
różnego rodzaju monitoringi, 

opracowania i analizy. Duże-

go rozpędu nabiera w na-

szym województwie proces 

ewaluacji. Do tej pory ewa-

luacji zewnętrznej podda-

nych zostało 213 szkół i pla-

cówek. Zorganizowaliśmy 

również wiele konferencji 

oraz form warsztatowych 

wspomagających pracę dy-

rektorów szkół. 

Życząc Państwu pożytecznej 

lektury tego wakacyjnego 

wydania naszego Biuletynu 

proszę o rozważne korzysta-

nie z wszelkich wakacyjnych 

atrakcji. Mam nadzieję, że te-

goroczne lato będzie udane 

pod każdym względem i za-

r ó w n o  d z i e c i  j a k  

i rodzice, nauczyciele, dyrek-

torzy skorzystają z jego uro-

ków w pełnym wymiarze. 

Do zobaczenia w nowym ro-

ku szkolnym. 

Halina Bilik 

Opolski Kurator Oświaty 

Szanowni Państwo ! 

Drodzy Czytelnicy ! 

 

Druga połowa roku szkolne-

go 2012/2013 obfitowała  

w naszym województwie 

w bardzo wiele wydarzeń  

o charakterze edukacyjnym. 

Dwukrotnie gościliśmy na 

Opolszczyźnie Minister Edu-

kacji Narodowej, Krystynę 

Szumilas, która na spotka-

niach z samorządowcami, 

dyrektorami, nauczycielami 

oraz rodzicami promowała 

ideę obniżenia wieku szkol-

nego. Spotkania te, poprzez 

możliwość bezpośredniego 

obcowania z szefem resortu 

edukacji, dały możliwość 

wielu niezdecydowanym 

skonfrontowania swoich po-

glądów z działaniami mini-

sterstwa. Dodatkowo odbyły 

się one w trakcie wprowa-

dzanych zmian w nadzorze 

pedagogicznym. Tym kwe-

stiom jednak poświęcimy 

czas podczas spotkań z dy-

rektorami szkół i placówek 

oświatowych w sierpniu br. 

Niezwykle dynamicznie roz-

wija się współpraca z naszy-

mi partnerami zagranicznymi 

w zakresie realizowanych 

projektów i programów, za-

równo dwustronnie jak 

i przy udziale wielu partne-

rów. W marcu br. gościliśmy 

nauczycieli ze Szwajcarii, 

którzy uczestnicząc w zaję-

ciach w szkołach – partne-

rach w projekcie, z dużym 

uznaniem wypowiadali się na 

temat pracy nauczycieli  

i umiejętności uczniów. Ko-

lejną wizytę w Opolu złożyła 

również Dagmar Barzen - 

Prezydent ADD z Trewiru  

w Nadrenii-Palatynacie,  

z którą omawialiśmy m. in. 

kwestie demograficzne tra-

piące nasze województwo. 

Rozmowy dotyczyły obsza-

rów takich jak:  wspólne 

p r z e d s i ę w z i ę c i a 

w zakresie realizowanych już 

od lat ścieżek dydaktycznych 

dla nauczycieli historii, w za-

kresie sportu szkolnego, czy 

wspólnego polsko-niemiecko

-ukraińskiego obozu mło-

dzieżowego na Ukrainie. 

Zakończyliśmy we współpra-

cy z wieloma instytucjami 

przedsięwzięcia w ramach 

Roku Bezpiecznej Szkoły. Już 

w tym miejscu zapraszam na 

jego podsumowanie w paź-

dzierniku. Aktywnie uczest-

niczyliśmy w konferencji 

„Jakość edukacji czy/i jakość 

ewaluacji” w Krakowie oraz 

w II Kongresie Polskiej Edu-

kacji w Warszawie. 

Prowadziliśmy wiele przed-

sięwzięć o charakterze edu-

kacyjnym, wykonywaliśmy 

W  T Y M  

N U M E R Z E :  

„Nowa 

Pedagogika 

Miejsc 

Pamięci” 

4 

Sprawozda-

nie z wizyty 

studyjnej do 

Anglii  

11 

„Odpowie-

dzialni 

nauczyciele”  

12 

Konferencja 

eTwininng  

w Opolu 

24 

   Oświata Opolska 
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Krystyna Szumilas - Minister Edukacji Narodowej na 

Opolszczyźnie 

Teodozja Świderska 

 
15 marca oraz 3 czerwca 

2013r. gościła w naszym 

województwie Minister 

Edukacji Narodowej - Kry-

styna Szumilas.  

W marcu odwiedziła stolicę re-

gionu Opole, a w czerwcu przy-

była do Kluczborka. Wizyta 

w stolicy regionu związana była 

z Galą Konkursu „Mam 6 lat” - 

wojewódzkim podsumowaniem 

II edycji ogólnopolskiego kon-

kursu organizowanego przez 

Ministerstwo Edukacji Narodo-

wej. W trakcie czerwcowego 

pobytu szczególnie mocno ak-

centowane były zagadnienia 

związane z obniżeniem wieku 

szkolnego.  
Wizytę w Opolu Kry-

styna Szumilas rozpoczęła od 

spotkania z prezydentami, bur-

mistrzami, wójtami, dyrektora-

mi przedszkoli, szkół podstawo-

wych, poradni psychologiczno-

pedagogicznych, ośrodków do-

skonalenia, bibliotek - poświę-

conego kwestiom związanym 

z obniżeniem wieku szkolnego. 

W spotkaniu, które odbyło się 

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

w sali koncertowej Państwowej 

Szkoły Muzycznej I i II stopnia 

im. F. Chopina w Opolu uczest-

niczyło ponad 300 osób. Wśród 

obecnych byli m.in.: senator 

Aleksander Świeykowski, poseł 

Andrzej Buła, wicewojewoda 

opolski - Antoni Jastrzembski, 

członek Zarządu Województwa 

Opolskiego - Barbara Kamińska, 

prezydent Opola - Ryszard Ze-

mbaczyński. Moderatorem spo-

tkania była Halina Bilik - Opol-

ski Kurator Oświaty. 
W towarzystwie kura-

tora oświaty, Krystyna Szumilas 

udała się następnie do Publicz-

nej Szkoły Podstawowej nr 14 

im. A. Mickiewicza w Opolu. 

U progu szkoły szacownych go-

ści przywitała dyrektor - Janina 

Ptak, nauczyciele oraz dzieci, 

które zabrały panią minister, to-

warzyszące jej osoby oraz 

dziennikarzy na spacer po swo-

jej szkole. 

W towarzystwie dzieci 

Krystyna Szumilas odwiedziła 

oddział przedszkolny, a podczas 

spotkania z sześciolatkami 

uczestniczyła we wspólnych za-

jęciach oraz oglądała prace wła-

snoręcznie przez nich wykona-

ne. Obejrzała również, wyeks-

ponowaną w holu szkoły, wy-

stawę prac uczniowskich, 

wśród których szczególnym za-

interesowaniem cieszyły się 

przedmioty wykonane z cerami-

ki.  

O godz. 13.00 rozpo-

częła się uroczysta Gala Kon-

kursu „Mam 6 lat”, w której, 

obok min. Krystyny Szumilas, 

kuratora oświaty - Haliny Bilik, 

uczestniczyli również: wicewo-

jewoda opolski - Antoni Ja-

strzembski, członek Zarządu 

Województwa Opolskiego - 

Barbara Kamińska, naczelnik 

Wydziału Oświaty Urzędu Mia-

sta Opola - Irena Koszyk oraz 

laureaci konkursu - przedstawi-

ciele rad rodziców przedszkoli, 

szkół podstawowych i ucznio-

wie. Obecni byli również repre-

zentanci organów prowadzą-

cych oraz dziennikarze mediów 

regionalnych. Galę uświetniła, 

przygotowana, wg opracowane-

go na tę okoliczność scenariu-

sza, inscenizacja pt. „Czerwony 

Kapturek” w wykonaniu 

uczniów PSP nr 14.  
Laureaci konkursu 

„Mam 6 lat” odebrali dyplomy 

i nagrody z rąk Krystyny Szumi-

las, której towarzyszyła Halina 

Bilik. Minister edukacji pogratu-

lowała uhonorowanym i podzię-

kowała nauczycielom oraz ucz-

niom szkoły za wspaniałe przy-

gotowanie uroczystości. Ostat-

nim punktem pobytu minister 

Krystyny Szumilas w Opolu by-

ło popołudniowe spotkanie 

z rodzicami dzieci sześciolet-

nich.  Po  wystąpieniu,  połączo- 
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nym z prezentacją, pani minister 

odpowiadała na wszelkie pyta-

nia rodziców związane z obni-

żeniem wieku szkolnego, pod-

kreślając jak ważne jest pozy-

tywne nastawienie i wspieranie 

dziecka, w związku z niezwykle 

istotną zmianą w jego życiu jaką 

jest  rozpoczęcie nauki w szko-

le. 

Pobyt w Kluczborku 

3 czerwca br. Krystyna Szumilas 

rozpoczęła od wizyty w Urzę-

dzie Miasta. Tam, podczas spo-

tkania z prezydentami, burmi-

strzami, wójtami, dyrektorami 

przedszkoli, szkół podstawo-

wych poradni psychologiczno-

pedagogicznych, ośrodków do-

skonalenia oraz bibliotek rów-

nież prezentowała zagadnienia 

związane z obniżeniem wieku 

szkolnego. Odpowiadała na py-

tania dotyczące tzw. ustawy 

przedszkolnej oraz wyjaśniała  

kwestie finansowania reform 

oświatowych w najbliższych la-

tach. Wśród ponad 100 uczest-

ników spotkania obecni byli m. 

in.: posłowie – Janina Okrągły 

i Andrzej Buła, wicewojewoda 

opolski - Antoni Jastrzembski, 

członek Zarządu Województwa 

Opolskiego - Barbara Kamińska, 

burmistrz Kluczborka – Jaro-

sław Kielar. 
Po spotkaniu, Minister 

Edukacji Narodowej wraz 

z Opolskim Kuratorem Oświa-

ty oraz towarzyszącymi osoba-

mi udała się do Publicznego 

Przedszkola nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Czesława 

Janczarskiego w Kluczborku. Po 

uroczystym powitaniu przez dy-

rektora – Annę Juzwę, nauczy-

cieli oraz grupę dzieci, gości 

wraz z towarzyszącymi im 

dziennikarzami poprowadzono 

na zajęcia do poszczególnych 

grup. Pani Szumilas odwiedziła 

dzieci najmłodsze 5 i 6-latki, 

uczestniczyła we wspólnych za-

jęciach oraz oglądała prace wy-

konane przez dzieci. Szczegól-

nie interesowała się metodami 

pracy realizowanymi w przed-

szkolu, wysoko oceniła zajęcia 

prowadzone w salach przezna-

czonych do zajęć ćwiczenio-

wych i rehabilitacyjnych oraz 

wyposażenie przedszkola w po-

moce dydaktyczne. 

Następnie w towarzy-

stwie dzieci sześcioletnich 

z przedszkola, minister udała się 

do położonej nieopodal Publicz-

nej Szkoły Podstawowej nr 5 

z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Emilii Plater w Kluczborku. Go-

ście zostali mile powitani przez 

dyrektora – Marka Tobiasza, 

nauczycieli oraz dzieci szkolne. 

Pani Krystyna Szumilas uczest-

niczyła, wspólnie z dziećmi,  

w zajęciach plastycznych i mate-

matycznych w klasach pierw-

szych, a następnie zwiedziła 

szkołę, m.in. świetnie wyposa-

żoną, nową salę do ćwiczeń ru-

chowych i zajęć rehabilitacyj-

nych.  

Ok. godz. 13.00 mini-

ster edukacji spotkała się 

z dziennikarzami. Podczas brie-

fingu uzasadniała potrzebę 

wprowadzania zmian w edukacji 

dzieci najmłodszych, informo-

wała o działaniach rządu doty-

czących oświaty, wyjaśniała wąt-

pliwości związane z obniżaniem 

wieku szkolnego oraz zapowia-

dała zmiany, jakie nastąpią wraz 

z wejściem w życie tzw. ustawy 

przedszkolnej. Dziennikarze 

mieli również możliwość poroz-

mawiania z dziećmi, które po-

szły do szkoły w wieku 6-lat 

oraz zapoznania się z opiniami 

ich rodziców. 

Po południu w sali 

gimnastycznej PSP nr 5 

w Kluczborku odbyło się spo-

tkanie z rodzicami dzieci sze-

ścioletnich oraz wszystkimi za-

interesowanymi zmianami, jakie 

następują w polskiej oświacie. 

Minister Krystyna Szumilas 

w trakcie prezentacji „Zmiany  

w edukacji najmłodszych szansą 

na lepszy rozwój” omówiła naj-

ważniejsze kwestie związane 

z ideą obniżenia wieku szkolne-

go, a następnie odpowiadała na 

pytania rodziców, wyjaśniała 

wątpliwości oraz ustosunkowa-

ła się do sygnalizowanych obaw 

dotyczących posyłania dzieci 

sześcioletnich do szkół.   
 

 

 

Teodozja Świderska  

starszy wizytator  

Kuratorium Oświaty w Opolu 
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Kuratorium Oświaty w Opolu we 

współpracy z partnerskim dla 

Opolszczyzny regionem Nadrenii-

Palatynatu w Republice Federalnej 

Niemiec już od wielu lat realizuje 

program „Nowej pedagogiki miejsc 

pamięci”, którego koncepcja jest 

efektem nowego podejścia do pracy 

z młodzieżą w muzeach i w miej-

scach martyrologii ofiar wojen i sys-

temów totalitarnych. Wprowadze-

nie dodatkowych elementów wyni-

ka ze zmian zachodzących w świe-

cie, a dotyczących nowych technik 

informacyjnych oraz faktu, że 

świadkowie tamtych czasów z bie-

giem lat odchodzą i coraz trudniej 

jest o wspólne spotkanie. Ważne 

jest też, że takie międzynarodowe 

spotkania dają okazję do dyskusji na 

temat nierzadko trudnych doświad-

czeń historycznych we wzajemnych 

relacjach. 

Celem tego przedsięwzię-

cia jest kształtowanie postaw oby-

watelskich czerpiących swoje cechy 

charakterystyczne z ostrzeżeń pły-

nących z przeszłości. Postaw, które 

nie będą obojętne na otaczającą nas 

rzeczywistość, reagujących na nega-

tywne fakty i protestujących prze-

ciwko ideologiom zagrażającym 

wolności jednostki oraz prawom 

człowieka i obywatela. Organizato-

rzy projektu realizują swoje przed-

sięwzięcie w ramach trzech idei: 

 uczyć się z przeszłości dla 

przyszłości, 

 praca dla pokoju 

 pojednanie nad mogiłami  

Pierwszym elementem realizacji te-

go programu i inspiracją do dalsze-

go jego rozwoju jest organizowany 

już od 18 lat przez Kuratorium 

Oświaty w Opolu wraz z Lando-

wym Niemieckim Ludowym 

Związkiem Opieki nad Grobami 

Wojennymi Nadrenii-Palatynatu 

„Międzynarodowy Obóz Młodzie-

żowy w Łambinowicach”. Udział  

w nim bierze przede wszystkim 

młodzież z Polski, Niemiec i Ukrai-

ny, ale gościli też w Łambinowi-

cach uczestnicy z Francji, Włoch, 

Wielkiej Brytanii i Luksemburga. 

Głównym celem tego przedsię-

wzięcia jest umożliwienie spotka-

nia i wzajemnego poznania się 

młodzieży w trakcie prac pielęgna-

cyjnych na cmentarzach wojen-

nych Centralnego Muzeum Jeńców 

Wojennych w Łambinowicach. 

Opolskie kuratorium, wspólnie  

z Landową Centralą Kształcenia 

Politycznego Nadrenii- Palatynatu, 

a szczególnie z podległym jej Cen-

trum Dokumentacji Nazizmu już 

od 6 lat realizuje ścieżkę dydak-

t y c z n ą  d l a  u c z n i ó w 

i nauczycieli pt. „Łambinowice – 

Osthofen – Hinzert”. Organizo-

wane są seminaria dla nauczycieli, 

tak aby w przyszłości mogli reali-

zować ją wraz ze swoimi uczniami. 

Program obejmuje pobyt w trzech 

miejscach pamięci: Łambinowice 

na Opolszczyźnie (obóz jeniecki), 

Obóz Koncentracyjny w Osthofen 

(1933-1934) i obóz specjalny „SS” 

w Hinzert (1939-1945) w Nadrenii

-Palatynacie. Odbyły się już dwa se-

minaria dla nauczycieli, których ce-

lem było także pokazanie wielu 

aspektów łamania praw człowieka 

i ich genezy. Przedsięwzięcia te po-

przedzały wzajemne wizyty robo-

cze pracowników muzeów i peda-

gogów przygotowujące tą nową, 

międzynarodową ścieżkę dydak-

tyczną. W tym roku organizujemy 

już trzecią edycję seminarium, tym 

razem, wspólnie z nauczycielami 

z Czech Środkowych. W projekcie 

tym, jak już wspomniałem, głów-

nym celem jest kształtowanie po-

staw obywatelskich wśród mło-

dzieży i dlatego jako motto (myśl 

przewodnią) wybrano czterowiersz 

Pastora Martina Niemöllera więź-

nia obozów koncentracyjnych od 

roku 1938 do 1945, lekko zmodyfi-

kowany w ramach projektu arty-

stycznego w Osthofen w 1991r.: 

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA  

MŁODZIEŻY I NAUCZYCIELI W MIEJSCACH PAMIĘCI.  

„NOWA PEDAGOGIKA MIEJSC PAMIĘCI” 
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„Najpierw naziści uwięzili komuni-

stów 

To mnie nie obchodziło 

Nie byłem przecież komunistą 

Później uwięzili socjaldemokratów 

Na to milczałem 

Nie byłem przecież żadnym socja-

listą 

Później uwięzili Żydów 

Wtedy nie otworzyłem ust 

Przecież nie byłem żadnym Ży-

dem 

Jak później mnie uwięziono 

Nie było już nikogo więcej 

Kto mógłby protestować.” 

 

Nową formą realizacji założeń 

programu „Nowa pedagogika 

miejsc pamięci” jest seminarium 

dla nauczycieli niemieckich na 

Opolszczyźnie związane z po-

bytem w Centralnym Muzeum 

Jeńców Wojennych w Łambino-

wicach - Opolu i na Górze Św. 

Anny. Pierwsze takie przedsię-

wzięcie odbyło się w ubiegłym 

roku. Partnerem kuratorium po 

stronie niemieckiej jest Lando-

wa Centrala Kształcenia Poli-

tycznego Nadrenii-Palatynatu. 

Planujemy wspólnie z tym part-

nerem zorganizować podobne 

seminarium dla nauczycieli 

z Opolszczyzny w Nadrenii-

Palatynacie oparte o propozy-

cje edukacyjne w miejscach pa-

mięci w Osthofen i Hinzert. 

Czerpiąc z 18-letnich 

doświadczeń organizacji Mię-

dzynarodowych Obozów Mło-

dzieżowych w Łambinowicach 

z inicjatywy Wojewody Opol-

skiego Kuratorium Oświaty 

w Opolu wraz z władzami 

o św i a t ow ym i  N adren i i -

Palatynatu jest na etapie przy-

gotowawczym organizacji Pol-

sko–Niemiecko-Ukraińskiego 

Obozu Młodzieżowego w miej-

scu pamięci w Czarnym Lesie 

(zbiorowe mogiły rozstrzela-

nych Polaków w czasie II Woj-

ny Światowej) koło Iwano – 

Frankowska na Ukrainie. Odby-

ło się już w tej sprawie robocze 

spotkanie w Koblencji w grud-

niu 2012r. oraz polsko – nie-

miecka wizyta w Iwano – Fran-

kowsku w kwietniu tego roku. 

Obóz powinien się odbyć latem 

2014 roku. Wcześniej na 

Opolszczyźnie spotkają się we 

wrześniu 2013r. na seminarium 

przygotowawczym opiekuno-

wie i koordynatorzy tego 

przedsięwzięcia. Mamy nadzie-

ję, że obóz ten będzie stałym 

elementem wzajemnych kon-

taktów z naszymi partnerami 

zagranicznymi. 

Przytoczone działania 

świadczą o bardzo dużej wadze 

jaką Opolski Kurator Oświaty 

przykłada do rozwoju edukacji 

historyczno-obywatelskiej ma-

jąc na uwadze historię i współ-

czesność naszego regionu. Po-

nadto już niebawem na stronie 

internetowej Kuratorium 

Oświaty w Opolu zostanie 

utworzony link poświęcony na-

szym działaniom w tym obsza-

rze.  

Andrzej Popiołek 

Pełnomocnik ds. Mniejszości 

Narodowych i Etnicznych oraz 

Kontaktów Zagranicznych 

Kuratorium Oświaty w Opolu 
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Rok Bezpiecznej Szkoły na 

Opolszczyźnie 

Wzmacnianie bezpie-

czeństwa uczniów w szkołach 

i placówkach jest jednym 

z kierunków polityki oświato-

wej państwa w roku szkolnym 

2012/2013 określonych przez 

Ministra Edukacji Narodowej. 

Bezpieczeństwo dzieci i mło-

dzieży, przyjazny klimat 

w środowisku szkolnym jest 

przedmiotem stałej troski 

Ministra Edukacji Narodowej, 

dlatego ministerstwo ogłosiło 

rok szkolny 2012/13 – 

„Rokiem Bezpiecznej Szkoły”. 

Krystyna Szumilas podkreśliła 

w liście do nauczycieli, pra-

cowników oświaty, uczniów 

i ich rodziców, że:  

„Dbałość o bezpieczeństwo 

i wychowanie uczniów jest obo-

wiązkiem szkoły przez cały czas 

jej działalności. Warto jednak 

w sposób szczególny podkreślić 

rolę, jaką w działaniach szkoły 

pełnią wychowanie i zapewnienie 

uczniom poczucia bezpieczeń-

stwa.(…) Zadbajmy o sprzyjają-

ce rozwojowi i bezpieczne dla 

uczniów otoczenie. Chrońmy 

dzieci i młodzież przed przemo-

cą fizyczną, psychiczną i używ-

kami. Budujmy poczucie bezpie-

czeństwa poprzez kształtowanie 

postaw obywatelskich. Uczmy 

współpracy i odpowiedzialności 

za siebie i innych. Promujmy 

wolontariat. Wykorzystajmy 

możliwości, jakie dla zdrowia 

dziecka daje ruch fizyczny. Wy-

korzystujmy powstające boiska  

i place zabaw i rozwijajmy pasje 

młodych Polaków.”   
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W obchody Roku Bez-

piecznej Szkoły aktywnie włą-

czyło się Kuratorium Oświaty 

w Opolu, realizując wiele róż-

nych przedsięwzięć mieszczą-

cych się w trzech obszarach te-

matycznych:  

1. Bezpieczeństwo dzieci i mło-

dzieży. 

2. Promocja zdrowego stylu ży-

cia. 

3. Dokumentowanie i promo-

wanie działań edukacyjnych 

Wśród zrealizowanych przed-

sięwzięć w ramach  Roku Bez-

piecznej Szkoły nie zabrakło 

konferencji, pokazów, warszta-

tów, szkoleń, turniejów i  kon-

kursów. 

19 marca 2013 roku 

w Publicznym Gimnazjum nr 6 

w Opolu odbyła się zorganizo-

wana przez Kuratorium Oświa-

ty w Opolu konferencja pn. 

„Edukacja dla bezpieczeń-

stwa – współczesne wyzwa-

nia", skierowana do dyrekto-

rów i nauczycieli edukacji dla 

bezpieczeństwa szkół gimnazjal-

nych i ponadgimnazjalnych wo-

jewództwa opolskiego, której 

celem było nadanie stosownej 

rangi zagadnieniom dotyczącym 

realizacji podstawy programo-

wej Edukacji dla Bezpieczeń-

stwa oraz poszerzanie wiedzy 

nt. profilaktyki i promocji zdro-

wia. W programie konferencji, 

oprócz podstaw prawnych rea-

lizacji przedmiotu, ujęto m.in. 

zagadnienia dotyczące innowacji 

pedagogicznych, współpracy ze 

środowiskiem lokalnym oraz 

przykłady dobrych praktyk w 

nauczaniu edukacji dla bezpie-

czeństwa. Uczestnicy konferen-

cji zostali zapoznani również z 

aktualną ofertą w zakresie orga-

nizowanych lub współorganizo-

wanych przez kuratorium kon-

kursów, turniejów i olimpiad. 

W konferencji wzięło udział po-

nad 100 dyrektorów i nauczy-

cieli szkół województwa opol-

skiego. 

12.04.2013 r. w Zespo-

le Szkół Budowlanych w Brzegu 

odbył się etap wojewódzki 

XVII Ogólnopolskiego Mło-

dzieżowego Turnieju Moto-

ryzacyjnego, pod honorowym 

patronatem Marszałka Woje-

wództwa Opolskiego. Tego-

roczny turniej zorganizowany 

został przez Zarząd Okręgowy 

Polskiego Związku Motorowe-

go w Opolu wspólnie z Kurato-

rium Oświaty w Opolu, Woje-

wódzkim Ośrodkiem Ruchu 

Drogowego, Policją, Opolską 

Wojewódzką Radą Bezpieczeń-

stwa Ruchu Drogowego oraz 

Zespołem Szkół Budowlanych 

w Brzegu. W turnieju tym, któ-

rego celami były: popularyzowa-

nie znajomości przepisów o ru-

chu drogowym i wiedzy moto-

ryzacyjnej, propagowanie kultu-

ralnego i bezpiecznego zacho-

wania się jako uczestnika ruchu 

drogowego, propagowanie wie-

dzy z zakresu udzielania pierw-

szej pomocy przedmedycznej, 

przygotowanie do uczestnictwa 

w uprawianiu sportów motoro-

wych, wzięło udział 10 drużyn 

ze szkół ponadgimnazjalnych 

z całego województwa. Obej-

mował on cztery konkurencje: 

sprawdzian wiadomości z prze-

pisów ruchu drogowego oraz 

historii polskiej motoryzacji, 

sprawdzian z umiejętności 

udzielania pomocy przedme-

dycznej, przygotowanie    pojaz-

du do jazdy, jazda sprawnościo-

wa samochodem z tzw. 

„talerzem Stewarta". Najlepszą 

okazała się drużyna z Techni-

kum w Polanowicach.  

15 kwietnia 2013r.  

w siedzibie Okręgowego In-

spektoratu Pracy w Opolu 

przeprowadzony został I Wo-

jewódzki Konkurs - BHP 

w Budownictwie. Organiza-

torami konkursu byli: Okręgo-

wy Inspektorat Pracy w Opolu, 

Kuratorium Oświaty w Opolu, 

ZUS Oddział w Opolu i Opol-

ska Izba Inżynierów Budownic-

twa. 22 uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych województwa 

opolskiego kształcących się 

w zawodach budowlanych wy-

konywało zadania, które wyma-

gały szerokiej wiedzy teoretycz-

nej i praktycznej z zakresu bez-

pieczeństwa i higieny pracy.  
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Pierwsze miejsce oraz honoro-

wy tytuł "Młodego Inspekto-

ra Pracy" zdobył Dawid Szym-

czak z Zespołu Szkół Zawodo-

wych w Krapkowicach. 18 maja 

na terenie Zespołu Szkół Tech-

nicznych i Ogólnokształcących 

im. K. Gzowskiego odbyły się 

XXI Okręgowe Mistrzostwa 

Pierwszej Pomocy Polskie-

go Czerwonego Krzyża 

w Opolu dla szkół ponadgimna-

zjalnych z województwa opol-

skiego. Patronat honorowy nad 

mistrzostwami objął Marszałek 

Województwa Opolskiego 

i Prezydent Miasta Opola.  

Organizatorem mistrzostw był 

Polski Czerwony Krzyż przy 

współudziale Komitetu Organi-

zacyjnego Mistrzostw, w skład 

którego weszli: Marszałek Wo-

jewództwa Opolskiego, Prezy-

dent Miasta Opola, Kuratorium 

Oświaty i Wojewódzki Ośro-

dek Ruchu Drogowego w Opo-

lu. W zawodach wzięło udział 

8 zespołów ratowniczych, zwy-

cięzców eliminacji rejonowych. 

Bezkonkurencyjny okazał się ze-

spół gospodarza mistrzostw, 

który razem z najlepszymi dru-

żynami z całej Polski wziął udział 

w  etapie centralnym XXI 

Ogólnopolskich Mistrzostw 

Pierwszej Pomocy Polskie-

go Czerwonego Krzyża 

15.06.2013r. w Warszawie. 

Województwo opolskie repre-

zentowała Drużyna Ratownicza 

z Zespołu Szkół Technicznych 

i Ogólnokształcących im. Kazi-

mierza Gzowskiego w Opolu, 

która zdobyła II miejsce, uzy-

skując tytuł Wicemistrza Polski 

z wynikiem 322 punkty na 345 

możliwych. 

W maju br. w Opol-

skim Urzędzie Wojewódzkim 

odbył się etap wojewódzki XV 

edycji Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego 

2012/2013 dla Dzieci i Mło-

dzieży, pod hasłem: „Twoja 

wiedza i czujka czadu w domu, 

tlenek węgla nic złego nie zrobi 

nikomu". Do konkursu zgłoszo-

no 198 prac z całego woje-

wództwa, które zostały ocenio-

ne pod kątem estetyki, zgodno-

ści z tematyką, zastosowanych 

technik i walorów edukacyjnych 

oraz samodzielności. Komisja 

wybrała 20 najlepszych prac, 

które zostały przesłane do re-

prezentowania województwa 

opolskiego na szczeblu central-

nym. Konkurs plastyczny z za-

kresu bezpieczeństwa to rów-

nież „Moje prawa są chro-

nione moje prawa są zagro-

żone” oraz Wojewódzki 

Konkurs Szkolnych Insceni-

zacji Teatralnych pod na-

zwą Bezpieczni na co dzień 

zrealizowany z inicjatywy Kura-

torium Oświaty w Opolu oraz 

Młodzieżowego Domu Kultury 

w Opolu. Miał on na celu zapre-

zentowanie przez młodych ludzi 

sytuacji i zachowań zagrażają-

cych ich codziennemu bezpie-

czeństwu. W konkursie tym 

wzięło udział 120 uczniów, któ-

rzy na co dzień rozwijają swoje 

zdolności i zainteresowania 

pod kierunkiem opiekunów 

w dziewięciu grupach teatral-

nych w szkołach podstawowych 

i gimnazjalnych województwa 

opolskiego. 

22 maja 2013 roku, 

w Zespole Szkół Specjalnych  

 

 

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

W
y
d
a
rze

n
ia

 



8  

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

N R  1 3  /  2 0 1 3  

W
y
d
a
rze

n
ia

 

w Opolu odbył się XIII Woje-

wódzki Turniej Wiedzy 

o Bezpieczeństwie Ruchu 

Drogowego dla uczniów szkół 

specjalnych. Celem turnieju by-

ło kształtowanie nawyków wła-

ściwego zachowania się na dro-

dze oraz popularyzowanie ro-

weru jako środka transportu 

oraz sportu i rekreacji.  

Wzięło w nim udział 12 drużyn 

ze szkół podstawowych i gimna-

zjów reprezentując 8 zespołów 

szkół specjalnych i ośrodków 

szkolno-wychowawczych z wo-

jewództwa opolskiego. Każdy 

uczestnik rozwiązywał test 

z przepisów ruchu drogowego 

oraz rozwiązywał zadania prak-

tyczne: jazda rowerem po mia-

steczku rowerowym, pokony-

wanie rowerowego toru prze-

szkód oraz udzielanie pomocy 

przedmedycznej. Wśród szkół 

podstawowych najlepszy okazał 

się Zespół Szkół Specjalnych  

w Opolu; z gimnazjów Specjalny 

O ś r o d e k  S z k o l n o -

Wychowawczy w Grodkowie,  

w klasyfikacji indywidualnej 

I miejsce zajął Rafał Twardowski 

z ZSS Opole i Tadeusz Gar-

bowski z SOSW Grodków.  

27 maja 2013 r. w auli 

Publicznego Gimnazjum nr 6 

w Opolu, Kuratorium Oświaty 

w Opolu zorganizowało konfe-

rencję pod nazwą „Piękne 

życie, bezpieczne życie”. 

Konferencja zgromadziła liczne 

grono dyrektorów szkół i pla-

cówek oświatowych oraz 

przedstawicieli rad pedagogicz-

nych województwa opolskiego. 

Konferencję otworzyła Halina 

Bilik – Opolski Kurator Oświa-

ty, która podkreśliła, że wzmac-

nianie bezpieczeństwa uczniów 

w szkołach i placówkach jest 

jednym z kierunków polityki 

oświatowej państwa w roku 

szkolnym 2012/2013. Prelegen-

tami naszej konferencji byli 

przedstawiciele instytucji wspie-

rających proces edukacyjno-

wychowawcz. „Bezpieczeństwo 

dzieci i młodzieży w społeczeń-

stwie ryzyka” i takim tematem 

r o z p o c z ą ł  k o n f e r e n c j ę 

dr Edward Nycz z Instytutu Na-

uk Pedagogicznych Uniwersyte-

tu Opolskiego. Kolejny prele-

gent, asp. Stefania Hadzicka, 

specjalista ds. nieletnich przed-

stawiła informacje na temat 

programów prewencyjnych rea-

lizowanych przez funkcjonariu-

szy Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Opolu. Ewa Mitoraj – 

psycholog Miejskiej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Opolu w barwny sposób za-

prezentowała  temat  „Dzieci 

i młodzież wobec zagrożeń cy-

wilizacyjnych”. W trakcie kon-

ferencji dr Tadeusz Iwanek z In-

stytutu Bezpieczeństwa We-

wnętrznego Państwowej Wyż-

szej Szkoły Zawodowej w Nysie 

zaprezentował „Współczesne 

zagrożenia i wyzwania w proce-

sie wychowania młodzieży 

szkolnej w świetle badań prze-

prowadzonych w wśród 

uczniów opolskich gimnazjów. 

Wybrane aspekty prawne bez-

pieczeństwa w szkole zaprezen-

towała Lilianna Bisowska - Dy-

rektor Wydziału Organizacji 

i Pragmatyki Zawodowej Nau-

czycieli z Kuratorium Oświaty 

w Opolu.  

5 czerwca 2013 r. na 

terenie Ośrodka Szkoleniowo – 

Wypoczynkowego Związku 

OSP RP „Strażak" odbyły się 

warsztaty pierwszej pomo-

cy medycznej. Z uwagi na to, 

że w dalszym ciągu wiele osób 

nie zna zasad udzielania pierw-

szej pomocy, a przecież gdy do-

chodzi do zagrożenia życia, po-

moc udzielona często przez 

przypadkowych świadków zda-

rzenia, jeszcze przed przyby-

ciem służb ratowniczych, zapo-

biega pogorszeniu się stanu 

ofiary, często ma decydujący 

wpływ na jej przeżycie. Dlatego 

ważnym jest, aby wiedzę o pod-

stawowych czynnościach zwią-

zanych z udzielaniem pierwszej 

pomocy przedmedycznej pod-

czas wypadków drogowych i in-

nych niebezpiecznych zdarzeń, 

przekazywać dzieciom i mło-

dzieży już od najmłodszych lat. 

W tym celu Opolska Woje-

wódzka Rada Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego, Opolski 

Komendant Wojewódzki Pań-

stwowej Straży Pożarnej, Opol-

ski Komendant Policji, Opolskie 

Centrum Ratownictwa Medycz-

nego, Komenda Miejska Pań-

stwowej Straży Pożarnej 

w Opolu oraz Kuratorium 

Oświaty w Opolu, podjęły 

wspólną inicjatywę zorganizo-

wania warsztatów dla młodzieży 

szkół ponadgimnazjalnych woje-

wództwa opolskiego. Ich celem 

było doskonalenie umiejętności 

młodych ludzi w zakresie udzie-

lania pierwszej pomocy osobom 

poszkodowanym w wypadkach, 

zachowania się w przypadku 

powstania pożaru, wypadku 

drogowego bądź innego, nie-

bezpiecznego zdarzenia. Warsz-

taty  miały charakter szkolenio-

wy, pozbawiony rywalizacji oraz 

określania zajmowanych miejsc.  

Odbyły się pokazy prawidłowe-

go zachowania się młodzieży na 

wypadek różnych zagrożeń, wy-

kłady, ćwiczenia praktyczne, po-

kazy ratownicze. 
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obywateli uczestniczących w ru-

chu drogowym, a w przyszłości 

zmniejszyć ich udział w wypad-

kach. Nauczyciele biorący udział 

w szkoleniach uczestniczyli 

również w praktycznych zaję-

ciach w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy przedlekar-

skiej. O bezpieczeństwie musi-

my pamiętać nie tylko w Roku 

Bezpiecznej Szkoły, ale przede 

wszystkim na co dzień,  temu 

służyła popularyzacja zachowań 

bezpiecznych w roku szkolnym 

2012/2013.  

Opolska Wojewódzka 

Rada Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego i Regionalne Cen-

trum Rozwoju Edukacji w Opo-

lu wspomogło opolskie kurato-

rium oświaty w zadaniach przy-

jętych do realizacji w ramach 

programu Rok Bezpiecznej 

Szkoły. Szkolenia dotyczyły za-

dań, jakie musi podjąć szkoła, 

aby jak najlepiej przygotować 

i dyscyplinować młodych oby-

wateli uczestniczących w ruchu 

drogowym, a w przyszłości 

zmniejszyć ich udział w wypad-

kach. Nauczyciele biorący udział 

w szkoleniach uczestniczyli 

również w praktycznych zaję-

ciach w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy przedlekar-

skiej. 
 

Iwona Tkacz 

starszy inspektor 

Kuratorium Oświaty w Opolu 
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W ramach przygotowań do pro-

wadzenia zajęć z wychowania 

komunikacyjnego 72 nauczy-

cieli z 65 gmin woj. opolskiego 

uczestniczyło w szkoleniu w za-

kresie przygotowania kadry nau-

czycielskiej do prowadzenia zajęć 

z wychowania komunikacyjnego. 

Opolska Wojewódzka Rada Bez-

pieczeństwa Ruchu Drogowego 

i Regionalne Centrum Rozwoju 

Edukacji w Opolu wspomogło 

Kuratorium Oświaty w Opolu 

w zadaniach  przyjętych do reali-

zacji w ramach programu Rok 

Bezpiecznej Szkoły. Szkolenia do-

tyczyły zadań, jakie musi podjąć 

szkoła, aby jak najlepiej przygoto-

wać i dyscyplinować młodych 
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1.  Rozporządzenie Ministra Edu-

kacji Narodowej z dnia 1 lute-

go 2013r. w sprawie szczegó-

łowych zasad działania publicz-

nych poradni psychologiczno-

pedagogicznych, w tym pu-

blicznych poradni specjali-

stycznych (Dz. U. z 2013r. 

poz. 199). Data wejścia  

w życie: 16 marca 2013r. 

2.  Rozporządzenie Ministra Edu-

kacji Narodowej z dnia 8 lute-

go 2013r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie organiza-

cji kuratoriów oświaty oraz 

zasad tworzenia ich delegatur 

(Dz. U. z 2013r. poz. 245). 

Data wejścia w życie:  

8 marca 2013r. 

3.  Obwieszczenie Marszałka Sej-

mu Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 8 lutego 2013r.  

w sprawie ogłoszenia jednoli-

tego tekstu ustawy o podpisie 

elektronicznym (Dz. U. 

z 2013r. poz. 262). 

4.  Obwieszczenie Marszałka Sej-

mu Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 30 stycznia 2013r.  

w sprawie ogłoszenia jednoli-

tego tekstu ustawy − Kodeks 

postępowania administracyjne-

go (Dz. U. z 2013 r. poz. 267). 

5.  Obwieszczenie Marszałka Sej-

mu Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 11 stycznia 2013r.  

w sprawie ogłoszenia jednoli-

tego tekstu ustawy o pracow-

nikach urzędów państwowych 

(Dz. U. z 2013r. poz. 269). 

6.  Zarządzenie Nr 5 Prezesa Ra-

dy Ministrów z dnia 30 stycz-

nia 2013r. w sprawie nadania 

statutu Ministerstwu Edukacji 

Narodowej (M. P. z 2013r. 

poz. 48). Data wejścia w ży-

cie: 8 lutego 2013r. 

7.  Rozporządzenie Ministra Edu-

kacji Narodowej z dnia 1 mar-

ca 2013r. w sprawie ramowe-

go programu szkolenia kandy-

datów na ekspertów wcho-

dzących w skład komisji egzami-

nacyjnych i kwalifikacyjnych dla 

nauczycieli ubiegających się  

o awans na stopień zawodowy, 

sposobu prowadzenia listy eks-

pertów oraz trybu wpisywania  

i skreślania ekspertów z listy (Dz. 

U. z 2013r. poz. 354). Data wej-

ścia w życie: 16 marca 2013r.  

8.  Rozporządzenie Ministra Eduka-

cji Narodowej z dnia 28 lutego 

2013r. w sprawie szczegółowych 

zasad działania publicznych biblio-

tek pedagogicznych (Dz. U.  

z 2013r. poz. 369). Data wej-

ścia w życie: 19 kwietnia 

2013r.  

9.  Rozporządzenie Ministra Eduka-

cji Narodowej z dnia 8 marca 

2013r. w sprawie organizacji 

kształcenia oraz warunków  

i form realizowania specjalnych 

działań opiekuńczo wychowaw-

czych w przedszkolach i szkołach 

specjalnych, zorganizowanych  

w podmiotach leczniczych i jed-

nostkach pomocy społecznej (Dz. 

U. z 2013r. poz. 380). Data wej-

ścia w życie: 4 kwietnia 

2013 . 

10. Rozporządzenie Ministra Edu-

kacji Narodowej z dnia 5 marca 

2013r. zmieniające rozporządze-

nie w sprawie świadectw, dyplo-

mów państwowych i innych dru-

ków szkolnych (Dz. U. z 2013r. 

poz. 384). Data wejścia w ży-

cie: 5 marca 2013r. 

11. Rozporządzenie Ministra Edu-

kacji Narodowej z dnia 1 marca 

2013r. w sprawie uzyskiwania 

stopni awansu zawodowego 

przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. 

poz. 393). Data wejścia w ży-

cie: 27 marca 2013r. 

12. Rozporządzenie Ministra Eduka-

cji Narodowej z dnia 25 kwiet-

nia 2013r. zmieniające rozporzą-

dzenie w sprawie warunków  

i sposobu oceniania, klasyfikowa-

nia i promowania uczniów i słu-

chaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów  

w szkołach publicznych. (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 520).  Data wej-

ścia w życie: 1 września  

2014r., z wyjątkiem: 

§ 1 pkt 1, 3, 5, 6, 29, 67–70, pkt 

73 lit. a i lit. b w zakresie doty-

czącym § 138 ust. 2 i 5 oraz pkt 

74 lit. d w zakresie dotyczącym  

§146 ust. 5, które wchodzą w ży-

cie z dniem 1 maja 2013r. 

§1 pkt 2, pkt 13 lit. a, pkt 18  

w zakresie dotyczącym § 47c, pkt 

28 lit. a i b, pkt 33, 60 i 75 oraz 

§2–10 niniejszego rozporządze-

nia, które wchodzą w życie  

z dniem 1 września 2013r. 

13.  Rozporządzenie Ministra Edu-

kacji Narodowej z dnia 23 

kwietnia 2013r. w sprawie wa-

runków i sposobu organizowa-

nia zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych dla dzieci  

i młodzieży z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu głębo-

kim. (Dz. U. z 2013 r. poz. 529). 

Data wejścia w życie: 8 ma-

ja 2013r. 

14. Rozporządzenie Ministra Eduka-

cji Narodowej z dnia 30 kwiet-

nia 2013r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach. (Dz. U.  

z 2013r. poz. 532). Data wej-

ścia w życie: 8 maja 2013r. 

15.Rozporządzenie Ministra Eduka-

cji Narodowej z dnia 10 maja 

2013r. zmieniające rozporządze-

nie w sprawie nadzoru pedago-

gicznego, (Dz. U. z 2013r. poz. 

560). Data wejścia w życie: 14 

czerwca 2013r. z wyjątkiem 

przepisów §1 pkt 1 lit. a, pkt 2, 6, 

13, 14 oraz 16, które wchodzą  

w życie z dniem 1 września 2013r. 

 

Dagmara Karońska – Maj  

referent prawny 

Kuratorium Oświaty w Opolu 

Zmiany w przepisach prawa oświatowego opublikowane  

w okresie od 1stycznia 2013 r. do 31 maja 2013 r. 



Sprawozdanie z wizyty studyjnej do Anglii  

(miasta Reading i Londyn) w dniach 10 – 16.03.2013r. 

Zofia Sochacka 

W dniach od 10.03.2013 r. do 

16.03.2013 r. brałam udział  

w wizycie studyjnej w Anglii, w mia-

stach Reading i Londyn. Wraz ze 

mną w wizycie uczestniczyło 2 wi-

cekuratorów oświaty, 13 dyrekto-

rów wydziałów nadzoru pedago-

gicznego z poszczególnych kurato-

riów oświaty, 1 przedstawiciel 

MEN, 1 pracownik ORE, tłumacz  

i 3 przedstawicieli Zespołu projektu 

SEO. Wspaniała grupa ludzi kompe-

tentnych i do tego z poczuciem hu-

moru. Program wizyty umożliwił mi 

poznanie angielskiego systemu za-

pewnienia jakości w oświacie oraz 

obowiązującego tam systemu szkol-

nictwa.  

Czego się dowiedziałam o angielskim 

systemie zapewnienia jakości w oświa-

cie podczas wizyty w siedzibie Ofstedu 

oraz podczas rozmów z dyrektorami 

szkół? 

Nad całym systemem oświaty w An-

glii czuwa niezależna instytucja 

Ofsted (Office of Standards in Edu-

cation), której celem jest sprawo-

wanie nadzoru nad realizacją naro-

dowego programu nauczania (łączy 

funkcje spełniane w Polsce przez 

ewaluację, kontrolę i wspomaganie). 

Inspektorzy w szkole wykonują po-

dobne badania jak ewaluatorzy  

w Polsce, mają jednak większą swo-

bodę w doborze pytań. Szkoły kon-

trolowane są w 4 obszarach: wyniki 

w nauce, jakość kształcenia – ucze-

nia się, zarządzanie – przywództwo, 

bezpieczeństwo i wychowanie. 

Oceniane są również w skali cztero-

stopniowej: 1 - wzorowa, 2 - dobra, 

3 - dopuszczalna, wymagająca po-

prawy, 4 - niedostateczna. Nie ma 

regularności w częstotliwości prze-

prowadzania ewaluacji zewnętrznej. 

Szkoły oceniane bardzo dobrze 

kontrolowane są znacznie rzadziej, 

natomiast te o niższych wynikach  

(3 lub 4) częściej. Ofsted powiada-

mia dyrektora szkoły o ewaluacji te-

lefonicznie na dzień przed jej rozpo-

częciem. Dyrektor po uzyskaniu in-

formacji rozsyła do rodziców 

uczniów (tylko oni są ankietowani) 

e-maile z prośbą o wypełnienie an-

kiety on-line. Ewaluacja w szkole 

trwa 2-3 dni i prowadzona jest 

przez zespół 2 – 7 osób (w zależ-

ności od wielkości i specyfiki szko-

ły, w małych szkołach ewaluację 

może przeprowadzać jedna oso-

ba). Każdy z ewaluatorów prowa-

dzi około 50 obserwacji lekcji 

(obserwacja zajęć nie trwa dłużej 

niż 20 minut, a jeżeli ewaluator 

jest dłużej na zajęciach, to nauczy-

ciel musi uzyskać informację 

zwrotną, zawierającą uwagi do 

prowadzonych zajęć). Wstępne 

wyniki ewaluacji (do momentu pu-

blikacji raportu wyniki ewaluacji są 

poufne) przedstawiane są tylko dy-

rekcji szkoły i przedstawicielom 

r a d y  p e d a g o g i c z n e j

(koordynatorom i starszym sta-

żem nauczycielom). Zastrzeżenia 

do raportu praktycznie można 

wnieść tylko w przypadku błędów 

formalnych. Raport z ewaluacji li-

czy ok. 6 stron i kierowany jest 

głównie do rodziców. Napisany 

jest językiem prostym, zrozumia-

łym dla odbiorcy. W Anglii (inaczej 

niż w Polsce) nie ma obowiązku 

prawnego prowadzenia przez 

szkoły ewaluacji wewnętrznej. Po-

mimo tego większość szkół pro-

wadzi ją. Autoewaluacja wykorzy-

stywana jest przez inspektorów 

podczas oceny szkoły.  

Różnice między polską a angielską 

szkołą.  
Moje oczekiwania związane z wizy-

tą studyjną dotyczyły także pozna-

nia/obserwacji: organizacji pracy 

szkół, nauczycieli, dokumen-

towania przebiegu nauczania 

oraz panującej w tutejszej 

szkole atmosfery. Obserwo-

waliśmy pracę 5 szkół. Były 

one bardzo zróżnicowane 

zarówno pod względem lo-

kalizacji, wielkości, wieku 

uczniów jak i bazy lokalo-

wej. Ale miały wspólne ce-

chy – ciszę na korytarzach 

szkolnych i niezwykle przyjazną at-

mosferę oraz wielokulturowość  

(w szkołach uczą się dzieci różnych 

narodowości, w tym też Polacy). 

Angielskie szkoły posiadają dużą au-

tonomię (pracują w oparciu o wła-

sne programy nauczania). Proces 

nauczania nakierowany jest głównie 

na cel czyli osiąganie przez uczniów 

kolejnych poziomów umiejętności. 

Nauczyciele pracują głównie meto-

dą projektu edukacyjnego. Dała się 

również zauważyć duża indywidua-

lizacja podejścia do ucznia. Bardzo 

podobał mi się wewnątrzszkolny 

system doradztwa zawodowego 

(wciąż niedoskonały w polskiej 

szkole). Nauczyciel, który osiąga 

słabe wyniki lub który nie radzi so-

bie z warsztatem pracy uzyskuje 

wsparcie w szkole od - nauczycieli 

- liderów, którzy się nim opiekują. 

Podczas wizyty mieliśmy również 

możliwość zwiedzania Londynu - 

poznawania uroków tego pięknego 

miasta i jego historii.  

Wyjazd uważam za bardzo cenny, 

umożliwiający poznanie i porówna-

nie systemowych rozwiązań w ob-

szarze edukacji, wzbogacenie do-

świadczeń i refleksji w tym zakre-

sie. 

Zofia Sochacka 

Dyrektor Wydziału Kształcenia  

i Wychowania  

Kuratorium Oświaty w Opolu 
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Jolanta Jaworek  

Kto to jest dobry nauczyciel? Jaka 

jest jego rola w procesie uczenia się 

uczniów? Na czym polega odpowie-

dzialność nauczyciela? Jak rozwijać 

to poczucie odpowiedzialności? Na 

te i wiele innych pytań szukano od-

powiedzi w trakcie III Międzynaro-

dowej Konferencji „ Jakość edukacji 

czy/i jakość ewaluacji”, która w tym 

roku przebiegała pod hasłem 

„Odpowiedzialni nauczyciele”. Jej 

organizatorami byli: Ośrodek Roz-

woju Edukacji, Era Ewaluacji  

i Uniwersytet Jagielloński, wspólnie 

realizujący projekt „Program wzmoc-

nienia efektywności systemu nadzoru 

pedagogicznego i oceny jakości pracy 

szkoły. Etap III”.  

W dniach 23-26 marca w Krakowie 

na licznych wykładach i sesjach eks-

perckich spotkało się ponad 400 

osób z całej Polski (nauczyciele, dy-

rektorzy szkół, wizytatorzy, przed-

stawiciele samorządów i instytucji 

oświatowych). Wśród prelegentów, 

oprócz rodzimych ekspertów, zna-

leźli się przedstawiciele m.in. USA, 

Wielkiej Brytanii, Rosji, Niemiec, 

Belgii, Hiszpanii.  Konferencję otwo-

rzyła wiceminister edukacji Joanna 

Berdzik, która odniosła się do idei 

tegorocznego, spotkania, mówiąc: 

„Chcielibyśmy dać wszystkim polskim 

uczniom szansę, aby stali się pełnymi 

zadowolenia, odnoszącymi sukcesy do-

rosłymi ludźmi. W edukacji są mecha-

nizmy, dzięki którym można osiągnąć 

ten cel. Jednym z nich jest właśnie roz-

liczanie z odpowiedzialności”. W cza-

sie 36 sesji poruszano wiele istot-

nych tematów, dotyczących m.in.:  

 wpływu globalizacji na systemy 

edukacji na szczeblu polityki lo-

kalnej, regionalnej, krajowej  

i międzynarodowej, 

 profesjonalizacji pracy nauczy-

ciela i strategii dobrego naucza-

nia, 

 wykorzystywania nowych tech-

nologii w szkole, 

 wspierania przez dyrektora 

szkoły samodzielnego i odpowie-

dzialnego działania nauczycieli, 

 indywidualizacji metod pracy  

z uczniami, 

 tworzenia kultury szkoły w celu 

kształtowania liderów, 

 odpowiedzialności dyrektora 

szkoły za ewaluację wewnętrzną,  

 nauczania kooperatywnego,  

 odpowiedzialności zawodowej 

nauczycieli w kontekście efek-

tywności uczenia się uczniów. 

Uczestniczyłam w kilku sesjach, jed-

nak za szczególnie interesujące 

uznałam dwie, których treść krótko 

przedstawię. Pierwsza z nich była 

poświęcona „Indywidualizacji me-

tod pracy z uczniami w celu speł-

niania potrzeb edukacyjnych 

wszystkich uczniów”. Prowadził ją 

dr William Morrison z Bowling 

Green State University. Wybrałam 

tę sesję, ponieważ prowadząc bada-

nia ewaluacyjne w wielu różnych 

szkołach i placówkach, czasami spo-

tykam się z niewłaściwym rozumie-

niem pojęcia indywidualizacji nau-

czania, a także z problemami zasto-

sowania jej w praktyce, zwłaszcza  

w klasie liczącej wielu uczniów. 

Obecnie, zarówno w USA jak  

w Polsce, obserwuje się trend do 

rezygnacji ze szkolnictwa specjalne-

go i  włączania uczniów o specjal-

nych potrzebach edukacyjnych do 

klas w zwykłych szkołach (klasy in-

tegracyjne). W związku z tym poja-

wia się problem, jak włączać tych 

uczniów w system, jak zorganizo-

wać nauczanie w takich klasach. 
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Inną kwestią jest również duże 

zróżnicowanie uczniów w jednym 

zespole klasowym, jeśli chodzi ich 

zdolności do nauki i chęci uczenia 

się. Pamiętajmy także, że uczniowie 

bardzo zdolni również wymagają in-

nego podejścia. Nauczyciele potrze-

bują więc modelu nauczania dosto-

sowanego do zróżnicowanych po-

trzeb uczniów w XXI wieku. Jed-

nym z nich jest indywidualizacja me-

tod pracy.  Dr Morrison przytoczył 

definicję indywidualizacji za T. Hall: 

to podejście do nauczania i uczenia 

się z uwzględnieniem różnych moż-

liwości uczniów w ramach tej samej 

klasy. Celem jest maksymalizacja 

rozwoju  i indywidualnych osiągnięć 

każdego z nich, z uwzględnieniem 

jego możliwości, bez oczekiwania,  

że to uczeń ma dostosować się do 

programu nauczania. Indywidualiza-

cja nie polega na tym, że będziemy 

uczyć wszystkich w jednakowy spo-

sób lub będziemy „uśredniać” nau-

czanie do poziomu reprezentowa-

nego przez większość dzieci. Indy-

widualizacja metod nauczania opiera 

się na założeniu, że skoro zaintere-

sowania, style uczenia się, możliwo-

ści i wcześniejsze doświadczenia po-

szczególnych uczniów mają wypływ 

na ich wyniki w nauce, to należy 

stosować odpowiednio zróżnicowa-

ne strategie nauczania, materiały 

edukacyjne i tempo nauki. Punktem 

wyjścia do zastosowania indywidua-

lizacji metod nauczania jest rozpo-

znanie: 

 gotowości ucznia (kompetencje 

ucznia lub możliwości przyswaja-

nia nowego materiału),  

 jego zainteresowań (wynikających 

z wewnętrznej motywacji)  

 p r o f i l u  u c z e n i a  s i ę 

(indywidualnych preferencji 

„ODPOWIEDZIALNI NAUCZYCIELE” -  

III Międzynarodowa Konferencja  „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji” 



 

1 3  

N R  1 3  /  2 0 1 3  

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

N
a
d
zo

r p
e
d
a
g
o
g
ic

zn
y
 w

 p
ra

k
ty

c
e
 

i stylu uczenia się)  

W oparciu o znajomość tych da-

nych możemy różnicować co naj-

mniej trzy elementy lekcji: 

 treść - wiedza, jaką uczeń ma 

zdobyć lub sposób, w jaki ma 

uzyskać wymagane informacje, 

 proces - zadania, które wykonuje 

uczeń, aby zrozumieć przekazy-

waną treść, 

 wyniki - powtarzanie, stosowanie 

i poszerzanie wiedzy zdobytej na 

lekcji.  

Na czym polega różnicowanie  

w tych trzech elementach lekcji, a 

co nim nie jest? Dr Morrison podał 

przykłady działań, które nie są indy-

widualizacją nauczania.  

Różnicowanie nie polega na: 

 zadawaniu zdolniejszym uczniom 

większej ilości pracy na tym sa-

mym poziomie, 

 wymaganiu od uczniów, którzy 

przyswoili dany materiał, aby 

uczyli tych, którzy mają z tym 

problemy, 

 dawaniu wszystkim uczniom tych 

samych zadań przez większość 

czasu, 

 tworzeniu „grup samopomocy”, 

które nie budują indywidualnej 

odpowiedzialności uczniów lub 

nie koncentrują się na treściach 

nowych dla wszystkich uczniów, 

 skupianiu się na słabych stronach 

uczniów i ignorowaniu ich moc-

nych stron, 

 indywidualizacji pracy wyłącznie 

na podstawie różnic w odpowie-

dziach uczniów na te same pole-

cenia. 

Różnicowanie polega na: 

 zadawaniu różnych poleceń, do-

stosowanych do poziomu po-

szczególnych uczniów, w ramach 

tej samej jednostki lekcyjnej, 

 pozwalaniu uczniom na wybiera-

nie, z pomocą nauczyciela, sposo-

bów uczenia się i prezentacji 

zdobytej wiedzy, 

 pozwalaniu uczniom na pomijanie 

tematów, w których już mają 

wiedzę i zapoznawanie się we 

własnym tempie z nowym mate-

riałem, 

 tworzeniu kółek zainteresowań, 

w ramach których uczniowie 

mogą wykonywać polecenia do-

stosowane do indywidualnych 

sposobów uczenia się, możliwo-

ści i zainteresowań, 

 stawianiu wszystkim uczniom 

wysokich wymagań dostosowa-

nych do ich indywidualnych 

możliwości, 

 takim opracowywaniu zadań 

lekcyjnych, aby wymagały one 

dużego poziomu krytycznego 

myślenia, ale dopuszczały róż-

nego rodzaju odpowiedzi, 

 umożliwianiu uczniom posze-

rzania wiedzy w dziedzinach, 

które ich interesują. 

Prelegent przedstawił także 

przykładowe metody nauczania 

wspierające uczniów z trudnościa-

mi w czytaniu, np. korzystanie  

z materiałów do czytania na róż-

nym poziomie trudności, nagry-

wanie materiałów do czytania, 

sporządzanie list z trudnymi wyra-

zami lub trudną pisownią stosow-

nie do wiedzy poszczególnych 

uczniów, przedstawianie treści za 

pomocą technik audiowizualnych, 

pomoc w uczeniu się czytania na 

głos, stosowanie metod słucho-

wych, np. audiobooków (często 

uczniowie nie mają problemu ze 

zrozumieniem tylko z czytaniem). 

Nie ma sprzeczności pomiędzy 

programem nauczania a indywidu-

alizacją metod nauczania. Program 

nauczania obejmuje treści, które 

uczniowie mają przyswoić, czyli 

czego uczyć, zaś różnicowanie 

(indywidualizacja) wskazuje, jak 

uczyć. Innymi słowy, indywiduali-

zacja metod nauczania pokazuje, 

jak przekazywać tę samą wiedzę 

różnym uczniom, stosując zróżni-

cowane metody nauczania. 

(Tomlinson, 2000). 

„Niewidoczna konieczność: 

tworzenie kultury szkoły 

w celu kształtowania lide-

rów” to temat kolejnej sesji, któ-

rej treść warto przybliżyć. Była 

ona poświęcona studium przypad-

ku i przedstawiała chicagowską 

szkołę Polaris Charter Academy,  

na przykładzie której prześledziliśmy 

powiązania pomiędzy kształtowa-

niem silnej pozytywnej kultury 

szkolnej a przygotowywaniem 

uczniów i nauczycieli do pełnienia 

ról liderów w ich środowiskach 

szkolnych i pozaszkolnych. Sesję tę 

prowadzili wspólnie Michelle Navar-

re, dyrektor szkoły Polaris, i Roel 

Vivit, wicedyrektor. Polaris Charter 

Academy została założona w 2007 

roku jako szkoła ośmioklasowa. 

Podstawą nauczania jest przekona-

nie, że dzieci najlepiej uczą się po-

przez działanie, dlatego nauka w tej 

szkole odbywa się głównie poza jej 

murami w oparciu o nauczanie eks-

pedycyjne. Misją Polaris jest kształ-

cenie zmotywowanych, twórczych  

i myślących krytycznie uczniów, któ-

rzy po jej opuszczeniu będą potrafili 

zdobywać wiedzę przez całe życie 

oraz będą ludźmi o dużym poczuciu 

odpowiedzialności osobistej i oby-

watelskiej. Właściwie można by po-

wiedzieć, że misja tej szkoły niewie-

le się różni od misji wielu polskich 

szkół, bo czyż nie zakładają one dą-

żenie w swej pracy do osiągnięcia 

tych samych celów? Ciekawe są na-

tomiast sposoby realizacji tej misji  

w Polaris Charter Academy, które 

opierają się o pięć praktyk: 

1. Program nauczania. 

2. Nauczanie. 

3. Ocenianie. 

4. Kultura i charakter. 

5. Przywództwo. 

Program nauczania opracowują 

nauczyciele. Jest on dostosowany do 

obowiązujących norm i odpowiada 

na rzeczywiste potrzeby i problemy 

uczniów, dlatego też jego treści oraz 

wymagane umiejętności spotykają  

się z żywym zainteresowaniem dzie-

ci. W szkole nie ma podręczników. 

Program realizowany jest głównie 

poprzez nauczanie ekspedycyjne,  

tj. poza murami szkoły. Są to zajęcia 
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wtórek, refleksji, krytycznego 

wsparcia, formularzy i pomocy spe-

cjalistów.  Oprócz uzyskiwania ocen 

formalnych uczniowie gromadzą do-

wody swoich postępów oraz przed-

stawiają przemyślenia na temat wła-

snego rozwoju (co już umieją, czego 

się nauczyli) zarówno ustnie, jak  

i formie pisemnej. Wyniki swojej 

pracy umieszczają w specjalnym 

portfolio, zaś trzy razy w roku orga-

nizują konferencje dla rodziców, 

które sami prowadzą. W czasie ta-

kiej konferencji przedstawiają swoje 

osiągnięcia, dyskutują, rozmawiają  

o postępach w nauce, wyjaśniają 

oceny, prezentują dowody na to, jak 

przebiega ich rozwój emocjonalny  

i edukacyjny. To oni są liderami 

swojej nauki, przyjmują odpowie-

dzialność za proces uczenia się. Ro-

dzice, uczestniczący w konferencji, 

często nie mogą uwierzyć w to, że 

ich dzieci tyle już osiągnęły, nierzad-

ko bywają wzruszeni do łez.  

Kultura i charakter. Kultura Po-

laris  opiera się na pięciu warto-

ściach, które stanowią fundament 

nauczania oraz wyznaczają naczelne 

zasady życia w szkole i poza nią. 

Są to: 

 Uczciwość. 

 Współczucie. 

 Ciekawość Świata. 

 Krytyczne Myślenie. 

 Aktywność Obywatelska. 

 

Uczniowie co roku wybierają jedną 

z Wartości Polaris, a następnie sta-

wiają sobie cele w zakresie nauki  

i zachowania, które pozwolą im tę 

wartość pielęgnować. Wszyscy, za-

równo dzieci, jak i dorośli, zobowią-

zani są do solidnej pracy i mogą li-

czyć na wsparcie w dążeniu do lep-

szych wyników. Nauczanie i uczenie 

się powinno być źródłem radości. 

Tradycje szkoły (m.in. zebrania spo-

łeczności szkolnej, wystawy prac 

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

dzicom oraz innym uczniom pod-

czas szkolnego święta, a film został 

również pokazany w pobliskich 

szkołach podstawowych, aby ich 

uczniowie mogli zrozumieć znacze-

nie pszczół dla środowiska. Wypra-

wy ekspedycyjne mają na celu roz-

wijanie krytycznego myślenia. Ucz-

niowie przeprowadzają badania, 

oceniają zebrane informacje z róż-

nych punktów widzenia, szukają 

odpowiedzi na pytania wiodące. 

Mają możliwość sprawdzenia róż-

nych teorii, obrony własnych po-

mysłów oraz krytycznego przyjrze-

nia się wynikom własnej pracy. 

Uczą się odpowiedzialności osobi-

stej i obywatelskiej.  

Nauczanie. W jego trakcie nau-

czyciele starają się tworzyć środo-

wisko odkrywczej nauki, stawiają 

na rozwijanie  dociekliwości 

uczniów, nieszablonowego i kry-

tycznego myślenia, umiejętności 

rozwiązywania problemów i współ-

pracę. Stosują zasadę: „nauczyciele 

mówią mniej, a uczniowie mówią  

i myślą więcej”. Lekcje mają jasno 

określony cel, a odpowiedzialność 

za jego osiągnięcie spoczywa także 

na uczniach. Czasami nauczyciele 

mówią dzieciom: „naucz się tego, 

bo to może ci się przydać w przy-

szłości”. W Polaris nauczyciele mó-

wią: „naucz się dzisiaj i zrób dzisiaj, 

wykorzystaj wiedzę i umiejętności 

już dzisiaj”. Warto dodać, że szkoła 

nie uczy „pod testy”, a jednak wy-

niki jej uczniów w testach normali-

zowanych są wysokie i stale rosną. 

Ocenianie. W ocenianiu stosuje 

się takie metody, w które zaangażo-

wani są sami uczniowie i które po-

zwalają im skupić się na celach za-

wartych w programie nauczania 

oraz podnieść wyniki w nauce. 

Dzieci stale oceniają i poprawiają 

wyniki w nauce przy pomocy po-

w terenie, studia przypadków, pro-

jekty, prace pod okiem specjalistów. 

W zależności od ekspedycji różne 

przedmioty są w niej zintegrowane. 

Kładzie się nacisk na szczegółowość 

(studia przypadków), a nie na czas. 

Każda ekspedycja zawiera 2-3 studia 

przypadków i może trwać od 10 ty-

godni do połowy roku szkolnego. 

Nauczyciele nie zawsze są eksperta-

mi, korzystają z pomocy specjali-

stów, uczą się razem z dziećmi. Po-

przez kontakt ze specjalistami ucz-

niowie poznają wiele zawodów, co 

pomaga im zastanowić się nad tym, 

kim chcieliby być w przyszłości. Efekt 

pracy badawczej przedstawiany jest 

odbiorcom także spoza danej klasy. 

Mieliśmy okazję obejrzeć wyniki wy-

prawy ekspedycyjnej pod nazwą 

„Uratujmy piękne pszczoły”, w ra-

mach której uczniowie klasy pierw-

szej i drugiej opracowywali dwa stu-

dia przypadków:  
1. Jaka pszczoła?  - obejmujący nastę-

pujące treści: anatomia i rodzaje 

pszczół, cykl życia pszczoły - po-

równanie z cyklem życia innych 

owadów i organizmów żywych, 

zapylanie roślin. 

2. Pszczelarze - na czym polega ich 

praca. 

Pytania wiodące tej ekspedycji kon-

centrowały się na ważności pszczół 

miodnych dla człowieka i ich ochro-

nie. Uczniowie mieli zajęcia w tere-

nie, odwiedzali oranżerię Garfield 

Park Conservatory, rozmawiali 

z pszczelarzami m.in. o metodach 

zbierania miodu, a w ramach prac 

społecznych opiekowali się ulem. 

Produktami finalnymi tej ekspedycji 

były: klasowa książka na temat ana-

tomii pszczół zredagowana w stylu 

informacyjnym przez uczniów, ry-

sunki, plakaty promujące ochronę 

tych owadów oraz film dokumental-

ny o pszczołach, nagrany przez 

uczniów do ich własnego scenariu-

sza. Książka prezentowana była ro-

N
a
d
zo

r p
e
d
a
g
o
g
ic

zn
y
 w

 p
ra

k
ty

c
e
 

N R  1 3  /  2 0 1 3  



1 5  

N R  1 3  /  2 0 1 3  

O Ś W I A T A  O P O L S K A  

N
a
d
zo

r p
e
d
a
g
o
g
ic

zn
y
 w

 p
ra

k
ty

c
e
 

trudności. Jedną z nich jest znale-

zienie nauczycieli, którzy mają 

wiarę w taki sposób pracy, jakim 

jest nauczanie ekspedycyjne. Za-

nim zatrudni się nauczyciela, musi 

on przejść całą procedurę z tym 

związaną (od obserwacji zajęć, 

poprzez rozmowę i samodzielne 

poprowadzenie zajęć, następnie 

kolejną rozmowę z grupą nauczy-

cieli i dopiero potem następuje 

decyzja o zatrudnieniu). Innym 

problemem jest brak wiary rodzi-

ców w to, że ich dziecko może 

daną rzecz zrobić, może coś osią-

gnąć. Szkoła wymaga, aby w pra-

cach terenowych rodzice, przy-

najmniej raz w roku, brali udział  

z uczniami. Rozbudzaniu wiary 

rodziców w  zdolności ich dzieci 

służą też wspomniane wyżej kon-

ferencje. Często są oni zaskocze-

ni, że ich dziecko w tak jasny  

i przejrzysty sposób opisuje, cze-

go się nauczyło. Kolejną trudno-

ścią jest, aby nie wykorzystywać 

środowisk, z których uczniowie 

pochodzą, jako wymówki. Nau-

czyciele starają się traktować ze-

wnętrzne uwarunkowania jako 

wyzwania do pracy, a nie jako 

usprawiedliwienia możliwych nie-

powodzeń. Uczestnicy sesji  

o szkole Polaris za szczególnie in-

spirujące uznali: 

 sposób budowania zespołu nau-

czycieli i uczniów, 

 procedurę zatrudniania nauczy-

cieli, 

 planowanie ekspedycji, 

 rolę rodziców i czerpanie z za-

sobów środowiska, 

 kształcenie potencjału przywód-

czego – „liderzy światła”, konfe-

rencje dla rodziców, 

 podchodzenie do zewnętrznych 

uwarunkowań jako wyzwań,  

a nie usprawiedliwień 

 korzystanie z własnych zasobów 

w rozwiązywaniu problemów – 

co my sami możemy zrobić, co 

możemy zmienić 

Polaris Charter Academy w Chi-

cago to szkoła ze wszech miar in-

teresująca, w której nauczyciele 

wierzą, że wszystkie dzieci mogą 

osiągać bardzo dobre wyniki  

w nauce, jeśli tylko aktywnie za-

angażuje się je w proces uczenia  

i zastosuje urozmaicone metody 

nauczania dostosowane do indy-

widualnych potrzeb uczniów. Po-

laris wykorzystuje jeszcze wiele 

innych ciekawych rozwiązań, np. 

w zakresie oceniania zachowania 

uczniów czy też współpracy nau-

czycieli i ich doskonalenia, ale to 

już materiał na inny artykuł.  

W trakcie III Międzynarodowej 

Konferencji „Jakość edukacji czy/i 

jakość ewaluacji” podejmowano 

tematy ważne dla polskiej oświa-

ty w kontekście jakości edukacji  

i ewaluacji oraz nowych wyzwań, 

jakie stawia przed nauczycielami 

współczesność. Zaproszeni prele-

genci byli praktykami, prezento-

wali więc trendy i rozwiązania 

sprawdzone w oświacie polskiej 

lub światowej, inicjowali interesu-

jące dyskusje. Wartością dodaną 

każdej konferencji jest też pozna-

wanie nowych ludzi, wymiana do-

świadczeń, ciekawych pomysłów  

i inspiracji. Spotkałam tam wielu 

nauczycieli z pasją, którzy chcieli 

się dowiedzieć, jak mogą praco-

wać jeszcze lepiej, uczyć cieka-

wiej, wykorzystując nowe tech-

nologie, rozbudzać pasje  

w uczniach, budować w nich wia-

rę we własne możliwości, zachę-

cać do aktywności. To właśnie 

byli odpowiedzialni nauczyciele. 

Jolanta Jaworek  

starszy wizytator  

Kuratorium światy w Opolu  

uczniów, prace społeczne) pozwa-

lają poznać, rozwijać i docenić 

zdolności każdego ucznia (w tym 

zdolności przywódcze).  

Przywództwo. W Polaris przy-

wództwo jest współdzielone, tzn. 

należy do administracji, uczniów, 

rodziców i nauczycieli. Oczekuje 

się, że każdy będzie gotów podjąć 

się tego zadania. Co tydzień,  

w piątek po południu, odbywa się  

specjalna ceremonia dla Początku-

jących Przywódców. Gromadzi 

ona całą społeczność szkolną.  

W jej trakcie wyróżnia się 

uczniów, którzy dają dobry przy-

kład innym, właściwie pielęgnują 

jedną albo kilka wartości Polaris 

(nominacje w pięciu kategoriach). 

Są to tzw. uczniowie światła, będą-

cy wzorem dla innych. Otrzymują 

specjalne koszulki z gwiazdą dla 

Początkującego Przywódcy. Mogą 

je nosić zamiast mundurka szkol-

nego, przypominając tym samym 

pozostałym dzieciom o warto-

ściach, nad którymi należy praco-

wać. Uczeń może zdobyć pięć no-

minacji. Od ich ilości uzależniony 

jest kolor koszulek z gwiazdą. 

Pierwsza koszulka jest czarna,  

a ostatnia złota. Przywódcy światła 

asystują dyrektor szkoły, Michelle 

Navarre, w utrzymaniu dyscypliny 

i bezpieczeństwa. Jeśli zdarzy się 

jakiś problem, uczniowie u nich 

mogą znaleźć pomoc. Najpierw 

szuka się pomocy wewnątrz (co 

my możemy zrobić, aby rozwiązać 

problem), a nie na zewnątrz. Ro-

dzice również są mile widziani jako 

aktywni uczestnicy życia szkoły. 

Mogą brać udział w specjalnych 

programach, w czasie których po-

znają sposoby pozwalające wspie-

rać naukę dzieci w domu. Są rów-

nież zapraszani do udziału w róż-

nych wydarzeniach. Szkoła w reali-

zacji swoich zadań napotyka też na 
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Aurelia Stępień, Zofia Sochacka 

Od wielu miesięcy Kuratorium 

Oświaty w Opolu podejmuje 

różnorodne działania związane  

z promowaniem obniżenia wie-

ku szkolnego. Szczególna inten-

syfikacja spotkań, konferencji, 

działań informacyjnych nastąpiła 

od lipca 2012r. i trwa do dnia 

dzisiejszego. W tym okresie zo-

stała zorganizowana konferencja 

informacyjna skierowana do ro-

szkoły mają ogromną autonomię, 

która ściśle wiązać się powinna  

z odpowiedzialnością w podejmo-

waniu rozmaitych decyzji i rozwią-

zywaniu problemów. Dobra szkoła 

to szkoła efektywna w każdym 

aspekcie, kierowana przez dobrego 

dyrektora, stale w drodze do po-

prawy jakości. 

W podsumowaniu dyskusji główne 

jej wątki odniesiono do propozycji 

nowych wymagań państwa wobec 

szkół i placówek. Spotkanie zakoń-

czono przedstawieniem nowego 

sposobu organizowania wsparcia dla 

szkół, które zaprezentowała Anna 

Dzierżan – dyrektor PODN  

w Kluczborku. 

 

 

Krystyna Czollek 

Dyrektor Wydziału Ewaluacji i Kontroli  

Kuratorium Oświaty w Opolu 

Krystyna Czollek 

 

18 kwietnia 2013 roku w siedzi-

bie Wydziału Ewaluacji i Kontro-

li, przy ul. Mickiewicza 1 odbyła 

się „Debata o dobrej szkole”, 

zorganizowana przez Kuratorium 

Oświaty w Opolu we współpracy 

z zespołem projektu „Program 

wzmocnienia efektywności syste-

mu nadzoru pedagogicznego  

i oceny jakości pracy szkoły etap 

III” realizowanego przez Ośro-

dek Rozwoju Edukacji w Warsza-

wie w partnerstwie z Uniwersy-

tetem Jagiellońskim i Erą Ewalua-

cji. Celem spotkania była przede 

wszystkim refleksja nad cechami 

dobrej szkoły, ale także zapre-

zentowanie na jej tle wymagań 

państwa oraz zapoznanie uczest-

ników z projektowanymi zmiana-

mi w zakresie wspierania szkół  

i placówek oświatowych. Spotka-

nie rozpoczął Opolski Wicekura-

tor Oświaty Rafał Rippel. 

Zebrani w panelu dyskusyjnym go-

ście – dyrektorzy szkół różnego 

szczebla (Aleksander Iszczuk – 

ZSO nr II w Opolu, Robert Na-

wrocki – PSP nr 10 w Opolu, Lucy-

na Dzikiewicz-Niski – PG nr 5  

w Opolu, Jolanta Lamm – ZS Gmi-

ny Izbicko, Marek Białokur – Uni-

wersytet Opolski, ZSO nr III  

w Opolu)  przedstawili swoje prze-

myślenia na temat cech dobrej 

szkoły. Zwrócili między innymi 

uwagę na atmosferę tworzona 

przez nauczycieli, ofertę edukacyj-

na i jej różnorodność, indywiduali-

zowanie pracy z uczniami, umiejęt-

ności i kwalifikacje kadry pedago-

gicznej, a także umiejętność włącza-

nia rodziców. Zdaniem uczestni-

ków debaty – dyrektorów, nauczy-

cieli, samorządowców, rodziców, 

niezwykle ważne jest, by szkoła nie 

b y ł a  s am otn ą  w y sp ą ,  b y 

„współdziałała ze środowiskiem, ale 

jednocześnie, by z nią współdziała-

no”. Zwrócono też uwagę, że 

O dobrej szkole 

Sześciolatki – witajcie w szkole ! 

dziców dzieci sześcioletnich  

pt. „Sześciolatek idzie do szkoły”. 

Uczestniczyło w niej ponad 100 ro-

dziców dzieci sześcioletnich.  

W trakcie spotkania rodzice dzieci 

sześcioletnich, które uczęszczają 

już do szkoły dzielili się swoimi do-

świadczeniami w tym zakresie, mó-

wili trudach podejmowania takiej 

decyzji, ale też korzyściach płyną-

cych z wcześniejszej edukacji małe-

go dziecka. Kontynuacją tej formy 

spotkań z rodzicami była zorganizo-

wana w marcu 2013r. konferencja  

pt. „Trochę inaczej w edukacji ma-

łego dziecka”, w której uczestniczy-

ło ponad 180 osób. Ideą konferencji 

było pokazanie w formie dobrych 

praktyk w jaki sposób umiejętnie 

upowszechniać edukację wcze-

snoszkolną z pożytkiem dla dziecka 

i rodzica. Przedstawiono doświad-

czenia organów prowadzących  

w zakresie prowadzenia edukacji 
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przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 

prezentowano różnorodne, szkol-

ne  praktyki sprzyjające nauce  

i wypoczynkowi małego dziecka  

w szkole, omawiano ciekawe for-

my pracy z dziećmi sześcioletnimi. 

Dopełnieniem konferencji była 

prezentacja wyników ankiety po-

kazująca umiejętności dziecka sze-

ścioletniego i dziecka siedmiolet-

niego oraz refleksje rodziców na 

temat pobytu i nauki ich sześcio-

letnich dzieci w szkole podstawo-

wej. 

W lutym 2013r. zorganizowano 

powiatowe narady z przedstawi-

cielami JST oraz dyrektorami szkół 

i placówek oświatowych woj. 

opolskiego podczas których obok 

spraw związanych z prowadzonym 

nadzorem pedagogicznym, głów-

nym tematem uczyniono kwestię 

obniżenia wieku szkolnego. Pro-

mowano również II edycję Kon-

kursu Ministra Edukacji Narodo-

wej „Mam 6 lat”, którego kulmina-

cją była wojewódzka Gala podsu-

mowująca konkurs w woj. opol-

skim. Gala odbyła się 15 marca 

2013r. z udziałem Minister Eduka-

cji Narodowej, Krystyny Szumilas. 

W skierowanym do rodziców 

dzieci przedszkolnych i szkół pod-

stawowych, konkursie wzięło 

udział ponad 50 placówek z całego 

województwa. Najlepsi otrzymali 

nagrody i wyróżnienia z rąk Pani 

Minister podczas wspomnianej  

Gali. 

Przeprowadzono monitoring stanu 

przygotowania gmin i szkół pod-

stawowych na przyjęcie sześciolat-

ków do szkół. Zorganizowano  

28 spotkań w gminach, gdzie odse-

tek dzieci sześcioletnich, jakie po-

szły do tej pory do szkoły był bar-

dzo niski. W spotkaniach, obok 

przedstawicieli organu prowadzą-

cego, wzięli udział dyrektorzy 

szkół i przedszkoli na danym tere-

nie. W 65 szkołach podstawowych 

przeprowadzono diagnozę ich 

przygotowania do przyjęcia dzieci 

sześcioletnich w zakresie bazy, wa-

runków oraz podejmowania przez 

szkołę działań w zakresie doskona-

lenia zawodowego nauczycieli. 

Stwierdzono, że większość szkół 

jest dobrze przygotowana pod 

względem bazy i wyposażenia do 

przyjęcia sześciolatków. Dysponu-

ją odpowiednią liczbą miejsc dla 

dzieci, maja wyodrębnione miejsca  

do zabawy, często posiadają wypo-

sażenie i place zabaw zakupione  

ze środków programu rządowego 

„Radosna Szkoła”. Przedszkola 

systematycznie współpracują  

ze szkołami podstawowymi  

w zakresie integracji dzieci. Przed-

szkolaki są zapraszane na wspólne 

zajęcia oraz imprezy, odbywają się 

spotkania i konsultacje z pracow-

nikami poradni psychologiczno-

pedagogicznych, a nauczyciele ko-

rzystają z różnorodnych form do-

skonalenia zawodowego, na któ-

rym poruszana jest problematyka 

pracy z dzieckiem sześcioletnim. 

Pracownicy Kuratorium Oświaty 

w Opolu udostępniali również  

dyrektorom, nauczycielom oraz 

rodzicom materiały informacyjne  

w postaci, ulotek, folderów, plaka-

tów i broszur. Na stronie interne-

towej Kuratorium Oświaty jest 

prowadzona, stale uzupełniana  

i wzbogacana o nowe informacje 

zakładka dla rodziców. Znajdują 

się na niej: listy Ministra Edukacji 

Narodowej, Opolskiego Kuratora 

Oświaty skierowane do rodziców, 

przykłady dobrych praktyk, pełna 

informacja dotycząca obniżenia 

wieku szkolnego, materiały  

i artykuły, odpowiedzi na najczę-

ściej zadawane pytania, numery  

infolinii oraz linki do stron podej-

mujących problematykę obniżenia 

wieku szkolnego.  

 

Aurelia Stępień  

Dyrektor Wydziału Wspomagania  

i Strategii Edukacyjnej  

Zofia Sochacka  

Dyrektor Wydziału Kształcenia  

i Wychowania  

Kuratorium Oświaty w Opolu 
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Dorota Wieczorek 

Tradycyjnie, od wielu lat 

Opolski Kurator Oświaty wraz  

z Młodzieżowym Domem Kultury 

w Opolu oraz Regionalnym Cen-

trum Rozwoju Edukacji w celu do-

skonalenia pracy szkół w zakresie 

wspierania rozwoju uczniów 

szczególnie uzdolnionych rozpo-

znawania i rozwijania ich uzdolnień  

i zainteresowań uczniów oraz 

tworzenia płaszczyzny pozytywnej 

i twórczej rywalizacji między 

uczniami (i szkołami) zorganizował  

siedem wojewódzkich konkur-

sów przedmiotowych dla 

uczniów szkół podstawowych 

województwa opolskiego: 

 konkurs polonistyczny 

 konkurs języka angielskiego 

 konkurs języka niemieckiego 

 konkurs historyczny 

 konkurs matematyczny 

 konkurs przyrodniczy 

 konkurs techniczny 

oraz jedenaście wojewódzkich 

konkursów przedmiotowych 

dla uczniów gimnazjów woje-

wództwa opolskiego: 

 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, podobnie jak 

w latach poprzednich, odbywały 

się w trzech etapach: szkolnym, 

miejskim/gminnym i wojewódz-

kim. Etap szkolny konkursu prze-

prowadzała szkolna komisja kon-

kursowa, którą powołał dyrektor 

spośród nauczycieli pracujących 

w danej szkole. Komisje konkur-

sowe m.in. przygotowują zadania 

konkursowe w oparciu o za-

twierdzone przez Opolskiego 

Kuratora Oświaty regulaminy. 

Uczeń, aby zakwalifikować się do 

etapu miejskiego/gminnego musi 

uzyskać co najmniej 75% punk-

tów możliwych do zdobycia. Etap 

miejski/gminny przeprowadza 

miejska/gminna komisja konkur-

sowa, w skład której wchodzą 

nauczyciele zatrudnieni odpo-

wiednio w szkołach podstawo-

wych lub gimnazjach danego mia-

sta lub gminy. Zadania konkurso-

we, zarówno na etap miejski/

gminny jak i wojewódzki, przygo-

towywała wojewódzka komisja 

konkursowa powołana przez 

Opolskiego Kuratora Oświaty. 

Odbiór przygotowanych zadań 

konkursowych odbywał się  

w określonych dniach w siedzibie 

Młodzieżowego Domu Kultury  

w Opolu. I etap konkursów - etap 

szkolny przeprowadzono do 

26.11.2012 r. Łącznie uczestniczy-

ło w nim 15 949 uczniów ze szkół 

podstawowych oraz 14 866  

uczniów z gimnazjów. Poniższa ta-

bela przedstawia liczbę szkół pod-

stawowych i gimnazjów oraz 

uczniów województwa opolskiego, 

biorących udział w poszczególnych 

konkursach przedmiotowych na 

etapie szkolnym i miejskim/

gminnym w roku szkolnym 

2012/2013 

II etap konkursów – etap 

miejski/gminny przeprowadzo-

no do 27.01.2013 r. szkoły podsta-

wowe natomiast do 04.03.2013r. 

szkoły gimnazjalne. Łącznie uczest-

niczyło w nim  4 727 uczniów ze 

szkół podstawowych oraz 4 796 

uczniów z gimnazjów. Do etapu 

wojewódzkiego zostali zakwalifiko-

wani uczniowie, którzy uzyskali co 

najmniej 85% punktów możliwych 

do zdobycia na etapie miejskim/

gminnym, a ich prace zostały pozy-

tywnie zweryfikowane przez woje-

wódzką komisję konkursową.  

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów  
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Wszyscy uczniowie którzy 

przystąpili do etapu wojewódzkiego 

otrzymali tytuł finalisty, natomiast 

uczniowie, 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. 

Wyłoniono 268 finalistów ze 

szkół podstawowych i 460  z g imna-

z jów a  następn ie  99 laureatów ze 

szkół podstawowych i 154 z gimna-

zjów. Szczegółowe dane przedstawia 

tabela Konkursy przedmiotowe 

corocznie budzą duże zainteresowanie 

wśród uczniów. 

Konkurs 
Liczba szkół  

etapu szkolnego 

Liczba uczniów  

etapu szkolnego 

Liczba uczniów za-

kwalifikowanych do 

etapu miejskiego/

gminnego 

Szkoły podstawowe 

polonistyczny 319 2685 877 

języka angielskiego 298 3326 848 

języka niemieckiego 190 1599 513 

historyczny 273 2048 614 

matematyczny 316 3081 671 

przyrodniczy 304 3210 974 

techniczny 64 1000 230 

Razem 1 764 16 949 4 727 

Gimnazja 

polonistyczny 148 1869 769 

języka angielskiego 132 2836 618 

języka niemieckiego 127 1839 571 

historyczny 131 1452 465 

matematyczny 132 1799 455 

biologiczny 133 1656 506 

fizyczny 116 925 362 

geograficzny 128 1414 422 

chemiczny 124 1076 420 

techniczny 52 900 180 

informatyczny 46 143 28 

Razem 1269 15 909 4 796 

Uroczyste wręczenie nagród finalistom i laureatom Wojewódzkich  

Konkursów Przedmiotowych 
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  Liczba finalistów Liczba laureatów 

Szkoły podstawowe 

polonistyczny 35 7 

języka angielskiego 54 17 

języka niemieckiego 9 56 

historyczny 17 6 

przyrodniczy 10 4 

matematyczny 11 1 

techniczny 33 8 

Razem 169 99 

Gimnazjum 

polonistyczny 33 10 

języka angielskiego 13 6 

języka niemieckiego 11 46 

historyczny 47 11 

matematyczny 84 10 

biologiczny 20 27 

fizyczny 23 6 

geograficzny 11 11 

chemiczny 14 16 

techniczny 25 8 

informatyczny 25 3 

Razem 306 154 

W bieżącym roku szkolnym naj-

większą popularnością wśród 

uczniów szkół podstawowych na-

szego województwa cieszyły się 

konkursy: języka angielskiego, 

języka niemieckiego i języka 

polskiego, natomiast wśród 

uczniów gimnazjów oprócz kon-

kursów matematycznego i hi-

storycznego, konkurs języka 

niemieckiego. Uzyskanie tytułu 

laureata to bardzo duży sukces 

zarówno dla uczniów i nauczycie-

li przygotowujących ich do udzia-

łu w konkursie jak i dla szkół, do 

których uczęszczają. Wśród fina-

listów szkół podstawowych wy-

łoniono 99 laureatów, natomiast 

w gimnazjach – 154. Najwięcej 

laureatów było w konkursach: ję-

zyka niemieckiego - 56 w szkołach 

podstawowych i 46 w gimnazjach. 

Szczególne gratulacje należą się 

uczniom, którzy otrzymali więcej 

niż jeden tytuł laureata. Udział w 

konkursach to duże przeżycie dla 

uczniów, zdobycie nowego do-

świadczenia oraz nauka zdrowej 

rywalizacji. Najlepsi uczniowie sta-

ją do konfrontacji z innymi równy-

mi sobie. Laureatami zostają tylko 

najlepsi z najlepszych. W tym roku 

uroczyste podsumowanie Woje-

wódzkich Konkursów Przedmio-

towych dla uczniów szkół podsta-

wowych i gimnazjum zorganizowa-

no podczas uroczystej gali w Fil-

harmonii Opolskiej im. Józefa El-

snera w Opolu w dniu 27 maja 

2013 r. Ceremonię uświetniły wy-

stępy młodych artystów ze studia 

piosenki Debiut mieszczącym się 

w Młodzieżowym Domu Kultury. 

Podczas uroczystości Opolski Wi-

cekurator Oświaty, Rafał Rippel 

wraz z przewodniczącymi poszcze-

gólnych komisji konkursowych wrę-

czył laureatom nagrody oraz dyplo-

my, a ich rodzicom i nauczycielom 

listy gratulacyjne.  

 

 

Dorota Wieczorek 

wizytator  

Kuratorium Oświaty w Opolu 
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Iwona Tkacz 

 

Szwajcarscy partnerzy projektu 

Comenius Regio Matematyka no-

wego wymiaru w dniach 20 -23 

marca 2013r. odwiedzili Polskę. Po 

przybyciu do Opola, zakwatero-

waniu oraz szybkim zregenerowa-

niu po podróży rozpoczął się pro-

gram wizyty zaplanowany przez li-

dera projektu Kuratorium Oświa-

ty w Opolu i partnerów lokalnych, 

którymi są: Publiczne Gimnazjum 

nr 6 w Opolu, Publiczna Szkoła 

Podstawowa nr 20 w Opolu, Ze-

spół Szkół w Dobrzeniu Wielkim 

oraz Miejski Ośrodek Doskonale-

nia Nauczycieli w Opolu. Wizyta 

rozpoczęła się 20.03.2013r.  od za-

prezentowania w kuratorium 

przez Opolskiego Wicekuratora 

Oświaty – Rafała Rippla struktury 

szkolnictwa  

i modelu nadzoru pedagogicznego 

funkcjonującego w Polsce. Zależa-

ło nam, aby zaproszeni goście za-

nim rozpoczną wizyty w szkołach, 

zostali wprowadzeni w specyfikę 

systemu szkolnictwa polskiego 

oraz zrozumieli jej odmienność 

wobec systemu szwajcarskiego.  

Pierwszym punktem wizyty  

21.03.2013r było PG nr 6 Opolu,  

a w szczególności działające przy 

nim Centrum  Nauk Przyrodni-

czych. Dyrektor szkoły – Zofia 

Godlewska z wykorzystaniem 

przygotowanej w języku niemiec-

kim prezentacji przedstawiła sys-

tem oświaty w Polsce, co stało się 

punktem wyjścia do rozważań na 

temat samej szkoły, a przede 

wszystkim działającego w szkole 

Centrum Nauk Przyrodniczych.  

W czasie prezentacji dyrektor 

omówiła istotę projektu Cen-

trum ze szczególnym zaakcento-

waniem prowadzonych zintegro-

wanych zajęć przyrodniczych 

skorelowanych także z przed-

miotami humanistycznymi, pod-

czas których, poprzez doświad-

czenia i eksperymenty pokazuje 

się uczestnikom określone zagad-

nienie przyrodnicze właśnie  

w międzyprzedmiotowym ujęciu. 

Zajęcia te prowadzone są dla 

grup zorganizowanych z przed-

szkoli i wszystkich typów szkół 

miasta i powiatu opolskiego,  

a w soboty prowadzone są zaję-

cia otwarte, w tym zajęcia dla 

osób niepełnosprawnych.  

Goście uczestniczyli 

w zajęciach prowadzonych w ra-

mach Centrum Nauk Przyrodni-

czych dla uczniów z klasy III Pu-

blicznej Szkoły Podstawowej nr 2 

oraz klasy II Zespołu Szkół Towa-

rzystwa Alternatywnego Kształce-

nia w Opolu. Temat zajęć brzmiał: 

„Porozmawiajmy o jajku”, a zapre-

zentowany został z wykorzysta-

niem ciekawych doświadczeń z fi-

zyki, matematyki i chemii. Zajęcia 

prowadziła nauczycielka fizyki –  

Krystyna Raczkowska – Tomczak, 

a rolę tłumacza pełnił Krzysztof 

Gulczyński. Zajęcia cieszyły się du-

żym zainteresowaniem ze strony 

gości oraz uczniów z uwagi na bar-

dzo atrakcyjny sposób przekazu 

oraz interesujące zagadnienia. Ucz-

niowie dowiedzieli się, co  wspól-

nego ma jajko ze sklepieniem łuko-

wym i dlaczego jajka ustawiane są 

w opakowaniach czubkami do gó-

ry, czy jajko przepuszcza powie-

trze, jak zachowuje się jajko pod-

czas obracania i staczania. Wybra-

ne doświadczenia na zajęciach 

Matematyka nowego wymiaru –  

Sprawozdanie z realizacji pobytu nauczycieli ze Szwajcarii w Opolu 



z chemii pozwoliły m.in. na znale-

zienie odpowiedzi na pytania: jak 

sprawdzić, bez rozbijania czy jajko 

jest świeże, jak działają różnorod-

ne związki chemiczne na jajka oraz 

skąd w jajku pojawia się siarkowo-

dór. Zainteresowaniem cieszyły się 

doświadczenia pokazujące m.in. jak 

zrobić gumowe jajko. Zajęcia che-

miczne prowadziła Beata Bujak, 

a tłumaczył nauczyciel języka an-

gielskiego – Mariusz Szuster. 

Udział w zajęciach matematycz-

nych rozpoczęto od rozwiązywa-

nia zadań pod hasłem „O liczeniu 

jaj”, potem jajko było elementem 

przewodnim w zadaniach geome-

trycznych, na koniec  słuchacze 

mogli uzyskać informacje na temat 

jajka Kolumba. Następnie realizo-

wane były zajęcia z matematyki na 

temat „Mnożenie jednomianów 

przez sumy algebraiczne”- ucznio-

wie ćwiczyli tę umiejętność przy 

użyciu przygotowanych przez nau-

czyciela kart pracy, pracowali 

w grupach dwuosobowych, a po-

prawność była  korygowana przez 

wybranego ucznia rozwiązującego 

zadanie przy tablicy. Zadania zo-

stały skonstruowane w sposób 

sprawdzający wiedzę i umiejętno-

ści opisane w podstawie progra-

mowej. Równie interesująca jak 

zajęcia z chemii i matematyki była 

lekcja fizyki na temat: „Co wpły-

wa na gęstość cieczy?”, która po-

zwoliła uczniom naoczne przeko-

nać się, że gęstość cieczy jest 

uzależniona od temperatury, 

uwalniających się gazów oraz  

rozpuszczenia substancji np. soli. 

Tak przygotowane i przeprowa-

dzone lekcje pozwoliły przede 

wszystkim odpowiedzieć na po-

trzeby strony szwajcarskiej, któ-

ra w korespondencji poprzedza-

jącej przyjazd poprosiła o możli-

wość obejrzenia zajęć, na  któ-

rych uczniowie odgrywają głów-

ne rolę w procesie uczenia się 

oraz formę pracy kooperatywnej. 

Na przeprowadzonych zajęciach 

dominowały metody aktywizują-

ce – metoda działań praktycz-

nych, doświadczenie, ekspery-

ment, a więc te, które pozwalają 

uczniowi na samodzielne docho-

dzenie do wiedzy. Różne formy 

pracy grupowej pozwalały gościom 

szwajcarskim włączyć się do dzia-

łań, pełnić rolę uczestników zajęć, 

ale także wchodzić w relacje  

z uczniami tłumacząc określone 

zagadnienie. Analizując pobyt dele-

gacji szwajcarskiej w PG nr 6 oraz 

funkcjonującym w jego ramach 

Centrum Nauk Przyrodniczych, 

wsłuchując się w treść prowadzo-

nych rozmów oraz patrząc na za-

angażowanie gości w realizację po-

szczególnych zajęć, można z pełną 

odpowiedzialnością stwierdzić, że 

pobyt spełnił oczekiwania określo-

ne w precyzyjnie przygotowanym 

planie wizyty. Następnie nasi 

szwajcarscy partnerzy udali się  

z wizytą do Zespołu Szkół w Do-

brzeniu Wielkim, która rozpoczęła 

się o godzinie 13.30. Pierwszym 

zaplanowanym na ten dzień przed-

sięwzięciem był belgijski taniec lu-

dowy, który goście odtańczyli 

wraz z liczną grupą uczniów i nau-

czycieli dobrzeńskiej szkoły. Na-

stępnie zaprezentowane zostały  

lekcje: z języka angielskiego, biolo-

gii i matematyki. Pierwsza z nich 

prowadzona była przez dwóch na-

uczycieli w klasie 1b PG, na temat 
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„Tajemnice Australii” i miała na 

celu powtórzenie wiedzy na te-

mat symboli Australii oraz zapo-

znanie z faktami dotyczącymi kul-

tury, historii przyrody i cieka-

wostkami tego kraju. Uczniowie 

doskonalili umiejętności słuchania 

i mówienia oraz utrwalenia czasu 

przeszłego Past Simple. Gimnazja-

liści pracowali indywidualnie, 

bądź w parach; wykorzystano 

również metodę burzy mózgów 

i nowoczesny sprzęt ICT jak: ta-

blicę interaktywną, laptopy, gło-

śniki, rzutnik multimedialny. 

Prowadzący przedsta-

wiali nowe informacje w postaci 

prezentacji multimedialnej Power 

Point, a w celu umożliwienia ucz-

niom kontaktu z żywym języ-

kiem, zaprezentowali część infor-

macji w postaci krótkich filmików 

z portalu YouTube. Przewidując  

możliwe  trudności  ze zrozumie-

niem niektórych słówek,  nauczy-

ciele  starali się stale weryfiko-

wać wiedzę i umiejętności 

uczniów. Kolejnym etapem wizy-

ty była lekcja biologii w języku 

angielskim dotycząca układu po-

karmowego człowieka, z udzia-

łem uczniów klasy II LO o profilu 

biologiczno – chemicznym. Zaję-

cia miały na celu zaprezentowa-

nie pracy w grupach. Ostatnią za-

prezentowaną lekcją była lekcja 

matematyki, której celem było 

pokazanie możliwości wykorzy-

stania nowoczesnych technologii 

w rozwiązywaniu ciekawych, 

praktycznych problemów mate-

matycznych. Uczniowie klasy ma-

turalnej pracowali w zespołach 

trzyosobowych, korzystając 

z laptopów wyposażonych  

w programy multimedialne oraz 

dostęp do Internetu, a wyniki 

swojej pracy prezentowali na ta-

blicy interaktywnej.  

Goście w czasie pracy 

grup mogli zmierzyć się z łami-

główkami logiczno-manualnymi. 

Na zakończenie wizyty  odbyło 

się spotkanie nauczycieli do-

brzeńskiej szkoły z nauczyciela-

mi szwajcarskimi, którego ce-

lem była wymiana doświadczeń 

dotycząca systemów kształcenia 

w obu państwach oraz rozmo-

wa na temat przeprowadzonych 

lekcji. W drugim dniu wizyty – 

22. 03.2013 r. zaproszeni goście 

odwiedzili ostatnią szkołę  part-

nerską  projektu Comenius Re-

gio - PSP nr  20 w Opolu.  

Dyrektor - Bożena Hebda-

Kozłowska we współpracy ze 

swoim gronem pedagogicznym 

przygotowała program wizyty  

w swojej placówce. Obejmował 

on, podobnie jak w szkołach 

poprzedzających pokazy lekcji  

z udziałem uczniów z klas II i IV, 

w ramach których goście zostali 

podzieleni na grupy obserwacyj-

ne, ale jak się później okazało 

aktywnie włączające się w reali-

zację zajęć, nawet poprzez 

udział w zabawach edukacyj-

nych. Po zajęciach rozpoczęła 

się gorąca dyskusja, szwajcarscy 

partnerzy szczególnie zaintere-

sowani byli metodami nauczania 

i wychowania stosowanymi  

w szkole w klasach najmłod-

szych i starszych.  

W oczach gości znala-

zły uznanie umiejętności na-

szych uczniów, a zawartość 

programu nauczania matematy-

ki w klasie IV wzbudziła ich po-

dziw -  uznali, że w programie 

polskim jest więcej materiału 

do opanowania niż w programie 

szwajcarskim. Cieszył nas fakt 

dużego zainteresowania i  uzna-

nia za przygotowaną część arty-

styczną w wykonaniu uczniów. 

Występy w języku niemieckim 

wzbudziły ogólny aplauz i po-

dziw dla uczniowskich umiejęt-

ności.  

Ostatnim punktem 

programu wizyty był udział  

w konferencji przygotowanej 

przez Miejski Ośrodek Dosko-

nalenia Nauczycieli w Opolu – 

czwartego lokalnego partnera 

projektu, któremu szefuje dy-

rektor Małgorzata Szeląg. 

W celu lepszego zrozumienia 

systemu edukacji polskiej przez 

naszych zagranicznych gości,  

w szczególności zadań ośrodka 

doskonalenia nauczycieli, zosta-

ła przedstawiona prezentacja na 

temat działalności, zadań, form 

doskonalenia nauczycieli, syste-

mu doradztwa metodycznego, 

priorytetowych szkoleń, współ-

pracy międzynarodowej oraz 

nadchodzących  zmian w zakre-

sie doskonalenia.  

Przyjazne spotkania, 

koleżeńskie stosunki, życzli-

wość wszystkich, sprawiły, że 

realizacja matematycznego pro-

jektu wymknęła się spod ści-

słych, często bezdusznych, ma-

tematycznych reguł. Średnia 

arytmetyczna mocy spotkań by-

ła bardzo wysoka, bo taki jest 

nowy wymiar matematycznych 

spotkań.  

 

Opracowano na podsta-

wie sprawozdań dyrektorów placó-

wek biorących udział w projekcie 

Comeniu Regio Matematyka no-

wego wymiaru. 

 

 

Iwona Tkacz 

starszy inspektor  

Kuratorium Oświaty w Opolu 
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Halina Pilarz 

 

17 maja 2013 r. w Wyższej 

Szkole Bankowej we Wrocła-

wiu (Wydział Ekonomiczny  

w Opolu) odbyła się konferen-

cja warsztatowa Programu 

eTwinning. Organizatorem kon-

ferencji była Fundacja Rozwoju 

Sytemu Edukacji, Narodowe 

Biuro Kontaktowe, Programu 

eTwinning we współpracy z Ku-

ratorium Oświaty w Opolu, 

Urzędem Marszałkowskim Wo-

jewództwa Opolskiego, Urzę-

dem Miasta Opola. Konferencja 

adresowana była do dyrekto-

rów i nauczycieli przedszkoli 

oraz wszystkich typów szkół. 

W części oficjalnej konferencji 

głos zabrali: 

 Barbara Kamińska – Członek 

Zarządu Województwa 

Opolskiego; 

 Rafał Rippel – Opolski Wice-

kurator Oświaty; 

 Krzysztof Początek – Zastęp-

ca Prezydenta Miasta Opola;  

 Radosław Rybczyński – Wice-

kanclerz Wyższej Szkoły Ban-

kowej we Wrocławiu Wy 

dział Ekonomiczny w Opolu; 

  Tomasz Szymczak – Dyrek-

tor Programu eTwinning. 

W sesji plenarnej przedstawi-

ciele Narodowego Biura Kon-

taktowego Programu eTwinning 

przedstawili cele i założenia 

programu eTwinning oraz ko-

rzyści wynikające z europejskiej 

współpracy szkół w ramach 

programu. 

Następnie zaprezentowano 

przykłady dobrej praktyki reali-

zowanych projektów:  

 Bronisława Niespor – amba-

sador programu eTwinning  

w województwie opolskim, 

nauczyciel Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 8 w Opolu; 

 Małgorzata Kalińska – nauczy-

ciel Przedszkola Publicznego 

nr 2 w Lewinie Brzeskim; 

 Stanisława Czerezdrecka – 

nauczyciel Zespołu Szkół w 

Dąbrowie, prezentacja pro-

jektu „The Rainbow Village”- 

laureat europejskiego kon-

kursu eTwinnig 2013 w kate-

gorii 12-15 lat oraz , nagrody 

dla najlepszego projektu z ca-

łej Europy. 

 Halina Pilarz – koordynator 

wojewódzki Programu 

eTwinning, st. wizytator Ku-

ratorium Oświaty w Opolu 

przedstawiła prezentację „Jak 

projekt eTwinning wpisuje się 

realizację podstawy progra-

mowej kształcenia ogólnego 

oraz pomaga osiągnąć wy-

magania awansu zawodowe-

go”.  

Po przerwie odbyła się część 

warsztatowa w laboratoriach 

komputerowych prowadzona 

przez ambasadora i trenerów 

programu eTwinning. Sesja 

obejmowała następujące zagad-

nienia: 

 Rejestracja szkoły/nauczyciela 

w programie; 

 Pulpit nauczyciela (desktop) - 

jak poszukiwać partnerskiej 

szkoły? 

 TwinSpace - platforma do 

współpracy eTwinning. 

 

Konferencja cieszyła się dużym 

zainteresowaniem nauczycieli  

i dyrektorów szkół. Wzięło  

udział ponad 120 uczestników. 

W związku z międzynarodo-

wym i ogólnopolskim sukcesem 

projektu „The Rainbow Village” 

realizowanego w ramach Pro-

gramu eTwinning przez Zespół 

Szkół w Dąbrowie przedstawia-

my krótkie informacje o projek-

cie. Projekt „The Rainbow Villa-

ge” realizowany był w Zespole 

Szkół w Dąbrowie w roku 

szkolnym 2011/2012. Koordy-

natorem szkolnym projektu by-

ła Stanisława Czerezdrecka – 

nauczyciel języka angielskiego. 

W projekcie uczestniczyło 13 

nauczycieli oraz 338 uczniów 

Konferencja eTwinning w Opolu  
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ze szkół partnerskich z Grecji, 

Turcji, Włoch, Polski, Francji, 

Słowacji, Wielkiej Brytanii oraz 

Rumunii. Celem projektu było 

stworzenie wspólnej wirtualnej 

wioski funkcjonującej na zasa-

dach wzajemnego szacunku, to-

lerancji, respektującej zasady 

równości praw wszystkich oby-

wateli. Dzięki podjętym w pro-

jekcie działaniom uczniowie dą-

browskiego gimnazjum nie tylko 

wzbogacili wiedzę na temat kra-

jów partnerskich, lepiej poznali 

ich kulturę ale także doskonalili 

swoje kompetencje językowe 

oraz umiejętności wykorzysta-

nia technologii informacyjno-

komunikacyjnych w praktyce. 

Efekty podjętej przez nauczycie-

la i uczniów pracy to: zdobycie 

przez projekt „The Rainbow Vil-

lage” pierwszego miejsca w eu-

ropejskim konkursie o Nagrody 

eTwinning 2013 w kategorii 

wiekowej 12 – 15 lat, a także 

otrzymania przez projekt na-

grody głównej dla najlepszego 

ze wszystkich nagrodzonych 

projektów europejskich pod-

czas dorocznej międzynarodo-

wej konferencji programu 

eTwinning, która odbyła się 

w dniach 14 – 15 marca 2013r. 

w Lizbonie. Ponadto projekt 

zdobył uznanie krajowego jury 

i zajął I miejsce w Ogólnopol-

skim Konkursie „Nasz projekt 

eTwinning – IX edycja 2013”. 

Wszystkich zainteresowanych 

zapraszamy w imieniu autorów 

projektu na blog, który powstał 

na potrzeby projektu: 

www.therainbowvillageproject.

blogspot.com 

Należy podkreślić, że tematyka 

realizowanego projektu dosko-

nale wpisuje się w realizację 

ważnego zadania współczesnej 

szkoły – przygotowania mło-

dych ludzi do sprawnego funk-

cjonowania we zjednoczonej 

Europie. 

Niech to piękne i zarazem za-

szczytne wyróżnienie będzie in-

spiracją do dalszych owocnych 

działań twórczych zarówno dla 

Stanisławy Czerezdreckiej, jak 

i uczniów. 

 

Halina Pilarz 

starszy wizytator  

Kuratorium Oświaty w Opolu 

 

H

Kongres Polskiej Edukacji 

Jolanta Jaworek 

 

„Współpraca, odpowie-

dzialność, autonomia” 

Pod takim hasłem odbył się 

w Warszawie w dniach 15-16 

czerwca 2 Kongres Polskiej 

Edukacji. Organizatorem spo-

tkania entuzjastów edukacji  

z całej Polski był Instytut Badań 

Edukacyjnych. Uczestniczyło  

w nim 1300 nauczycieli, nau-

kowców, przedstawicieli róż-

nych instytucji związanych  

z oświatą i szkolnictwem wyż-

szym, a także samorządowcy  

i pracodawcy. Gośćmi honoro-

wymi byli: Krystyna Szumilas, 

Minister Edukacji Narodowej, 

Daria Lipińska- Nałęcz, Podse-

kretarz Stanu w Ministerstwie 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

http://therainbowvillageproject.blogspot.com
http://therainbowvillageproject.blogspot.com
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wymuszonego przez świat ze-

wnętrzny, oraz przygotować ich 

do życia w tym świecie. Dzisiej-

sza młodzież „bombardowana” 

jest przez coraz większą ilość in-

formacji, które wpływają na jej 

funkcjonowanie, nierzadko po-

wodując chaos i zagubienie, dla-

tego zmienia się też rola nauczy-

ciela. Powinien on być dla ucznia 

przewodnikiem, który pomaga 

mu zinterpretować zdobytą poza 

szkołą wiedzę, uzupełniać ją, ale 

też i selekcjonować - oddzielać 

informacje istotne od nieistot-

nych, prawdziwe od fałszywych. 

Szkoła musi być elastyczna 

i umieć przygotować uczniów do 

elastyczności, przyzwyczajać ich, 

że świat się zmienia, uczyć reago-

wania na te zmiany i odnalezienia 

się w nich. „Jeżeli chcemy przygo-

tować młodzież do takiego myślenia 

o świecie, również sami musimy 

mieć takie przekonanie” – powie-

działa pani minister. „Musimy mieć 

w sobie wewnętrzną potrzebę cią-

głego doskonalenia nas jako nau-

czycieli i przewodników tych, którzy 

oczekują naszej pomocy, którzy 

nam ufają, i którzy wierzą, że po-

możemy im odnieść sukces w przy-

Władysław Kosiniak-Kamysz, 

Minister Pracy i Polityki Społecz-

nej oraz Paweł Orłowski, Podse-

kretarz Stanu w Ministerstwie 

Rozwoju Regionalnego. Na pro-

gram kongresu składały się dwie 

sesje plenarne i 12 sesji tema-

tycznych, w czasie których po-

ruszano tematy istotne dla pol-

skiej edukacji, dotyczące m.in. : 

 wczesnej edukacji i opieki,  

 nauczania matematyki, przed-

miotów przyrodniczych, języ-

ka polskiego i historii oraz je-

go istoty w kształtowaniu 

kompetencji kluczowych dla 

powodzenia w dorosłym ży-

ciu,  

 roli samorządów w wyrówny-

waniu szans edukacyjnych 

uczniów, 

 relacji między edukacją  

a rynkiem pracy,  

 wykorzystywania mediów 

w edukacji, 

 kształcenia nauczycieli, ich 

pozycji społecznej i prestiżu, 

 odroczonej dorosłości, czyli 

zjawiska coraz późniejszego 

wchodzen i a  m łodz ieży  

w dorosłość. 

Zmiany w otaczającym nas 

świecie wymuszają uczenie 

się przez całe życie - wystą-

pienia gości honorowych. 

Kongres rozpoczęły wystąpienia 

gości honorowych. Minister 

Edukacji Narodowej, Krystyna 

Szumilas, podkreśliła, jak ważne 

jest, aby szkoła się zmieniała, po-

nieważ świat wokół niej ciągle 

się zmienia. „Musimy zmieniać 

szkołę, bo nie możemy oczekiwać, 

że to uczniowie dostosują się do 

szkoły” – powiedziała pani mini-

ster. To szkoła musi się dosto-

sować do sposobu uczenia się i 

myślenia dzisiejszych uczniów, 

szłym dorosłym życiu”. 

Podobny ton pobrzmiewał  

w wystąpieniu Władysława Kosi-

niaka-Kamysza, Ministra Pracy  

 Polityki Społecznej. „ Dziś już 

nie ma szkoły, uczelni, która daje 

wiedzę i umiejętności na całe życie. 

Powinna dać podstawy do kształce-

nia ustawicznego, do dostosowania 

się do rynku pracy” – mówił mini-

ster. Zwrócił uwagę na koniecz-

ność ciągłego doskonalenia się, 

podnoszenia kwalifikacji, zdoby-

wania nowych umiejętności i do-

świadczeń, ponieważ czasy się 

zmieniają. Dzisiaj coraz rzadziej 

zdarzają się sytuacje, że pracuje-

my w jednym miejscu, w jednej 

firmie przez całe życie, stąd ko-

nieczność zintegrowania eduka-

cji z rynkiem pracy i postulat 

kształcenia ustawicznego. Obec-

nie tylko 4 proc. dorosłych Pola-

ków dokształca się i zdobywa 

nowe kompetencje, podczas gdy 

średnio w Europie robi to 

9 proc. osób dorosłych. Daria 

Lipińska-Nałęcz, Podsekretarz 

Stanu w Ministerstwie Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego, zwró-

ciła uwagę na zmianę znacze-
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nia słowa „edukacja” – daw-

niej związane ono było ze 

szkołami i uczelniami, z cyklem 

kształcenia, dziś obejmuje całe 

życie człowieka. Ofertę kształ-

cenia na wszystkich poziomach 

i we wszystkich formach trzeba 

dostosowywać do zmieniające-

go się świata. Cały warsztat 

kształcenia musi się zmieniać, 

bo mamy do czynienia z innym 

odbiorcą i innym rynkiem pra-

cy. Celem edukacji powinno 

być pomaganie ludziom, aby po-

trafili dobrze odnaleźć się w ży-

ciu. Minister Rozwoju Regional-

nego, Paweł Orłowski, nawiązał 

do wypowiedzi poprzedników, 

mówiąc, że w Polsce należy 

podjąć działania, aby zwiększyć 

wskaźnik kształcenia osób do-

rosłych oraz dostosować kształ-

cenie do regionalnego i lokalne-

go rynku pracy poprzez zdecen-

tralizowanie systemu. Swoje 

wystąpienie zakończył słowami 

„wiemy, gdzie jesteśmy i wiemy, 

gdzie zmierzamy”. „Nie buduje 

się autostrad w kawałkach, 

bo one prowadzą donikąd. 

Trzeba budować całą auto-

stradę.” Michał Federowicz 

Dyrektor Instytutu Badań Edu-

kacyjnych, Michał Federowicz, 

syntetyczn ie  przedstawi ł 

wszystkie zmiany w polskim 

systemie edukacji, które już 

udało się wprowadzić, a miano-

wicie: 

 upowszechnienie edukacji 

przedszkolnej, 

 nową formułę egzaminu gim-

nazjalnego, 

 nową podstawę programo-

wą dla etapu ponadgimna-

zjalnego, 

 nową podstawę programo-

wą kształcenia w zawodach, 

 Krajowe Ramy Kwalifikacji 

w szkolnictwie wyższym, 

 System Informacji Oświato-

wej (zmodernizowano go), 

 nowy nadzór pedagogiczny, 

 dekadę decentralizacji – 

wprowadzono zróżnicowa-

ny podział kompetencji, 

 trzy mechanizmy koordynu-

jące tj. nowy nadzór pedago-

giczny, system egzaminów 

zewnętrznych, nowe podsta-

wy programowe.  

Następnie odniósł się do pro-

gramu kongresu i krótko przed-

stawił zagadnienia, jakie będą 

przedmiotem poszczególnych 

sesji. Tematyka każdej z nich 

oparta jest o wyniki badań nau-

kowych i powinna stać się przy-

czynkiem do dyskusji o przed-

stawionych problemach oraz do 

podejmowania odpowiednich 

decyzji. Podkreślił, że trzeba bu-

dować cały system (autostradę), 

a nie tylko kawałki, zastanowić 

się, w co inwestować w nowej 

perspektywie. 

Odroczona dorosłość, czyli 

jak przygotować uczniów 

do przejścia ze szkoły na ry-

nek pracy i wejścia w doro-

słe życie. 

Temu tematowi poświęcona 

była jedna z sesji , w której 

uczestniczyłam. Zjawisko odro-

czonej dorosłości występuje  

w wielu europejskich krajach,  

w tym i w Polsce. Terminem 

tym psychologowie nazywają 

późniejsze niż kiedyś podejmo-

wanie przez młodzież ról świata 

dorosłego. Młodzi ludzie coraz 

później opuszczają domy ro-

dzinne, podejmują pracę i zakła-

dają rodziny. Potrzebują coraz 

więcej czasu, aby się usamo-

dzielnić. Prof. Anna Brzezińska 

z Instytutu Psychologii Uniwer-

sytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu tak definiuje ten 

problem: „O opóźnionym wcho-

dzeniu w dorosłość mówimy wte-

dy, gdy młody człowiek, w wieku 

około 20 lat, nie dysponuje wystar-

czającymi kompetencjami, wiedzą 

i umiejętnościami, które pozwala-

łyby podjąć mu zadania związane 

z dorosłością i wypełniać je z suk-

cesem. Wielu młodych ludzi  

w wieku między 18 a 25 lat nie 

czuje się osobami dorosłymi” . Jak 

zatem przygotować uczniów do 

przejścia ze szkoły na rynek 

pracy i wejścia w dorosłe życie? 

W jakie kompetencje ich wypo-

sażać, aby sprostali wymaga-

niom pracodawców? Na te py-

tania próbowali odpowiedzieć 

paneliści, uczestniczący w tej 

sesji, w oparciu o wyniki badań, 

javascript:void(0)
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przeprowadzonych wśród pra-

codawców i młodzieży podej-

mującej pierwszą pracę. Praco-

dawcy u przyszłych pracowni-

ków zwracają uwagę na trzy, 

ich zdaniem najważniejsze, kate-

gorie kompetencji: 

1) samoorganizacyjne tj. samo-

dzielność, zarządzanie czasem, 

umiejętność podejmowania 

decyzji, inicjatywa, kreatyw-

ność, odporność na stres, 

zdolności analityczne, goto-

wość do nauki, adaptacyjność, 

2) interpersonalne, tj. komuni-

katywność ,  umie jętność 

współpracy w grupie, umiejęt-

ność rozwiązywania konflik-

tów, 

3) zawodowe – wiedza facho-

wa. 

Jednocześnie wskazują na 

„deficyty” kompetencyjne mło-

dych ludzi, takie jak: 

 postawa roszczeniowa „mi się 

należy i koniec”, 

 częsty brak lojalności wobec 

pracodawcy - wyrażanie nega-

tywnych opinii na temat orga-

nizacji ich zatrudniających, 

 brak kompetencji interperso-

nalnych, np. umiejętności pra-

cy w zespole. 

Pokolenie Y (tzn. osób urodzo-

nych w latach 80 i na początku 

90) często określane jest mia-

nem „młodzi, zdolni, nielojalni”. 

Badanie „Pierwsze kroki na ryn-

ku pracy”, przeprowadzone 

przez firmę doradczą Deloitte 

wśród wykształconych przed-

stawicieli tej generacji, pozwala 

wyróżnić kilka kategorii osób 

charakteryzujących się skrajnie 

różnymi postawami wobec pra-

cy i kariery zawodowej. Wyniki 

badania dowodzą, że praca dla 

młodych ludzi ma inną wartość 

niż dla poprzedniego pokolenia. 

Wydaje im się mniej celowa, nie 

nadaje sensu ich egzystencji. 

Główna jej wartość polega na 

dostarczaniu środków do życia 

(płaca za pracę). Młodzi ludzie 

nie chcą pracować tak ciężko 

jak ich rodzice. Ważna jest dla 

nich możliwość zachowania 

równowagi pomiędzy pracą  

a życiem osobistym. Często nie 

utożsamiają się oni z wartościa-

mi zatrudniających ich organiza-

cji, ponieważ cele i wymagania 

tych organizacji nie są zbieżne  

z ich osobistymi celami i oczeki-

waniami. Z drugiej jednak stro-

ny wśród czynników, które de-

cydują o wyborze przez nich 

pracy, młodzież najczęściej 

wskazywała na możliwość roz-

woju osobistego i kariery, a do-

piero na drugim miejscu na wy-

nagrodzenie. 

W innym badaniu, w którym 

porównywano zaangażowanie 

w pracę osób rozpoczynających 

karierę zawodową (do 25 roku 

życia) i osób długotrwale za-

trudnionych (powyżej 40 roku 

życia), wyniki wskazują, że: 

 młodzi ludzie wkładają mniej 

wysiłku w wykonywanie za-

dań i są mniej wytrwali  

w działaniu niż pracownicy 

starszego pokolenia, 

 nie są oddani pracy i nie 

identyfikują się z nią tak, jak 

doświadczeni pracownicy, 

 wyraźnie wyższy jest u nich 

poziom „cynizmu”. 

Podsumowując wyniki przedsta-

wionych badań, prof. Brzezińska 

stwierdziła, że młodym pracow-

nikom należy stawiać wysokie 

wymagania, aby motywować ich 

do większego wysiłku, zapewnić 

możliwość osiągania sukcesu  

i rozwijać poczucie skuteczno-

ści i kompetencji. W ten spo-

sób należy budować ich entu-

zjazm dla pracy. Aby byli oni za-

angażowani w to, co robią, mu-

szą widzieć tego sens i wartość. 

Ważnym czynnikiem budującym 

motywację młodzieży do pracy 

jest też przekaz rodzicielski, to, 

jak w domu rozmawia się  

o pracy.  

„W przedwczorajszych 

szkołach wczorajsi nauczy-

ciele uczą dzisiejszych 

uczniów rozwiązywania 

problemów jutra” (Marzena 

Żylińska), czyli edukacja a me-

dia. 

Jak mądrze wykorzystywać 

technologie informacyjne we 

współczesnej szkole? Jakie płyną 

zagrożenia i korzyści z wsze-

chobecnej możliwości korzysta-

nia z różnych mediów? Co po-

winny robić media, a co nauczy-

ciele, by kształcić świadomego  

i mądrego odbiorcę? Na te  

i wiele innych pytań związanych 

z rozwojem technologii infor-

macyjnej odpowiedzi poszuki-

wali uczestnicy sesji poświęco-

nej edukacji i mediom. Dr Wi-

told Bobiński, prowadzący to 

spotkanie, wymienił trzy obsza-

ry edukacji medialnej: 

 technologię - obsługiwanie 

urządzeń, 

 etykę - jak wykorzystywać 

media, co można, a czego nie 

wolno, 

 wartościowanie - uczenie od-

bioru przekazów medialnych, 

umiejętności oddzielania 

„ziarna od plew”. 

O plusach i minusach nowych 

mediów w aspektach poznania 

oraz emocji i zachowań spo-

łecznych mówił prof. Piotr 

Francuz z Instytutu Psychologii 

Katolickiego Uniwersytetu Lu-

belskiego im. Jana Pawła II. 
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Do plusów zaliczył: zakres uwa-

gi wzrokowej i przeszukiwania 

wzrokowego, zdolność prze-

twarzania informacji w czasie, 

zakres wzrokowej i słuchowej 

pamięci roboczej, zdolność 

przełączania uwagi i elastycz-

ność poznawczą, szybkość rea-

gowania, poczucie przynależno-

ści do nieformalnego forum. Mi-

nusami są: refleksyjność i kryty-

cyzm, rozumienie (schematyza-

cja reprezentacji poznawczych), 

różnicowanie (fakty, opinie, ko-

mentarze). Zdaniem prof. Fran-

cuza nowe media znacznie le-

piej odpowiadają psychicznej 

i neurofizjologicznej konstytucji 

ucznia niż tradycyjne, ponieważ 

są łatwiejsze, bardziej dopaso-

wane. Nic nie wskazuje na to, 

żeby rozwój nowych technolo-

gii informacyjnych i komunika-

cyjnych się zatrzymał. Kto za ni-

mi nie nadąża, „odpada”, zosta-

je wykluczony. Nauczyciele mu-

szą posługiwać się nowymi me-

diami, zatem jakie kompetencje 

powinni posiadać w tym zakre-

sie? Profesor przedstawił trzy-

punktowy program szkolenia 

kompetenc j i  med ia lnych 

uczniów i nauczycieli: 

1. Uczniowie nauczycielami na-

uczycieli – nauczyciele wiele 

mogą nauczyć się od swoich 

uczniów, muszą posiadać 

umiejętności posługiwania się 

nowymi mediami w zakresie 

kreowania, wysyłania i odbie-

rania komunikatów. 

2. Uczniowie i nauczyciele w in-

terakcji – obydwie te grupy 

muszą aktywnie posługiwać 

się mediami w procesie 

kształcenia. 

3. Nauczyciele świadomymi 

użytkownikami mediów – na-

uczyciele muszą wiedzieć, 

jakie są możliwości i ograni-

czenia różnych rodzajów 

mediów w zakresie kodowa-

nia i dekodowania treści. 

O katalogu kompetencji medial-

nych i informacyjnych mówił Ja-

rosław Lipszyc, prezes Fundacji 

Nowoczesna Polska. Katalog 

ten zawiera listę kompetencji 

opracowanych dla wszystkich 

grup wiekowych - od wychowa-

nia przedszkolnego aż po 

kształcenie ustawiczne. Obej-

muje szeroki przekrój tematów, 

takich jak umiejętność korzysta-

nia z informacji, etyka i wartości 

w komunikowaniu, prawo me-

diów, język komunikatów me-

dialnych. Dostępny na stronie 

www.edukacjamedialna.edu.pl. 

Jarosław Lipszyc zachęcał rów-

nież nauczycieli do korzystania 

z materiałów edukacyjnych (na 

razie tylko dla gimnazjów) znaj-

dujących się na podanej stronie. 

Są one przygotowane w taki 

sposób, aby mogli z nich korzy-

stać również ci nauczyciele, 

którzy nie mają dużej wiedzy 

o mediach. 

Bardzo interesujące było rów-

nież wystąpienie dr Marzeny 

Żylińskiej, wykładowcy w Nau-

czycielskim Kolegium Języków 

Obcych w Toruniu i w Dolno-

śląskiej Szkole Wyższej we 

Wrocławiu. Dr Żylińska przy-

pomniała, że obecny model 

edukacji powstał w XIX w. na 

potrzeby świata, którego dzisiaj 

już nie ma. Wtedy ważne było 

przekazywanie informacji. Dzi-

siaj uczeń może pozyskać infor-

macje z wielu innych źródeł,  

a my w dalszym ciągu tkwimy 

w transmisyjnej szkole. Pełne 

wykorzystanie nowych techno-

logii wymaga radykalnej zmiany 

całego systemu polegającej na:  

 odejściu od szkoły transmisyj-

nej 

 uczynieniu ucznia twórcą,  

a nie tylko odbiorcą, 

 zmianach w kształceniu nau-

czycieli, 

 zmianach w planowaniu lekcji, 

 zmianach w doborze materia-

łów dydaktycznych, 

 zmianach w architekturze 

szkoły, 

 odejściu od systemu testo-

centrycznego. 

Samo zastosowanie nowych 

technologii na lekcji nie jest 

jeszcze żadną innowacją, jeśli  

w dalszym ciągu uczniowie re-

produkują (ile wiedzą, co zapa-

miętali). Budując nowy model 

szkoły, szkoły XXI wieku, trze-

ba uwzględnić wnioski płynące  

z badań nad mózgiem (w przy-

gotowaniu jest nowa książka 

Marzeny Żylińskiej „Neuro-

dydaktyka”). 

Dr Żylińska wskazała również 

kompetencje potrzebne w spo-

łeczeństwie informacyjnym. Za-

liczyła do nich: 

 umiejętność wyszukiwania 

informacji, 

 umiejętność selekcji informa-

cji, 

 umiejętność przetwarzania 

informacji i tworzenia z nich 

nowych ( własnych) tekstów 

i produktów, 

 umiejętność samodzielnego 

planowania pracy, 

 umiejętność prezentowania 

informacji, 

 umiejętność autonomicznego 

działania. 

Zwróciła również uwagę na 

ważny problem: trzeba się za-

stanowić, kiedy wprowadzać 

dziecko (w jakim wieku) w no-

we technologie i w jaki sposób, 

http://edukacjamedialna.edu.pl/
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aby nie wyrządzić mu szkody. 

O roli mediów w nauczaniu ję-

zyków obcych mówiła dr Mag-

dalena Szpotowicz, z Wydziału 

Pedagogicznego Uniwersytetu 

Warszawskiego. Media są czyn-

nikiem pozaszkolnym wpływają-

cym na umiejętności językowe 

uczniów poprzez wzbudzanie 

zainteresowania językiem, mo-

tywowanie do kreatywnego 

uczenia się go i zapewnienie 

stałego z nim kontaktu. Słucha-

nie audycji radiowych, oglądanie 

filmów w oryginalnych wersjach 

językowych jest doskonałym 

sposobem rozwijania kompe-

tencji językowych. Dr Szpoto-

wicz jako niezbędną zmianę  

w emisji programów obcoję-

zycznych (w tym dla dzieci)  

w telewizji wymieniła wprowa-

dzenie napisów. Przedstawiła 

również wyniki badań pokazują-

ce preferencje różnych krajów 

w stosowaniu dubbingu, lektora 

lub napisów w programach tele-

wizyjnych. W Europie dominują 

napisy (np. w krajach skandy-

nawskich, Wielkiej Brytanii, Ir-

landii oraz niektórych krajach 

południowoeuropejskich) i dub-

bing (np. w krajach zachodnio-

europejskich), zaś w Polsce 

przeważa lektor. 

Dobrym podsumowaniem tej 

sesji wydaje się być stwierdze-

nie prof. Sławomira Jacka Żurka 

z Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego im. Jana Pawła II: 

„Przed ekranami nie ma ucieczki. 

Trzeba się tylko zastanowić, jak 

we współczesnej edukacji mądrze 

te ekrany wykorzystywać”. 

2 Kongres Edukacji Polskiej za-

kończyły wystąpienia prof. Mi-

chała Federowicza, prof. Anny 

Brzezińskiej i wiceminister Joan-

ny Berdzik. Prof. Brzezińska 

mówiła o problemie odroczonej 

dorosłości: „Dziś coraz więcej 

młodych ludzi w wieku od 18 do 

24 roku życia nie dysponuje kom-

petencjami i kwalifikacjami, które 

pozwoliłyby im przejąć odpowie-

dzialność za własne życie. Nau-

czyciele, pracodawcy często skar-

żą się, że ci młodzi nic nie potra-

fią”. Wymieniła cztery kluczowe 

kompetencje przydatne w życiu 

i przygotowujące uczniów do 

rynku pracy: 

 zaufanie do innych, 

 ciekawość świata, 

 kreatywność/zdolność twór-

czego myślenia, 

 umiejętność współpracy  

w grupie. 
 

Podkreśliła, że należy je kształ-

cić na każdym etapie edukacyj-

nym i nie odrębnie, ale jedno-

cześnie. 

Prof. Michał Federowicz, podsu-

mowując kongres, powiedział: 

„Na tegorocznym kongresie roz-

mawialiśmy wyłącznie o faktach, 

wynikach badań naukowych, bo 

tylko one mogą stać się punktem 

wyjścia do dalszej dyskusji. Dzięki 

nim chcemy przezwyciężyć ten-

dencję do wyrywkowego, pobież-

nego omawiania tematów eduka-

cyjnych, które może prowadzić do 

nieporozumień”. Odniósł się 

również do kwestii nowych 

technologii i wykorzystania ich 

w szkole: „Rolę nowych technolo-

gii w edukacji trzeba sprowadzić 

do właściwego wymiaru, bo one 

nie działają bez mózgu, umysłu 

użytkownika. Szkoła powinna 

uczyć przede wszystkim krytycy-

zmu co do informacji zdobywa-

nych za ich pomocą”. Kończąc 

swoje wystąpienie postawił 

uczestnikom kongresu dwa klu-

czowe pytania - problemy do 

rozważenia: Jak w czasie lekcji 

„zrobić miejsce” na rozumowa-

nie? Jakie są realne przeszkody, 

które sprawiają, że tak mało 

lekcji jest poświęcanych na pra-

cę w małych grupach? Ostatni 

głos należał do wiceminister 

edukacji Joanny Berdzik: 

„Wysłuchaliśmy tutaj bardzo cie-

kawych wykładów, przeprowadzili-

śmy interesujące dyskusje. Teraz 

musimy przenieść te dyskusje na 

fora naszych szkół i uczelni. Będę 

chciała, żeby dostarczając odpo-

wiednich materiałów, IBE animo-

wało te dyskusje, bo tylko one są 

w stanie zmienić polską eduka-

cję”. 

Czas pokaże, czy i w jakim 

stopniu kongresy edukacji przy-

czynią się do zmiany polskiej 

edukacji, czy przysłużą się wła-

ściwie przygotowaniu strategii 

dla polskiego systemu edukacyj-

nego na najbliższe 20 lat. Oby 

spełniły one swoje zdanie, z ko-

rzyścią przede wszystkim dla 

naszych uczniów. 

 

Jolanta Jaworek  

starszy wizytator  

Kuratorium Oświaty w Opolu. 
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Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2013/2014 

z udziałem Minister Edukacji Narodowej 
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