolanta Jaworek
Przed szkołą XXI wieku
stają wciąż nowe wyzwania. Ciągłe przemiany ekonomiczno społeczne, globalizacja, rozwój
nowoczesnych technologii i szeroki dostęp do informacji sprawiają, że i szkoła musi się zmieniać, dostosowywać się do otaczającej ją rzeczywistości, odpowiadać na jej potrzeby, przygotowywać uczniów do funkcjonowania w stale rozwijającym się świecie. Jakość w edukacji staje się
więc priorytetem, a jej zapewnieniu mają służyć zmiany w polskim
systemie nadzoru pedagogicznego.

Obrady konferencji w Krakowie.

 zbudowanie narzędzi do prowadzenia nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji zewnętrznej,
 opracowanie sposobu analizy
wyników i tworzenia raportu
w każdym obszarze wymagań
państwa wobec szkoły,
 stworzenie internetowej platformy nadzoru pedagogicznego
jako systemu zbierania danych
na temat wyników ewaluacji
szkół i placówek oraz danych
pozyskiwanych w wyniku prowadzonych kontroli,
 szkolenia dla wizytatorów do
spraw ewaluacji, do spraw







kontroli i do spraw wspomagania,
szkolenia dla dyrektorów szkół
i placówek z zakresu ewaluacji
wewnętrznej i zewnętrznej,
szkolenia dla nauczycieli
„
Nauczyciel – badacz”,
konferencje informacyjne dla
dyrektorów szkół i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na temat nowego
nadzoru pedagogicznego i jego
form,
konferencje z udziałem zagranicznych ekspertów zajmujących się oświatą,
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 wizyty studyjne.
Wszystkie te działania
przyczyniają się do wdrożenia
i upowszechnienia nowego systemu nadzoru. Szczególnie ważne
i warte podkreślenia jest to, iż
twórcy nowego systemu stale
mają na uwadze jego doskonalenie, starają się korzystać z doświadczeń innych państw w tym
zakresie, a także wykorzystywać
wiedzę i doświadczenie polskich
ekspertów, nauczycieli, dyrektorów szkół i wizytatorów. Temu
celowi miała też służyć zorganizo-

Nadzór pedagogiczny w praktyce

Projekt pod nazwą
"Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy
szkoły" realizowany jest w kilku
etapach przez Ośrodek Rozwoju
Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Jego
celem jest podniesienie jakości
systemu oświaty poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu
nadzoru pedagogicznego
i oceny jakości pracy szkoły. Dotychczasowymi efektami działań
podjętych w ramach realizacji
projektu są:
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Nadzór pedagogiczny w praktyce

wana w Krakowie w dniach
16 – 19 kwietnia międzynarodowa konferencja pod hasłem
„Jakość edukacji czyli/i jakość
ewaluacji”. Organizatorzy zaprosili wielu ekspertów zagranicznych
i polskich. Prelegentami byli profesorowie prestiżowych zagranicznych uczelni, m.in.: prof. Wiliam Armaline (Bowling Green
State University , USA), prof. John
Fischer (Bowling Green State
University, USA), dr Jaap van
Lakerveld (Ośrodek Badawczy
PLATO, Holandia), prof. Kathleen
Lynch (University College Dublin,
Irlandia), prof. John MacBeath
(University of Cambrigde, Wielka
Brytania), prof. Tony Townsend
(University of Glasgow, Wielka
Brytania), prof. Sharon Subreenduth (Bowling Green State
University, USA), prof. Hartmut
Wenzel (Niemcy), dr Frank Crawford ( Wielka Brytania). Polscy
eksperci to m.in.: dr Grzegorz
Mazurkiewicz, dr Danuta Elsner,
dr hab. Henryk Mizerek, dr Stefan
Wlazło, dr hab. Aleksander Noworól, dr Jacek Strzemieczny,
mgr Agnieszka Borek, dr Bartłomiej Walczak. W konferencji
uczestniczyło ponad 300 nauczycieli, dyrektorów szkół, wizytatorów i urzędników odpowiedzialnych za oświatę. Podczas jej
otwarcia pani wiceminister edukacji Krystyna Szumilas zachęcała
uczestników do debaty nad wymaganiami stawianymi szkołom
przez państwo: „W czasie tej
konferencji wspólnie zastanówmy
się, czy wymagania stawiane szkołom przez państwo są istotne dla
podnoszenia jakości edukacji.
Może trzeba coś dopisać, coś
wykreślić, a coś zmienić?” Profesor Michał Fedorowicz z Instytutu
Badań Edukacyjnych uzasadniał
zaś konieczność zmian w edukacji: „Szkoła musi przygotowywać
do przyszłości. Nie uda się jej
tego dokonać, jeśli sama będzie
tkwiła w przeszłości. Potrzebne są
zmiany i w nich widzę nadzieję.”
Warto też przytoczyć wypowiedź
dr Crawforda, który przez 15 lat
pracował jako główny inspektor
ds. edukacji w Szkocji, na temat
wyzwań, jakie stają przed współczesną szkołą. Jej zadaniem jest

przygotować młodzież do funkcjonowania na rynku pracy przez
wiele lat. „Aby tak się stało, należy podejmować działanie w kierunku zmiany. Człowiek bowiem
uczy się poprzez zmianę”. Każdy
uczestnik konferencji miał możliwość udziału w trzech wybranych
przez siebie sesjach eksperckich.
Były one poświęcone różnym
tematom, związanym z poszczególnymi wymaganiami, np.: tworzeniu współpracujących ze sobą
zespołów nauczycielskich i podejmowaniu decyzji na podstawie
danych ( rola nauczycieli, rola
dyrektora, proces decyzyjny), roli
autoewaluacji w podnoszeniu
jakości edukacji ( na przykładzie
systemów szkolnych w Szkocji,
Słowenii i australijskim stanie
Wiktoria oraz ich porównaniu
pod kątem efektywności w popra-

Warsztaty podczas konferencji.
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wianiu rezultatów uczniów), interpretacji raportu ewaluacyjnego, koncepcji pracy szkoły, przywództwu dla uczenia się, relacji
miedzy szkołą a rodziną, współpracy szkoły ze środowiskiem
lokalnym, zapobieganiu problemom dyscypliny w klasie. Bogactwo poruszanych zagadnień było
przeogromne i nie sposób wymienić je wszystkie. Dla mnie szczególnie interesujący był wykład
prof. Johna MacBeath’a „Pięć zasad dotyczących jakości, efektywności i poprawy pracy szkoły”.
Warto przytoczyć te zasady:
PIERWSZA ZASADA: Jakość
szkoły należy oceniać przez pryzmat otwartości na uczenie się
przekraczające granice klasy, domu, wspólnoty lokalnej i na tworzenie bazy dla doświadczeń dzie-

NR

ci. Dzieci nie funkcjonują tylko
w klasie czy szkole, są też członkami rodzin, dzielnic, grup rówieśniczych, które kształtują ich nastawienie i aspiracje silniej niż
rodzice czy nauczyciele. Kontekstem uczenia się są też media
i Internet.
DRUGA ZASADA: Ewaluacja
jakości powinna być blisko
uczniów i ich uczenia się (zasada
Toyoty). Dane dotyczące wyników uczniów powinno się analizować w następującej kolejności:
pojedynczego ucznia, klasowe, na
poziomie rocznika, w obrębie
działu, szkolne, krajowe, międzynarodowe, a nie w odwrotnej
kolejności. Ważna jest obserwacja
uczenia się, czego dzieci uczą się
w szkole każdego dnia.

PIĄTA ZASADA: Przywództwo
jest kluczowe w kreowaniu klimatu przyjaznego ewaluacji
i rozwojowi, jednak najsilniej działa, gdy rozkłada się na wszystkich,
kiedy każdy podejmuje inicjatywę
i przejmuje dowodzenie w stosownych okolicznościach i sytuacjach. Przywództwo dla uczenia
się powinno być oparte na współpracy, dialogu i wzajemnej odpowiedzialności.
Ciekawe były również
wykład i sesja ekspercka prof.
Kathleen Lynch na temat nierówności w edukacji. Pani profesor
udowadniała, że warunki ekonomiczne mają znaczny wpływ na
szanse edukacyjne uczniów, dlatego koniecznością jest promowanie równość warunków nie tylko
w edukacji, ale i w ramach całego
społeczeństwa, jeśli chcemy osiągnąć konkretną i znaczącą równość szans w edukacji . Podkreśliła też, że edukacja jest prawem
każdego człowieka. Ważne jest,
aby uczyć dzieci, że żyjemy we
współzależności z innymi. Zakwestionowała nazywanie ucznia
klientem, co i w polskiej edukacji
miało miejsce pod koniec lat 90tych, kiedy wchodziła w życie
reforma oświaty (1999). Klient,
zdaniem pani profesor, to jest
ktoś, kto idzie i coś kupuje. Nie
należy edukacji zamieniać w biznes. Takie myślenie może być
bardzo niebezpieczne i prowadzić
do tego, że ludzie będą postrzegani jako produkt. W edukacji zaś
ważna jest praca z ludźmi, a nie
nad ludźmi. Trzeba kształcić dzieci
i młodzież poprzez budowanie
relacji. Po każdej sesji eksperckiej
następowały interesujące sesje
implementacyjne, które aktywizowały uczestników konferencji.
W ich trakcie dzieli się oni swoimi inspiracjami, których źródłem
były tematy poruszane w sesjach
eksperckich, oraz wymieniali problemy, jakie dostrzegli w związku
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z nimi. Wspólnie z prelegentami
zastanawiali się nad rozwiązaniem
tych problemów poprzez podejmowanie konkretnych działań.
Taka wymiana doświadczeń jest
bardzo cenna i stanowi ważny
punkt każdej konferencji czy
szkolenia. Na plakatach wywieszonych w holu każdy z uczestników mógł również anonimowo
wyrazić swoją opinię na temat
poszczególnych wymagań stawianych szkole przez państwo oraz
zaproponować własne pomysły
czy rozwiązania w tym zakresie.
Z pewnością organizatorzy konferencji zebrali bogaty i różnorodny
materiał do refleksji, co, miejmy
nadzieję, przyczyni się do dalszego doskonalenia nowego systemu
nadzoru, włącznie z ewaluacją
zewnętrzną. Cieszy fakt, iż chcemy korzystać z bogactwa doświadczeń innych państw w rozwiązywaniu problemów i poszukiwaniu sposobów podnoszenia
jakości edukacji. Zawsze to lepiej,
gdy uczymy się na cudzych błędach niż na własnych. Na zakończenie przytoczę słowa profesora
Uniwersytetu w Cambrigde, Johna MacBeath’a, który, oceniając
polski system ewaluacji, powiedział: „Każdy z istniejących systemów ma jeszcze wiele do zrobienia. Pracowałem nad ewaluacją
w około 30 krajach. Jeszcze nie
spotkałem żadnego, który miałby
już wszystko idealnie urządzone.
Wspaniałą rzeczą u Polaków jest
to, że pragną się uczyć. Nie tylko
tego, co robić, ale też tego, czego
unikać”.
W opracowaniu wykorzystano
materiały z konferencji oraz wypowiedzi ekspertów z wywiadów
przeprowadzonych przez panią
Magdalenę Stokłosę (Polska Gazeta Krakowska z dnia 18.04.2011).
Jolanta Jaworek –
starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu.
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Nadzór pedagogiczny w praktyce

TRZECIA ZASADA: Skuteczne
szkoły szanują i wzmacniają intuicję i poczucie odpowiedzialności
nauczycieli, wykorzystując ich
mocne strony i usuwając przeszkody. Jako przeszkody
(toksyny) prof. MacBeath wymienia: nadreprezentację lęku, wewnętrzną konkurencję, nacisk na
oceny, presję rodziców, bycie
ocenianym, bycie nadmierne sterowanym, bycie niewysłuchanym,
bycie niezrozumianym. Jako czynniki wzmacniające ( składniki odżywcze) intuicję
i poczucie
odpowiedzialności nauczycieli
podaje: profesjonalne docenianie,
zaufanie, zauważenie, wysłuchanie,
szacunek, wsparcie przy podjęciu
ryzyka, okazję do uczenia się od
kolegów. Dokonując autoewaluacji nauczyciele powinni odpowiedzieć sobie na następujące pytania: Czy angażują się w rozmowy
o uczeniu się? Czy środowisko
szkoły stymuluje do nauki zarówno uczniów jak i nauczycieli?
O czym rozmawia się w pokoju
nauczycielskim? Czy spotkania
nauczycieli są zdominowane przez
codzienne sprawy czy przez dyskusje nad poprawą kultury uczenia się? Czy otwarcie mówią o
swoich problemach i o błędach,
które popełnili? Czy nie boją się
prosić o pomoc i wsparcie kolegów?

CZWARTA ZASADA: Skuteczna
ewaluacja wymaga narzędzi, które
są dostępne i proste w użyciu,
ale zarazem dostarczają mocnych
dowodów na temat uczenia się i
rozwoju.

7
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Wizyta studyjna w Czechach
w ramach projektu Comenius Regio.
Wiesława Kostrzewa-Andros
W kwietniu bieżącego
roku grupa nauczycieli Zespołu
Szkół Zawodowych nr 1
w Strzelcach Opolskich, pracowników Kuratorium Oświaty
w Opolu oraz Wojewódzkiego
Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego
w Opolu uczestniczyła w pierwszej wizycie u partnerów Programu Comenius Regio w Czechach. W ramach wizyty polska
delegacja odwiedziła władze
samorządowe oraz oświatowe
Kraju Środkowoczeskiego. Trzy
dni pozwoliły na poznanie zasad
funkcjonowania oświaty w regionie partnerskim oraz form
współpracy pomiędzy organami
prowadzącymi a szkołami.

Kształcenie zawodowe

Waż n ym p un kt em
programu była wizyta w szkole
zawodowej w Kladnie (Stredni
odborna skola a Stredni odborne uciliste), która jest bezpośrednim partnerem w projekcie
„Kształcenie zawodowe – duże
wyzwanie nowoczesnej edukacji”. Szkoła w Kladnie odpowiada typem polskim szkołom
ponadgimnazjalnym na poziomie
technikum i zasadniczej szkole
zawodowej. Z uwagi na potrzeby programu uczestników najbardziej interesowało kształcenie klas, przygotowujących do
zawodów gastronomicznych.
Szkoła posiada bardzo dobrze
wyposażoną bazę do prowadzenia zajęć praktycznych. Uczniowie przygotowywali pod kierunkiem nauczycieli pełną obsługę gastronomiczną, a przyszli kelnerzy znakomicie zaprezentowali swoje umiejętności.
Uczestnicy wyjazdu poznali
smaki kuchni czeskiej, a wiele
serwowanych potraw było

przygotowanych w sposób którego nie powstydziłaby się niejedna profesjonalna restauracja.
Dyrektor zaprezentował również innowacyjne formy kształcenia stosowane w placówce.
Na szczególną uwagę zasługują
zajęcia z psychologiem, które
stanowią stały element planu
nauczania dla poszczególnych
klas.
Gospodarze w formie
prezentacji multimedialnych
przedstawili osiągnięcia gminy,
w szczególności dorobek placówek oświatowych i perspektywy ich rozwoju. Ważnym elementem organizowanych konferencji były dyskusje, dotyczące
kształcenia modułowego, do
wprowadzenia którego zobowiązane są szkoły biorące udział
w projekcie.

W ramach „promocji
kultury regionu”, uczestnicy
wizyty poznawali urocze zakątki
Kladna i jego piękną architekturę. Znalazła się nawet chwila na
wieczorny spacer urokliwymi
uliczkami Pragi.
Wiesława Kostrzewa-Andros –
zastępca dyrektora
Wydziału Wspomagania i Strategii Edukacyjnej
Kuratorium Oświaty w Opolu.

WODIiP i czeska placówka doskonalenia nauczycieli,
wymieniły się doświadczeniami

Czescy i polscy (opolscy) uczestnicy projektu Comenius Regio

OŚWIATA
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w zakresie innowacyjnego podejścia do form wspierania
i doskonalenia nauczycieli.
Uzgodniono, że wspólnie stworzą one bazę programów komputerowych do zastosowania
w szkolnictwie zawodowym ze
szczególnym uwzględnieniem
kształcenia modułowego.
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Nowości w kształceniu zawodowym.
Maria Nowak
Modernizacja kształcenia zawodowego, planowana
przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej, w swoich głównych
założeniach, dotyczyć będzie
przede wszystkim:
 dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy,
 uelastycznienia oferty kierunków kształcenia,
 poprawy jakości kształcenia
i zdawalności egzaminów
zawodowych,
 otwarcia n a p ot rzeb y
uczniów niepełnosprawnych.

Planuje się szybszą
ścieżkę wprowadzania zawodów do klasyfikacji przez umożliwienie organizacjom pracodawców zgłaszania do niej nowych zawodów. W zawodach
zostaną wyodrębnione i nazwane kwalifikacje, potwierdzane
w ramach egzaminów zewnętrznych.
Kwalifikacje opisane
zostaną w nowych podstawach
programowych kształcenia
w zawodach jako zasób wiado-

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie
zapisane zostaną wymagania
ogólne oraz wymagania szczegółowe dla zawodu. Wymagania
ogólne opisywać będą najważniejsze zadania zawodowe, które powinien umieć zrealizować
absolwent szkoły oraz wskazywać będą kompetencje personalne i społeczne, których
kształtowanie jest szczególnie
istotne dla zawodu. Wymagania
szczegółowe planuje się podzielić na część A, gdzie opisane
zostaną wymagania ogólnozawodowe i część B gdzie zawarty zostanie szczegółowy opis
kwalifikacji dla danego zawodu.
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe polegać mają
na potwierdzaniu wyodrębnionych z zawodu kwalifikacji niezależnie od trybu (szkolnego
lub pozaszkolnego), w jakim ta
kwalifikacja została osiągnięta.
Zakłada się ujednolicenie systemu egzaminów zawodowych
bez względu na formę uczenia
się. W przypadku trybu szkolnego egzaminy potwierdzające
poszczególne kwalifikacje przeprowadzane będą w trakcie
cyklu kształcenia w całorocznych ośrodkach egzaminacyjnych. Stworzony zostanie bank
zadań egzaminacyjnych, a egzamin praktyczny w zasadniczej
szkole zawodowej i w technikum będzie z wykonaniem.
Szkoły prowadzące
kształcenie zawodowe włączone zostaną w system kształcenia ustawicznego poprzez możliwość organizowania kursów
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kwalifikacyjnych. Zakłada się, że
kwalifikacyjny kurs zawodowy
będzie obejmował jedną kwalifikację wyodrębnioną w danym
zawodzie i realizowany będzie
w oparciu o podstawę kształcenia w danym zawodzie i będzie
kończył się egzaminem potwierdzającym tę kwalifikację, takim
samym jak w trybie szkolnym.
Po nabyciu i potwierdzeniu
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie,
uczestnik kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeśli będzie
miał odpowiedni dla zawodu
poziom wykształcenia, bez dodatkowych egzaminów uzyska
dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie.
Dla nauczycieli przedmiotów zawodowych zostaną
wprowadzone okresowe szkolenia z zakresu nowoczesnych
metod kształcenia zawodowego
oraz nowoczesnych technik
i technologii, obejmujących
również staże bądź praktyki
w przedsiębiorstwach.
Zakłada się wzrost roli
pracodawców w kształceniu
zawodowym, głównie w zakresie współpracy z dyrektorem
szkoły przy tworzeniu programu praktycznej nauki zawodu
oraz uczestnictwo w szkoleniach dla egzaminatorów
i w egzaminie potwierdzającym
kwalifikacje zawodowe. U pracodawców będzie można tworzyć ośrodki egzaminacyjne.

Kształcenie zawodowe

Zakłada się, że podstawowe zmiany obejmą:
 klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego,
 obudowę programową
kształcenia zawodowego
(podstawa programowa sformułowana zostanie w języku oczekiwanych efektów
kształcenia),
 system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 strukturę i organizację kształcenia zawodowego,
 kształcenie, dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli,
 udział pracodawców
w kształceniu zawodowym.

mości, umiejętności i kompetencji personalnych oraz społecznych wyodrębnionych
z określonego zawodu, pozwalający na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych.

Czekające nas zmiany
to przede wszystkim nowocześniejsze zarządzanie kształceniem zawodowym i ustawicznym, to możliwość elastycznej
odpowiedzi na potrzeby lokalnego rynku pracy oraz włączanie pracodawców w proces
kształcenia i potwierdzania kwa-
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lifikacji zawodowych.
Szkoły prowadzące
kształcenie zawodowe będą
mogły prowadzić kursy przygotowujące do potwierdzania
kwalifikacji zawodowych objęte
również subwencjonowaniem
oraz być grupowane w centra
kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Kształcenie zawodowe / Sylwetki

Planowane jest utworzenie 16 centrów informacji
edukacyjno-zawodowej (CIEZ),
prowadzonych przez samorządy
wojewódzkie, w celu:
 gromadzenia i udostępniania
danych o ofercie edukacyjnej
regionu,
 analizowania, na ile ta oferta
odpowiada potrzebom regionu,
 proponowania rekomendacji
dla marszałka województwa
o inspirowaniu i wspieraniu
zmian w sieci kształcenia
zawodowego, ustawicznego,
specjalnego,
 organizowania współpracy

szkół i nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe.
Centra Informacji Edukacyjno-Zawodowej
mają w
regionie zbierać i udostępniać
wszystkim zainteresowanym
szczegółowe informacje dotyczące oferty i potencjału:
 szkół i centrów kształcenia
zawodowego i ustawicznego,
 ośrodków specjalnych (jak
MOS, MOW, SOSW,
OREW), w tym kierować
dzieci i młodzież do MOS
i MOW,
 placówek rozwijających
uzdolnienia dzieci i młodzieży,
 centrów rozwoju edukacji.
Zakłada się, że rolą samorządów województwa będzie:
 strategiczne myślenie o rozwoju i jakości oferty edukacyjnej województwa,
 utworzenie i prowadzenie
wojewódzkiego centrum
in forma cji e du ka cyjn o -

Większość proponowanych rozwiązań, jak nowy
system oceniania jakości edukacji, unowocześnione kształcenie
zawodowe, zacznie obowiązywać zgodnie z kalendarzem
zmian programowych w edukacji – od września 2012 roku.
Przedstawione zmiany
wynikają z projektu Ustawy
o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz zmianie
niektórych innych ustaw.
Maria Nowak wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu.

Beata Szymczakowska,
dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niwnicy,
Laureatka nagrody im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz.
Teodozja Świderska
Prezentujemy sylwetkę
Pani Beaty Szymczakowskiej –
tegorocznej laureatki nagrody
im. Marii Weryho – Radziwiłłowicz. Nagroda miesięcznika
„Bliżej Przedszkola” przyznawana jest wybitnym osobowościom oraz inicjatywom, które
w znaczący sposób wpływają na
rozwój małego dziecka, edukację przedszkolną oraz cały proces wychowawczy.
Pani Beata Szmczakowska jest autorką, inicjatorką

kilkunastu projektów, innowacji, których celem było m.in.
podnoszenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, rozwijanie wrażliwości ekologicznej
i wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów. Realizacja
projektów służyła wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci
z obszarów wiejskich, uwzględniających ważną rolę wczesnej
edukacji przedszkolnej poprzez
uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej, pozyskanie sprzętu i pomocy dydaktycznych, czy wydłużenie czasu pracy przedszkola.
Szkoła kierowana przez Panią
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zawodowej,
 współpraca z samorządami
powiatowymi w utworzeniu
sieci centrów rozwoju edukacji oraz w rozwoju sieci
kształcenia zawodowego
i ustawicznego na terenie
województwa.
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Beatę Szymczakowską otrzymała w lutym 2011 r. tytuł „Szkoły
Odkrywców Talentów” - za
odkrywanie i właściwe ukierunkowywanie młodych talentów,
rozwijan ie zainteresowań
i zdolności uczniów.
Ponadto Pani Beata
Szymczakowska została powołana przez MEN do zespołu pracującego nad projektem nowej
Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.
W roku 2010 wzięła
udział w konkursie MEN, gdzie

NR

zdobyła tytuł
Lidera zmian
w programie: „Podnoszenie
e f ekt y wn o ś c i ks z t a ł c en i a
uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi”. Na
organizowanych powiatowych
spotkaniach informacyjno –
konsultacyjnych przeszkoliła ok.
300 nauczycieli, w tym powyżej
100 nauczycieli z przedszkoli.
Swoimi doświadczeniami i wiedzą chętnie dzieli się z innymi
nauczycielami nie tylko w swojej szkole. Stale podnosi swoje
kompetencje zawodowe w wielu formach doskonalenia zawodowego, zarówno z zakresu
prawa oświatowego, nadzoru
pedagogicznego jak i w obszarze zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem.
Potrafi współpracować ze środowiskiem lokalnym,
pozyskiwać sojuszników i sponsorów dla realizowanych projektów i angażować się na rzecz

lokalnej społeczności. Jako inicjatorka i współzałożycielka
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Niwnica i dzięki
współpracy ze Stowarzyszeniem
uczestniczyła w realizacji wielu
działań, które sprzyjały właściwemu rozwojowi dzieci od
organizacji wypoczynku po dodatkowe zajęcia edukacyjne dla
uczniów. Powszechnie znane
jest też systematyczne angażowanie się Pani Beaty Szymczakowskiej w organizację akcji
charytatywnych i społecznych
dla dobra osób potrzebujących
pomocy czy środowiska naturalnego.

5—6

/

2010

Komisji Edukacji Narodowej.
Jako laureatka nagrody
im. Marii Weryho – Radziwiłłowicz, Pani Beata Szymczakowska niewątpliwie wypełnia przesłanie Patronki tej nagrody,
według której nauczyciel i wychowawca powinien być
„aniołem stróżem całego otoczenia i cichym budowniczym
przyszłości narodowej”.
Teodozja Świderska starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu.

Ceniona
przez
zwierzchników i współpracowników, współtworzy przyjazną,
sprzyjającą dobrej pracy atmosferę. Wśród podziękowań
i nagród na poziomie szkoły,
gminy - Pani Beata Szymczakowska otrzymała także medal

Sylwetki

Beata Szymczakowska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niwnicy.
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Lekcja historii i patriotyzmu na zamknięcie obchodów
Roku Pamięci Powstań Śląskich.
Mariusz Mueller
W atmosferze pięknego
festynu, ciekawego programu
i odświętnej oprawy przebiegał
Zlot Szkół noszących imię Powstańców Śląskich i bohaterów
powstań na Śląsku, który odbył
się na Górze Świętej Anny 12
i 13 maja bieżącego roku. Uroczystość ta była podsumowaniem
całorocznej pracy szkół, nauczycieli, dzieci i młodzieży w związku
z 90. rocznicą III powstania śląskiego, którą obchodziliśmy
w tym roku pod nazwą Roku
Pamięci Powstań Śląskich.

Rozmaitości

Z inicjatywy Opolskiego
Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2010/11 realizowano program wychowania obywatelskiego i historycznego wpisany
w harmonogram obchodów doniosłego wydarzenia historycznego. Działania te odbywały się
przy czynnym udziale szkół i placówek oświatowych z terenu
województwa opolskiego. Wśród
form upamiętniania wydarzeń
sprzed 90 laty znalazły się m.in.:
konferencje, konkursy, projekty
edukacyjne, debaty, a także wystawy tematyczne i rajdy. Poprzez tak różnorodne formy aktywności uczniów udało się rozbudzić ich zainteresowania historią Polski oraz historią regionu,
o czym świadczy liczne uczestnictwo, a nade wszystko spore zaangażowanie młodzieży w realizowane zadania. Najbardziej dla nas
widoczne ono było poprzez obserwowanie efektów pracy dzieci
i młodzieży w różnych formach
współzawodnictwa, choć niejednokrotnie uczestniczyliśmy
w szkolnych sesjach, wystawach
czy akademiach.
Uczniowie oraz nauczyciele szkół z całego województwa
uczestniczyli w sześciu ogłoszonych konkursach, które odbywały
się w mijającym roku szkolnym.

Dla nauczycieli przewidziano dwa
konkursy: na scenariusz obchodów 90. rocznicy powstań śląskich oraz na scenariusz lekcji dla
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych poświęcony powstaniom
śląskim. Uczniowie mogli wziąć
udział w czterech konkursach
dostosowanych do wieku uczestników, a także o zróżnicowanych
formach „ekspresji twórczej”,
a mianowicie: Wojewódzki Konkurs Pieśni NarodowoPatriotycznej; konkurs pt.
„Tradycje powstańcze wśród
różnych społeczności lokalnych
Śląska – historie rodzinne, a dziedzictwo przyszłości”; konkurs na
komiks o tematyce związanej z
historią powstań śląskich oraz
konkurs fotograficzny pod nazwą
„Tradycja i historia Śląska”. Łącznie w 6 konkursach wzięło udział
ponad 260 uczestników
z czego wyłoniono 72 laureatów.
Dwudniowy Zlot obfitował w wiele imprez o charakterze edukacyjnym i krajoznawczoturystycznym, w których wzięło
udział ponad dwustu uczestników. Prócz dyrektorów opiekunów wraz z uczniami szkół im.
Powstańców Śląskich gościliśmy

Pierwszy dzień pobytu
na Górze Św. Anny stał pod znakiem imprez roboczych, zajęć
dydaktyczno-terenowych. Młodzież bowiem uczestniczyła
w biegach patrolowych przygotowanych w dwóch niezależnych
częściach przez harcerzy z Chorągwi Opolskiej ZHP (gra powstańcza) oraz w rozbudowanym
module zajęć terenowych, przeprowadzonych przez pracowników Opolskich Parków Krajobrazowych. Uczestnicy zostali podzieleni na trzyosobowe reprezentacje (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) i sześcioosobowe
patrole (po 2 reprezentacje ze
szkół podstawowych) – aby
młodsi byli wspierani przez starszych uczniów. Celem gry było
rozwiązanie zagadki za pomocą
podpowiedzi ukrytych na terenie
muzeum. Aby zdobyć niezbędne
informacje, uczestnicy musieli
wykazać się sprytem, logicznym

Halina Bilik, Opolski Kurator Oświaty podczas otwarcia obchodów
Roku Pamięci Powstań Śląskich.
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nagrody. Nagrodzeni mogli się
również pochwalić lub zaprezentować podczas w uroczystej gali,
oficjalnie zamykającej Rok Pamięci Powstań Śląskich.
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myśleniem oraz umiejętnością
wyszukiwania informacji. Zwyciężył patrol, który jako pierwszy
rozwiązał zagadkę.
Natomiast harcerze
przeprowadzili wieczorny bieg
terenowy wokół Góry Św. Anny
pod nazwą Gra powstańcza, zakończony wieczornicą w Domu
Pielgrzyma. Pierwszy dzień obfitował zatem w silne wrażenia,
a zabawa przeplatała się z rywalizacją i przyprawiona była szczyptą
przygody. Młodsi uczniowie mogli
uczestniczyć w zawodach razem
ze starszymi w jednym patrolu,
a następnie wspólnie cieszyć się
z osiągniętych wspólnie rezultatów.
Uroczysta Gala w drugim dniu Zlotu rozpoczęła się od
złożenia kwiatów pod pomnikiem
Czynu Powstańczego. Następnie
wszyscy zebrali się w auli Domu
Pielgrzyma. Sala wypełniona była
po brzegi, a uczestnicy przed
ceremonią wręczenia nagród
z zainteresowaniem wysłuchali
znakomitego wykładu adiunkta

Instytutu Historii UO, dr Adrianny Dawid na temat: „Oni jeszcze
tacy młodzi wszyscy bez wąsa…”
Udział młodzieży w sporze
o Górny Śląsk w latach 1919 –
1921.
Podczas części oficjalnej
podsumowania Roku Pamięci
Powstań Śląskich swoją obecnością zaszczycił nas Pan Ryszard
Wilczyński Wojewoda Opolski,
a w zastępstwie Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty, który objął Rok Powstań
Śląskich honorowym patronatem
– przybyła Pani Barbara Kamińska. Również niezwykle sympatycznym gestem i miłą niespodzianką dla wszystkich była obecność Kuratorów Oświaty z różnych regionów kraju.
Po zakończeniu części
oficjalnej uroczystości oraz ciepłych słowach zaproszonych gości, Pani Zofia Godlewska, dyrektor Publicznego Gimnazjum nr
6 im. Powstańców Śląskich
w Opolu, jednej z wiodących
szkół, propagujących obchody
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Roku Pamięci Powstań Śląskich
w województwie – podziękowała
Pani Kurator Halinie Bilik w imieniu środowiska oświatowego
i obecnych na uroczystości dyrektorów szkół – za ideę Roku Pamięci Powstań Śląskich, za bardzo
dobrą organizację całego przedsięwzięcia oraz za to, co wydarzyło
się podczas dwudniowego zlotu.
Zarówno młodzież szkolna, jak
i nauczyciele byli bardzo zadowoleni z przebiegu imprezy i niezwykle interesujących zajęć.
Dwudniowe zajęcia były
niezwykłą lekcją historii, geografii i
regionalizmu przeprowadzoną na
terenie, gdzie owa historia miała
miejsce prawie 100 lat temu.
Sprzyjało to bardzo integracji młodzieży, co było wyczuwalne, gdy
na zakończenie całego zlotu wszyscy uczestnicy odśpiewali chórem
pieśń powstańczą pt. „Czerwone
słoneczko”.
Mariusz Mueller starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu.

Rozmaitości

Występ jednego z nagrodzonych z zespołów.
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Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich
Iwona Polewska
Zakończyła się pierwsza
edycja Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy o Kresach Wschodnich.
Organizatorem konkursu był
Opolski Kurator Oświaty. Patronat nad nim objął Marszałek Województwa Opolskiego, patronat
honorowy prof. Stanisław Sławomir Nicieja, a opiekę merytoryczną sprawował Instytut Historii
Uniwersytetu Opolskiego.
Skąd pomysł na organizację wojewódzkiego konkursu
o tematyce kresowej? Z inicjatywą przeprowadzenia takiego konkursu wystąpiła do Opolskiego
Kuratora Oświaty, ówczesna
wicemarszałek Województwa
Opolskiego, Teresa Karol. Była to
odpowiedź na oczekiwania ze
strony Kresowiaków, którzy od
pewnego czasu aktywnie promowali ideę zorganizowania takiego
konkursu. Pomysł został zaakceptowany i rozpoczęły się przygotowania do przeprowadzenia
I edycji konkursu w woj. opolskim.

Rozmaitości

Do współpracy pozyskano pedagogów i konsultantów z
ośrodków doskonalenia nauczycieli. Określono cele, zbudowano
katalog tematów, zaproponowano
literaturę. 27 września 2010r.
odbyło się pierwsze spotkanie
zespołu koordynującego przebieg
konkursu w składzie: Janusz Berdzik - konsultant MODN w Opolu, Beata Kwiatoń-Czernik - nauczyciel Gimnazjalno- Licealnego
Zespołu Szkół w Wołczynie,
Zdzisław Olchowy - nauczyciel
doradca metodyczny PODNiPPP
w Głubczycach, Joanna Piłat nauczyciel doradca metodyczny
PODN w Kluczborku, Celina
Zając - dyrektor PSP nr 1 w Wołczynie, Iwona Polewska - wizytator KO Opole, koordynator konkursu. Opiekunem merytorycznym z ramienia Instytutu Historii
Uniwersytetu Opolskiego została

prof. Barbara Kubis. W pracach
Komisji Konkursowej brała udział
również Irena Kalita, Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów PołudniowoWschodnich.
Za cel nadrzędny Konkursu przyjęto rozwijanie wśród
młodego pokolenia zainteresowań
związanych z historią Polski. Natomiast celami szczegółowymi są:
 inspirowanie młodzieży szkolnej do poznawania historii
Kresów Wschodnich
 upamiętnienia dążeń niepodległościowych Polaków na przełomie XIX i XX wieku,
 wzbogacanie wiedzy i świadomości historycznej dotyczącej
losów Polaków na Wschodzie,
 kształcenie umiejętności pozyskiwania nowych źródeł historycznych i wykorzystywania ich
w swojej pracy.
Zarówno koordynator,
jak i inni współpracownicy byli
zgodni co do wizji konkursu:
chcieliśmy żeby była to historia
widziana przez pryzmat losów
pojedynczego człowieka, bardziej
bliska uczniom. O tym, że uczenie
się historii poprzez indywidualne
losy ludzi jest procesem bardzo
motywującym uczniów do pracy,
wyzwalającym emocje, osobiste
zaangażowanie i zrozumienie wydarzeń historycznych nie musimy
nikogo przekonywać.
Ważna była też dostępność konkursu, dotarcie z tematami prac
do możliwie najszerszej grupy
uczniów, nie tylko tych, którzy
mają korzenie na kresach, zainspirowanie młodzieży do spotkań z
Kresowiakami, dotarcie do nowych źródeł historycznych
i umiejętność wykorzystania ich w
swojej pracy.
Spotkanie ze świadkiem
wydarzeń pokazuje, że historia
może być dużo ciekawsza niż ta
przekazywana w podręcznikach,
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że posiada wiele znaczeń i może
być różnie interpretowana. To
właśnie świadkowie mogą wskazać ciekawą sprawę, rozszyfrować
tajemnicę, odtworzyć wydarzenia,
opowiedzieć historie, które może
nigdy nie zostały zapisane. Zbieranie tych opowieści daje możliwość dotknięcia i zatrzymania
czegoś wartościowego.
29 listopada 2010r. w
auli PG nr 6 w Opolu odbyło się
spotkanie promujące Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach
Wschodnich. Konkurs ogłoszono
na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu 1 grudnia
2010r., a rozstrzygnięcie nastąpiło
28 kwietnia 2011r..
Prace zgłoszono na konkurs zgodnie z regulaminem.
Wpłynęło 13 prac z gimnazjów i 6
ze szkół ponagimnazjalnych.
Wśród nich znalazły się prace
indywidualne i zbiorowe.
Przyznano nagrody w następujących kategoriach:
Gimnazjum:
1. Przewodnik po rodzinnych
stronach mojej kresowej rodziny.
Forma pracy: prezentacja PowerPoint, przewodnik
I miejsce: Patrycja Pezdek, Katarzyna Slesińska Publiczne Gimnazjum nr 2 w Bogacicy – „Szlakiem
Teresy Korejwo z Nowej Wilejki
i Leona Żółkiewicza
z Pomorzan”.
II miejsce: Marlena Chmielewska,
Michalina Chmielewska Publiczne
Gimnazjum nr 2 im. Powstańców
Śląskich w Krapkowicach.
III miejsce: Piotr Pawliszyn Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kluczborku.
Wyróżnienia przyznane przez
Towarzystwo Miłośników Lwowa

NR

i Kresów Południowo – Wschodnich - Oddział Opole:
Joanna Oleszczuk Publiczne Gimnazjum nr 3 im Orląt Lwowskich
w Brzegu
Karolina Pelc i Marta Sokołowska
Publiczne Gimnazjum nr 7 im gen.
Władysława Andersa w Opolu
2. Wybitne postacie z Kresów w
życiu kulturalnym II RP. Forma
pracy: esej, prezentacja PowerPoint, album
I miejsce Pamela Pielarz Publiczne
Gimnazjum nr 7 im gen. Władysława Andersa w Opolu - Wybitne postacie z Kresów w życiu
kulturalnym II RP.
Szkoła ponadgimnazjalna:
1. Wkład Kresowiaków w rozwój literatury polskiej w XIX w.
Forma pracy: esej, prezentacja
PowerPoint, reportaż filmowy
Wyróżnienie: Michał Linkowski,
Agnieszka Słowik, Rafał Ćwik,
Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr II z oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Konopnickiej w Opolu.
Wkład Kresowiaków w rozwój
literatury polskiej w XIX w., reportaż filmowy.

II miejsce; Pawlik Rafał, Jakub
Kwiatkowski, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Prudniku Technikum nr 1 - Kościół Bożego Ciała i
klasztor Dominikanów we Lwowie – przewodnik.
Wyróżnienie:
Mirosław Gerc,
Zespół Szkół Zawodowych im. St.
Staszica w Opolu – Brzeżany,
przewodnik.
Dziękujemy fundatorom
nagród: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Opolskiego, Towarzystwu Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo –
Wschodnich - Oddział Opole,
Towarzystwu Przyjaciół Opola.
Podsumowanie Wojewódzkiego konkursu Wiedzy o
Kresach Wschodnich i wręczenie
nagród odbyło się 4 czerwca
2011r. w czasie VIII Dni Kultury
Kresowej w Kędzierzynie–Koźlu.
Wyniki pokazują, że konkurs spełnił swoje zadania. Uczestnicy podkreślali, że zaproponowane tematy dobrze ukierunkowały ich w
przygotowaniu prac konkursowych. Nadesłane prace konkursowe są najczęściej świadectwami

/

2011

splatania się losów człowieka
z historią. Uczniowie dotarli do
wielu pamiątek, często prezentowali losy kilku pokoleń aż po czasy współczesne. Zaprezentowane
prace były ciekawe pod względem
zastosowanych multimediów, ale
uczniowie świetnie poradzili sobie
także z tak trudną formą jaką był
pamiętnik z podróży na Sybir.
Niezwykle cenne, bezpośrednie spotkania młodych
ludzi ze świadkami wydarzeń historycznych mogą się okazać ważnym doświadczeniem w procesie
kształcenia.
Dobrze wykorzystana
historia mówiona daje poczucie
spełnienia, udział w tym konkursie
przyczynił się do pogłębienia wiedzy o historii Polski uczniów, a
nauczycielom przyniósł satysfakcję
z wychowania patriotycznego
młodzieży szkolnej.
Iwona Polewska –
wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu,
koordynator konkursu.

I miejsce: Daniel Makuch Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
im. Gen. Leopolda Okulickiego
Niedźwiadka w Opolu - Na nieludzkiej ziemi – kartki z pamiętnika Sybiraka.

Rozmaitości

2. Na nieludzkiej ziemi – kartki
z pamiętnika Sybiraka. Forma
pracy: pamiętnik

I miejsce:
Krystyna Kurpierz,
Sabina Sopa, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu Trembowelska legenda –
przewodnik.
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II miejsce: Anna Nowacka, Elżbieta Grabiec Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Opolu
– Wspomnienia - pamiętnik
3. Przewodnik po wybranym
obiekcie kultury materialnej
kresów wschodnich. Historia,
legendy, postacie. Forma pracy:
prezentacja

Laureaci I edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach
Wschodnich
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„Jak podnosić jakość edukacji? Wyniki badań
PISA 2000-2009”. Konferencja Regionalna.
Stanisława Pamuła
Konferencja Regionalna
zorganizowana przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie na
temat „Jak podnosić jakość edukacji? Wyniki badania PISA 2000 –
2009” odbyła się w Opolu 23 maja
2011r.. Jej celem było zapoznanie
szeroko rozumianych środowisk
oświatowych i samorządowych
z wynikami badania PISA, a także by
wyniki badań naukowych znajdowały jak najszersze zastosowanie
w polityce i praktyce edukacyjnej
oraz zarządzaniu oświatą. W konferencji uczestniczyło około 100
zaproszonych gości, a wśród nich
Opolski Kurator Oświaty Pani
Halina Bilik wraz z wizytatorami,
przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki, dyrektorzy i nauczyciele.

Rozmaitości

Badania PISA 2009 to
program Międzynarodowej Oceny
Umiejętności Uczniów(Programme for International Student Assessment) skonsolidowany i
prowadzony przez OECD
(Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Począwszy od
2000r. co trzy lata sprawdzane są
w nim kompetencje reprezentatywnej grupy piętnastolatków w
trzech dziedzinach uznawanych za
ważne w życiu współczesnego człowieka: czytaniu i interpretacji, matematyce, rozumowaniu w naukach
przyrodniczych. Za każdym razem
główną dziedziną badania jest inna
umiejętność, dlatego jeden pełny
cykl programu trwa dziewięć lat.

widzimy bardzo wyraźny progres.
Głębsza analiza wyników polskich
uczniów ukazuje, iż uczniowie coraz lepiej radzą sobie z problemami
i zadaniami typowymi, natomiast
mają kłopoty z zadaniami wymagającymi kreatywnego, niestandardowego myślenia. Można wręcz
stwierdzić, iż są zdecydowanie
bardziej odtwórczy niż twórczy.
Dodatkowo trzeba wspomnieć, iż
analizując ich wyniki dostrzegamy z
jednej strony zmniejszanie się grupy uczniów o najsłabszych wynikach, a drugiej jednak zmniejszanie
się także grupy uczniów o najlepszych wynikach.
Najważniejszą informacją
płynącą z badania PISA 2009 jest to,
że Polsce udało się obniżyć, w ciągu
ostatnich 9 lat liczbę uczniów osiągających najsłabsze wyniki w czytaniu i w naukach przyrodniczych.
W tej chwili w Polsce odsetek
uczniów osiągających najsłabsze
wyniki w czytaniu i naukach przyrodniczych należy do najniższych
w Europie i wynosi odpowiednio
dla czytania 15% oraz 13,1% dla
nauk przyrodniczych. Natomiast
nadal wyzwaniem pozostaje zmniejszenie tego odsetka w przypadku
matematyki – 20% polskich
uczniów osiąga słabe wyniki.
Z perspektywy krajów
Unii Europejskiej Polska zajmuje
obecnie miejsce w pierwszej dzie-

siątce - 5 miejsce w czytaniu, 7
miejsce w naukach przyrodniczych.
W matematyce jesteśmy na 11
miejscu w krajach UE.
Analiza wyników badań
PISA pokazuje także, iż Europa
zaczyna przegrywać edukacyjny
wyścig już na poziomie piętnastolatków. W ścisłej czołówce w każdej części edukacyjnego honoru
Europy broni tylko Finlandia, nieźle
wypadają także Holandia, Estonia
i Lichtenstein. Natomiast poza
Finami edukacyjni potentaci to
Chińczycy, uczniowie z Hong Kongu, Tajwańczycy, Koreańczycy,
Australijczycy, Nowozelandczycy,
Kanadyjczycy oraz Japończycy. W
pierwszych dziesiątkach, w każdej
części, kraje europejskie są w wyraźnej mniejszości.
W następnej części konferencji uczestnicy wysunęli wiele
uwag i wniosków odnośnie dalszych badań PISA. Padła również
propozycja, by przedstawione wyniki badań upowszechniać w szkołach wśród nauczycieli.
Szczegółowe informacje na temat
badań PISA można uzyskać na stronie www.ibe.edu.pl
Stanisława Pamuła wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu

W edycji 2009 uczestniczyli uczniowie z 65 krajów, nie
tylko należących do OECD. Polska
uczestniczy w nich od początku.
Polscy uczniowie zdecydowanie
najsłabiej wypadli w pierwszej edycji, lokując się ze swoimi wynikami
pod koniec trzeciej dziesiątki
wśród krajów uczestniczących w
badaniach, w następnych notujemy
sukcesywne poprawianie przez nich
wyników.
Porównując polskie wyniki w ostatniej edycji i w pierwszej

Otwarcie konferencji regionalnej - PISA 2000-2009.
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Projekt
„ŁAMBINOWICE – OSTHOFEN – HINZERT”.
Nowa pedagogika miejsc pamięci.
Andrzej Popiołek
Kuratorium Oświaty w Opolu
wspólnie z Landową Centralą
Kształcenia Politycznego Nadrenii – Palatynatu, a szczególnie
z podległym jej Centrum Dokumentacji Nazizmu w Osthofen,
już od roku 2007 rozpoczęło
konstruowanie projektu przeznaczonego dla polsko – niemieckich
grup nauczycieli i uczniów pod
nazwą „Łambinowice – Osthofen
– Hinzert”. W podtytule tego
projektu wpisano „nowa pedagogika miejsc pamięci” co wynika
z nowego podejścia do pracy
z młodzieżą w muzeach upamiętniających martyrologię ofiar wo-

jen i systemów totalitarnych.
Wprowadzenie zmian wynika
z przeobrażeń zachodzących
w społeczeństwach oraz z faktu,
że świadkowie tamtych czasów
z biegiem lat odchodzą i coraz
trudniej o zorganizowanie
wspólnego z młodzieżą spotkania.
W nazwie projektu
wymienione są trzy miejscowości: leżące na Opolszczyźnie
Łambinowice oraz położone w
Nadrenii – Palatynacie Osthofen i Hinzert. W miejscach tych
znajdują się muzea poświęcone
pamięci ofiar. Z uwagi na podpisaną przez Opolszczyznę i Nadrenię – Palatynat umowę

o partnerstwie regionów, powstał pomysł zbudowania ścieżki dydaktycznej dla nauczycieli
i uczniów obu regionów. Nie
bez znaczenia są szesnastoletnie
doświadczenia z organizowanych przez Kuratorium Oświaty
w Opolu oraz Landowy Niemiecki Ludowy Związek Opieki
nad Grobami Wojennymi Nadrenii – Palatynatu PolskoNiemieckich Obozów Młodzieżowych w Łambinowicach, podczas których młodzież pielęgnuje cmentarze wojenne.
Celem projektu
„Łambinowice – Osthofen –
Hinzert” jest kształtowanie

Rozmaitości

Uczestnicy projektu „Łambinowice-Osthofen-Hinzert”.
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Podczas wielu zaplanowanych spotkań nie brakuje okazji do wymiany doświadczeń.

Rozmaitości

postaw obywatelskich czerpiących doświadczenia z przeszłości. Postaw, które nie będą
obojętne na otaczającą nas rzeczywistość, reagujących na negatywne fakty i protestujących
przeciwko ideologiom zagrażającym wolności jednostki oraz
prawom człowieka i obywatela.
Wspomniane trzy muzea poprzez swoją różnorodność merytoryczną ukazują bardzo szeroki obraz martyrologii czasów
wojen i narodowego socjalizmu.
Centralne Muzeum Jeńców
Wojennych w Łambinowicach
obejmuje swoim zakresem
ogromny obszar historyczny.
Pierwsi jeńcy pojawili się tam
już w czasie Wojny Francusko –
Pruskiej, później w czasie I i II
Wojny Światowej. Po II Wojnie
Światowej utworzono na tym
terenie obóz przesiedleńczy
(obóz pracy) w latach 1945 –
1946. Muzeum Obozu Koncen-

tracyjnego w Osthofen dotyka
lat trzydziestych ubiegłego wieku gdzie naziści po dojściu do
władzy więzili swoich przeciwników. Natomiast w Specjalnym
Obozie Koncentracyjnym „SS”
w Hinzert można zapoznać się z
historią Luksemburga i Belgii
oraz robotników przymusowych różnych narodowości (w
tym Polaków), którzy trafili tam
z różnych przyczyn z miejsc
pracy w Niemczech.
Jak już wspomniałem
pierwsze plany skonstruowania
takiej ścieżki dydaktycznej powstały na początku 2007r. W
trakcie rozmów prowadzonych
7 lutego 2007r. w siedzibie Landowej Centrali Kształcenia Politycznego Nadrenii – Palatynatu
w Moguncji z koordynatorami
współpracy oświatowej
z Opolszczyzny i Nadrenii
- Palatynatu uzgodniono, że
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w pierwszym etapie odwiedzą
się nawzajem pracownicy muzeów w Łambinowicach, Osthofen i Hinzert, aby zapoznać się
z możliwościami partnera. Delegacja Opolszczyzny odwiedziła
Osthofen oraz Hinzert
w dniach od 13 do 16 września
2007r., a rewizyta partnerów
z Nadrenii - Palatynatu nastąpiła
od 19 do 23 sierpnia 2008r.
W każdej z tych wizyt brali
udział, poza pracownikami muzeów, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Opolu, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w
Opolu i Landowej Centrali
Kształcenia Politycznego Nadrenii – Palatynatu.
W czasie tych spotkań,
prowadzonych rozmów i dyskusji oraz prezentacji realizowanych programów dydaktycznych

NR

w poszczególnych muzeach
okazywało się, że obie strony
mają takie same doświadczenia
i problemy w ramach pracy
pedagogicznej ze zwiedzającymi.
Aby obecne generacje, które
nie przeżyły czasów ludobójstwa i wojen, zainteresować
przeszłością konieczne są nowe,
kreatywne formy ukierunkowane na grupy dyskusyjne, a szczególnie na pracę metodą projektu. Ważne jest, aby młodzież
miała dostęp do archiwów
w poszczególnych muzeach, tak
aby wspierać realizację projektów materiałami źródłowymi.
W przypadku grup
polsko – niemieckich należy
wziąć pod uwagę różny stan
wyjściowy wiedzy i punktów
zainteresowań młodych ludzi.
Aby być na to przygotowanym
korzystna jest wymiana doświadczeń nauczycieli obu
stron. Z pierwszych dwóch
spotkań fachowców w tej dziedzinie wynika, że jest wystarczająco dużo punktów łączących Osthofen i Hinzert
z Polską, podobnie jak dla strony niemieckiej w Łambinowicach.

„Najpierw naziści uwięzili komunistów
To mnie nie obchodziło
Nie byłem przecież komunistą
Później uwięzili socjaldemokratów
Na to milczałem
Nie byłem przecież żadnym socjalistą

Jak później mnie uwięziono
Nie było już nikogo więcej
Kto mógłby protestować.”
Obecnie zakończył się
pierwszy etap realizacji projektu
w formie wzajemnych wizyt
fachowców od pedagogiki
miejsc pamięci oraz przedstawicieli zainteresowanych instytucji,
podczas których uzgodniono
kolejne zadania. Rozpoczęto
drugi etap realizacji tego przedsięwzięcia, w ramach którego
odbyły się dwa seminaria dla
polsko – niemieckich grup nauczycieli. Uczestnicy mieli okazję w dniach 26.04 do
03.05.2009r. i 03.04 do 09.04.
2011r
poznać przygotowaną
ścieżkę dydaktyczną zarówno
po polskiej jak i niemieckiej
stronie. W czasie trwania tych
seminariów nauczyciele zapoznali się z miejscami pamięci
w Łambinowicach, Osthofen
i Hinzert oraz z ofertą edukacyjną tych muzeów. Dało to szansę
pedagogom do wybrania dla
swoich uczniów odpowiednich
programów co do treści
i formy przy planowanej realizacji wyjazdów polsko – niemieckich grup młodzieży. Organizatorzy mają nadzieję, że poza
celami pierwszoplanowymi uda
się wśród nauczycieli pozyskać
multiplikatorów kształcenia historyczno – obywatelskiego.
W roku 2010 ze względów finansowych nie zrealizowano kolejnych zadań wynikających z tego projektu. W tym
roku planujemy jeszcze pierwszy
wyjazd polsko – niemieckiej
grupy uczniów pod opieką nauczycieli, którzy znają już ten
projekt i są do niego przygotowani poprzez udział we wspomnianych seminariach
(wrzesień). Poszczególne przedsięwzięcia będą stale monitoro-
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wane tak, aby można było
w razie potrzeby modyfikować
proponowane uczniom scenariusze. Zakłada się, że pierwsze
realizacje tej ścieżki dydaktycznej, zarówno przez nauczycieli
jak i uczniów, będą traktowane
jako próbne, które powinny
potwierdzić założenia programowe tej inicjatywy, bądź spowodować zmianę niektórych jej
elementów. Założenie takie
spowodowane jest wieloletnią
perspektywą prowadzenia tego
projektu. Równolegle do programu, który umożliwia w czasie jednego spotkania młodzieży
pobyt we wszystkich trzech
miejscach pamięci, zostały zaplanowane formy realizacji
w dwóch częściach. W trakcie
wizyty uczniów niemieckich,
w ramach partnerskiej wymiany, na Opolszczyźnie punktem
programu będzie Centralne
Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach i realizacja
konkretnego scenariusza,
a w trakcie rewizyty w Nadrenii
– Palatynacie miejscem centralnym pamięci Osthofen lub Hinzert w zależności od wyboru
niemieckiej szkoły w porozumieniu z polskim partnerem.
W planach są również od roku
2012 wspólne wystawy tematyczne oraz publikacja zawierająca zrealizowane w trakcie
realizacji projektu scenariusze.

Andrzej Popiołek Pełnomocnik
Opolskiego Kuratora Oświaty
ds. Mniejszości Narodowych
i Etnicznych
oraz Kontaktów Zagranicznych
Kuratorium Oświaty w Opolu

/

2011

Rozmaitości

W projekcie tym, jak
już wspomniałem, głównym
celem jest kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży i dlatego jako jego myśl
przewodnią wybrano czterowiersz Pastora Martina Niemӧllera więźnia obozów koncentracyjnych od roku 1938 do
1945 lekko zmieniony w ramach przeprowadzonego projektu artystycznego w Osthofen
w 1991r.:

Później uwięzili Żydów
Wtedy nie otworzyłem ust
Przecież nie byłem żadnym Żydem
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SPIS TREŚCI
Halina Bilik

Słowo wstępne

1

WYDARZENIA
Teodozja Świderska

Szkoły z Opolszczyzny laureatami III edycji ogólnopolskiego konkursu „Otwarta szkoła”.
Teresa Tobijańska-Herba Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
PRAWO OŚWIATOWE
Dagmara Karońska - Maj

Zmiany w przepisach prawa oświatowego.

2
3

8

NADZÓR PEDAGOGICZNY W PRAKTYCE
Jolanta Jaworek

Międzynarodowa konferencja w Krakowie „Jakość edukacji czyli/i
jakość ewaluacji”.

9

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
Wiesława
Kostrzewa - Andros
Maria Nowak

Wizyta studyjna w Czechach w ramach projektu Comenius Regio.

12

Nowości w kształceniu zawodowym.

13

Beata Szymczakowska, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Niwnicy, laureatka nagrody im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz.

14

Lekcja historii i patriotyzmu na zamknięcie obchodów Roku Pamięci Powstań Śląskich.
Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich.
Jak podnosić jakość edukacji? Wyniki badań PISA 2000-2009”
Konferencja Regionalna.
Projekt „ŁAMBINOWICE – OSTHOFEN – HINZERT”. Nowa pedagogika miejsc pamięci.

16

SYLWETKI
Teodozja Świderska
ROZMAITOŚCI
Mariusz Mueller
Iwona Polewska
Stanisława Pamuła
Andrzej Popiołek
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