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Rok szkolny 2013/2014 jest
kolejnym, który upływa pod
znakiem intensywnego przygotowania całego środowiska edukacyjnego na przyjęcie dzieci sześcioletnich do
szkół. To właśnie 1 września
2014 roku po raz pierwszy
do szkół podstawowych obowiązkowo pójdzie grono
dzieci sześcioletnich urodzonych w pierwszej połowie
2008 roku. Stąd też, tą drogą, jeszcze raz zwracam się do wszystkich Państwa, którzy
macie
jakikolwiek
wpływ na to ważne
wydarzenie, abyśmy
wspólnie
dołożyli
wszelkich starań, by
dla tych dzieci i ich
rodziców był to moment
szczególny,
wspominany z zaciekawieniem, dumą i
radością. Zwracam się z tym
apelem do Państwa prezydentów,
burmistrzów
i wójtów, dyrektorów szkół,
nauczycieli i pedagogów,
do wszystkich pracowników
szkół. Sprawmy wspólnie,
by inauguracja roku szkolnego 2014/2015 była świętem
edukacji i radością z przyjęcia do szkół podstawowych
naszych najmłodszych pociech. Jestem przekonana,
że dzięki wysiłkom, podejmowanym od wielu lat przez
całe środowisko edukacyjne
naszego województwa, tak
właśnie się stanie, a lśniące
w wielu miejscach nowością
sale gimnastyczne, place zabaw, gabinety lekcyjne, laboratoria, czy boiska zapełnią
się szybko gwarem edukują-

cych się pierwszoklasistów.
Szanowni Państwo!
W bieżącym roku szkolnym
realizujemy jeszcze dwa
duże, całoroczne programy.
Pierwszy z nich to „Rok
Szkoły w Ruchu” ogłoszony
przez Ministra Edukacji Narodowej, a skupiający uwagę
środowiska na problemach
i zachowaniach prozdrowotnych dzieci młodzieży. W ramach ministerialnej akcji
„Ćwiczyć każdy może” do

programu przystąpiło ponad
200 szkół i placówek. Ponadto zaplanowaliśmy sporo
konkursów, pokazów, konferencji o charakterze wojewódzkim. W ramach Programu Przeciwdziałania Wadom
Postawy u Dzieci i Młodzieży
Województwa Opolskiego
pojawił się komponent odnoszący się do aktywności fizycznej w kontekście zachowań prozdrowotnych – tzw.
Wojewódzkie Dni zdrowia
w
różnych
obszarach
i o różnorodnej specyfice.
Piszemy o tym szczegółowo
wewnątrz numeru. Drugim
działaniem jest kontynuacja
programu profilaktycznego
„Przyhamuj, życie przed Tobą” w ramach Opolskiej
Kampanii Edukacyjnej skiero-
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wanej do młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych, aktywnych uczestników ruchu
drogowego.
Projektując
tę kampanię, mieliśmy przed
oczami tragedie drogowe
z udziałem uczniów i ich,
często bardzo młodych,
współpasażerów.
Kończąc
ją w takim kształcie, chcemy
mieć poczucie, że dzięki tym
wszystkim spotkaniom, godzinom prezentacji i warsztatów, dyskusjom i zajęciom
praktycznym, nie będziemy
musieli oglądać ludzkich dramatów, człowieczej
nieodpowiedzialności
i młodzieńczej brawury.
Przeżywamy najbardziej intensywne miesiące bieżącego roku
szkolnego. Egzaminy
zewnętrzne dla gimnazjalistów i maturzystów, finały zmagań
konkursowych, obchody wielkich rocznic, zakończenie roku szkolnego i dopiero wymarzone
wakacje.
Dlatego
życzę
Wam, drodzy uczniowie jak
najlepszych wyników na koniec tegorocznych zmagań,
a waszym nauczycielom i wychowawcom wielu radości
z waszych osiągnięć.
Wspólnie z pracownikami
Kuratorium
Oświaty
w Opolu dziękuję wszystkim
Państwu za ten upływający
rok szkolny 2013/2014.
Życzę pożytecznej lektury
tego numeru biuletynu i zachęcam do skorzystania
z naszych propozycji.
Halina Bilik
Opolski Kurator Oświaty
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Ruch Szkoły w ruchu w województwie opolskim

Chcąc zapewnić jak najlepsze
efekty realizacji przedstawionych zadań Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprosiło różnorodne instytucje i organizacje
pozarządowe do koalicji na
rzecz Roku Szkoły w Ruchu
Szeroko pojęte bezpieczeństwo
jest dobrem nadrzędnym i warunkiem do wszechstronnego
rozwoju dzieci i młodzieży.
Istotę tego zagadnienia podkreśliła Minister Edukacji Narodowej ogłaszając rok szkolny
2012/2013 „Rokiem Bezpiecznej Szkoły”.

Wydarzenia

Kontynuując działania, rozpoczęte w minionym roku szkolnym na rzecz ogólnie pojętego
bezpieczeństwa, a zarazem realizując jeden z kierunków polityki oświatowej państwa, jakim
jest działanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa uczniów,
30 października 2013 r. wiceminister Tadeusz Sławecki zainaugurował „Rok Szkoły w Ruchu”.
W swoim wystąpieniu przypomniał, że dbałość o zdrowie,
bezpieczeństwo i aktywność fizyczną uczniów jest obowiązkiem każdej szkoły. Podkreślił,
że promując aktywny tryb życia,
działamy na rzecz bezpieczeństwa dzieci, kształtujemy w nich
prawidłowe nawyki i postawy
zdrowotne. Jednym z celów
RSR jest uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia, a właści-

we zaplanowanie czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, sprzyja zachowaniu zdrowego i higienicznego trybu życia. Ponadto działania RSR mają
przypomnieć, że aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie jest
warunkiem do budowy i zachowania zdrowia, dobrej kondycji
dobrego samopoczucia, a aktywny tryb życia jest drogą do
osiągania życiowych sukcesów,
pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości.
Działania te podkreślają również rolę nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz
ich roli w procesie edukacji
zdrowotnej i wychowania młodych ludzi.

OŚWIATA
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Opolski Kurator Oświaty, włączając się aktywnie do wspierania działań mających na celu zachęcanie dzieci i młodzieży
szkolnej do jak największej aktywności fizycznej w szkole
i poza nią oraz kształtowania
wśród uczniów nawyku regularnej aktywności fizycznej, zaplanował w roku szkolnym
2013/2014 wiele różnorodnych
działań mających na celu realizację priorytetu Ministra Edukacji
Narodowej w roku szkolnym
2013/2014, promowanie aktywności ruchowej jako elementu
codziennego życia, kształtowanie i promowanie nawyków
oraz postaw aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania jako
naturalnego sposobu dbałości
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Wojewódzkie Dni Szkoły
w Ruchu.

przez Ministra Edukacji Narodowej na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywności fizycznej wśród uczniów, tym samym
deklarując pomoc szkołom
i placówkom w realizacji zadań
związanych z programem „Rok
Szkoły w Ruchu". Wypełniając
swoje zobowiązanie Kuratorium Oświaty w Opolu opracowało szereg różnorodnych zadań, skierowanych do szkół
i placówek województwa opolskiego, które zostały zebrane
w harmonogram opublikowany
na stronie internetowej kuratorium. Poprzez realizację tych
działań dzieci i młodzież wraz z
rodzicami oraz nauczyciele mogą włączyć się aktywnie w „Rok
Szkoły w Ruchu”, a tym samym
promować szeroko pojętą aktywność ruchową i zdrowy styl
życia. Jednym z działań wspierających było również uruchomienie na stronie Opolskiego Kuratorium Oświaty specjalnej zakładki „Rok Szkoły w Ruchu”,
gdzie publikowane są aktualności, relacje z imprez i wydarzeń
przesyłane przez szkoły i placówki, dotyczące realizacji działań „Roku Szkoły w Ruchu”.

Opolski Kurator Oświaty przystąpił do koalicji zawiązanej

OŚWIATA

Wydarzenia

o własne zdrowie. Kolejnym
z celów jest zachęcanie dzieci
i młodzieży do podejmowania
aktywności ruchowej oraz podnoszenia sprawności fizycznej,
również poprzez włączanie rodziców w kreowanie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej
dzieci. Mając na uwadze ważną
rolę, jaką w tych działaniach odgrywają szkoły i placówki oraz
nauczyciele wychowania fizycznego jednym z celów Opolskiego Kuratora Oświaty jest
wsparcie metodyczne nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego oraz upowszechnianie
innowacyjnych
działań w zakresie różnych
form
ruchu
w
szkole
i poza szkołą, a także aktywny
udział szkół i placówek oświatowych z całego województwa
opolskiego
w
programie
„Szkoła w Ruchu”. Poprzez
promowanie
alternatywnych,
ogólnodostępnych form uprawiania sportu i rekreacji ruchowej zachęcamy uczniów do rozwijania zainteresowania różnymi formami turystyki, sportu
i rekreacji.

W ciągu niespełna 6 miesięcy
udało się zrealizować wiele
z zakładanych działań, a ich zasięg oraz liczba uczestników potwierdziła trafność przyjętych
założeń. W cyklicznie realizowanych Wojewódzkich Dniach,
których tematyka dotyczy szeroko pojętej aktywności fizycznej i zdrowia, udział wzięło do
tej pory ponad 79 000 dzieci
i uczniów, w tym: 15 000
uczestników Wojewódzkiego
Dnia Ćwiczeń Śródlekcyjnych,
20 000 uczestników Wojewódzkiego Dnia Prostego Kręgosłupa, 12 000 uczestników
Wojewódzkiego Dnia Lekkiego
Tornistra, 11 000 uczestników
Wojewódzkiego Dnia Prawidłowej Postawy Ciała, 10 000
uczestników Wojewódzkiego
Dnia Przeciw Otyłości, 11 000
uczestników Wojewódzkiego
Dnia Wiedzy o Zdrowiu
w Aspekcie Postawy Ciała oraz
9 000 uczestników Wojewódzkiego Dnia Przeciw Siedzącemu
Trybowi Życia. W trakcie każdego z tych dni, w wielu szkołach i placówkach całego województwa zorganizowano pokazy, konkursy, zawody sportowe, zapraszano specjalistów
z różnych dziedzin zdrowia
oraz trenerów i sportowców
z lokalnych drużyn i klubów.
Tak duże zainteresowanie oraz
mnogość form w jakich były
przeprowadzane Wojewódzkie
Dni jest o tyle istotne, że sam
pomysł ich realizacji wywodzi
się
wprost
z
Programu
Przeciwdziałania Wadom Postawy u Dzieci i Młodzieży w Województwie Opolskim, którego

OPOLSKA
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Wydarzenia

pomysłodawcą i gorącym orędownikiem jest Wojewoda
Opolski Ryszard Wilczyński.
Program
jest
odpowiedzią
na niezwykle palący problem
nieprawidłowości w rozwoju
narządu ruchu i statyki ciała
u dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym. Co warte podkreślenia, z niezwykle szerokim spektrum zakładanych działań oraz
mnogością zaangażowanych instytucji,
jest
inicjatywą
pionierską w skali kraju. Działania obligatoryjne, których przykładem jest m. in. Dzień Ćwiczeń Śródlekcyjnych, są realizowane przez szkoły i placówki
uczestniczące w programie,
a po spełnieniu wymagań formalnych można występować
z wnioskiem o nadanie Certyfikatu Szkoły-Lidera. Obecnie
działaniami w ramach Programu
objętych jest ponad 30 000
uczniów
z
Opolszczyzny.
10 kwietnia 2014 r. Wojewoda
Opolski i Opolski Kurator
Oświaty podczas uroczystości
w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi
w Dobrzeniu Wielkim wręczyli
certyfikaty
i
wyróżnienia
6 szkołom, które wzorcowo realizowały program w roku
szkolnym 2012/2013. Ogólnie
od początku funkcjonowania
programu (2008r.) przyznano
26 certyfikatów.
Wsparcie metodyczne nauczycieli wychowania fizycznego.
Mając na uwadze konieczność
podnoszenia kompetencji nauczycieli, Kuratorium Oświaty
w Opolu wspólnie z Politechniką Opolską zorganizowało konferencję „Szkoła w Ruchu - ćwi-

czenia ogólnorozwojowe z elementami treningu funkcjonalnego na zajęciach wychowania fizycznego", w której wzięło
udział ponad 160 nauczycieli
wychowania fizycznego, przedstawicieli klubów i ośrodków
sportowych z Opolszczyzny.
Dzięki współpracy z Politechniką Opolską oraz zaangażowaniu
naukowców,
instruktorów
i trenerów z różnych dziedzin
sportu zgromadzeni wzięli
udział w wykładzie dr Stanisława Szczepańskiego na temat
kompetencji nauczycieli i ich
związku z aktywnością uczniów
na zajęciach. Drugą część konferencji, która odbywała się
w sali gimnastycznej, prowadzili
dr Ryszard Marcinów z Politechniki Opolskiej oraz Mirosław Śnigórski - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
w Opolu. W trakcie zajęć pokazowych uczestnikom konferencji zostały zaprezentowane
ćwiczenia z ławeczkami, ćwiczenia z wykorzystaniem drabinek
koordynacyjnych i elementów
crosfitu oraz ćwiczenia z zakresu treningu funkcjonalnego body ART i Pilates z użyciem małych i dużych piłek fitness.

OŚWIATA
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W ostatniej części konferencji
zostały zaprezentowane zajęcia
siłowe z wykorzystaniem oporu
własnego ciała i oporu współćwiczącego. Uczestnicy konferencji z dużym zainteresowaniem obserwowali pokaz ćwiczeń, a opinie zgromadzonych
potwierdzają, że tematyka i forma konferencji była zgodna
z potrzebami nauczycieli. Zajęcia pokazowe prowadzili: dr Ryszard Marcinów, mgr Dariusz
Kopczyński, nauczyciel PSP
nr 2 w Opolu i instruktor Fitlife
Szara Willa, instruktorki Fitlife
Szara Willa: mgr Justyna Babik
i mgr Katarzyna Jędrzejewska
oraz dr hab. Rafał Tataruch,
profesor PO. Ćwiczenia prezentowali uczniowie opolskich
szkół: Publicznego Gimnazjum
nr 8, Publicznego Gimnazjum
nr 9 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2.
Konkursy tematyczne.
Dużą popularnością cieszyły się
również konkursy dla uczniów
o tematyce sportowej: filmowe
„Czas na ruch” i „Przerwa
w ruchu” oraz plastyczny „Żyj
sportowo”. Dzięki udziałowi
w konkursach uczniowie szkół
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inicjatyw szkół, w tym „Lekcji
z Mistrzem”, z których relacje
są publikowane na bieżąco na
stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu.

Akcja „Ćwiczyć każdy może”.

wych. Szkoły i placówki, które
zgłosiły swój akces do Akcji
na bieżąco publikowały na swoich stronach internetowych
oraz portalach społecznościowych, scenariusze zajęć, pomysły na zabawy w ruchu, relacje
z
imprez
sportoworekreacyjnych i turystycznych.
Z województwa opolskiego do
akcji przystąpiło 215 szkół i placówek,
a te z nich które wypełniły wymagania regulaminowe otrzymają tytuł Szkoły/Przedszkola
w Ruchu.
Jednym z założeń „Roku Szkoły
w Ruchu” w województwie
opolskim
była
promocja
„dobrych praktyk” i ciekawych

Opolski Kurator Oświaty popularyzując ideę Roku Szkoły
w Ruchu prowadził również
działania informacyjne i promocyjne akcji „Ćwiczyć każdy może”. Jest to ogólnopolska inicjatywa realizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Ośrodek Rozwoju Edukacji,
której celem było zachęcenie
szkół i przedszkoli do aktywnego wypełniania czasu uczniów
nie tylko podczas lekcji wychowania fizycznego i zajęć sporto-

OŚWIATA

Marek Wąsowski
wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu

Wydarzenia

podstawowych, gimnazjów oraz
szkół ponadgimnazjalnych mogli
zaprezentować swoje pasje
sportowe oraz talent artystyczne wykonując prace w różnorodnych technikach plastycznych i multimedialnych. Spośród 69 zgłoszonych prac komisja nagrodziła 9 prac oraz przyznała 3 wyróżnienia, a uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursów obyło się 7 maja 2014r. w Opolu,
podczas podsumowania działań
prowadzonych w ramach Programu „Rok Szkoły w Ruchu w
województwie opolskim".

Przeprowadzono również badanie ankietowe, które zostanie
wykorzystane do stworzenia raportu na temat stanu kultury fizycznej w szkołach i placówkach w województwie opolskim. Powstanie również interaktywna mapa działań organizowanych w ramach Roku
Szkoły w Ruchu w województwie opolskim.

OPOLSKA
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Opolska Kampania Edukacyjna - ”Przyhamuj, życie przed Tobą!”

Wydarzenia

Opolska Kampania Edukacyjna
pod hasłem „Przyhamuj, życie
przed Tobą” to cykl działań realizowanych przez Opolskiego
Kuratora Oświaty w roku
szkolnym 2013/2014. Celem tej,
skierowanej przede wszystkim
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kampanii jest uświadomienie zagrożeń wynikających
z kierowania pojazdami mechanicznymi, uwrażliwienie na sytuacje kryzysowe występujące
w ruchu drogowym oraz wykształcenie pożądanych reakcji
na niewłaściwe zachowania kierowców, zwłaszcza w kontekście prowadzenia samochodu
po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Partnerami
w realizacji tego programu
są: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego
w Opolu, Polski Związek Motorowy w Opolu. Kampania została pomyślana jako cykl spotkań z młodzieżą we wszystkich
miastach powiatowych województwa opolskiego. Jej inauguracja nastąpiła 21 stycznia 2014
roku w Namysłowie, a podsumowanie półrocznych spotkań

nastąpi 5 czerwca 2014 roku
na terenie Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego
w Opolu. Scenariusz spotkań
w szkołach jest bardzo podobny
i ulega drobnym modyfikacjom
jedynie ze względu na warunki
pogodowe, gdyż duża część zajęć odbywa się w formie praktycznej
z
wykorzystaniem
sprzętu użyczanego przez pracowników WORD w Opolu.
W części teoretycznej spotkań
młodzież dowiaduje się o najczęstszych przyczynach wypadków powodowanych przez poszczególne grupy wiekowe kierowców, śledzi mapę wypadków drogowych na Opolszczyźnie, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu, w którym odbywa się dane spotkanie, ma możliwość zapoznania się z zajęciami Akademii Młodego Kierowcy, a nade wszystko opracowuje wspólnie z policjantami Kodeks Postępowania Młodego
Kierowcy – swoisty katalog najbardziej pożądanych zachowań
na drodze. W trakcie spotkań
prezentowane są również filmy
pokazujące negatywne przykła-

dy zachowań kierowców oraz
testy zachowań uczestników ruchu drogowego po spożyciu alkoholu (z użyciem alko gogli).
Zawsze wywierają one duże
wrażenie na uczestnikach i stanowią doskonały pretekst do
dyskusji o umiejętnościach,
szczególnie młodych kierowców. Osobną część spotkań stanowią praktyczne warsztaty
prowadzone przez instruktorów WORD. W ich trakcie
uczniowie posiadający prawo
jazdy mogą sprawdzić jak zachowuje się pojazd w sytuacji
poślizgu. Służy do tego samochód wyposażony w troleje –
urządzenie imitujące poślizg.
Ponadto wszyscy uczestnicy
spotkań mogą, zakładając alko
gogle (okulary symulujące stan
po spożyciu alkoholu) sprawdzić swoje reakcje na najprostszym torze przeszkód.
Istotnym elementem kampanii
była, zorganizowana 11 marca
2014 roku w Wojewódzkim
Ośrodku Ruchu Drogowego
w Opolu, konferencja dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa pt. „Edukacja dla Bezpie-
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czeństwa – Bezpieczeństwo
Dzieci i Młodzieży w Ruchu
Drogowym”.
Otwierając konferencję Opolski
Kurator Oświaty - Halina Bilik,
przypomniała główne cele kampanii edukacyjnej, zwracając
uwagę na rolę nauczycieli edukacji
dla
bezpieczeństwa
i wychowania komunikacyjnego
w procesie budowania bezpiecznych postaw dzieci i młodzieży jako uczestników ruchu
drogowego.
todyk Regionalnego Centrum
Rozwoju Edukacji w Opolu,
która w swoim wystąpieniu zaproponowała autorski scenariusz przeprowadzania lekcji
edukacji dla bezpieczeństwa
z uwzględnieniem zagadnień
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W części drugiej, oprócz warsztatów, które przeprowadził
podinsp.
Maciej
Milewski
w ramach Akademii Bezpiecznego
Młodego
Kierowcy,
uczestnicy mieli okazję spróbować swoich sił na symulatorach
jazdy, imitujących m.in. skuteczność stosowania pasów w zdarzeniach drogowych, zachowanie się pojazdu podczas poślizgu, czy reakcje kierowcy będącego pod wpływem alkoholu
lub innych używek.
Szczególnym akcentem tegorocznej kampanii będzie kolejna
edycja warsztatów z zakresu
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych, która
odbędzie się 18 czerwca 2014
roku w Opolu – Grudzicach.
To przedsięwzięcie już od kilku
lat organizują wspólnie: Opol-
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ska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Opolski Komendant
Wojewódzki Policji, Opolski
Kurator Oświaty, Opolskie
Centrum Ratownictwa Medycznego, WOPR Województwa
Opolskiego oraz PCK – oddział
Opole.
Podobnie jak w ubiegłych latach, głównym celem spotkania
będzie doskonalenie umiejętności młodych ludzi w zakresie
udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym podczas różnych
zdarzeń
losowych,
a w programie oprócz warsztatów i wykładów, przewidziano
szereg pokazów i ćwiczeń praktycznych.

Wydarzenia

Następnie, zastępca dyrektora
Wojewódzkiego Ruchu Drogowego w Opolu - Włodzimierz
Twardowski, przybliżył uczestnikom konferencji obecnie obowiązujące zasady szkolenia
i egzaminowania kierowców.
Z kolei Sekretarz Opolskiej
Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Henryk Dojka, Prezes opolskiego oddziału Polskiego Związku
Motorowego - Marek Pańka
i podinsp. Maciej Milewski z Komendy Wojewódzkiej Policji
w Opolu w swoich wystąpieniach przedstawili główne założenia Opolskiego Wojewódzkiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Bożenna Chlabicz - Redaktor Naczelna Portalu Edukacyjnego
Wychowanie Komunikacyjne,
omawiając założenia programowe prowadzonego portalu,
zwróciła uwagę uczestników
konferencji na sposoby wykorzystania zgromadzonych zasobów oraz potrzebę włączenia
nowoczesnych
technologii
w edukację dla bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży. Pierwszą
część konferencji zakończyła
Beata Soczawa, nauczyciel - me-

Choć Opolska Kampania Edukacyjna zakończy się formalnie
w czerwcu tego roku, to cele
Programu „Przyhamuj, życie
przed Tobą” będą kontynuowane w kolejnych latach, a o ich
formule będziemy na bieżąco
informować.
Rafał Rippel
Opolski Wicekurator Oświaty
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Zmiany w przepisach prawa oświatowego opublikowane
w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 marca 2014 r.
1. Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
10 maja 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie
nadzoru pedagogicznego,
(Dz. U. z 2013r. poz. 560),
Data wejścia w życie: 14
czerwca 2013 r. z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 1
lit. a, pkt 2, 6, 13, 14 oraz
16, które wchodzą w życie z dniem 1 września
2013 r.
2. Oświadczenie rządowe z dnia
27 marca 2013 r. w sprawie
zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o prawach
dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym
Jorku. (Dz. U. z 2013 r. poz.
677) Data wejścia w życie:
14 czerwca 2013 r.

Prawo oświatowe

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca
2013 r. w sprawie wysokości
środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym
2013/2014. (Dz. U. z 2013 r.
poz. 705) Data wejścia
w życie: 28 czerwca
2013r.
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca
2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących
w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I–III
szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. (Dz. U. z 2013
r. poz. 785) Data wejścia
w życie: 6 lipca 2013 r.
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r.
w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy

finansowej uczniom na zakup
podręczników i materiałów dydaktycznych.(Dz. U. z 2013 r.
poz. 818) Data wejścia w życie: 18 lipca 2013 r.
6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013
r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych
ustaw. (Dz. U. z 2013 r. poz.
827) Data wejścia w życie:
1 września 2013 r., z wyjątkiem przepisów:
1) art. 1 pkt 4 lit. f w zakresie
art. 14 ust. 4c ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą,
pkt 17 lit. c i d, pkt 20 lit. e
i g oraz art. 2 – które
wchodzą w życie z
dniem 1 stycznia 2014 r.;
2) art. 1 pkt 2 w zakresie art.
5c pkt 1 ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 4
lit. a, pkt 14, 16 i art. 5 –
które wchodzą w życie
z dniem 1 września
2014r.;
3) art. 1 pkt 4 lit. f w zakresie
art. 14 ust. 4b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą
i art. 10 – które wchodzą
w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.;
4) art. 1 pkt 2 w zakresie art.
5c pkt 2 ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 4
lit. h w zakresie art. 14 ust.
5g–5i ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz
lit. j w zakresie art. 14 ust. 9
ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 7 w zakresie art. 14d ust. 6 ustawy
zmien ian ej w art. 1 ,
w brzmieniu nadanym niniej-
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szą ustawą, pkt 20 lit. b, c
oraz d – które wchodzą
w życie z dniem 1 września 2015 r.;
5) art. 1 pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. c
oraz i, pkt 5 lit. a w zakresie
art. 14a ust. 1, 1a i 4 ustawy
zmien ian ej w art. 1 ,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 6, pkt 8, pkt
15 lit. b i art. 3 – które
wchodzą w życie z
dniem 1 września 2016
r.;
6) art. 1 pkt 4 lit. d, e oraz f
w zakresie art. 14 ust. 4a
ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 5 lit. a w zakresie art. 14a ust. 2 i 3
ustawy zmienianej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pkt 7 w zakresie
art. 14d ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą –
które wchodzą w życie
z dniem 1 września
2017r.
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia
2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od
pracy. (Dz. U. z 2013 r. poz.
913) Data wejścia w życie:
1 września 2013 r.
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia
2013 r. w sprawie udzielania
gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. (Dz. U.
z 2003 r. poz. 956)

NR

Data wejścia w życie:
1 września 2013 r., z wyjątkiem przepisów § 3:
1) ust. 1, 2 i 4, które wchodzą w życie z dniem
1 stycznia 2015 r.;
2) ust. 3, który wchodzi
w życie z dniem 1 września 2015r.
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia
2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub
integracyjnych. (Dz. U. z 2013 r.
poz. 957) Data wejścia w życie: 23 sierpnia 2013 r.

11.Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013
r. w sprawie powołania Rzecznika Praw Dziecka. (M.P. z 2013 r.
poz. 680) Data ogłoszenia:
28 sierpnia 2013 r.
12.Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia
2013 r. w sprawie wyrażenia
zgody na powołanie Rzecznika
Praw Dziecka. (M. P. z 2013 r.
poz. 681) Data ogłoszenia:
28 sierpnia 2013 r.
13.Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września
2013 r. w sprawie ustanowienia
dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka.
(M.P. z 2013 r. poz. 754)
Data ogłoszenia: 19 wrze-

14.Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20
czerwca 2013 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
określenia szkół i wypadków,
w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz.
1207). Data wejścia w życie: 14 października 2013
r.
15.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie
organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1257)
Data wejścia w życie:
30 października 2013 r.
16.Ustawa z dnia 30 sierpnia
2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1265) Data
wejścia w życie: 14 listopada 2013 r. z wyjątkiem
art. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 września
2014 r.
17.Ustawa z dnia 27 września
2013 r. o zmianie ustawy o
systemie oświaty. (Dz. U. z
2013 r. poz. 1317) Data wejścia w życie: 30 listopada
2013 r.
18.Ustawa z dnia 11 października
2013 r. o zmianie ustawy o
uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
oraz ustawy – Karta Nauczyciela. (Dz. U. z 2013 r. poz.
1421) Data wejścia w życie:
1 stycznia 2014 r.
19.Ustawa z dnia 22 listopada
2013 r. o zmianie ustawy o
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systemie informacji oświatowej.
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1639)
Data wejścia w życie:
1 stycznia 2014 r.
20.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20
grudnia 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu
oraz trybu udzielania
i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników
szkolnych. (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1654) Data wejścia
w życie: 1 stycznia 2014 r.
21.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014. (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1687) Data
wejścia w życie: 1 stycznia
2014 r.
22.Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r.
o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych
ustaw. (Dz. U. z 2014 r. poz. 7)
Data wejścia w życie: 18
stycznia 2014 r., z wyjątkiem przepisów:
1) art. 1 pkt 18, który wchodzi w życie z dniem
1 maja 2014 r.;
2) art. 1 pkt 9, który wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.;
3) art. 1 pkt 17 lit. c, który
wchodzi
w
życie
z dniem 1 września 2015
r.;
4) art. 1 pkt 11 w zakresie art.
20l ustawy zmienianej w art.
1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, który
wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2016 r.

Prawo oświatowe

10.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia
2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie
w specjalnych przedszkolach,
szkołach i oddziałach oraz
w ośrodkach. (Dz. U. z 2013 r.
poz. 958) Data wejścia w życie: 23 sierpnia 2013 r.

śnia 2013 r.
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23.Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 2013 r. w sprawie
wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi
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Edukacji Narodowej lub
przez niego nadzorowanych.
(M.P. z 2013 r. poz. 1025)

Prawo oświatowe

24.Rozporządzenie Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 24 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowego
trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów
i odznaczeń oraz wzorów
odpowiednich dokumentów.
(Dz. U. z 2014 r. poz. 64)
Data wejścia w życie:
28 stycznia 2014 r.
25.Obwieszczenie Marszałka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta
Nauczyciela. (Dz. U. z 2014 r.
poz. 191) Data wejścia
w życie: 12 lutego 2014 r.
26.Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
11 lutego 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie
ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych. (Dz.
U. z 2014 r poz. 251) Data
wejścia w życie: 1 września 2014 r.

Analizy, Artykuły, Opracowania

27.Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31
października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

tekstu rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej
w sprawie warunków i sposobu
wykonywania przez przedszkola,
szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej
uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych
oraz społeczności posługującej
się językiem regionalnym. (Dz.
U. z 2014 r. poz. 263) Data
wejścia
w
życie:
3 marca 2014 r.
28.Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r.
o zmianie ustawy o systemie
oświaty. (Dz. U. z 2014 r. poz.
290) Data wejścia w życie:
22 marca 2014 r.
29.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca
2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
wynagradzania egzaminatorów
za udział w przeprowadzaniu
sprawdzianu i egzaminów oraz
nauczycieli akademickich za
udział w przeprowadzaniu części
ustnej egzaminu maturalnego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 378) Data wejścia w życie: 1 kwietnia 2014 r. z wyjątkiem
§ 1 pkt 1 lit. a i pkt 2, które
wchodzą w życie z dniem
1 września 2014 r.
30.Obwieszczenie Ministra Eduka-

31.Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie sposobu nauczania
szkolnego oraz zakresu treści
dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach
świadomego i odpowiedzialnego
rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej
oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych
w podstawie programowej
kształcenia ogólnego (Dz. U. z
2014 r. poz. 395) Data wejścia
w życie: 27 marca 2014 r.
Dagmara Karońska – Maj
referent prawny
Kuratorium Oświaty w Opolu

Z dziejów kształcenia nauczycieli w Kluczborku
Wielki Zjazd Absolwentów
60. rocznica powstania Liceum
Pedagogicznego
w Kluczborku 1953 – 1975
Wielki Zjazd Absolwentów - odbył się 7 września 2013 r., w hali
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Kluczborku. Uroczystość była
też częścią obchodów przez miasto Kluczbork 760 - lecia istnienia grodu. Na zjazd przybyło 296

osób, w tym 250 absolwentów
z różnych stron Polski i z zagranicy.
W całym okresie istnienia zakładu
kształcenia nauczycieli w Kluczborku 1953 - 1975 - w trzech formach
kształcenia - mury zakładu opuściło
1284 absolwentów (Liceum Pedagogiczne - 715, Korespondencyjne
Liceum Pedagogiczne - 177, Liceum
Pedagogiczne dla Wychowawczyń
Przedszkoli - 392). Przez cały okres
istnienia Zakładu Kształcenia Nau-
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cji Narodowej z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach
i oddziałach oraz w ośrodkach
(Dz. U. z 2014 r. poz. 392)
Data wejścia w życie: 27
marca 2014 r.

OPOLSKA

czycieli w Kluczborku w realizacji
różnych przedmiotów nauczania
i zajęć dodatkowych, uczestniczyło
90 nauczycieli, w tym 35 etatowych,
którzy pracowali trzy i więcej lat.
Podczas uroczystego otwarcia zjazdu Starosta Kluczborski - Piotr Pośpiech, obok przekazanych życzeń,
stwierdził, iż "w budynkach dawnego Liceum Pedagogicznego w tej
chwili funkcjonuje Specjalny

NR

Ważną częścią Zjazdu była konferencja naukowa poświęcona w całości problemom oświaty, przygotowania nauczycieli do zawodu, profesji nauczyciela. W czasie konferencji
referaty wygłosili: dr Kazimierz
Burtny (były n-l liceum): Przygotowanie zawodowe kandydatów
na nauczycieli w Kluczborskim Liceum Pedagogicznym; prof. dr hab
Zofia Gawlina - Derejczyk (UJ Kraków - absolwent liceum): Rzecz o
nabywaniu kompetencji wychowawczych w liceum pedagogicznym;
dr hab Marek Heine (OSW Wrocław-absolwent liceum) O edukacji
pedagogicznej z kilku perspektyw;
dr hab Edward Fiała (KUL Lublin absolwent liceum) O trzech kręgach
prawdy egzystencjalnej - libido, idol,
kerygmat; prof. dr hab Stanisław Zagórny (WSB Wrocław - absolwent
liceum) Od zajęć pozalekcyjnych do
zainteresowań socjologią i kulturą;

prof. zw. dr hab Zenon Jasiński
(UO - absolwent liceum): Misyjność i wartość liceów pedagogicznych. Mity i realia;
Prof. Zenon Jasiński zarówno we
wprowadzeniu do konferencji jak
i w swoim wystąpieniu programowym przypomniał zebranym czym
były licea pedagogiczne, jaką rolę
odegrały w powojennym systemie
oświaty w Polsce i do jakich zadań
byli przygotowani ich absolwenci.
Licea pedagogiczne miały szybko
wypełnić lukę i straty kadrowe poniesione w czasie II wojny światowej wśród nauczycieli, aby można
było upowszechnić edukację
wśród różnych środowisk zgodnie
z postanowieniami władz państwowych. Początkowo licea pedagogiczne przygotowywały kandydatów do nauczania wszystkich
przedmiotów ale w miarę upo-
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wszechniania edukacji, stopniowo,
ograniczano (już od 1961 r.) przygotowanie absolwentów do nauczania w klasach I - IV. Mimo powstania studiów nauczycielskich
(pod koniec lat 50.), które miały
przejąć przygotowanie nauczycieli
do klas starszych, ten postulat nie
został zrealizowany do końca istnienia liceów pedagogicznych
(z braku wystarczającej ilości nauczycieli). Licea pedagogiczne realizowały model romantycznopozytywistyczny, pragnęły swoich
wychowanków widzieć jako realizatorów idei narodowej, szczególnie mocno lansowanej przed wojną
w seminariach nauczycielskich. Dużą wagę - w kształceniu - przykładano do umiejętności praktycznych
a także radzenia sobie w różnych
sytuacjach zarówno z przekazywaniem materiału, sprawdzaniem
i oceną wiedzy, niepowodzeniami
w nauce a także radzenia sobie
z problemami wychowawczymi
uczniów pochodzących z różnych
środowisk. Kadra pedagogiczna
przykładała dużą wagę do wysokiego poziomu wiedzy merytorycznej,
niektórym uczniom - którzy już na
starcie - nie radzili sobie w nauce,
doradzano przejście do innych
szkół, gdzie nie było takiego obciążenia różnymi zajęciami dodatkowymi. Wychodzono z założenia, że
aby kogoś uczyć trzeba samemu
dużo umieć i wciąż się uczyć.
Gdy w latach sześćdziesiątych poprawiły się nieco warunki pracy
szkoły i uczyli coraz lepiej przygotowani nauczyciele, do liceum tra-
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Ośrodek Wychowawczy, jednostka
organizacyjna powiatu, a zatem
w murach, gdzie rozwijały się Wasze talenty dziś ciągle pracują nauczyciele a dzieci te najbardziej potrzebujące pomocy, ciągle tę pomoc
tam znajdują”. Życzenia uczestnikom zjazdu przekazali też Wiceminister Spraw Wewnętrznych - Stanisław Rakoczy, poseł Andrzej Buła
oraz Opolski Kurator Oświaty Halina Bilik. Honorowymi gośćmi
zjazdu byli też emerytowani nauczyciele liceum.
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1959 r. - drużyna piłki nożnej

1963 r. - bal karnawałowy

1964 r. - scena z „Wesela” Wyspiańskiego

1965 r. - uczestnicy wycieczki do Sandomierza
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fiała też lepiej przygotowana
młodzież. W pierwszym okresie
istnienia szkoły do liceum przychodziła młodzież pochodzenia
robotniczego i chłopskiego. Niekiedy „wybranych” przywozili na
egzamin wstępny sami dyrektorzy szkół podstawowych, później
nauczyciele-absolwenci liceum.
Dobra opinia o działalności szkoły sprawiła, że pod koniec lat
sześćdziesiątych na jedno miejsce
było po kilku kandydatów, a kuratorium stopniowo obniżało limity dla szkoły (na polecenie ówczesnego ministerstwa oświaty).
Na Śląsku Opolskim władze
stworzyły też dogodne warunki
do kształcenia dla kandydatów na
nauczycieli z rodzin autochtonicznych. Co roku ich liczba
wzrastała. Aktywizacja oświatowa środowisk, które przed wojną nie doceniały roli kształcenia
lub nie miały możliwości, miała
swoje plusy.

Coraz częściej zwracano uwagę na
konieczność zdobywania wiedzy,
zdobywania zawodu, przygotowania
do pracy kulturalno-oświatowej, co
pomagało w awansie społecznym.
Zdobyta wiedza, umiejętności zawodowe i rozbudowane aspiracje
sprawiły, że absolwenci liceum w latach 60-tych i 70-tych byli największą grupą osób podnoszących swoje
kwalifikacje na studiach wyższych
oraz w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Przez dziesiątki lat zawód nauczyciela nie był doceniany finansowo
przez państwo. Toteż wielu absolwentów – szczególnie mężczyzn odeszło do innych zawodów. Podejmowali prace w administracji rządowej i samorządowej, policji, wojsku,
organizacjach społecznopolitycznych, kulturze itp.
Bardzo wielu pełniło funkcję doradców metodycznych dyrektorów
szkół, inspektorów oświaty, wizyta-
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torów itp. Zdecydowana większość
absolwentów liceum kluczborskiego
(ponad 1000) pracowało w oświacie
na Śląsku Opolskim i sąsiednich regionach. Obecnie ponad 90 % zakończyło już pracę przechodząc na
emeryturę. Pracowali we wszystkich środowiskach: na wsi, w miasteczkach i miastach. Generalnie
szkoły te i ich absolwenci cieszyli się
uznaniem, dobrą i bardzo dobrą
oceną i opinią uczniów, ich rodziców, środowisk, władz oświatowych i odegrały ważną rolę szczególnie w latach powojennych, w likwidacji analfabetyzmu Polaków,
ożywieniu i podniesieniu poziomu
kultury wielu wsi i miasteczek
a przede wszystkim ożywieniu
oświatowemu wśród ludzi i edukacji
wielu pokoleń Polaków.
W dyskusji (po wygłoszeniu referatów) przewidzianej po sesji naukowej, głos zabrał przedstawiciel
pierwszego rocznika absolwentów
(1958 r.) – Jan Pikor. W emocjonal-
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rozbudzało nasze ambicje i pasje.
W żadnym zakładzie kształcenia
nauczycieli (uczelni) nie było takiego przygotowania i takich ofert
edukacyjnych. Śmiem twierdzić, że
nie ma i dziś. Myślę – a sądzę, że
takie doświadczenia i refleksje ma
wielu absolwentów Liceum - że na
tym polegała specyfika tej szkoły
i tajemnica dobrego przygotowania nas i wielu kandydatów do zawodu nauczyciela.”
Spotkanie uczestników zjazdu
urozmaiciły występy artystyczne
młodzieży z Publicznego Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja
w Kluczborku oraz uczniów
z Gminnej Szkoły Muzycznej.
Trwające do późnych godzin spotkanie było wielkim przeżyciem dla
uczestników, wspomnieniem chwil
z młodości oraz refleksją nad własnymi dokonaniami w oświacie.

Dzieje tej szkoły – powstanie, rozwój i działalność zostały opisane
i udokumentowane licznymi zdjęciami, faktami źródłowymi z akt archiwalnych i biogramami wielu nauczycieli i uczniów w książce pt.
„Dzieje kształcenia nauczycieli
w Kluczborku (1953 – 1975)” –
Opole 2013r., autorstwa: Kazimierza Burtnego (nauczyciela tej szkoły), Zenona Jasińskiego (prof. Uniwersytetu Opolskiego i ucznia LP
w Kluczborku) i Bogdana Cimały
(prof. UO)
Kazimierz Burtny
przy współpracy
Anzlema i Andrzeja Dobrowolskich
Absolwenci Liceum Pedagogicznego
w Kluczborku

Ta wielka uroczystość upamiętniająca dzieje kluczborskiego liceum
wpisuje się w karty 760-lecia historii miasta Kluczborka i nawiązuje do dobrych tradycji kształcenia

leceniu Parlamentu Europejskiego
i Rady Europy z dnia 23 kwietnia
2008 r. w sprawie ustanowienia
europejskich ram kwalifikacji dla
uczenia się przez całe życie, czy
w przyjętej w 2012 r. strategii
OECD „Better Skills, Better
Jobs, Better Lives”.
Najważniejsze jest to, czego dana
osoba się nauczyła, a nie to, czy
osiągnęła to w drodze edukacji
formalnej (np. ucząc się w szkole), pozaformalnej (u pracodawcy, na kursach, czy szkoleniach)
oraz uczenia się nieformalnego
(np. ucząc się samemu z książek
czy z Internetu). Taka perspektywa przybliża również ważną cechę
współczesnego podejścia do uczenia się, jaką jest potrzeba uczenia
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nauczycieli w przeszłości, bowiem
to miasto obok Głogówka i Opola
(1802) w Rejencji Opolskiej - za
czasów pruskich – było siedzibą
szkoły kształcącej nauczycieli w latach 1858 - 1925, częściowo też
w języku polskim.

Edukacja bliżej rynku pracy
Istnieje szereg rozwiązań i inicjatyw,
które pozwalają na zbliżenie się do
siebie edukacji i rynku pracy. Jednym z nich, które wynika z szeroko
rozumianej potrzeby mobilności
w Europie, jest budowanie krajowych ram kwalifikacji, które pomagają określić i odpowiednio uszeregować kwalifikacje uzyskiwane
przez osoby uczące się. Prace te
ukierunkowane są na szerszą modernizację polskiego systemu kwalifikacji, tak aby umożliwiał on jak największej grupie Polaków wykorzystanie swoich kompetencji w pracy.
Istotną cechą współczesnego podejścia strategicznego do kształtowania
kapitału ludzkiego jest neutralne podejście do kształtowania wiedzy,
umiejętności i innych kompetencji
osób, co jest widoczne m.in. w Za-

/

się w całym przebiegu życia. Coraz
częściej w literaturze pojawia się
wyraźne wskazanie na zmianę paradygmatu patrzenia na przebieg
życia, z takiego, w którym wyraźnie
widać wydzielone etapy (naukapraca-emerytura) na podejście,
w którym poszczególne sfery: nauki, pracy oraz życia osobistego
i rodzinnego przeplatają się.
Położenie nacisku na efekty uczenia
się, które posiada dana osoba, a nie
na czas pobierania przez nią nauki
i przekazywanie jej treści kształcenia jest istotne w polskim kontekście z kilku powodów.
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nym wystąpieniu stwierdził: „Licea
pedagogiczne były najlepszymi zakładami kształcenia nauczycieli. Mówię
to w oparciu nie tylko o opinie wielu tu przybyłych dziś absolwentów,
ale w oparciu o moją drogę kształcenia i pracy w szkole. (…)Każda
z tych szkół [ SN i WS P
w Opolu] dostarczała nowej wiedzy, dzięki której swobodnie radziłem sobie w pracy z młodzieżą, ale
najbardziej gruntowne przygotowanie zdobyłem w Liceum Pedagogicznym w Kluczborku. Wszechstronne
oddziaływanie pedagogiczne, duża
liczba godzin z przedmiotów pedagogicznych, psychologii rozwojowej,
metodyki, poznawanie metodyk nauczania z różnych przedmiotów,
wiele godzin spędzanych w szkole
ćwiczeń, a następnie praktyki
w szkołach i w wakacje na koloniach. Uczestnictwo w chórze, orkiestrze i teatrze szkolnym i innych
zajęciach pozalekcyjnych (do wyboru), co roku udział w obozach harcerskich prowadzonych - to wszystko nie tylko dostarczało wiedzy
i umiejętności zawodowych, ale
kształtowało nasze charaktery oraz
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uczenia się) uzyskiwanych w różnych obszarach edukacji (ogólnej,
zawodowej i akademickiej) i daje
możliwość porównywania ich ze
sobą.
Po drugie ułatwia potwierdzanie
efektów uczenia się osiągniętych
w systemie edukacji pozaformalnej i wyniku nieformalnego uczenia się, a przez to ma istotne znaczenie dla łatwości i szybkości
zdobywania kwalifikacji.
Po trzecie osobom uczącym się
daje możliwość tworzenia indywidualnych ścieżek rozwoju kariery zawodowej i uczenia się,
opartych na łączeniu ze sobą doświadczeń zdobywanych zarówno podczas nauki, jak i w środowisku pracy oraz lepiej dopasowanych do oczekiwań pojawiających się na rynku pracy.
Po czwarte opis kwalifikacji
w języku efektów uczenia się ułatwia weryfikację treści i metod
kształcenia, stosowanych w obszarze szkolnictwa ogólnego, zawodowego i wyższego. Przewiduje się również wdrożenie powszechnie obowiązujących zasad
zapewniania jakości, szczególnie
ważnych z perspektywy zapewniania jakości na rynku szkoleniowym. Dotyczyć to będzie nie tylko procesu kształcenia
(nabywania kompetencji), ale także walidowania (potwierdzania
nabytych kompetencji).
Istotnym elementem upowszechniania różnych form uczenia się
jest zapewnienie łatwego dostępu do informacji. Taką rolę będzie pełnił krajowy rejestr kwalifikacji. Rejestr ten będzie ujmował możliwe do uzyskania
w Polsce kwalifikacje, łącząc własne zasoby z informacjami o kwalifikacjach gromadzone w różnych istniejących już rejestrach.
Krajowy rejestr kwalifikacji będzie
zawierał standardowy zestaw informacji o każdej wpisanej kwalifikacji. Istotną jego cechą jest powiązanie wpisu do tego rejestru
z przypisaniem kwalifikacji do poziomu w Polskiej Ramie Kwalifi-

kacji (PRK), i tym samym odniesienie tej kwalifikacji do poziomu
w Europejskiej Ramie Kwalifikacji
(ERK). Tak więc poprzez wpisanie
do krajowego rejestru kwalifikacji
nastąpi automatycznie włączenie
polskich kwalifikacji do europejskiego obszaru kwalifikacji. Informacje
o kwalifikacjach w rejestrze będą
dostępne także w języku angielskim
(w dalszej perspektywie być może
również w innych językach europejskich). Wstępnie zakłada się, że ze
względu na procedury wpisywania
do krajowego rejestru wyróżnione
będą następujące zbiory kwalifikacji:
1) kwalifikacje nadawane na podstawie przepisów oświatowych
(w tym również kwalifikacje
określone w podstawach programowych kształcenia w zawodach),
2) kwalifikacje nadawane na podstawie
przepisów
dotyczących
szkolnictwa wyższego, których
umieszczenie w rejestrze będzie
miało charakter informacyjny –
obowiązujące przepisy obejmują
wszystkie elementy wymagane
dla tych kwalifikacji (określenie
efektów uczenia się, odpowiednie walidowanie efektów uczenia się, jak również funkcjonujące
systemy zapewniania jakości),
3) inne
kwalifikacje
nadawane
w Polsce, których wpis do rejestru kwalifikacji będzie jednocześnie poświadczał, że kwalifikacje
te spełniają wymagane kryteria
dotyczące określenia efektów
uczenia się, walidowania oraz zapewniania jakości.
Systematycznie aktualizowany zbiór
danych dotyczących kwalifikacji
w krajowym rejestrze będzie obejmować informacje w następujących
zakresach:
a) podstawowe informacje o każdej
kwalifikacji - oficjalna nazwa, poziom
w
PRK,
do którego dana kwalifikacja jest
przypisana oraz efekty uczenia
się
(wiedza,
umiejętności
i kompetencje społeczne), które
trzeba osiągnąć, aby ją otrzymać
(wymagane kompetencje);
b) inne informacje dotyczące danej
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kwalifikacji – wykształcenie lub
kwalifikacje stanowiące podbudowę dla danej kwalifikacji, dodatkowe warunki, które trzeba spełnić, aby ubiegać się o kwalifikację,
„ścieżki” uczenia się, które będą
dostępne po uzyskaniu danej
kwalifikacji, uprawnienia, które
wiążą się z uzyskaniem danej
kwalifikacji, okres ważności kwalifikacji czy „wymiar” kwalifikacji;
c) informacje związane z daną kwalifikacją – dziedziny działalności,
w których posiadanie danej kwalifikacji ma istotne znaczenie, rodzaj dokumentu związanego z jej
nadawaniem i informacje ważne
w odniesieniu do niej (np.
o szczególnych warunkach wykonywania charakterystycznych dla
danej kwalifikacji zadań zawodowych, o potrzebnych predyspozycjach psychicznych, o przeciwwskazaniach zdrowotnych, itp.),
kod kwalifikacji (służący jako jej
identyfikator i jednocześnie zawierający w sobie najważniejsze
informacje o kwalifikacji);
d) informacje o instytucjach certyfikujących lub nadających, a także
o instytucjach zgłaszających daną
kwalifikację i o instytucjach odpowiedzialnych za jakość certyfikowania.
Dane udostępniane publicznie poprzez portal Krajowy System Kwalifikacji (KSK) będą prezentowane
w układzie funkcjonalnym z punktu
widzenia osoby poszukującej potrzebnych jej informacji. Tak więc
dzięki zasobom krajowego rejestru
kwalifikacji możliwe będzie publiczne udostępnianie ważnych dla interesariuszy informacji o każdej zarejestrowanej kwalifikacji. Opracowanie Polskiej Ramy Kwalifikacji związane jest z wdrażaniem podejścia
uwzględniającego przede wszystkim
efekty uczenia się. Podejście to jest
kluczowe z perspektywy rynku pracy. Pracodawcy szukają pracowników o określonych kompetencjach.
Kompetencje najbardziej poszukiwane to:
 zawodowe – związane ze specyfiką czynności wykonywanych w
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ramach
każdego
zawodu
(obejmująca również umiejętności praktyczne, a także umiejętność właściwego i bezpiecznego
zachowania w pracy);
 interpersonalne – kontakty
z innymi ludźmi oraz współdziałanie w grupie;
 organizacyjne – samodzielność,
decyzyjność, przedsiębiorczość
i wykazywanie inicjatywy, odporność na stres i motywacja do
pracy.

Znaczna część kompetencji poszukiwanych przez pracodawców może być kształtowana w procesie
uczenia się, jako jego efekty. Odpowiednie ich ujęcie w systemie
kwalifikacji - przez zestawy kompetencji powiązane z kwalifikacjami daje możliwość spojrzenia na
rynek pracy jako rynek, na którym
spotyka się popyt i podaż na kompetencje i kwalifikacje, z jednej
strony posiadane przez poszukujących pracy, a z drugiej strony –
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poszukiwane przez pracodawców.
Tekst opracowany w oparciu o referaty zamieszczone w „Materiałach na
konferencję szkoły i pracodawcy – razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego” (KOWEZiU, październik
2012 r.)
Maria Nowak
Dyrektor
Wydziału Rozwoju Edukacji
Kuratorium Oświaty w Opolu

Wizyta studyjna w Nadrenii – Palatynacie.
Polsko – Niemieckie Forum Szkolnictwa Specjalnego

Uczestnicy wyjazdu studyjnego (na
zdjęciu), który odbył się w dniach
24 - 28 marca 2014r. odwiedzili
kilka szkół oraz seminarium dla
nauczycieli szkół specjalnych
w powiecie Neuwied, poznali aktualną strukturę szkolnictwa
w Koblencji (miasto na prawach
powiatu), mieli także możliwość
poznania landowej koncepcji sytemu kształcenia specjalnego w Nadrenii – Palatynacie. Dzięki sprzyjającej aurze mogliśmy również podziwiać krajobraz odwiedzanych
miejsc powiatu Neuwied, położonych nad Moselą oraz Koblencję wyjątkowo urokliwe miasto leżące
u zbiegu dwu głównych rzek Niemiec - Moseli i Renu.
Dyrektorzy szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-

wychowawczych, przedstawiciele
starostw, władz oświatowych oraz
nadzoru pedagogicznego województwa opolskiego, poznawali,
prezentowane tam modele rozwiązań systemu kształcenia specjalnego a także planowane zmiany
w tym zakresie. Obserwowali wybrane zajęcia w Landowej Szkole
dla Słabosłyszących i Niesłyszących
w Neuwied, uczestniczyli w seminariach, połączonych z panelami
dyskusyjnymi, wymianą informacji
i doświadczeń w zakresie kształcenia specjalnego w Seminarium Studyjnym dla Nauczycieli Urzędników ze Szkół Specjalnych w Heimbach/Weis, odwiedzili także Zakład Kształcenia Zawodowego
i Szkołę Kształcącą Zawodowo dla
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zaburzonych młodych ludzi
(niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie) w Rommersdorf (Neuwied).
W spotkaniach seminaryjnych prezentowano rozwiązania modelowe
kształcenia specjalnego: w szkołach
specjalnych; w szkołach z oddziałami integracyjnymi, szkołach ogólnodostępnych (kształcenie włączające – inkluzyjne), do których
uczęszczają uczniowie niepełnosprawni. Stwarzano też możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, dyskusji na temat stosowania określon ych form
i metod edukacji, ich funkcjonowania, praktycznych zastosowań.

Nadzór pedagogiczny w praktyce

Tegoroczny wyjazd studyjny do
Nadrenii – Palatynatu wynikał
z programu pn. „Polsko – Niemieckie Forum Szkolnictwa Specjalnego” realizowanego w ramach
wieloletniej partnerskiej współpracy Kuratorium Oświaty w Opolu
z: Ministerstwem Oświaty, Nauki,
Doskonalenia i Kultury Nadrenii –
Palatynatu w Moguncji; Dyrekcją
Nadzoru i Usług w Trewirze; Państwowym Seminarium Studyjnym
Nauczycieli Urzędników Szkół
Specjalnych – Neuwied.

OPOLSKA
15

NR

14

/

2014

Nadzór pedagogiczny w praktyce

Uczestnicy forum aktywnie włączali się w interesujące ich zagadnienia, dopytując o szczegółowe
rozwiązania, odpowiadali na pytania strony gospodarzy, a niekiedy
przestrzegali przed wprowadzaniem zbyt radykalnych projektów, np. takich, które doprowadziłyby do zupełnej likwidacji
szkół specjalnych. Aktualnie
w Koblencji (miasto – powiat) są
3 szkoły specjalne. Działania prowadzone w zakresie szkolnictwa
specjalnego w Nadrenii – Palatynacie mają charakter pilotażowy,
stanowić będą pewne wzorcowe
modele rozwiązań, które być
może powielą inne landy. Konieczność wprowadzania zmian,
polegających przede wszystkim
na włączaniu (inkluzji), integracji
osób niepełnosprawnych do systemu kształcenia powszechnego,
wynika z obowiązujących norm
unijnych w tym obszarze edukacji.

w których skład wchodzą: poradnia
psychologiczno - pedagogiczna,
przedszkole, szkoła podstawowa,
szkoła specjalna, ośrodek doradczo
- metodyczny, a także internat. Takim centrum kieruje dyrektor szkoły specjalnej, którego obowiązkiem
jest nie tylko nadzór nad realizacją
zadań dydaktycznych w szkole, ale
również opieka nad wspomnianymi
uczniami (w integracji i inkluzji)
w szkołach powszechnych, poprzez
systematyczne konsultacje i wizyty
w tych szkołach (mobilnych nauczycieli) pracowników centrum.
Tamtejszy uczeń szkoły specjalnej
może przejść do szkoły ogólnodostępnej podstawowej czy gimnazjum
i ją ukończyć. Stworzona jest również możliwość czasowego włączania (inkluzji) ucznia o specjalnych
potrzebach edukacyjnych (niejako

W Nadrenii – Palatynacie istotą
zmian jest znaczące wzmocnienie
doradztwa dla nauczyciela i rodzica oraz wsparcia dla ucznia
o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczającego do szkoły powszechnej. Polega to na
ujednoliceniu organizacyjnym
procedur diagnozy, doradztwa
metodycznego i realizacji procesu dydaktycznego. W określonych rejonach powstają centra,

OŚWIATA
16

OPOLSKA

na próbę) do szkoły powszechnej,
by sprawdzić czy będzie tam dobrze
funkcjonował.
By uzyskać kwalifikacje do nauczania
specjalnego, niemieccy nauczyciele
po ok. 4,5 - letnich studiach zawodowych, muszą skończyć 1,5 - roczne seminarium, w czasie którego
otrzymują swojego opiekuna i bliżej,
także praktycznie, poznają specyfikę
tego nauczania.
Inaczej wygląda w Niemczech też
system finansowania ucznia, szkoły
i nauczycieli oraz tryb powoływania
na stanowisko nauczyciela czy dyrektora szkoły. Organy prowadzące
(tu: powiaty) nie ponoszą kosztów
wynagrodzeń nauczycieli, ale też nie
mają wpływu na ich zatrudnienie
(leży to w gestii tamtejszego Ministerstwa Oświaty, Nauki, Doskona-
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lenia i Kultury). Stanowisko dyrektora szkół nie jest kadencyjne.
Dyrektor szkoły, otrzymując to
stanowisko – jako urzędnik państwowy, może je pełnić do emerytury („dożywotnio”).

ty, lekarzy…) muszą być dokumentowane. Urząd Pracy, płacąc
za ucznia (2.800 € miesięcznie),
sprawdza, jak działa szkoła, by następował właściwy rozwój. Jeśli są
zastrzeżenia można wprowadzać
modyfikacje do tzw. indywidualnego plan edukacyjno – terapeutycznego (IPET) danego ucznia, ale też
może nastąpić rozwiązanie umowy
między daną szkolą i UP. Tego
typu rozwiązania mają charakter
systemowy.
Odwiedzana szkoła Stowarzyszenia św. Józefa zajmuje znaczną
przestrzeń wokół ogrodu z altankami, szklarnią. Znajdujące się
w budynku specjalistyczne pracownie są praktycznie małymi zakładami pracy, a wykonywany tam
finalny produkt, nie ustępuje jakościowo (i cenowo) produkowanym
przez określonych przedsiębiorców - producentów branżowych.

OŚWIATA

Ponadto, w tym imponująco i profesjonalnie wyposażonym kompleksie, uczniowie mają do dyspozycji m.in. stołówkę, nowoczesną
salę gimnastyczną, basen, siłownię,
rowery, kajaki…, a nawet kapliczkę – miejsce wyciszenia dla każdego, bez nadmiaru symboliki religijnej.
Uczestnicy trzydniowego „Polsko
– Niemieckiego Forum Szkolnictwa Specjalnego”, pozyskali wiele
szczegółowych informacji na temat
obecnego oraz koncepcjach zmian
sytemu szkolnictwa specjalnego
w Nadrenii – Palatynacie. Mimo
obficie wypełnionego i dobrze
zorganizowanego programu wizyty
uczestnicy wyjazdu mieli też możliwość zwiedzenia Koblencji, krajobrazów powiatu Neuwied z już
(koniec marca) przekwitającymi
magnoliami w przydomowych
ogrodach i imponującymi winnica-

Nadzór pedagogiczny w praktyce

Spore wrażenie na uczestnikach
seminarium zrobiły odwiedziny
w Zakładzie Kształcenia Zawodowego i Szkole Kształcącej Zawodowo dla zaburzonych młodych
ludzi w Rommersdorf (Neuwied),
której organem prowadzącym jest
Stowarzyszenie św. Józefa. Z informacji, jakie przekazał nam dyrektor Hainz Schüller – w szkole
przebywa łącznie 650 uczniów –
(młodzież w wieku od 17-24 lat).
Mogą tam wybrać naukę, spośród
oferowanych 30 zawodów, które
poznają teoretycznie i praktycznie
(3 dni praktyki, 2 dni nauki). Najpierw niemiecki Urząd Pracy przeprowadza specjalistyczne badania
(m.in. medyczne, psychiatryczne…). Jeżeli w ich wyniku, młody
człowiek otrzymuje pozytywne
orzeczenie, to znaczy, iż może się
uczyć i wykonywać w przyszłości
określony (-e) zawód (-y), mimo
orzeczonej niepełnosprawności.
Uczeń z takim orzeczeniem z UP
trafia wówczas do szkoły, która
ma mu zapewnić dalszy właściwy
rozwój. Wszystkie działania szkoły
adresowane do danego ucznia (od
nauczyciela wychowawcy klasy,
wychowawcy internatu, mistrza
zawodu, psychologa, fizjoterapeu-
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mi nad Moselą – choć, te wciąż
jeszcze w uśpionej, zimowej szacie.

Teodozja Świderska
starszy wizytator
samodzielne stanowisko
ds. komunikacji społecznej
Kuratorium Oświaty w Opolu

Uczę się tam, gdzie uczy się Świat!
Program stypendialny szkół zjednoczonego świata

Programy i projekty

W dniach 12-14 lipca 2013r.
Opolszczyzna gościła wybitnie
uzdolnioną młodzież z terenu
całej Polski - stypendystów Towarzystwa Szkół Zjednoczonego
Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego (TSZŚ). Coroczny Reunion odbywa się w różnych zakątkach Polski,
tym razem po
raz pierwszy w
historii towarzystwa zorganizowano go na
Górze Św. Anny. Byli i aktualni stypendyści
mieli
okazję
poznać
nasz
region. Program
obfitował
w wiele atrakcji
m.in. zwiedzanie miejscowości i Bazyliki Św.
Anny, mecz czy
wieczorek integracyjny,
na
którym nie mogło, oczywiście, zabraknąć śląskiego kołocza z makiem i serem.
Punktem kulminacyjnym było
wręczenie nominacji stypendialnych nowym stypendystom.
I choć pogoda nie dopisała (lało
niemiłosiernie), to młodzież bawiła się doskonale. Jako matka
byłej stypendystki miałam okazję
brać udział w tym spotkaniu.
Warto podkreślić, że Opolszczyzna może pochwalić się jedną
z najliczniejszych grup stypendystów TSZŚ – ponad 30 osób
(większość stanowią uczniowie
z LO nr II i nr III w Opolu).

Mamy więc zdolną młodzież, z której możemy być dumni!
Cele Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego
Świata im. prof. Pawła Czartoryskie-

Reunion 2013 na Górze Św. Anny
go w Warszawie umożliwia najzdolniejszym uczniom szkół średnich
z całej Polski zdobycie stypendium
i naukę w międzynarodowych szkołach United World Colleges (UWC)
oraz renomowanych prywatnych
szkołach średnich w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Jest
niezależną, niedochodową organizacją pozarządową powstałą w 1991
roku, afiliowaną przy organizacji
szkół międzynarodowych United
World Colleges (UWC), istniejącej
od roku 1962, z siedzibą w Londynie (www.uwc.org). Towarzystwo
utrzymuje się wyłącznie ze składek
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i darowizn członków oraz sponsorów. Jego założycielem i pierwszym
przewodniczącym był profesor Paweł Czartoryski, historyk, członek
PAN, obecnie patron Towarzystwa
Szkół Zjednoczonego Świata. Głównym celem organizacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
poprzez międzynarodową edukację
młodzieży
w duchu tolerancji, ochrony praw
człowieka i aktywności
społecznej. Warto
podkreślić,
że
program stypendialny towarzystwa dwukrotnie
(w 2011 i 2013r.)
został nagrodzony w konkursie
"Dobre Stypendia ", organizowanym
przez
Fundację Dobra
Sieć i PolskoAmerykańską Fundację Wolności,
w kategorii „Ogólnopolskie programy stypendialne organizacji pozarządowych”. W 2013 roku w konkursie wzięło udział 48 organizatorów
programów stypendialnych z całej
Polski.
Z historii UNITED WORLD
COLLEGES – nauka ponad granicami
Idea utworzenia Stowarzyszenia
Szkół Zjednoczonego Świata, czyli
United World Colleges narodziła
się w latach 50 ubiegłego stulecia

NR

Co oferują szkoły UWC?
Wszystkie szkoły UWC proponują
program nauczania kończący się
Międzynarodową Maturą
(International Baccalaureate,
w skrócie IB), która jest równo-

ważna polskiej maturze. Program
IB obejmuje sześć przedmiotów
wybranych z nauk humanistycznych i ścisłych. Dyplom IB otwiera
drzwi do większości uczelni na
świecie (poza USA i Japonią, jednak uczniowie mogą zdawać dodatkowe egzaminy, których wymagają te kraje). Ponadto szkoły oferują szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych, udział w działaniach wolontariackich oraz możliwość poznania młodzieży z całego świata.
Standardowym językiem nauczania
jest język angielski (z wyjątkiem
UWC Costa Rica, gdzie drugim
językiem wykładowym jest hiszpański). Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele z różnych krajów. Polscy kandydaci powinni
znać język angielski w stopniu dobrym (niekoniecznie biegłym).
Wszystkie szkoły zapewniają swoim uczniom dodatkowe zajęcia,
których celem jest pomoc w przystosowaniu się do nauki i porozumiewaniu się w języku obcym.
W każdej szkole uczy się młodzież
z ponad 70 krajów świata, która
stanowi mieszaninę różnych ras,
kultur i tradycji. Nauka w takiej
szkole to przygoda, wyzwanie,
osobisty rozwój, a także możliwość poznania ciekawych ludzi,
poglądów, krajów, obyczajów – to
nierzadko przyjaźnie na całe życie
i możliwość zmieniania świata na
lepsze.
Kto, kiedy i gdzie może aplikować?
Ubiegać się o stypendia UWC
mogą uczniowie klas pierwszych
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liceów ogólnokształcących, których średnia ocen na świadectwie
gimnazjalnym wynosi co najmniej
4,5, a wynik z trzech części egzaminu gimnazjalnego to minimum
80%. Ponadto kandydat powinien
dobrze posługiwać się językiem
angielskim, posiadać szerokie zainteresowania i osiągnięcia
(udokumentowane) oraz doświadczenie w pracy na rzecz innych
(społecznej, charytatywnej itp.).
Rekrutację w Polsce prowadzi
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego w Warszawie. Dokumenty aplikacyjne można składać od
października do 15 stycznia każdego roku (więcej informacji na stronie www.uwc.org.pl , towarzystwo
posiada także swój profil na Facebooku). Kwalifikacje przebiegają
w dwóch lub trzech etapach. Stypendia zwykle pokrywają od 50%
do 100% kosztów kształcenia,
w tym zakwaterowanie i wyżywienie. Nauka w szkołach UWC trwa
dwa lata i kończy się Międzynarodową Maturą (IB).
Losy absolwentów
Wszyscy polscy stypendyści UWC
ukończyli studia wyższe lub studiują obecnie. Kontynuują naukę na
renomowanych, zagranicznych
uczelniach wyższych, głównie
w USA i Wielkiej Brytanii. Z danych TSZŚ wynika, że 25% stypendystów ukończyło studia na uczelniach plasujących się w pierwszej
10. na świecie, jak Harvard,
Oxford i Cambridge.

/

2014

Programy i projekty

w szczytowym okresie „zimnej
wojny”. Jej pomysłodawcą był niemiecki pedagog Kurt Hahn, który
będąc w Akademii Obrony NATO, miał możliwość obserwowania dyskusji i współpracy między
niegdyś wrogami. Uświadomił sobie wtedy, że umożliwienie młodym ludziom (w wieku 16-18 lat) z
całego świata wspólnej edukacji
przyczyni się do przezwyciężenia
wrogości oraz nieporozumień na
tle religijnym, kulturowym czy
rasowym. Uczniowie do takiej
szkoły mieli być wybierani wyłącznie na podstawie swoich osiągnięć
i zdolności, niezależnie od rasy,
religii, narodowości i statusu materialnego. Jego projekt został zrealizowany w roku 1962, kiedy to
powstała pierwsza tego typu szkoła - UWC Atlantic w Południowej
Walii. Dziennik „The Times” nazwał ją wtedy „najbardziej ekscytującym eksperymentem po II wojnie
światowej”. Obecnie istnieje 12
szkół w różnych krajach na pięciu
kontynentach m.in. w USA, Norwegii, Włoszech, Holandii, Indiach,
Singapurze, Kanadzie, Kostaryce,
RPA. We wrześniu 2014 roku
zostaną otwarte dwie kolejne
szkoły - w Armenii i Niemczech.
Patronami UWC są królowa Noor
z Jordanii i zmarły nie tak dawno
Nelson Mandela.
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United World Colleges
w oczach opolskich stypendystów
Najlepiej o swoich szkołach opowiedzą ich absolwenci. Poniżej
przedstawiam refleksje dwójki
opolskich stypendystów Edyty
Jaworek, która ukończyła UWC
of Adriatic we Włoszech, i Adama Śmiechowskiego, absolwenta
UWC of South East Asia w Singapurze. Edyta i Adam byli
uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Opolu, w skład
którego wchodzą Publiczne Gimnazjum nr 9 Dwujęzyczne i LO
nr III.
Wspomnienia Edyty Jaworek
– stypendystki UWC of Adriatic we Włoszech w latach
2008-2010.

Programy i projekty

„Kiedy w 2008 dowiedziałam się,
że dostałam stypendium UWC
of Adriatic (UWC Adriatic)
i następne dwa lata spędzę na
malowniczym włoskim wybrzeżu
wraz ze 180-cioma innymi stypendystami z całego świata, trudno było mi to sobie wyobrazić.
Jeszcze trudniej było mi pojąć, co
to tak naprawdę znaczy w szerszym kontekście rozumienia, jak
świat działa i jak różne istnieją

w nim paradygmaty. Nawet, jeżeli
miałam ich teoretyczną świadomość, nic nie zastąpi ich praktycznej
konfrontacji z moimi wcześniejszymi
uwarunkowaniami kulturowymi.
Szkoła ta posiadała zupełnie inny
system nauczania — uczniowie sami
wybierali sobie przedmioty, więc
każde zajęcia były z inną grupą ludzi.
Grupy te nie przekraczały jedenastu
osób, co było bardzo korzystne dla
zdobywania wiedzy i prowadzenia
niesamowitych dyskusji. Lekcje kończyły się codziennie około godziny
13 -14, a popołudnia wypełnione
były zajęciami sportowymi, artystycznymi, politycznymi, wolontariatem, itp. Każdy mógł znaleźć coś dla
siebie.
Najbardziej szokujące były dla mnie
relacje, jakie nauczyciele mają z podopiecznymi (zapomnij o nazywaniu
kogoś “pan” czy “pani”). Nauczyciel
to twój znajomy, przyjaciel. O wiele
mądrzejszy przyjaciel. Hierarchia
tam nie istnieje, co jest rzeczą bardzo dobrą, ponieważ uczniowie nie
boją się nauczycieli, nie boją się
pytać czy prosić o pomoc, czy też
powiedzieć, co im w sposobie nauczania odpowiada, a co nie, i mają
dla nich więcej szacunku. Nauczyciele są tam nie po to, by „wyrobić
się” z materiałem, lecz po to,

Rzeczą, którą najbardziej sobie cenię z pobytu w UWC Adriatic, była
możliwość poznania ludzi
z prawie każdego kraju na świecie.
Często w Polsce mamy nieco mylne
wyobrażenia o życiu w Afryce,
Mongolii czy w Indiach. Cechą charakterystyczną dla UWC są długie,
międzynarodowe dyskusje na tematy społeczno-polityczne, filozoficzne, naukowe, itp. Te dyskusje są
bezcenne, ponieważ biorą w nich
udział młodzi reprezentanci różnych
grup społecznych z całego świata.
Każdy ma swoje zdanie i, mimo
różnicy poglądów, wszyscy szanują
siebie nawzajem, zdarza się też często, że ludzie zmieniali swoje dotychczasowe poglądy, ponieważ nikt
w ich wcześniejszym środowisku
nie kwestionował istniejących konwencji. Po UWC ludzie nie myślą
już etnocentrycznie, ale rozwijają
bardziej obiektywne i krytyczne
spojrzenie na świat. Chciałabym,
żeby cały świat był tak kolorową
mieszaniną ludzi jak UWC i aby
ludzkość do tego właśnie zmierzała.
Poza tym pobyt tam otwarł przede
mną wiele innych możliwości. Świat
staje się naprawdę mały i masz wrażenie, że wszystko jest prawie na
wyciągnięcie ręki (oczywiście, o ile
idzie za tym ciężka praca). Najlepsze
jest to, że podróżując po całym
świecie, nie muszę się martwić
o hotele, a zatrzymując
się
u “tubylców” o wiele lepiej poznaje
się kulturę i życie w danym zakątku
świata.

Edyta (pierwsza z lewej) z koleżanką i kolegą ze szkoły
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by pomóc ci rozwinąć się intelektualnie i osobiście. Bardzo ciężko było
mi się do tego przyzwyczaić
i w pełni to wykorzystać, ponieważ
była to zupełnie inna metodologia
nauczania niż ta, do której byłam
przyzwyczajona (niestety).

OPOLSKA

O ile na początku nie byłam świadoma wszystkich konsekwencji, jakie
wiązał ze sobą wyjazd do UWC,
o tyle teraz wiem, jak niewyobrażalnie inne byłoby moje życie i poglądy,
gdybym nie wyjechała. Wciąż mam
wrażenie, że to tylko „wierzchołek
góry lodowej” (w pozytywnym
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stają się przyjaciółmi. Ponadto
często organizowane konferencje
przyciągają do UWC prelegentów
światowej klasy.

Uczniowie UWC Adriatic prezentują się mieszkańcom Włoch
sensie), którą odkrywam krok po
kroku. Jeżeli miałabym powiedzieć
coś do młodych ludzi, powiedziałabym, żeby podróżowali bez uprzedzeń i etnocentrycznej zarozumiałości, i jakiekolwiek mają przekonania, niech starają się myśleć dokładnie na odwrót, choć przez
chwilę, a zobaczą świat z innej
strony”.

„W 2010 roku ukończyłem dwuletnią naukę w United World College of South East Asia w Singapurze (UWC SEA). Pobyt w UWC
zmienił moje życie w sposób trudny do opisania. W momencie,
w którym pięć lat temu Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata
przyznało mi stypendium, rozpoczęła się wielka, trwająca do dzisiaj
przygoda.
Podczas nauki w Singapurze poznałem ludzi z całego świata - uczniowie i nauczyciele pochodzili
z 73 różnych krajów! Wiele z tych
przyjaźni trwa nadal. Jest to o tyle
łatwe, że kilkaset osób podobnie
jak ja wybrało studia w Stanach
Zjednoczonych i od czasu do czasu możemy się tutaj spotkać. Miałem również okazję odwiedzić

Chociaż wysoki poziom nauczania
jest znakiem firmowym UWC SEA
(szkoła regularnie plasuje się
w światowej czołówce w rozmaitych rankingach), to nie jest to jej
największy atut. Kampus cechuje
nadzwyczaj wysoki odsetek nietuzinkowych postaci. Starannie wybrani nauczyciele z całego świata
oferują więcej niż wiedzę merytoryczną - są mentorami, a z czasem

Podsumowując, stypendia oferowane przez Towarzystwo Szkół
Zjednoczonego Świata to szansa,
obok której trudno przejść obojętnie, dlatego zachęcam wszystkich uczniów pierwszych klas liceum do odwiedzenia strony
www.uwc.org.pl i złożenia aplikacji. Młodszych czytelników namawiam do zapoznania się z wymogami UWC już teraz, abyście mogli
jak najlepiej przygotować się do
procesu rekrutacji”.
Jolanta Jaworek
starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Opolu

Programy i projekty

Wspomnienia Adama Śmiechowskiego – stypendysty
UWC of South East Asia
w Singapurze w latach 2008 –
2010.

wielu z nich w Tajlandii, Malezji,
Indiach, Wietnamie, Stanach i wielu innych miejscach. Co więcej, na
mojej uczelni studiują absolwenci
pozostałych szkół UWC, z którymi bardzo łatwo nawiązać kontakt,
a są to często bardzo ciekawe
osoby.

Dla sportowców szkoła w Singapurze to raj - kilkanaście boisk do
piłki nożnej, rugby, siatkówki
i kosza, dwie hale sportowe, basen
olimpijski i bogaty asortyment
sprzętu sportowego są do dyspozycji każdego ucznia. Nad treningami pieczę sprawują profesjonalni
trenerzy, a szkoła uczestniczy
w konferencji SEASAC i co roku
drużyny wyjeżdżają na kilka lub
kilkanaście turniejów sportowych
do innych szkół w Azji Południowo-Wschodniej.

Adam (czwarty od lewej w górnym rzędzie) z koleżankami i kolegami
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Polsko - niemiecko - ukraińskie seminarium dla nauczycieli w Niwkach

Programy i projekty

Seminarium zorganizowało Kuratorium Oświaty w Opolu wraz
z Niemieckim Ludowym Związkiem Opieki nad Grobami Wojennymi Nadrenii-Palatynatu
czerpiąc z doświadczeń organizowanych już od 18 lat polskoniemieckich, a później polskoniemiecko - ukraińskich obozów
młodzieżowych w Łambinowicach. Miało ono za zadanie pogłębienie współpracy uczestniczących w nim stron w ramach projektu „Międzynarodowych Spotkań Młodzieży i Nauczycieli
w Miejscach Pamięci – Nowa
Pedagogika Miejsc Pamięci”. Mając na uwadze przyszłe przedsięwzięcia dotyczące nie tylko wyżej
wymienionego obozu młodzieżowego, organizatorzy chcieli pokazać, szczególnie stronie ukraińskiej cele i formy planowanych
przedsięwzięć w ramach tego
szeroko pomyślanego projektu.
Jednym z konkretnych pomysłów
jest organizacja podobnego jak
w Łambinowicach obozu młodzieżowego na Ukrainie, jako
jego elementu (tydzień w Łambinowicach i tydzień na Ukrainie).
W seminarium uczestniczyli
przedstawiciele organów nadzorujących i prowadzących oświatę
w swoich regionach. Udało się
zgromadzić grono opiniotwórcze
dla przyszłych planów, ponieważ
stronę ukraińską reprezentowali
przedstawiciele Urzędu Gubernatora Okręgu IwanoFrankiwskiego, Instytutu Doskonalenia Nauczycieli z IwanoFrankiwska, Okręgowej Rady
Rodziców Iwano-Frankiwska.
Stronę polską reprezentowali
przedstawiciele Kuratorium
Oświaty w Opolu i Opolskiego
Urzędu Marsz ałkowskiego,
a niemiecką reprezentanci
Volksbundu.
Seminarium mogło się odbyć

dzięki wsparciu finansowemu i merytorycznemu:
 Niemiecko-Polskiej Współpracy
Młodzieży w Poczdamie,
 Wojewody Opolskiego,
 Opolskiego Kuratora Oświaty,
 Centralnego Muzeum Jeńców
Wojennych w Łambinowicach –
Opolu,
 Muzeum Czynu Powstańczego na
Górze Św. Anny.

Organizatorzy umożliwili uczestnikom zapoznanie się z możliwościami dydaktyczno-wychowawczymi
odwiedzanych miejsc pamięci. Mogli
oni brać czynny udział w realizacji
scenariuszy lekcji muzealnych oraz
warsztatów, z uwzględnieniem
udziału międzynarodowych grup
uczniów. Zapoznawano ich też
z historią tych miejsc, zawartością
ekspozycji stałych i czasowych. Inną
problematyką było omawianie roli
takich miejsc w przygotowywaniu, organizacji i realizacji
przedsięwzięć takich, jak Polsko – Niemiecko - Ukraiński
Obóz Młodzieżowy w Łambinowicach, czy też w budowaniu i opisywaniu innych projektów mających na celu przekazywanie wartości społeczeństwa obywatelskiego i wnio-
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sków płynących z wydarzeń historycznych. Komunikacja językowa
odbywała się w językach polskim,
niemieckim i ukraińskim.
W pierwszym dniu pobytu zorganizowano grupie ukraińskiej pobyt
w Regionalnym Centrum Edukacji
Regionalnej w Opolu. Po oprowadzeniu po obiekcie, zaprezentowano programy i projekty, jakie prowadzone są przez tę instytucję ze
szczególnym uwzględnieniem tych
o charakterze międzynarodowym,
realizowanych w większej części
z partnerami niemieckimi. Omówiono cele i formy ich realizacji oraz
organizację i źródła finansowania.
Dodatkową atrakcją był udział, wraz
z jedną z klas szkoły podstawowej,
w realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej nazywanej „Zaczarowany
Świat” (pracownie fizyki, chemii,
astronomii, akustyki, światła itp.),
która realizowana jest w języku
polskim i niemieckim. W drugiej
części dnia zwiedzano Opole.
W drugim dniu pobytu uczestnicy
przebywali w Centralnym Muzeum
Jeńców Wojennych w Opolu, gdzie
przywitała ich dyrektor Violeta Rezler-Wasielewska wprowadzając
w specyfikę tej placówki muzealnej,
która poza dyrekcją i archiwum
w Opolu posiada placówkę wystawienniczą i tereny poobozowe
w Łambinowicach. Zwiedzono wystawę, która w bardzo syntetyczny
sposób ujmuję tematykę obozów
jenieckich w Łambinowicach

NR

i stanowi dobry wstęp do zwiedzenia wystawy właściwej i terenów poobozowych w Łambinowicach. Przedstawiono możliwości
dydaktyczne tego miejsca, gdzie
poza scenariuszami tematycznymi
na samej wystawie można młodzieży zaoferować interesujące
zajęcia z archiwaliami, ze względu
na to, że w Opolu znajdują się
bogate archiwa losów jenieckich
w całej Europie. Grupa mogła
wziąć udział w tego typu zajęciach.

W
środę
09.10.2013r.
grupa zwiedzała
Centralne Muzeum
Jeńców
Wojennych w Łambinowicach zarówno część wystawienniczą, jak
i tereny poobozowe ze szczególnym uwzględnieniem miejsc,
w których pracują uczestnicy,
wspomnianych już, Międzynarodowych Obozów Młodzieżowych.
Omówiono charakter prac i treści
dydaktyczno-wychowawcze, które
można w tym czasie omawiać
z młodymi ludźmi. Pracownicy
Muzeum zademonstrowali programy przygotowane specjalnie dla
uczniów oraz materiały jakimi dysponują w trakcie pracy z młodymi
zwiedzającymi. Uczestnicy mieli
też okazję do realizacji niektórych
scenariuszy oraz brali udział we
fragmencie interaktywnego, tema-
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tycznego zwiedzania ekspozycji.
Omówiono również ścieżkę historyczno-przyrodniczą po terenach
poobozowych realizowaną przez
grupy na rowerach. Można było
też prowadzić obserwację realizacji projektu młodzieżowego
„Łambinowice – Oświęcim” realizowanego akurat w tym czasie
przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu
(indywidualne losy jeńca).
Następnie rozmawiano o już funkcjonujących przedsięwzięciach
w ramach projektu Opolskiego

Kuratora Oświaty „Nowa Pedagogika Miejsc Pamięci”:
 Międzynarodowe Obozy Młodzieżowe w Łambinowicach,
 Międzynarodowe Seminaria dla
Nauczycieli „ŁambinowiceOsthofen-Hinzert”,
 Seminaria dla Nauczycieli
z Niemiec w Łambinowicach.
 W czasie dyskusji nad możliwościami zmian w realizacji
tego projektu wykrystalizował
się pogląd, że należy zwiększyć
udział strony ukraińskiej, i tak
ustalono:
 parytet udziału stron w łambinowickich
obozach
młodzieżowych będzie od przyszłego roku wynosił 10 uczest-

Programy i projekty

Po południu zwiedzano Górę Św.
Anny - miejsce pamięci, rezerwat
przyrody, rezerwat geologiczny
(wygasły wulkan) oraz sanktuarium. Głównym celem była wizyta
w Muzeum Czynu Powstańczego
poświęconego powstaniom śląskim z lat 1919, 1920, 1921 i związanych z nimi plebiscytom. Po
zwiedzeniu omówiono kwestie
dydaktyczne, szczególnie w powiązaniu z wystawą stałą przyrody
regionu. W muzeum odbywają się
również różne przedsięwzięcia o
charakterze historycznym łącznie z
inscenizacjami w przystosowanej
do tego sali. Góra Św. Anny jest
bardzo interesującym miejscem do
realizacji projektów z młodzieżą w
grupach międzynarodowych, ponieważ poza muzeum jest tam
Pomnik Czynu Powstańczego,
przedwojenny amfiteatr naturalny

na
20
tys.
i okolica o wysokich
walorach przyrodniczych
(rezerwat
przyrody) oraz krajobrazowych. Do
tego dochodzi historyczna rola jaką
odgrywa to miejsce
jako najważniejsze
miejsce pielgrzymkowe na Śląsku.
Wieczorem w czasie podsumowania dnia uznano, że był on bardzo
intensywny, ale i bardzo interesujący. Przedstawione miejsca stwarzają w ramach
projektu „Nowa
Pedagogika
Miejsc Pamięci”
wiele możliwości
p rz ekaz ywan ia
treści z nim
związanych.

14
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n ików z Niemiec, 10
z Polski i 10 z Ukrainy plus
kadra.
 w łambinowickich obozach
młodzieżowych zostaną poczynione starania aby dokonać takich zmian, które umożliwią wprowadzenie do programu tego obozu pobyt
uczestników w miejscu pamięci koło Iwano-Frankiwska.
 w seminariach dla nauczycieli
„Łamb in owi ce - Ost h ofen Hinzert” od przyszłego roku
udział weźmie 4 nauczycieli z
Ukrainy.
W ocenie wszystkich uczestników seminarium zmiany te będą
miały dobry wpływ na dalszą realizację projektu. Wspominano też
o możliwości organizacji międzynarodowego seminarium dla nauczycieli o takim samym charakte-

rze
w
IwanoFrankiwsku.
W ostatnim dniu pobytu grupa była podejmowana przez Opolskiego Kuratora Oświaty Halinę Bilik. Podczas
spotkania podzielono
się wrażeniami z pobytu. Pani kurator z przychylnością przyjęła
przedstawione propozycje i zapowiedziała, że będzie się
starała w miarę swoich możliwości
je wspierać. Po tym spotkaniu
uczestnicy mieli okazję do spaceru
po Opolu, w czasie którego prowadzący seminarium wskazywał na
wielokulturowy charakter historii
miasta i jego wpływ na obecny wygląd.
W

ramach

warsztatów

grupa

opracowała przykładowy program
międzynarodowego obozu młodzieżowego z uwzględnieniem pobytu
młodzieży na Ukrainie.
Andrzej Popiołek
starszy wizytator
samodzielne stanowisko
ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz kontaktów zagranicznych
Kuratorium Oświaty w Opolu

Seminarium Łambinowice - Osthofen - Hinzert

Programy i projekty

Międzynarodowe Seminarium dla
Nauczycieli „Łambinowice Osthofen-Hinzert” jest przedsięwzięciem w ramach większego
projektu prowadzonego przez
Opolskiego Kuratora Oświaty
„Międzynarodowe spotkania
młodzieży i nauczycieli w miejscach pamięci - Nowa Pedagogika
Miejsc Pamięci”. Seminarium to
odbyło się po raz trzeci
i o ile pierwsze dwa były przedsięwzięciami polsko – niemieckimi to tegoroczne obejmowało
też nauczycieli z Czech Środkowych. W sumie brało w nim
udział 27 uczestników (11. z Polski, po ośmiu z Niemiec i Czech).
Trzech uczestników spełniało
równocześnie rolę tłumaczy. Za
realizację programu i jego celów
oraz koordynację organizacji
całości, odbywającej się w dwóch
krajach (Polska i Niemcy) odpowiadał, podpisany pod tekstem
przedstawiciel opolskiego kura-

torium oświaty, jako Pełnomocnik
Opolskiego Kuratora Oświaty ds.
Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Kontaktów Zagranicznych. Seminarium trwało od 20 do
27 października 2013 r.

cenia Politycznego NadreniiPalatynatu, a wśród czeskich przedstawicielka Urzędu Kraju
Środkowo Czeskiego – kierowniczka Wydziału Szkolnictwa i Młodzieży.

Uczestnicy seminarium wraz z zaproszeniem do udziału otrzymali
materiał wraz z opisem projektów:
„Nowa pedagogika miejsc pamięci”
i „Łambinowice-Osthofen-Hinzert”
W grupie nauczycieli znajdowali się
też przedstawiciele innych instytucji
związanych z procesem edukacyjnym w szkołach. Wśród uczestników polskich była przedstawicielka
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu oraz Kuratorium
Oświaty w Opolu (koordynator
i kierownik seminarium). Wśród
uczestników niemieckich - reprezentantka Landowej Centrali Kształ-

Opolski Kurator Oświaty mógł się
podjąć organizacji i przeprowadzenia tego seminarium dzięki pomocy
finansowej i merytorycznej wymienionych instytucji:
 Rady Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa,
 Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży „Jugendwerk” biuro
w Warszawie,
 Regionalnemu Centrum Rozwoju
Edukacji w Opolu,
 Landowej Centrali Kształcenia
Politycznego Nadrenii-Palatynatu,
 Dyrekcji Nadzoru i Usług Nadrenii-Palatynatu w Trewirze,
 Centralnego Muzeum Jeńców
Wojennych w Łambinowicach –
Opolu,
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 Muzeum Obozu Koncentracyjnego w Osthofen,
 Muzeum Specjalnego Obozu
Koncentracyjnego „SS” w Hinzert.
Uczestnicy seminarium spotkali się
w Ośrodku Szkoleniowym RCRE
w Niwkach. Po kolacji przedstawiono główne założenia przedsięwzięcia. Omówion o u dz iał
i wsparcie w organizacji seminarium wymienionych wyżej instytucji. Przedstawiono program w
zakresie merytorycznym i organizacyjnym. Na zakończenie tego
dnia zapoznano nauczycieli z grami
zapoznawczymi, w których oni
sami wzięli udział.
opolskiej oraz dostosowanie ekspozycji do tego rodzaju działalności, czego dowodem były mobilne
elementy wystawy, takie jak pufy
czy siedziska umożliwiające łatwe
budowanie tematycznych grup
roboczych. Część czasu poświęcono na demonstrację efektów pracy
warsztatowej czy też projektowej:
filmy wideo autorstwa uczniów,
fotografie, prace plastyczne, relacje z konkursów wiedzy o miejscu
pamięci czy też poezji jenieckiej.
Zademonstrowano też pracę
z archiwaliami, jako możliwy do
realizacji scenariusz pracy uczniami.
Nauczyciele mieli okazję do krótkiego zwiedzania Opola ze szczególnym uwzględnieniem jego wielokulturowych korzeni historycznych.

OŚWIATA

Następnie omawiano z uczestnikami zmiany jakie zachodzą w ekspozycjach muzealnych i ich wartości
dla zwiedzających grup uczniowskich w tym szczególnie międzynarodowych. W ocenie nauczycieli
zmiany zachodzące w muzeum są
pozytywne dla edukacji zwiedzających.
Następnego dnia uczestnicy seminarium przebywali na terenie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Po zwiedzeniu wystaw stałych dotyczących
obozów jenieckich na terenie
Łambinowic ale też ekspozycji
dotyczącej zbrodni katyńskiej oraz
terenów poobozowych nauczyciele mieli okazję sprawdzić realizację
scenariuszy lekcji i warsztatów dla
uczniów na ekspozycjach jak też w

Programy i projekty

W kolejnym dniu grupa odwiedziła
Dyrekcję Centralnego Muzeum
Jeńców Wojennych w Opolu.
Wszystkich przywitała dyrektor
muzeum, Violeta Rezler – Wasielewska opisując specyfikę muzeum
zajmującego się tematyką jeniecką.
Zaznaczyła też, że charakter centralnej jednostki muzealnej wykracza daleko poza miejsce pamięci w
Łambinowicach, a dotyczy losów
jenieckich w całej Europie. Nauczyciele zwiedzili następnie,
w towarzystwie pracownika naukowego muzeum - Beaty Więckiewicz wystawę stałą, dotyczącą
obozów jenieckich w Łambinowicach, która uwydatniała jej rolę
w przygotowywaniu grup uczniów
do wyjazdu na tereny poobozowe
i muzeum w Łambinowicach.
Przedstawiła również możliwości
pracy dydaktycznej w placówce
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terenie poprzez uczestnictwo w
niektórych z nich. W ten sposób
uczestnicy mogli zapoznać się z
tym miejscem pamięci
i jego możliwościami dydaktycznymi oraz gotową ofertą dla grup
młodzieży i gotowością pracowników muzeum do pomocy
w realizacji własnych pomysłów
nauczycieli. Dużym zainteresowaniem cieszyła się ścieżka dydaktyczna po terenach poobozowych powiązana tematycznie
z elementami przyrody i ochrony
środowiska (muzeum dysponuje
30. rowerami). Szeroko omówiono organizowany już od 18 lat
przez Kuratorium Oświaty

w Opolu Międzynarodowy Obóz
Młodzieżowy, którego uczestnicy
pielęgnują cmentarze wojenne byłych obozów. Nauczyciele otrzymali
nieodpłatnie pakiet materiałów do
wykorzystania w szkole (film, materiały z scenariuszami zajęć, ofertę
muzeum, opis jednego z projektów
itp.). Cały czas z grupą przebywała
kierowniczka Wydziału Dydaktyki
i Upowszechniania Muzeum - Joanna Lusek, udzielając dodatkowych
informacji i referując poszczególne
inicjatywy muzeum. Biorąc pod
uwagę bazę noclegową jaką dysponuje muzeum w swoim budynku
w Łambinowicach dla uczestników
seminarium realne jest organizowanie dwu – trzydniowych
seminariów lub spotkań
międzynarodowych grup
młodzieży.
W obecności Opolskiego
Kuratora Oświaty - Haliny
Bilik podsumowano polską
część seminarium. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili
ideę organizowania takich
spotkań, a szczególnie prezentacje praktycznych możliwości pracy z uczniami.
Stwierdzono, że Centralne
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach –
Opolu prezentuje nieznaną
bliżej młodzieży tematykę
jeńców wojennych i ich
martyrologii na przestrzeni
dziejów. Placówka ta daje
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duże możliwości dydaktycznowychowawcze dzięki szerokiemu
obszarowi historycznemu, które
obejmuje to Muzeum. Od wojny
francusko - pruskiej poprzez I do II
wojny światowej. Pobyt
w obozie powstańców warszawskich, w tym kobiet i dzieci, uznanych jako jeńców wojennych. Inną,
ale bardzo ważną problematyką dla
procesu dydaktyczno wychowawczego jest pobyt w Łambinowicach
ludności cywilnej między wojnami
i dramat osób przebywających
w obozie pracy (przesiedleńczym)
w latach 1945-46. Wysoko oceniono też otrzymane pakiety materiałów jako bardzo przydatne nie tylko
w pracy z uczniami, ale również do
prezentacji na radach pedagogicznych. Uczestnicy chwalili bardzo
dobrą organizację i warunki pobytu
w czasie seminarium. Pani kurator
podziękowała wszystkim za zaangażowanie.
Bardzo interesującym wydarzeniem
w czasie trwania tego seminarium
był udział w grupie niemieckiej pana
Wolfganga Menzla, który jako dziecko przebywał w obozie pracy
w Łambinowicach (1945-46). Jego
wspomnienia, chociaż bardzo fragmentaryczne ze względu na wiek
(wtedy 3-4 lata) nadawały w wieczornych rozmowach specyficzny
charakter temu międzynarodowemu spotkaniu nauczycieli. Szczególnym wydarzeniem było odnalezienie
w trakcie zwiedzania imienia i nazwiska jego babci na tablicy upamiętniającej ten obóz, w którym
popełniła ona samobójstwo,
co wciąż dokładnie pamiętał pan
Menzel. Pracownicy Muzeum przeprowadzili z nim wywiad i sporządzili odpowiednią dokumentacją
świadka.
Środa 23.10.2013 r. była dniem tak
zwanym „przejazdowym”. Uczestnicy seminarium przejechali z Opolszczyzny do Nadrenii-Palatynatu. Organizatorzy seminarium dla zaznaczenia ważności tematyki na nim
podejmowanej dołożyli starań aby
w programie znalazły się punkty
dotyczące spotkań z osobami waż-
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W godzinach przedpołudniowych
grupa przebywała w Muzeum Obozu Koncentracyjnego w Osthofen i zwiedzała go w towarzystwie
pracownika naukowego, Albrechta
Gilla, który później omówił zna-

Pokazano też poszerzoną ofertę
muzeum uwzględniającą funkcjonowanie Centrum Dokumentacji
Nazizmu Nadrenii-Palatynatu. Daje
to duże możliwości prac warsztatowych i realizacji własnych projektów przez grupy młodzieży w
oparciu o zasoby archiwalne. Wielokrotnie akcentowano, że w tym
czasie
(1933r.)
naziści nie ukrywali faktu istnienia
takich obozów. W
przypadku obozu
w Osthofen, na
bramie
głównej
był nawet duży
napis „Obóz Koncentracyjny
Osthofen”, a po
przeciwnej stronie
drogi była ruchli-
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wa linia kolejowa i tysiące pasażerów codziennie widziało co się
tam znajduje. Ten fakt bardzo zainspirował wielu uczestników seminarium jako znakomitą okazję do
pracy z młodzieżą nad kształtowaniem postaw obywatelskich. Nauczyciele mogli nieodpłatnie wybrać
sobie materiały do wzięcia ze sobą.
Po południu zwiedzano Wormację
ze szczególnym uwzględnieniem
losów społeczności żydowskiej
w tym mieście akcentując wydarzenia z lat 1933-1945. Zwiedzono
między innymi synagogę, Muzeum
Żydowskie i cmentarz żydowski.
Szczególne wrażenie na uczestnikach zrobił realizowany w ostatnich latach projekt wbudowywania
w wielu miastach niemieckich
zamiast kostek brukowych, kostek mosiężnych z nazwiskami
osób pochodzenia żydowskiego,
z informacją, w których obozach
koncentracyjnych zostały one
zamordowane, przed budynkami
gdzie wcześniej mieszkały.
Kolejnym i ostatnim zaplanowanym w programie seminarium
miejscem pamięci było Muzeum
Specjalnego Obozu Koncentracyjnego „SS” w Hinzert. Osobą
witającą grupę była kierowniczka
tej placówki - Beate Welter, będąca równocześnie uczestnikiem
seminarium. Zwiedzono samo
miejsce pamięci i jego okolice oraz
omówiono specyfikę tego obozu
koncentracyjnego, którego więźniami byli robotnicy przymusowi
różnych narodowości, powstańcy
luksemburscy, obywatele belgijscy
czy francuscy, ale też jeńcy radzieccy i wielu innych. Opowiedziano o okrutnych warunkach
pobytu w tym miejscu i jego cechach szczególnych, takich jak
badania nad
cechami
antropologicznymi więźniów
w poszukiwaniu możliwości przypisania ich do rasy germańskiej.
Nauczyciele mieli możliwość również zobaczenia „miejsc nieludzkich”, w okolicznych lasach, czyli
masowych grobów rozstrzelanych,

Programy i projekty

nymi dla obu regionów. W części
polskiej była to obecność Opolskiego Kuratora Oświaty na spotkaniu podsumowującym, a w części niemieckiej pierwszym takim
akcentem była w dniu przyjazdu
wieczorna wizyta w Landtagu
Nadrenii-Palatynatu i oprowadzenie po tym obiekcie przez
szefa protokołu Landtagu - Huberta Beeresa. Tego samego
dnia odbyła się wspólna kolacja
z Wiceprezydentem Landtagu Heinzem-Hermannem Schnablem. Przez cały wieczór, zarówno w Landtagu jak i w czasie
kolacji, obecny był dyrektor
Centrum Dokumentacji Nazizmu Nadrenii-Palatynatu, Uwe
Bader.

czenie tego miejsca
pamięci
w rozwoju dalszych wydarzeń
historycznych po
roku 1933. Eksponowano reakcje
społeczeństwa niemieckiego w tym czasie
(po dojściu nazistów do władzy)
na istnienie tego
rodzaju miejsc
i
możliwości
w y k o r z y st a n i a
tego rodzaju informacji w edukacji
obywatelskiej młodzieży. Zaprezentowano możliwości korzystania
z gotowych scenariuszy zajęć czy
warsztatów z uczniami w muzeum.
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lub zamordowanych zastrzykami
z cyjankiem więźniów.

Programy i projekty

Pracownik pedagogiczny muzeum, Steffen Reinhard prowadził
z nauczycielami zajęcia dydaktyczne w ramach oferty placówki
dla grup młodzieży. Omawiał też
aspekty społeczne wynikające
z istnienia tego obozu w latach
1939-1945. Uczestników uderzyła informacja, że przez środek
obozu przebiegała, funkcjonująca
w tym czasie droga publiczna,
łącząca dwie wsie, a więźniowie
ciągnęli codziennie ciężki
załadowany wóz na rampę kolejową jednej z
nich. Mieszkańcy
musieli
znać
okrutne warunki
codziennego
życia więźniów.
Nauczyciele sygnalizowali,
że
reakcje społeczne najbliższego
otoczenia obozu
są bardzo dobrą
bazą do budowania
projektów
edukacyjnych dla
uczniów.
Po
usłyszeniu informacji, że część
rodzin więźniów

luksemburskich została
przez władze niemieckie
przesiedlona na Dolny
Śląsk powstał pomysł
zbadania ich losów na
terenie Polski przez
uczniów. Innym pomysłem nauczycieli było
poszukiwanie możliwości pobytu pewnego
byłego jeńca obozu w
Łambinowicach, po
przeniesieniu go na roboty przymusowe do
Niemiec, w obozie Hinzert po jakiś incydentach. Akcentowano dużą wartość dydaktyczną
w pracy z uczniami indywidualnych losów ludzkich. Dużym zainteresowaniem cieszył się udział
w warsztatach bazujących na zdjęciach i pracach artystycznych wykonanych przez więźniów w obozie
lub wykonanych przez nich później.
Interpretacja emocjonalna prac artystycznych dotycząca autora, bądź
postaci przez niego przedstawianej
w zestawieniu krótką informacją
faktologiczną, poruszały uczuciowo
uczestników. Muzeum to dysponuje
relatywnie dużą kolekcją prac artystycznych szczególnie więźniów
francuskich i luksemburskich.
Wieczorem grupa została przyjęta
w Pałacu Elektorskim - siedzibie
Dyrekcji Nadzoru i Usług Nadrenii -
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Palatynatu (rodzaj kuratorium
oświaty o innych kompetencjach)
w Trewirze przez panią Prezydent Dagmar Barzen, oraz Dietmara
Müllera, który oprowadził grupę po
obiekcie i jego ogrodach.
W ostatnim dniu w Trewirze dokonano oceny i podsumowania seminarium. Organizację tego przedsięwzięcia oceniono bardzo wysoko, a szczególnie warunki w jakich
ono się odbyło. Nauczyciele stwierdzili, że tak zorganizowane i merytorycznie przygotowane seminarium
na pewno będzie miało wpływ na
ich pracę w szkole oraz na przyszłe
formy wymiany uczniów z partnerami zagranicznymi. Grupa czeska
prosiła, aby w przyszłości włączyć
do takiego seminarium jedno
z miejsc pamięci z ich regionu. Wielu nauczycieli stwierdziło, że takie
przedstawienie pracy z młodzieżą
w miejscach pamięci uświadomiło
im nowe możliwości jakie one dają
w edukacji ich uczniów zarówno na
jednostkach lekcyjnych, jak też
w budowaniu i realizacji projektów
dydaktycznych dla międzynarodowych grup młodzieży.
W trakcie tego podsumowania
uczestnicy formułowali najczęściej
następujące stwierdzenia i wnioski:
 konieczne jest organizowanie
takich międzynarodowych seminariów dla nauczycieli, ponieważ
dają one szersze spojrzenie na
rolę miejsc pamięci
w
procesie
dydaktyczno—
wychowawczym i są
bardzo inspirujące
oraz
dodatkowo
dają okazję znalezienia partnera do realizacji powstających
pomysłów już na
tym samym seminarium.
 seminarium dało
możliwość szerszego
spojrzenia na procesy powstawania zagrożeń i efekty braku reakcji społeczeństwa obywatelskie-
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tematu, a elementami rekreacyjnymi, turystycznymi itp., tak
aby nie znużyć uczestników
i nie doprowadzić do efektów
odwrotnych od zamierzonych.
 w zasadzie każda wymiana
uczniów, czy międzynarodowe
spotkanie młodzieży powinno
zawierać element związany
z jakimś miejscem pamięci
i refleksją nad przeszłością. Dotyczy to też wymian i programów sportowych, muzycznych
itp.

-Palatynatu podzieliły się na tym
spotkaniu informacją otrzymaną
od swoich uczestników seminarium „Łambinowice-OsthofenHinzert” o jego bardzo wysokiej
ocenie i w związku z tym intencją
zorganizowania kolejnej edycji
w przyszłym roku.

Seminarium zakończono zwiedzaniem Trewiru.

Kuratorium Oświaty w Opolu

Uwagi końcowe
W ramach współpracy międzyregionalnej pomiędzy Opolszczyzną,
Nadrenią-Palatynatem, Czechami
Środkowymi i Burgundią odbywają
się spotkania koordynatorów regionalnych tej współpracy w obszarze oświaty. W tym roku odbyło się ono w Pradze w listopadzie.
Koordynatorki: Ingrid Vavrinkova
z Urzędu Kraju Środkowoczeskiego i Betine Münch-Rosenthal z
Dyrekcji Nadzoru i Usług Nadrenii
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go, co prowadzi do wniosku o
pierwszorzędności wychowania
obywatelskiego młodzieży.
duże znaczenie miejsc pamięci
(muzeów) w procesie kształcenia postaw obywatelskich i konieczność pogłębienia trwającego już i zauważalnego procesu
dydaktyzacji wystaw i przedsięwzięć w tych placówkach.
projekty realizowane z młodzieżą powinny pokazywać pewien
proces, który można w dużym
skrócie zawrzeć w haśle „Bez
Ob ozu Kon cen tracyjnego
w Osthofen nie byłoby Obozu
Koncentracyjnego w Auschwitz”, czyli należy reagować
już na początku.
o wiele większe efekty przynosi
omówienie losów pojedynczego
człowieka, co powinny uwzględniać scenariusze zajęć w miejscach pamięci i muzeach - unika
się wtedy anonimowości cierpienia i śmierci.
ważne jest, aby w realizacji wielodniowych projektów dla
uczniów poświęconych tej tematyce wyważać proporcje
między realizacją zasadniczego
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Cóż to był za jubileusz!
Dziewcząt, nie byłaby możliwa bez
zaangażowania i wsparcia wielu
innych osób: nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów ZGS
w Branicach. Za co im wszystkim
należą się serdeczne podziękowania. Niekiedy bywało nam przykro,
że adresaci wielokrotnie wysyłanych zaproszeń, nie docierali na
turniej do Branic – może zbyt daleko, na granicy państwa? Dla nas
Branice – to powód do dumy - tu
Polska się nie kończy, ale zaczyna.
Tym bardziej było nam bardzo
miło, że tegoroczny jubileuszowy
turniej zaszczyciła swoją obecnością Halina Bilik – Opolski Kurator
Oświaty.

Rozmaitości

Od kiedy dziesięć lat temu w Branicach wybudowano halę sportową, marzyło mi się, zorganizowanie halowego turnieju piłki nożnej.
Takiego z prawdziwego zdarzenia.
Piłka nożna była i jest wiodącą
dyscypliną sportu w naszej gminie.
Niewątpliwym naszym atutem jest
fakt, iż jesteśmy miejscowością
przygraniczną, co stwarza możliwość nadania imprezie rangi międzynarodowej. Zastanawiałem się
w jakim czasie go organizować.
Pomyślałem o okresie wielkanocnym, z zajączkiem - jako maskotką
turnieju i prezentami wielkanocnymi dla jego uczestników. Skąd kategoria piłki nożnej dziewcząt?
Chciałem zaangażować dziewczęta,
ponieważ chłopcy mają dużo więcej możliwości sprawdzenia swoich umiejętności piłkarskich i chętnie w nich uczestniczą, grając
w ligach trampkarzy czy juniorów.
Pomysł okazał się trafionym. I tak
od dziesięciu lat do naszych małych przygranicznych Branic na
organizowany tu turniej przyjeżdżają drużyny z Czech, Słowacji
oraz z odległych i bliskich terenów
Polski. W ciągu 10 lat „mapa”
miejscowości drużyn - uczestników naszego turnieju systematycz-

nie rozrastała się. Do dnia dzisiejszego odnotowujemy 30 różnych
drużyn. Turniej z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.
Jestem członkiem Ogólnopolskiej
Akademii Mistrzów Sportu – Mistrzów Życia - stowarzyszenia,
które powstało jako pokłosie polskiej edycji konkursu ONZ pn.
Mistrz Sportu - Mistrz Życia. Celem akademii jest działanie na
rzecz rozwoju sportu i propagowanie idei olimpijskiej. Jednym
z wielu zadań jest organizowanie
zajęć sportowych i rekreacyjnych
oraz propagowanie programów
profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. I tak przy okazji zawodów
rokrocznie odbywa się ceremoniał
olimpijski z ceremoniami otwarcia
i zamknięcia. Naszemu turniejowi
co roku towarzyszy ogólnopolska
akcja profilaktyczno-terapeutyczna
pn. Zachowaj Trzeźwy Umysł.
Oczywiście realizacja mojego pomysłu zorganizowania w Zespole
Gimnazjalno Szkolnym w Branicach tak dużego przedsięwzięcia,
jakim jest Międzynarodowy Wielkanocny Turniej Piłki Nożnej
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Zanim przedstawię relację z jubileuszowego turnieju - mała refleksja.
Dziesięć lat temu, kiedy cieszyliśmy się z organizacji pierwszego
turnieju, do naszych przygotowań
wkradł się smutek z powodu bardzo ciężkiej choroby Papieża Jana
Pawła II. Przygotowania do turnieju odbywały się w ciszy, bez jakiejkolwiek oznak radości. Byliśmy
przygotowani na to, że nasz turniej, jak wiele imprez sportowo rekreacyjnych w całym kraju, nie
odbędzie się. 2. kwietnia 2005 r.
„udało” się do godziny 16.00 rozegrać pierwsze międzynarodowe
potyczki. Papież zmarł o 21.37.
Tegoroczny jubileuszowy turniej
znów odbył się niejako w przededniu kanonizacji Jana Pawła II, która
nastąpi po tuż Wielkanocy - 27
kwietnia.
X Jubileuszowy Międzynarodowy Wielkanocny Turniej
Piłki Nożnej Dziewcząt.
W hali sportowej gimnazjum
w Branicach 5. kwietnia odbył się
X Jubileuszowy Międzynarodowy
Wielkanocny Turniej Piłki Nożnej
Dziewcząt. Pomysłodawcą turnieju
i głównym organizatorem jest niżej
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podpisany - nauczyciel WF-u gimnazjum w Branicach - Edward
Czyszczoń. Na jubileuszowy turniej przybyli goście, przedstawiciele władz samorządowych i sportowych. Wśród nich była Halina Bilik
- Opolski Kurator Oświaty.
W X edycji wzięło udział osiem
drużyn. Oprócz przedstawicielek
gospodarzy - zespołu ZGS w Branicach, na starcie stanęły dwa zespoły ze Słowacji- z Rużom beroka
i Žyliny, drużyna z czeskiego
Štramberka, dwie drużyny z Istebnej (woj. śląskie) oraz reprezentantki gimnazjów z Głubczyc i Głogówka (woj. opolskie). W tegorocznych zmaganiach najlepsza
okazała się ekipa z Žyliny, która
w finale pokonała 1:0 zespół
z Istebnej. W meczu o 3. miejsce
wygrały piłkarki z Branic z Rużomberokiem 1:0. Kolejne miejsca
zajęły drużyny z Głogówka, Stramberka, Głubczyc i drugi zespół
z Istebnej.
W turnieju wzięło udział około
100 piłkarek. W składzie naszego
zespołu z Branic grały: Justyna
Pączko, Dominika Boczek, Julia
Sęga, Katarzyna Uchyła, Patrycja
Podraza, Paulina Herbut, Wiktoria
Śliwińska, Jesika Smolarczyk, Wik-

toria Wanat,
i Kaja Sipel.

Paulina

Mosiądz

Uroczystości otwarcia i zamknięcia towarzyszył ceremoniał olimpijski. Imprezę uświetniły występy
mażoretek z zespołu Kaprys
z Branic – aktualnych mistrzyń
Europy i wicemistrzyń świata
w tańcach mażoretkowych oraz
zespół Impuls - laureat ogólnopolskich turniejów w tańcach nowoczesnych. Gościem specjalnym był
Krzysztof Golonka - mistrz świata
w trikach piłkarskich.
W związku z jubileuszem dziesięciolecia, nasze tegoroczne szkolne
hasło brzmiało „Trzeźwy umysł,
strzał w dziesiątkę”. Nim rozpoczęły się zmagania sportowe, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu
na plakat. Konkurs plastyczny zorganizowały i przeprowadziły, jak
co roku, panie Elżbieta Mańkiewicz, Bogumiła Cykowska i Teresa
Czyszczoń. Do konkursu przystąpiło około 140 uczniów. Jury nagrodziło 22 prace w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum. Organizatorki konkursu
wraz Wójt Gminy Branice - Marią
Krompiec obdarowały laureatów
konkursu nagrodami rzeczowymi.
Zmobilizowani przeze mnie gimna-
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zjaliści: Aleksandra Czyszczoń,
Sylwia Jajdelska, Szymon Misiurka,
Patrycja Szyszka, Emilia Gospodarczyk, Aleksandra Madera wykonali
wspaniałą prezentację miejscowości, z których pochodzą drużyny
występujące turnieju. Wyeksponowali wystawę przepięknych trofeów sportowych zdobytych przez
młodzież miejscowego gimnazjum,
a przede wszystkim przygotowali
historię 10 – lecia turnieju oraz
historię 10- lecia akcji profilaktyczno - terapeutycznej Zachowaj
Trzeźwy Umysł, realizując projekt
edukacyjny pt. „Trzeźwy umysł,
strzał w dziesiątkę”.
Turniej zakończył się wielkim sukcesem sportowym i organizacyjnym. Niżej podpisany, główny organizator turnieju dedykuje ten
sukces śp. Teresie Jajdelskiej zmarłej 17.01.2014 r. - Dyrektor
Zespołu Gimnazjalno - Szkolnego
w Branicach, z którą jeszcze
w grudniu ubiegłego roku nakreślał
plan jubileuszowego turnieju.
Edward Czyszczoń
nauczyciel wychowania fizycznego
Zespół Gimnazjalno - Szkolny
w Branicach
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Dobry zwyczaj… wypożyczaj
Jak zachęcać uczniów do czytania?
Jak pozyskać czytelnika w bibliotece szkolnej w XXI wieku? Co zrobić, by mieć satysfakcję z wykonywanego zawodu i odnosić sukcesy
również w bibliotece? Kogo zapraszać do czytania? Czym motywować uczniów do udziału w konkursach czytelniczych? Jak promować
czytelnictwo w dobie mediów
elektronicznych? Czy warto
współpracować z Fundacją pożytku społecznego „ABC XXI - Cała
Polska czyta dzieciom”? Jak pozyskiwać Sponsorów i Darczyńców?
Na te pytania spróbuję odpowiedzieć z perspektywy 12 lat pracy
bibliotekarki szkolnej.

Rozmaitości

Jako nauczyciel dyplomowany, od
roku szkolnego 2002/2003 rozpoczęłam pracę na etacie łączonym
muzyki z biblioteką. Jeszcze wtedy
nie wiedziałam, że łącząc te dwa
kierunki można tyle zdziałać i osiągnąć. W pracy pedagogicznej zawsze towarzyszyła mi dewiza Elizy
Orzeszkowej „by zapalać innych,
trzeba samemu płonąć”, w muzyce
udało mi się zaszczepić u swoich
podopiecznych miłość do tego
przedmiotu, natomiast w bibliotece poznawałam nowy obszar zadań
i obowiązków, którym miałam
sprostać, chciałam swoich czytelników zainteresować tym magicznym miejscem i „rozkochać” ich
w księgach .
Gdy po raz pierwszy w 2003r.
zrobiłam statystykę wypożyczeń,
byłam załamana, gdyż średnia na
jednego ucznia wynosiła 3 książki.
Spowodowane to było z pewnością brakiem nowości wydawniczych (nasza szkoła podstawowa
jest najstarszą w mieście placówką,
działa od 1945 r.)oraz przygnębiającym wyglądem biblioteki: księgozbiór obłożony był w szary papier,
stare regały, wykładzina nieciekawa. Uczeń wypożyczał lektury, bo

musiał - żadnego zainteresowania
biblioteką. W związku z tym postanowiłam „małymi kroczkami”,
stopniowo wprowadzić radykalne
zmiany tak, by przyciągnąć czytelnika do swojej biblioteki.
Dobrze pamiętam jak na wykładach z bibliotekoznawstwa pani
Jadwiga Andrzejewska (autorytet
w tej dziedzinie) ciągle nam powtarzała: „w porządnej szkole, bez
porządnej biblioteki porządnie
pracować się nie da!”, dlatego jej
słowa głęboko wzięłam sobie do
serca i zastosowałam w swojej
pracy. Chciałam też udowodnić
innym, że praca bibliotekarza jest
również ważna tak jak polonisty
czy matematyka, bo ma wpływ na
wszechstronny rozwój osobowości młodego człowieka, który nie
ma jeszcze sprecyzowanych zainteresowań czy upodobań czytelniczych. Dążyłam do tego, by to
„magiczne” miejsce odwiedzali nie
tylko uczniowie, lecz też nauczyciele, rodzice i osoby z zewnątrz.
Postanowiłam tak pracować, by
moja biblioteka była wizytówką
szkoły.
Po przeprowadzeniu porządnej
inwentaryzacji sukcesywnie wyco-
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fywałam stary księgozbiór, zyskując miejsce na nowe książki. Pozbywając się starych regałów uzyskałam miejsce, by wstawić stoliki
i krzesełka, przy których uczniowie mogli odrabiać zadania, przeglądać czasopisma, korzystać na
miejscu z księgozbioru podręcznego. Biblioteka zaczęła rozkwitać,
w styczniu 2008r. w czytelni nastąpiło otwarcie Internetowego Centrum Multimedialnego.
Jak skutecznie promować czytelnictwo w szkole, na to pytanie
szukałam odpowiedzi na konferencjach, szkoleniach, warsztatach.
Nie poddawałam się. W tym celu
w roku szkolnym 2004/2005 za
zgodą dyrektora placówki rozpoczęłam współpracę jako wolontariusz Fundacji „ABC XXI - Cała
Polska czyta dzieciom”, by czerpać
od nich pomysły i promować głośne czytanie uczniom w szkole,
tak, by zainteresować ich książką.
Po dwóch latach pełniłam funkcję
społecznego lidera na terenie swojej placówki, otrzymując rekomendację od Prezes Fundacji - Ireny
Koźmińskiej. Poznałam zadania,
jakim musiałam sprostać, podejmując się tej społecznej funkcji.
Wówczas jeszcze nie wiedziałam,

NR

że współpraca z Fundacją nimi tak
mnie pochłonie, a zarazem doda
skrzydeł do pracy i wciągnie w wir
czytania dzieciom. Priorytetowym
zadaniem lidera jest promowanie
głośnego czytania dzieciom, poszukiwanie i zachęcanie innych do
czytania, pozyskiwanie sponsorów,
darczyńców i partnerów do realizacji swoich zadań a także dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami.

Ale jak miałam promować czytelnictwo, kiedy nie miałam nowości
wydawniczych? Jak w każdej placówce, dyrekcja ma mało środków
na wzbogacenie księgozbioru, na
pomoc Rady Rodziców nie miałam
co liczyć, bo wpłat mało, a potrzeb
było wiele. Nie narzekałam, ale już
w roku szkolnym 2006/2007 ogłosiłam pierwszy szkolny konkurs
pod hasłem „Z makulatury kupimy
nowe lektury”. To był „strzał w 10
-tkę”. Do konkursu włączyli się nie
tylko uczniowie i ich rodzice ale
nauczyciele, pracownicy szkoły,
a także indywidualni darczyńcy,
którzy obserwując nasze działania
podrzucali swoje „paczuszki” makulatury. Przed czy po lekcjach
uczniowie pod moim czujnym
okiem zawozili raz w tygodniu
surowiec na skup. Pieniądze na
bieżąco wpłacałam na książeczkę
SKO- biblioteka. W ten sposób za
rok szkolny udało nam się sprzedać 13 ton 500 kg makulatury
(wówczas 10 groszy za kilogram).
Po zakończonej akcji mogłam zakupić za prawie 1000 złotych 145
nowych lektur szkolnych, pokazać
całej społeczności szkolnej efekt
tej wspaniałej, wspólnej pracy. Ale
apetyt rósł w miarę jedzenia, ja

chciałam wciąż więcej nowych
książek, bo wiedziałam, że tylko
tak mogę przyciągnąć uczniów do
swojego „królestwa”. Powtórzyłam więc akcję jeszcze dwukrotnie,
w roku 2010/2011, gdzie zebraliśmy 13 ton i 100 kg, cena surowca
wzrosła do 20 groszy, więc kwota
wzrosła dwukrotnie. W trzeciej
edycji tego konkursu,
w 2011/2012 zebraliśmy już 21
ton. Mój trud podczas prowadzenia akcji opłacał się, uczniowie co
miesiąc byli informowani za pomocą wykazów, ile mają zebranych
kilogramów na swoim koncie. Zapiski na bieżąco robiłam w zeszytach łączników klasowych, gdzie
wychowawcy dodatkowo dopingowali ich ocenami cząstkowymi za
zaangażowanie się w szkolną akcję.
Byli uczniowie-rekordziści złoci
(przekazując 500 kg), srebrni ( 300
kg) i brązowi (100 kg), ale byli
i rodzice, którzy na swoich kontach mieli zebraną ponad tonę
makulatury, za co otrzymywali
okolicznościowe statuetki i podziękowania od dyrektora szkoły.
Medale i statuetki kupowałam
również z pieniędzy uzyskanych ze
sprzedaży tegoż surowca. Przez
trzy edycje tej akcji zebraliśmy
wspólnymi siłami ponad 47 ton
makulatury, a dzięki temu mogłam
wzbogacić księgozbiór biblioteki
o 529 nowych lektur na kwotę
5 520 zł.
Ale to nie wszystko, w naszej
szkole od lat prowadzę kiermasze
„Taniej książki”, gdzie uczniowie
i ich rodzice mogą zakupić sobie
w październiku, z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek
Szkolnych, nowości wydawnicze
po promocyjnych cenach. Wymyśliłam sobie akcję „Nauczycieledzieciom”, w której biorą udział
chętni nauczyciele (prawie wszyscy) kupując i przekazując zakupioną książkę z autografem do biblioteki. Po przeprowadzeniu 7 edycji
pozyskałam łącznie 211 woluminów na kwotę ponad 1300 złotych.

/

2014

Rozmaitości

W mojej bibliotece, która rozkwitała z roku na rok z pomocą dyrekcji wymalowano pomieszczenia,
otrzymałam nową wykładzinę,
regały i z zapałem rozpoczęłam
cykle spotkań z książką i ciekawymi ludźmi, którzy zaczęli coraz
częściej odwiedzać to niezwykłe
miejsce. Na lekcjach bibliotecznych, zastępstwach doraźnych czy
spotkaniach z książką wykorzystywałam dodatkowo swoje umiejętności i predyspozycje muzyczne
wzbogacając zajęcia piosenkami
(w zależności od tematu lekcji)
oraz utworami z muzyki klasycznej, co wzbudzało większe zainteresowanie czytelników. Do czytania zapraszałam po kolei dyrekcję
szkoły, chętnych nauczycieli, którzy mieli okienko, rodziców oraz
ludzi z zewnątrz, znane osobistości
naszej gminy. Na spotkaniach promowałam nowości wydawnicze,
czytając uczniom 20 minut, tak jak
sugeruje Fundacja, by rozbudzić
zainteresowania czytelnicze. Dzia-

łania moje spowodowały, że uczniowie zaczęli częściej zaglądać do
biblioteki, gdzie mają wolny dostęp
do regałów. Starałam się im pomagać, doradzać w doborze odpowiedniej książki.
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Rodzice uczniów są wspaniałymi
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partnerami i obserwatorami
w naszych działaniach. Widząc
zaangażowanie nauczycieli, którym
na sercu leży przede wszystkim
dobro dziecka, jego edukacja
i chęć zdobywania i pogłębiania
wiedzy, także bardzo chętnie przyłączyli się do mojej akcji „Z tej
książki już wyrosłem…”. Nie spodziewałam się tak wspaniałej reakcji rodziców, którzy przynosili
reklamówkami książki z domowych i rodzinnych zbiorów. Dzięki
temu mogłam część starszego
księgozbioru wymieniać na nowsze
egzemplarze, zbędne książki
w domach powiększyły księgozbiór szkolny i cieszyły się powodzeniem wśród czytelników.
W 2009 r., po pięciu latach współpracy z Fundacją i realizacją elementów programu „Czytające
szkoły” nasza placówka otrzymała
w nagrodę 23-tomową „Złotą
kolekcję” literatury dla dzieci
i młodzieży . Tak więc czytają poloniści, nauczyciele kształcenia
zintegrowanego, wychowawcy
świetlicy, starsi uczniowie młodszym uczniom i przedszkolakom
a wszystko po to, by rozkochać
ich w czytaniu.

Rozmaitości

Dużym powodzeniem cieszy się
w mojej szkole „atrakcyjna przerwa z książką”, w której biorą
udział chętni słuchacze, a czytającymi są zapraszani przeze mnie
goście, m.in.: członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Raz
w tygodniu, na długiej przerwie
obiadowej, ci, którzy nie uczęsz-

czają na stołówkę, przychodzą
słuchać fragmentów czytanych
książek. Przy okazji nawiązują się
rozmowy, spostrzeżenia, uwagi,
a co najważniejsze, chęć wypożyczenia danej książki do domu. By
zachęcać ich do uczestnictwa
w spotkaniu, eksponuję nowości,
proponuję możliwość dokonywania wyboru przez uczniów czytanych książek.
Od 7 lat współpracuję z zaprzyjaźnionym Publicznym Przedszkolem
nr 4, do którego chodzę
z grupką uczniów „Czytających
Motyli”. Czytając przedszkolakom
wsp óln ie z n au czycielkami
z przedszkola namawiamy rodziców do systematycznego, codziennego czytania dzieciom 20 minut
dziennie, głosząc hasło Fundacji, że
„nikt nie rodzi się czytelnikiem,
czytelnika musimy wychować”.
Oprócz czytania i realizowania
mojego projektu czytelniczego
„Od 3 roku bez książeczki ani
kroku”, śpiewamy z uczniami piosenki o książkach, czytaniu , gdzie
każdy maluch reaguje na hymn
Fundacji, do którego słowa napisał
Jacek Cygan „W zamkniętych
książkach zamknięte serce, bajki
zamknięte, na nie mam czasu…”.
Te spotkania z przedszkolakami
zaowocowały i zainteresowały
rodziców, którzy zaczęli pojawiać
się w bibliotece szkolnej chcąc
wypożyczać książki do czytania
swoim pociechom.
Największą satysfakcją dla mnienauczyciela bibliotekarza jest

udział w organizowanych przez
Fundację co roku ogólnopolskich
konkursach „Na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną na
terenie swojej placówki ”. Jest to
za każdym razem roczne sprawozdanie(w formie elektronicznej na
CD) z przebiegu kampanii czytania
w placówce, lub w gminie. Jako
szkoła mamy imponujące osiągnięcia: 5-krotnie pojawialiśmy się
w krajowej czołówce: Wyróżnienia w latach szkolnych 2006/2007,
2011/2012 i 2012/2013, Wyróżnienie Specjalne za rok 2009/2010,
Medal Fu n dacji CPCD za
2010/2011. Nadmienię, że ostatnie
wyróżnienie, jakie otrzymaliśmy za
rok szkolny 2012/2013, napawa
dumą tym bardziej, że jesteśmy
jedyną wyróżnioną placówką
z województwa opolskiego. Chętnych, którzy chcieliby spróbować
swoich sił i startować w tym prestiżowym konkursie zapraszam na
stronę Fundacji, gdzie dostępny
jest regulamin konkursu.
Poprzez moje różnorodne formy
pracy z książką, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy czytelnicze,
lekcje biblioteczne, pozyskiwanie
nowości oraz różne akcje pozyskałam bardzo wiele książek, które
przyciągnęły małych i dużych czytelników. To z kolei wpłynęło na
podniesienie poziomu czytelnictwa
w szkole z trzech do 14,2 książek
na jednego ucznia. Wymagało to
systematycznej, rzetelnej pracy,
nie tylko mojej, ale wszystkich
nauczycieli z dyrekcją włącznie.
W gazecie lokalnej „Tygodnik
Prudnicki” od paru lat o naszej
szkole mówią i piszą „Czytająca
Trójka”, która zaraziła i wciągnęła
w wir czytania dzieciom całą gminę
Prudnik, a w 2012r. honorowy
patronat nad kampanią czytania
objął Burmistrz Prudnika - Franciszek Fejdych.
Grażyna Kunka
społeczny koordynator kampanii
czytania CPCD
bibliotekarka w PSP Nr 3
Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Prudniku
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Rok Szkoły w Ruchu w województwie opolskim

„Przyhamuj, życie przed Tobą!”
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