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Rok szkolny 2014/2015 został ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej
Rokiem Szkoły Zawodowców, co wpisuje się w priorytet
Unii Europejskiej w obszarze
edukacji, jakim jest obecnie
kształcenie zawodowe. Realizując zadania przewidziane w Roku Szkoły Zawodowców, od
września 2014r. do kwietnia
2015r. odbyły się m. in. konferencje regionalne dla pracodawców upowszechniające
ideę ich włączenia w proces
kształcenia zawodowego i egzaminowania. Celem tych konferencji było ukazanie pracodawców jako kluczowych partnerów szkoły zawodowej, mających wpływ na kształtowanie jej
pozytywnego wizerunku oraz
podnoszenie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.
We wrześniu 2014r. został ogłoszony konkurs „Szkoła
dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”. Głównym
jego celem było wyłonienie
i promocja szkół oraz pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy
w ramach kształcenia zawodowego w wybranych obszarach
poprzez prezentację dobrych
praktyk. Z kolei w październiku
2014 r. został ogłoszony konkurs „Szkoła zawodowa – mój
wybór”. Głównym celem tego
konkursu jest promocja kształcenia zawodowego poprzez wybór i upowszechnienie najlepszych prac uczniów gimnazjów
na temat Wybiorę szkołę zawodową bo… oraz uczniów
szkół ponadgimnazjalnych na temat Wybrałam/em szkołę zawodową bo…
Procesowi modernizacji
kształcenia zawodowego towarzyszy proces monitorowania
wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach.
W wyniku I etapu monitorowania, KOWEZiU przygotował na
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rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu, cykl szkoleń doskonalących z zakresu wdrażania zmian dla kadry zarządzającej oraz nauczycieli szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe a także dla kadry
placówek doskonalenia nauczycieli.
Szczególną uwagę Ministerstwo zwraca na zdawalność
egzaminów potwierdzających
kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie. W odniesieniu do egzaminu zewnętrznego, we wszystkich 138 kwalifikacjach widoczna jest pozytywna tendencja co
obrazują uzyskane wyniki w sesji letniej 2014 r.
Od października 2014r.,
w ramach projektu KOWEZiU
„Edukacja dla pracy – etap 2”,
prowadzone są szkolenia dla dy-

trzebowanie globalnego bądź lokalnego rynku pracy. Jak podkreśla Ministerstwo w procesie
edukacji zawodowej niezbędnym partnerem są pracodawcy,
bo to oni „konsumują” efekty
kształcenia. Stąd, możliwości jakie daje obowiązujące prawo,
powinny zostać wykorzystane
dla budowania platformy szerokiej i efektywnej współpracy
szkół z pracodawcami po to aby
absolwenci szkół kształcących
w zawodach posiadali kompetencje najbardziej pożądane na
rynku pracy.
Jestem przekonana, że
efekty mijającego roku zostaną
z
pożytkiem wykorzystane
w kolejnych latach, a zapoczątkowane programy i projekty
przyczynią się do jeszcze lepszej
efektywności szkół zawodo-

rektorów gimnazjów oraz osób
realizujących zadania z zakresu
doradztwa zawodowego w gimnazjach. Szkoleniami na terenie
całego kraju objęto ponad 6 000
gimnazjów oraz 18 000 osób.
Ogłoszenie przez Ministra Edukacji Narodowej roku szkolnego 2014/2015 Rokiem Szkoły
Zawodowców świadczy o olbrzymiej wadze jaką Ministerstwo odpowiedzialne za oświatę
w Polsce przywiązuje do upowszechnienia kształcenia zawodowego wśród młodzieży oraz
nadania mu odpowiedniej, wysokiej rangi. Zwraca również
uwagę na szerokie możliwości
uzyskiwania kwalifikacji oraz
przekwalifikowania się, odpowiadając w ten sposób na zapo-

wych w naszym regionie. Stąd
też zachęcam gorąco do lektury
niniejszego
numeru,
który
w całości poświęcamy problematyce szkolnictwa zawodowego, a w którym znajdziecie
Państwo prezentację najciekawszych inicjatyw realizowanych
na
terenie
Opolszczyzny
w ostatnich miesiącach.

Halina Bilik
Opolski Kurator Oświaty
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Śląsk Opolski z perspektywy szkolnictwa zawodowego
Adam Feusette

Szkolnictwo zawodowe na Śląsku Opolskim

Socjologia określa „zawód” jako zespół czynności wyodrębnionych w ramach społecznego podziału pracy, wymagający przygotowania kwalifikacji wykonywanych przez jednostkę stale lub dorywczo, stanowiącą dla niej źródło utrzymania i określającą jej pozycję
społeczną. We współczesnym
społeczeństwie zawód jest
głównym wyznacznikiem podstawowych cech położenia społecznego jednostek w wymiarze
materialnym, władzy, prestiżu,
kształtuje ich osobowość, wartości, zachowania i styl życia.
Wykształcenie zawodowe, które nie było ujęte w określony
system szkolny, pobierane było
głównie w cechach stanowiących stowarzyszenia rzemieślników określonego zawodu. Ciekawe byłoby zapewne spojrzenie na naukę zawodu, czy określonego rzemiosła aż do powstania pierwszych szkół zawodowych w wieku XVIII. Nauka
zawodu u rzemieślników przetrwała do naszych czasów i ma
ugruntowaną pozycję w kształceniu zawodowym. Tradycje
zorganizowanego
kształcenia
zawodowego na Śląsku Opolskim sięgają początku XIX wieku. Pierwsze szkoły zawodowe
pojawiły się na tym terenie
znacznie później niż na innych
terenach ówczesnego państwa
pruskiego, do którego Śląsk
wtedy należał. Przyczyną takiego stanu rzeczy było opóźnienie
rozwoju gospodarczego Śląska
Opolskiego. Silniejszy rozwój
gospodarczy dokonał się tutaj
dopiero u schyłku feudalizmu
i w epoce kapitalizmu. W ciągu
XIX wieku na Śląsku Opolskim
powstawały różne typy szkół

zawodowych, szczególną uwagę
zwracano na dokształcanie zawodowe młodzieży już pracującej. Obok szkół dokształcających funkcjonowały już szkoły
rolnicze i ogólnie rzemieślnicze.
Pierwsza szkoła rolnicza
powstała na obszarze Śląska
Opolskiego w Nysie w roku
1876 i w Opolu w roku 1884.
Kolejne szkoły rolnicze utworzono w Głubczycach, Koźlu,
Oleśnie, Prudniku, Strzelcach
Opolskich, Grodkowie i Raciborzu. W roku szkolnym
1929/30 w ówczesnej prowincji
Górnego Śląska istniało 12
szkół rolniczych, do których
uczęszczało 675 uczniów. Akademia Rolnicza w Prószkowie
o czterosemestralnym cyklu
nauczania powstała już w roku
1847 i przyjmowała absolwentów gimnazjów lub szkół realnych. W drugiej połowie XIX
wieku rozpoczęto otwieranie
na Śląsku Opolskich szkół przemysłowych. Przy hucie w Ozimku, w roku 1852 uruchomiono
szkołę niedzielną dla uczniów
zatrudnionych w przedsiębiorstwach. W tym też czasie organizowano szkoły kupieckie.
Pierwsze takie szkoły uruchomiono w Oleśnie – 1861,
w Głubczycach – 1883, w Koźlu – 1887, w Głogówku – 1894
i w Prudniku – 1890. Dla popierania rozwoju tego działu
szkolnictwa zawodowego, w rejencji opolskiej powołano w roku 1897 Górnośląskie Towarzystwo Szkolnictwa Kupieckiego.
Opisując w bardzo dużym
skrócie szkolnictwo zawodowe
na Śląsku Opolskim przed wybuchem II wojny światowej, koniecznym wydaje się zwrócenie
uwagi na próbę organizacji polskiego szkolnictwa zawodowego na terenie Śląska Opolskiego
w okresie dwudziestolecia mię-

OŚWIATA
2

OPOLSKA

dzywojennego. W latach 1922 1937 na Górnym Śląsku obowiązywała
polsko–niemiec-ka
konwencja genewska. Jej celem
było zabezpieczenie ciągłości życia gospodarczego i społecznego oraz ochrona miejscowości
w warunkach po utworzeniu
granicy miedzy Polską a Niemcami. W praktyce, biedna na
ogół
ludność
robotnicza
i chłopska nie była w stanie wykorzystać zawartych w konwencji postanowień. Wspomniana konwencja głosiła, że
Niemcy nie mają obowiązku zakładania dla mniejszości szkół
zawodowych i uzupełniających.
W latach dwudziestych
Polacy na Śląsku Opolskim nie
posiadali własnych szkół zawodowych. Młodzież polska do 18
roku życia wypełniała swój obowiązek szkolny w szkołach niemieckich. Dopiero w roku 1930
udało się zorganizować 10 szkół
dokształcających dla Polaków na
Górnym Śląsku. Szkoły te w roku 1934 uległy likwidacji, Niemcy nie zgodzili się także na
utworzenie w okresie międzywojennym polskiej szkoły rolniczej. Dopiero w roku 1935
Związek Polaków w Niemczech
zakupił działki na potrzeby przyszłej szkoły rolniczej. Mimo posiadania wszystkich niezbędnych
dokumentów, władze niemieckie nie udzieliły pozwolenia na
budowę szkoły na Śląsku Opolskim, znajdującym się przez długie wieki w obrębie niemieckiego organizmu państwowego.
Do czasów II wojny światowej
wytworzyła się na tym terenie
dość słaba sieć szkół zawodowych, głównie o charakterze
rzemieślniczym. Były to bez wyjątku szkoły niżej zorganizowane, do których uczęszczała stosunkowo niewielka cześć dorastającej młodzieży. Tym lepiej
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Cementowego. W Groszowicach, przy „Cementowni Groszowice” również funkcjonowała
szkoła przemysłowa. Szkoły te
w roku 1948 zostały połączone.
Na uwagę zasługuje powołany
do życia w roku 1946 Młodzieżowy Ośrodek Szkoleniowy
w Sławięcicach, swego rodzaju
organizm szkolny, prekursor
późniejszych zespołów szkół.
W skład Ośrodka wchodziły
dwie szkoły przysposobienia zawodowego oraz pięć gimnazjów
zawodowych. Niezwykle trudne
były w tamtych latach sprawy
bazowe szkół. Szkoły zawodowe
korzystały w wielu miejscowościach z budynków szkół podstawowych. Uczniowie takich szkół
zawodowych byli jednocześnie
pracownikami w różnych zakładach pracy; trzy dni pracowali
i
trzy dni w tygodniu byli
uczniami w szkole. Przykładem
takiej łączonej organizacji była
„matka szkół średnich” w Opolu, czyli obecny Zespół Szkół
Mechanicznych przy ul. Osmańczyka. To z tego budynku rozeszły się różne szkoły zawodowe
do innych obiektów, np. na ul.
Kościuszki. Już 1 grudnia 1945
roku w Kluczborku rozpoczęło
działalność gimnazjum krawieckie, a 1 marca 1946 roku
w Kluczborku zainaugurowano
nauczanie w Zasadniczej Szkole
Zawodowej. Również w roku
1946 uruchomiono w Nysie
Technikum Mechaniczne, a
w lipcu 1946 roku w Raciborzu
poniemiecki obiekt szkolny został zajęty na Dokształcającą
Szkołę Zawodową. I tak, liczba
szkół rolniczych na Śląsku Opolskim wzrastała wręcz lawinowo.
Liczba uczniów w tych szkołach
z poziomu 118 w roku 1946
wzrosła do liczby 627 osób
w roku 1948, czyli o 431,3%.
Do zbioru szkół zawodowych
w latach 1945-1950 zaliczyć
także powinno się licea pedagogiczne.
Na początku lat 19451950 prace nad zorganizowaniem szkolnictwa zawodowego
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na Śląsku Opolskim trzeba było
rozpoczynać od zera. Głównymi kreatorami oświaty zawodowej w latach 1945–1950 były
wówczas: Departament Szkolnictwa Zawodowego Ministerstwa Oświaty oraz odpowiadający mu departament w Ministerstwie Przemysłu i Handlu.
Rok 1950 jest w jakimś
sensie rokiem milowym. Powstało województwo opolskie
i wtedy rozpoczęto prace nad
reformą szkolnictwa zawodowego w Polsce. Prace nad przebudową systemu szkolenia zawodowego prowadzono już
w roku 1949 w Centrum
Urzędowym Szkolnictwa Zawodowego w Warszawie. W województwach powołano Dyrekcje Okręgowe Szkolnictwa Zawodowego. W roku 1950 na
czele Dyrekcji w Opolu stanął
Tadeusz
Tokarz.
Reforma
szkolnictwa zawodowego została wprowadzona w roku 1951.
Stanowiła dość radykalną zmianę dotychczasowego systemu
i wyznaczała wiele rozwiązań
dla porządkowania systemu
szkolnictwa
zawodowego
w Polsce. Reforma wprowadzała nowe typy szkół zawodowych:
 zasadnicze szkoły zawodowe,
z reguły dwuletnie, czasem
trzyletnie, dla absolwentów
szkół podstawowych,
 technika zawodowe trzyletnie
i czteroletnie, także dla absolwentów szkół podstawowych,
 technika zawodowe trzyletnie
dla absolwentów szkół zasadniczych, dzienne, wieczorowe
i zaoczne,
 szkoły przysposobienia zawodowego o rocznym lub półrocznym cyklu nauczania dla
młodzieży, która z różnych
przyczyn nie mogła skorzystać
z innej ofert kształcenia; absolwenci tych szkół otrzymywali kwalifikacje robotnicze,
 szkoły majstrów, dla niektórych wyróżniających się robotników (jeszcze w latach 80
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należy ocenić starania rodzimej
ludności polskiej, by zapewnić
własnym dzieciom stosowne
przygotowanie
zawodowe
w polskich szkołach.
Po II wojnie światowej zaczęły powstawać pierwsze szkoły
podstawowe, które nawiązywały
w swojej działalności do niektórych na tym terenie polskich
szkół publicznych i prywatnych.
Szkoły na Śląsku Opolskim miały,
oprócz swoich funkcji dydaktyczno-wychowawczych, jeszcze
jedno najważniejsze zadanie. Stanowiły one główny ośrodek adaptacji i integracji różnych pod
względem pochodzenia terytorialnego grup ludzi. Rozpoczęto
organizowanie pierwszych szkół
zawodowych. W dniach od 15
do 18 października 1945 roku
odbył się w Warszawie I Zjazd
Oświaty Zawodowej, na którym
pojawiły się rozmaite tendencje
dotyczące roli i funkcji szkolnictwa zawodowego w Polsce.
Droga do realizacji tych celów
nie była łatwa. Już 30 stycznia
1945 roku utworzony został
przy Województwie Śląskim
Wydział Oświaty, a 13 lutego
1945 roku powołano Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego w Katowicach. Dla organizatorów szkolnictwa, w tym i zawodowego, zadanie było bardzo
trudne. Wyjeżdżali w nieznany
przyfrontowy teren. Już 30
kwietnia 1945 roku na obszarze
późniejszego
województwa
opolskiego zostało uruchomionych 8 szkół zawodowych z liczbą 519 uczniów. W kolejnych
miesiącach liczba nowo zorganizowanych szkół zawodowych
stale rosła. W roku szkolnym
1946/1947 funkcjonowało już 46
szkół zawodowych z liczbą 123
klas, 3873 uczniów, 250 nauczycieli i 12 instruktorów nauki zawodu. W roku 1946 powstały
pierwsze
szkoły
muzyczne
w Brzegu, Opolu i Prudniku.
Jeszcze w maju 1946 roku powstała Szkoła Przemysłowa przy
Cementowni w Opolu. Dała ona
początek Gimnazjum Przemysłu
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-tych XX wieku, były to szkoły na poziomie technikum albo
tzw. szkoły dla przodujących
robotników).
Reforma przewidywała, że praktyczna nauka zawodu będzie
odbywać się w warsztatach
szkolnych lub w zakładach produkcyjnych.
Jeszcze
przed
wprowadzeniem reformy powołano ośrodki metodyczne.
Dokonania Centralnego Urzędu
Szkolnictwa Zawodowego wywarły istotny wpływ na unowocześnienie szkolnictwa zawodowego, stały się podstawą do jego udoskonalania na miarę potrzeb ówczesnej gospodarki.
Reforma, w połączeniu z przygotowaną nomenklaturą zawodów, umożliwiła stworzenie
otwartego systemu szkolnictwa
zawodowego, względnie szybko
reagującego na zgłaszane potrzeby ze strony gospodarki narodowej. Niestety, nie powiodły się próby ujednolicenia administracji w szkolnictwie zawodowym. Wiele szkół pozostało poza gestią Ministerstwa
Oświaty. Centralne kierownictwo nad całością oświaty zawodowej oraz nadzór pedagogiczny nad nią przyjęło Ministerstwo Oświaty. Zmiany te korespondowały z rozwiązaniem
Centralnego Urzędu Szkolnictwa Zawodowego. W roku
1957 utworzono państwowe
szkoły techniczne dla absolwentów liceów ogólnokształcących,
później zwanych kolejno pomaturalnymi szkołami zawodowymi i policealnymi szkołami zawodowymi. Od roku 1958 zaczęły funkcjonować w systemie
oświaty zasadnicze szkoły zawodowe przyzakładowe i dokształcające, które z powodzeniem
przejmowały
tzw.
„naddatek demograficzny” absolwentów szkół podstawowych. Z czasem szkoły te zaczęły stanowić swoiste i realne
zagrożenie dla zasadniczych
szkół zawodowych będących
w systemie szkół powszechnych
głównie z uwagi na proponowa-

ny i realizowany program nauczania, ale też ze względu na
określone stosunki finansowe
na rzecz uczniów w szkołach
przyzakładowych.
Dla całości opisu szkolnictwa zawodowego w latach 1950
-1960
wspomnieć
należy
o funkcjonowaniu zasadniczych
szkół specjalnych. Formą organizacyjną umożliwiającą zdobycie wykształcenie średniego zawodowego stanowiły technika
zaoczne i zaoczne studia nauczycielskie. Tylko w latach 1957
-1960 zaoczne szkoły zawodowe ukończyło ponad 1000 absolwentów. Ilustracja liczbowa
szkół i oddziałów szkolnych
w roku szkolnym 1959/1960
była następująca: zasadniczych
szkół zawodowych było ogółem
45 i 283 oddziały szkolne, techników było ogółem 57 i 260 oddziałów szkolnych.
Uwarunkowania lokalizacji
przestrzennej szkół zawodowych w latach 1950-1960 miały
w jakiejś części wpływ na kształcenie zawodowe. Zdecydowana
większość szkół zawodowych
zlokalizowana była w miastach.
Istniały wówczas dwa centra
kształcenia
zawodowego
w Opolu i w Raciborzu. Kształt
sieci szkolnej nie był doskonały,
profile kształcenia nie zawsze
odpowiadały potrzebom gospodarki regionu. Bez szkół zawodowych o kierunkach technicznych i ekonomicznych pozostały
ówczesne powiaty: brzeski,
głubczycki, grodkowski, niemodliński, nyski i oleski. Powiat
kluczborski był wtedy swoistym
liderem gdy chodzi o liczbę
szkół zawodowych w województwie – poza Opolem i Raciborzem. Szkolnictwo artystyczne na Śląsku Opolskim
w roku 1960 to łącznie 5 szkół
muzycznych i plastycznych
z liczbą 778 uczniów i 93 nauczycieli.
Ustawa o rozwoju systemu
oświaty i wychowania przyjęta
przez Sejm 15 lipca 1961 roku
stała się podstawą dość szero-
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kiej, kolejnej reformy ustroju
całego szkolnictwa w Polsce.
Z jej ustaleniami wiązało się
wprowadzenie ośmioklasowej
szkoły podstawowej, co spowodowało podniesienie wieku kandydatów do szkół zawodowych
z 14 na 15 lat. Przedłużenie
o jeden rok czasu nauki na
szczeblu szkoły podstawowej
sprzyjało rozszerzeniu bazy
ogólnokształcącej zwiększającej
skuteczność przygotowania zawodowego młodzieży. Zmniejszało również lukę wiekową
występującą dotychczas pomiędzy ukończeniem szkoły zawodowej (16 lat)i możliwością
podjęcia pracy (18 lat). W zakresie kształcenia zawodowego,
ustawa przewidziała dwa główne typy szkół oparte na ośmioklasowej szkole podstawowej 2 i 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe przygotowujące kwalifikowanych robotników, 4- lub
5-letnie technika i licea równoległe dające dyplomy techników
bądź pielęgniarki. Ponadto ustawa przewidywała tworzenie
techników dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
i szkół przysposobienia rolniczego oraz szkół zawodowych
absolwentów liceów ogólnokształcących.
Zreformowana
szkoła zawodowa zachowała
w
zasadzie dotychczasową
strukturę organizacyjną. Ustawa
z 15 lipca 1961 roku zawierała
także bardzo istotne i nowe
elementy o charakterze strukturalnym, a mianowicie:
 włączyła szkolnictwo zawodowe do całości systemu oświaty, co spowodowało pełną integrację szkolnictwa zawodowego z innymi typami szkół,
 nadawała szkole zawodowej
rangę pełnowartościowej drogi kształcenia średniego,
 dawała absolwentom szkół zawodowych dostęp do pracy,
jak i możliwości dalszego
kształcenia,
 poprzez swoje uregulowania,
podnosiła poziom nauczania
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szkół dla pracujących, co powodowało, że wskaźnik procentowy
szkół zawodowych dla młodzieży
nieznacznie, ale malał, a wskaźnik dla szkół dla pracujących
wzrastał. W omawianym tutaj
okresie konsekwencją wspomnianej Ustawy było tworzenie
szkół zawodowych. W ich składzie znajdowały się, obok szkół
dla młodzieży o różnych specjalnościach, także szkoły dla pracujących i wydziały zaoczne. Takie
rozwiązanie integrowało społeczności uczniów i słuchaczy, ale też
gwarantowało wyrównany poziom nauczania i pomniejszało
koszty kształcenia. Szkoły zawodowe szczególnie silnie rozwijały
się na obszarach uprzemysłowionych odczuwających braki kadrowe. Dość znacznie zmieniła się
lokalizacja szkół zawodowych na
Śląsku Opolskim. Nie było już
powiatu, w którym nie byłoby
szkół zawodowych. W latach
1960-1970 głównym nurtem
oświaty zawodowej były zasadnicze szkoły zawodowe, uczniowie
tych szkół stanowili 65% absolwentów szkół podstawowych.
Ustawa z roku 1961 zakładała kształcenie praktyczne
w warsztatach szkolnych. Szkolnictwo rolnicze w latach 19611970 przeżywało kolejny etap
swojego rozwoju. Okres ten
charakteryzował się poważnymi
zmianami organizacyjnymi, programowymi, dydaktycznymi i gospodarczymi. Aktualny stawał się
postulat powszechnej oświaty
rolniczej, stąd i funkcja szkół rolniczych musiała być na taki model kształcenia przygotowana.
W strukturze organizacyjnej,
w latach 1960-1970 funkcjonowało 14 średnich szkół rolniczych, 82 szkoły przysposobienia
rolniczego i 22 zasadnicze szkoły
zawodowe. Tylko w pięcioleciu
1960-1965 liczba szkół rolniczych
wzrosła ogólnie o 86,3%, liczba
uczniów o 207,6%, a liczba absolwentów o 336,4%. Są to dane
w stosunku do roku poprzedzającego rok 1960. Techników gospodarki leśnej kształciło Techni-
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kum Leśne w Tułowicach wraz
z Państwową Leśną Szkołą Techniczną. W roku 1960 istniały na
Śląsku Opolskim trzy licea medyczne dla młodzieży. Licea medyczne pielęgniarskie funkcjonowały w Nysie i w Prudniku, miały
charakter czteroletni i rekrutowały młodzież spośród absolwentów drugiej klasy liceum
ogólnokształcącego. W Opolu
funkcjonowała szkoła położnych,
przyjmowała absolwentki liceum
ogólnokształcącego i miała 2,5
letni cykl kształcenia. Liczba
szkół medycznych także wzrastała, od 3 szkół w roku w 1960 do
8 szkół w roku 1970. W latach
1960-1970 kolejną fazę przebudowy organizacyjnej przeżyły
szkoły artystyczne. Na Śląsku
Opolskim łączna liczba szkół artystycznych wzrosła z 8 w roku
1960 do 13 w roku 1970. Szkolnictwo pedagogiczne znalazło
także swoje miejsce w Ustawie
z 15 lipca 1961 roku. Problem
kształcenia kadr pedagogicznych
w latach sześćdziesiątych poprzedniego wieku był ważny ze
względu na potrzebę odpowiedniej kadry nauczycieli w związku
z 8-letnią szkołą podstawową
i z koniecznym podnoszeniem
poziomu przygotowania tej kadry. W latach 1960-1970, obok
liceów pedagogicznych, funkcjonowały także wspomniane wcześniej studia nauczycielskie oraz
Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Opolu.
Oświata zawodowa po
roku 1970 właściwie nie była
poddana tak radykalnym zmianom, co czyniło pewną stabilizację organizacyjną w tym zakresie.
Ale zgłaszane dalej przez przemysł i gospodarkę braki wykwalifikowanych kadr i dość znaczne
zwiększenie wskaźnika demograficznego na przełomie lat 70-tych
XX wieku nie mogły pomniejszyć
rozwoju liczbowego szkół i zawodów, choć tempo zmian nie
było już tak duże jak w poprzedniej dekadzie. W roku 1976 powołano do życia czteroletnie licea zawodowe. Decyzja o wpro-
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w szkołach zawodowych,
 nałożyła na zakłady pracy obowiązek kształcenia zawodowego
młodzieży poprzez utrzymanie
szkół przyzakładowych i międzyzakładowych,
 dała możliwość kształcenia zawodowego absolwentom szkół
ogólnokształcących.
Nowa nomenklatura zawodów
i specjalności szkolnictwa zawodowego opierała się na czterech
podstawowych założeniach.
1.Zasada kreowania szerokości
profilu kształcenia zawodowego
uzyskana przez połączenie kilku
zawodów nomenklatury gospodarczej w jeden zawód szkolny.
2.Zasada elastyczności, polegająca
na wprowadzeniu wspólnego
nauczania przedmiotów zawodowych i ogólnych w klasach
młodszych, a przedmiotów specjalistycznych w klasach starszych.
3.Zasada nowoczesności uwzględniająca wprowadzenie do programów nauczania najnowszych
osiągnięć z dziedziny elektroniki
i automatyki.
4.Zasada drożności wskazująca
możliwość dalszego kształcenia
na poziomie średnim absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.
Cechą charakterystyczną reformowanego szkolnictwa zawodowego na Śląsku Opolskim był jego
dynamiczny rozwój, zarówno
w wymiarze ilościowym i jakościowym. Wraz ze szkołami dla
młodzieży rozbudowaniu podlegała też sieć szkół dla pracujących.
Lata sześćdziesiąte ubiegłego roku
ułożyły sieć szkół w regionie na
długie lata. Sieć ta jednak powoli
ulegała zmianom, ale to już w wieku XXI, w innych uregulowaniach
prawnych.
W latach 1960-1970 ogólna
liczba zasadniczych szkół zawodowych wzrosła z 45 do 106, a liczba oddziałów z 313 do 688.
W tym samym czasie liczba techników i liceów równoległych wrosła z 59 do 117, a liczba oddziałów z 281 do 611. W latach 19601970 nastąpił też wzrost liczby
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wadzeniu nowego typu placówek oświaty zawodowej wypływała z dążenia do nadania wyższej rangi zawodowi robotnika
w odczuciu społecznym.
W połowie lat 70-tych
najsilniej rozwiniętą siecią szkół
zawodowych dysponowało miasto Opole, działało tu 56 szkół
zawodowych i innych jednostek
oświaty zawodowej, dalsze pozycje kolejno zajmowały: Nysa
– 32 jednostki, Kluczbork – 29,
Racibórz – 27. Zakłady pracy,
w których w jakiejś części odbywała się praktyczna nauka zawodu, dbały o to, by zajęcia
praktyczne były optymalną ofertą na rzecz uczniów. Duża liczba absolwentów szkół zasadniczych podejmowała dalszą naukę w technikach dla młodzieży
lub technikach dla pracujących
i z powodzeniem zdawała maturę, podejmując potem studia
wyższe. Wskaźniki przyjęć na
studia młodzieży kończącej
technika i licea ogólnokształcące w latach 1970-1980, są
w proporcji jak 40 do 60 i stale
rosły. Z powodzeniem, w wielu
przede wszystkim zespołach
szkół funkcjonowały Państwowe
Szkoły Techniczne, potem Pomaturalne i Policealne Szkoły
Zawodowe.
Duże zespoły szkół zaczęły dbać bardziej o coraz lepsze wyposażenie pracowni
szkolnych, by uczniowie mieli
przedsmak tego, co może ich
spotkać na studiach lub
w laboratoriach zakładów pracy. Współpraca szkół zawodowych z zakładami pracy i uczelniami także poprzez wykorzystanie tych instytucji do realizowania w nich praktyk zawodowych, była lekiem na ograniczenia finansowe w sferze budżetowej i w zakresie oferty dydaktycznej. Dość oczywiste w latach 1970-1980 było przekierowanie akcentów w pracy szkół
zawodowych z dużej liczby zagadnień organizacyjnych i gospodarczych, bez uszczerbku
dla nich, na podniesienie rangi

nauczania, co stało się znakiem
rozpoznawalnym wielu szkół zawodowych w tamtym okresie.
W dziesięcioleciu 1970
-1980 coraz więcej uczniów,
szczególnie techników, zaznacza
swoje wysokie miejsca w rywalizacji międzyszkolnej na konkursach i olimpiadach przedmiotowych, nierzadko w olimpiadach o charakterze humanistycznym.
W latach 80-tych XX
wieku szkolnictwo zawodowe
nadal zajmowało czołowe miejsca w relacji kształcenia młodzieży po ośmioklasowej szkole
podstawowej. Blisko 75% populacji, średnio z każdego roku
szkolnego, absolwentów szkół
podstawowych wybierało naukę
w szkołach zawodowych, szczególnie na poziomie szkoły zasadniczej. Sieć szkół zawodowych na Śląsku Opolskim
uwzględniała wtedy zarówno
liczbę ludności terenu jak i zapotrzebowanie gospodarki na
fachowców stosownych zawodów. Szkoda, że ten rozkład
szkół zawodowych w województwie został już w latach 90
-tych XX wieku zaburzony interesami powiatów. Stan ten trwa
do dnia dzisiejszego. Schyłek lat
80-tych XX wieku to czas
względnej stabilizacji w szkolnictwie zawodowym. Szkoły zawodowe na poziomie zasadniczym kształciły w 92 zawodach
robotniczych, a technika i licea
równoległe w 69 specjalnościach. Porównanie tych danych
z danymi np. z roku 2010 wskazują, że mimo wzrostu liczby
szkół zawodowych, liczba zawodów i specjalności w kształceniu
zawodowym zmalała. Początek
lat 90-tych XX wieku to czas
dość gwałtownego upadku
szkolnictwa przyzakładowego.
Tak jak wcześniej szkoły przyzakładowe wyeliminowały z mapy
szkolnictwa szkoły zawodowe
powadzone przy zespołach
szkół, tak na początku lat 90tych szkoły przyzakładowe były
likwidowane przez przedsię-
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biorstwa, w których były one ich
integralną częścią, np. całkowitej
likwidacji uległy szkoły podległe
resortowi komunikacji. Lata demograficznej obfitości charakteryzowały się wyjątkowo dużą
liczbą kandydatów do szkół ogólnokształcących, a mniejszą liczbą
do szkół zawodowych.
Szkolnictwo zawodowe,
podobnie jak i inne działy oświaty, rozpoczynając funkcjonowanie w roku 1945 napotykało na
wiele
trudności.
Niestety,
w 1945 roku naukę rozpoczęto
w zaledwie 18 obiektach szkolnych. Pierwszym oddanym do
użytku obiektem w Opolu był
budynek dzisiejszego Zespołu
Szkół Ekonomicznych.
Lata
sześćdziesiąte to prawdziwy boom budowania obiektów oświatowych i remonty tych, które
mogły służyć szkolnictwu, w tym
zawodowemu. Zbudowano wtedy m.in. osiem zespołów szkół Technikum Materiałów Wiążących w Opolu, Technikum Mechaniczno-Odlewnicze w Ozimku, Technikum Hutnicze w Zawadzkiem, Technikum Mechaniczne w Raciborzu, a także ten
obiekt, w którym dzisiaj się znajdujemy, tj. Zespół Szkół Zawodowych im. K. Gzowskiego
w Opolu a także sąsiadujący
z nim Zespół Szkół Zawodowych im. B. Koraszewskiego
w Opolu. Kolejne dziesięciolecie lat 70-tych XX wieku to budowa następnych obiektów dla
szkolnictwa zawodowego. Charakterystycznym zabiegiem było
wtedy współfinansowanie budowy szkół i warsztatów szkolnych
przez zakłady przemysłowe i resorty gospodarcze. Wspomniana
wcześniej Ustawa z roku 1961
wyznaczała warsztatom szkolnym funkcję kształcenia praktycznego, stanowiły one, obok pracowni zawodowych, integralną
część szkolnictwa zawodowego.
Lata 70-te XX wieku wprowadziły do szkolenia zawodowego
konieczną stabilizację. Szybko
postępująca rewolucja naukowo
– techniczna stawiała przed szko-
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przechodziła wyłącznie na formę szkoleniową. W latach 90tych XX wieku okazało się, że
także szkoły przyzakładowe podzieliły los warsztatów szkolnych.
Realizowana od roku
1989 reforma ustrojowa Rzeczypospolitej Polskiej zmierzająca do tworzenia społeczeństwa
obywatelskiego przywróciła instytucję samorządu terytorialnego. Jak wspomniano wcześniej, Ustawa z 8 marca 1990
roku o samorządzie lokalnym
przewidziała, że zadania z zakresu oświaty zostały przypisane gminom. Okres przejściowy
miał trwać do 1994 roku, który
następnie decyzją Sejmu został
przedłużony do 31 grudnia
1995 roku. Szkoły ponadpodstawowe stały się placówkami
należącymi do starostw powiatowych. Decentralizacja oświaty
i przejęcie kompetencji przez
samorządy lokalne uczyniły politykę oświatową bardziej skomplikowaną, wymagającą wielokrotnie negocjowania, konsultowania i ustalania wspólnych zasad postępowania w stosunku
do wszystkich placówek oświatowo wychowawczych. Pierwsze lata 90-te XX wieku, i dalsze aż do roku 2005 charakteryzowały się dość znacznym,
dodatnim wskaźnikiem demograficznym. Do szkół ponadpodstawowych, w tym do szkół
zawodowych, trafiała z roku na
rok, coraz większa liczba absolwentów szkół podstawowych.
Rok 1999 był swoistą
cezurą określającą koniec etapu
zmian w przynależności organizacyjnej
wszystkich
typów
szkół, w tym szkół zawodowych. W latach 1995-2000 nastąpiły dość radykalne zmiany
w klasyfikacji zawodów oraz
ich funkcji. Był to okres dużych
zmian w programach nauczania
przedmiotów zawodowych, łączono niektóre przedmioty
w bloki, podejmowano jeszcze
wiele innych działań, które miały ulepszać i poprawiać poziom
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nauczania w szkołach zawodowych. Zmiany następowały także w relacjach między szkołami
zawodowymi a organizacjami
rzemieślników zrzeszonymi najczęściej we wspólnotach cechowych.
Cechy
postulowały
zwiększenie tygodniowej liczby
godzin
zajęć
praktycznych
w stosunku do istniejącej liczby
godzin przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych
przedmiotów
zawodowych.
Ewentualne wyjście naprzeciw
postulatom organizacji rzemieślniczych oznaczałoby spadek efektów kształcenia teoretycznego i stanowiłoby zagrożenie w przyswajaniu przez
uczniów wiedzy ogólnokształcącej, szczególnie w perspektywie
tzw. drożności wykształcenia
dla uczniów szkół zasadniczych,
którzy chcieli podjąć dalszą naukę w technikach zawodowych.
W latach 1995-2000 następowały także zmiany w koncepcjach coraz to nowych metod
nauczania i sprawdzania wiadomości uczniów, gdy chodzi
o praktyczną naukę zawodu.
Zmiany te były niemal nieustające. Wiele proponowanych
zmian nie podlegało, niestety,
wcześniej pilotażowi w małej
liczbie placówek szkolnych, stąd
efekty tzw. szybkiej ścieżki
zmian nie były optymistyczne.
Jeszcze w roku 1976 powołano
licea zawodowe, a w roku
szkolnym 1994/1995 uruchomione zostały licea profilowane,
których absolwenci otrzymywali świadectwa ogólnozawodowe
w danym profilu, bez tytułu
technika i bez tytułu robotnika.
Nauka w tym liceum kończyła
się zdawaniem egzaminu maturalnego. Niestety, ten wcześniejszy plan dotyczący liceum
zawodowego, jak i liceów profilowanych nie przyniósł spodziewanych efektów i po niedługim
okresie funkcjonowania, oba typy szkół przestały istnieć. Staraniem Opolskiego Kuratora
Oświaty funkcjonuje przy jego
urzędzie Społeczna Rada Kon-
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łami zawodowymi coraz nowe
zadania. Konieczność stałego,
nowoczesnego
wyposażenia
warsztatów szkolnych była codzienną troską kierujących
szkołami zawodowymi. Po roku
1961 wprowadzono do szkolnictwa zawodowego tzw. Komitety Opiekuńcze nad szkołami,
które miały na celu, między innymi, pomagać szkołom w organizowaniu w zakładach pracy
i instytucjach praktyk zawodowych dla uczniów. Efekty takich
działań były różne, od dużego
wpływu zakładów pracy na programy nauczania i gotowość
stałego modernizowania warsztatów szkolnych po brak zainteresowania. Czasem zakłady pracy, które zostały opiekunami
szkół zawodowych, same takiej
opieki wymagały. Podstawowym
zadaniem warsztatów szkolnych
było szkolenie praktyczne, ale
warsztaty często również miały
charakter techniczno-produkcyjny. Programy zajęć praktycznych były oczywiście spójne
z prowadzoną działalnością
produkcyjną. Taka fuzja organizacyjna w warsztatach szkolnych często z uwagi także na
określone zyski z prowadzonej
produkcji, miała duże znaczenie
dla budżetów szkół, koordynowanych przez Kuratorium.
W warsztatach szkolnych wytwarzane przez uczniów produkty cieszyły się wielkim powodzeniem w kraju i za granicą,
np. w Raciborzu montowaniu
spłukiwarki do buraków cukrowych i eksportowano je do
Chin, Iranu i Iraku. Warsztaty
szkolne w Zespole Szkół Elektrycznych w Opolu wydatnie
pomogły rozwijającej się dynamicznie Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu w przygotowaniu pracowni dla studentów.
Zespół Szkół im. K. Gzowskiego w Opolu miał wielki wkład
przy wznoszeniu obiektów
oświatowych na Śląsku Opolskim. Połowa lat 80-tych to
okres schyłkowy dla warsztatów szkolnych, większość z nich
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sultacyjno–Programowa, która
podjęła się próby określenia
stanu szkolnictwa zawodowego
na Śląsku Opolskim w sześciu
zagadnieniach wraz z opisem
stosunku dyrektorów szkół zawodowych do uwzględnionych
w tych zagadnieniach spraw.
Opracowanie dotyczące lat
2006-2010 w formie książkowej
zostało wydane przez Kuratorium Oświaty w Opolu w lipcu
2011 roku. Opracowanie zawiera, obok danych pochodzących ze wszystkich typów szkół
zawodowych, publicznych jak
i niepublicznych, informację
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Opolu, Izby Rzemieślniczej
w Opolu i Kuratorium Oświaty
w Opolu. W części dotyczącej
stanu organizacyjnego szkół zawodowych na Śląsku Opolskim
w podziale na powiaty i łącznie
wykazano, że stan liczbowy
szkół w roku 2010 wyniósł 67
szkół zawodowych publicznych
i 43 szkoły zawodowe niepubliczne, głównie szkoły policealne. Dane dotyczące powiatów
pokazują jak wygląda swoista
mapa rozlokowania ponadpodstawowych szkół zawodowych
w powiatach na tle województwa opolskiego. Według klasyfikacji zawodów w województwie opolskim w roku 2010
kształcono w szkołach zasadniczych w 39 zawodach na 84 wg
klasyfikacji zawodów robotniczych, w 51 zawodach w technikach na 123 wg klasyfikacji zawodów technicznych na poziomie techników i szkół policealnych. Analiza prowadzonego
kształcenia, szczególnie w zawodach robotniczych nie wskazuje by brano pod uwagę sugestie czy potrzeby miejscowego,
tj. wojewódzkiego rynku pracy.
W części opracowania, które
dotyczyło stosunków liczbowych absolwentów szkół zawodowych za lata 2006-2010
opracowanie konstatuje, że liczby szkół a także liczby absolwentów tych szkół w powiatach
nie są porównywalne w okre-

ślonym stosunku do liczby
mieszkańców w powiecie. Istnieje pilna potrzeba znalezienia
korelacji potrzeb rynku pracy,
ambicji i potrzeb lokalnych samorządów i kandydatów do
szkół z kierunkami kształcenia
zawodowego, bazą dydaktyczną
i nauczycielską. Badając efekty
kształcenia zawodowego na Śląsku Opolskim w latach 20062010 na podstawie danych
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu dotyczących zdawalności końcowych
egzaminów
zawodowych
w szkołach, można odnieść
wrażenie graniczące z pewnością, że uwzględniając wynik
średni, zdawalność egzaminów
zawodowych nie jest dobra.
I tak, w technikach dla młodzieży zdało egzamin zawodowy
57,5% absolwentów, a 42,5%
egzaminu nie zdało lub do niego
nie przystąpiło. W zasadniczych
szkołach zawodowych egzamin
zdało łącznie w trzech komisjach egzaminacyjnych 78,1%,
a w szkołach policealnych egzamin zdało zaledwie 38,4%, nie
zdało egzaminu 61,6%.
Ocena efektów kształcenia zawodowego tylko przez
pryzmat wyników egzaminów
zewnętrznych, jest obarczona
pewnym błędem. Usprawiedliwieniem dla przyjęcia takiej opcji badania efektów kształcenia
jest fakt, że czynniki tego badania nie opisują pracy szkół
w ogóle, ale jednocześnie sygnalizują jej najistotniejszy element. Stan zatrudnienia kadry
nauczycielskiej badany w opracowaniu na podstawie danych
wziętych z roku 2010 wydaje
się być dobrym.
Opracowanie pokazuje
także gdzie prowadzone są zajęcia praktyczne w powiatach regionu opolskiego i jaki jest procent miejsc zajęć praktycznych
w stosunku do miejsc zamieszkania uczniów. Zagadnienie wykorzystania wyposażenia szkół
i miejsc oraz odbywania przez
uczniów zajęć praktycznych
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również nie wygląda optymistycznie, skoro zaledwie 30%
tematów zajęć praktycznych realizowana jest z wykorzystaniem własnego wyposażenia
szkół i sprzętu. Prognozy dotyczące perspektyw kształcenia
zawodowego dotyczą lat 20122016 i 2017-2021.
Warto chyba zasugerować organom prowadzącym
szkoły zawodowe, by zechciały,
tworząc strategie rozwoju
szkolnictwa zawodowego w regionie, zintegrować zamierzenia
powiatów i szkół zawodowych
w tworzeniu strategii. Można
zapewne wiele uporządkować
i uczynić strategię rozwiązaniem
dynamicznym. Może działania
takie spowodują, że rokrocznie
nie będzie w regionie opolskim
kończyć szkołę zawodową np.
w zawodzie technik ekonomista
(średnia za lata 2006-2010) 500
absolwentów. Taka roczna liczba absolwentów powoduje, że
nie mogą oni znaleźć dla siebie
pracy w wyuczonym zawodzie
i chcąc nie chcąc, stanowią niezawiniony przez siebie kłopot
dla administracji samorządowej,
chociażby tylko w sferze społecznej. Opracowanie, w którym zasygnalizowano wiele
kwestii dotyczących kształcenia
zawodowego nie znalazło większego zainteresowania wśród
odpowiednich organów i środowisk szkół zawodowych.
W części województw, np.
dolnośląskim, polityką prowadzoną na przełomie lat 19982003 zlikwidowano kształcenie
zawodowe, a wyposażenie
i sprzęty szkolne tych szkół
przeszły w inne ręce. Obecnie,
dużym nakładem sił i środków
finansowych szkolnictwo zawodowe znajduje się tam w stanie
ciągłej odbudowy. Można się
tylko cieszyć, że władze województwa opolskiego, wojewódzkie i samorządowe wykazały na tyle rozsądku, wiedzy
i doświadczenia, że uchroniły
szkolnictwo zawodowe przed
upadkiem. A przecież, wracając
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raz to zmieniających się uwarunkowaniach gospodarczych
i prawnych. Może inicjatywa
Opolskiego Kuratora Oświaty
i opracowanie Społecznej Rady Konsultacyjno-Programowej
przy
Opolskim
Kuratorze
Oświaty z roku 2011 na potrzeby kształcenia zawodowego na
Śląsku
Opolskim,
chociaż
w jakimś stopniu przybliży dość
pilny jak się wydaje, proces skutecznego rozwiązania problemu,
jakim jest zmodernizowanie
szkolnictwa zawodowego w regionie opolskim.

Adam Feusette
Przewodniczący Społecznej Rady
Konsultacyjno-Programowej
przy Opolskim Kuratorze Oświaty

Składam bardzo serdecznie podziękowania panu Kuratorowi Jerzemu Dudzie oraz Panu Kuratorowi Franciszkowi Minorowi za pomoc przy powstaniu tego opracowania i wyrażenie zgody
na wykorzystanie w tym miejscu
ich różnych opracowań dotyczących kształcenia zawodowego na
Śląsku Opolskim. Na potrzeby niniejszego wystąpienia wykorzystano dane z książek Stanisława Gawlika i Hermana Głowackiego pod

Samorząd Województwa
Opolskiego odpowiedzialny za
kreowanie polityki rozwoju regionu, świadomy znaczenia
szkolnictwa zawodowego dla
zapewnienia dopływu odpowiednich kadr dla gospodarki,
od początku swojego funkcjonowania wspierał rozwój tego
szkolnictwa. Już w pierwszych
latach nowego wieku, z tak
zwanego Kontraktu Województwa, dofinansowano rozpoczęcie odbudowy bazy kształcenia praktycznego. Przykładami
takich projektów są m.in. pracownie w Zespole Placówek
Oświatowych CKP w Opolu,
Centrum Kształcenia Praktycz-

nego i Ustawicznego w Kędzierzynie Koźlu.
Otrzymując
pierwsze
środki europejskie na wsparcie
rozwoju regionu, w ramach
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, wśród priorytetów wskazano również
szkolnictwo zawodowe. W ramach tych środków, w większej
skali, we współpracy z samorządami powiatowymi kontynuowano proces unowocześniania bazy tego szkolnictwa.
Do tej pory największe
dofinansowanie szkoły zawodowe otrzymały w kończącym się
okresie programowania 20072013. W tym czasie zainteresowane samorządy powiatowe
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tytułem „Geneza i rozwój szkolnictwa zawodowego na Opolszczyźnie”.

Wsparcie szkolnictwa zawodowego środkami funduszy europejskich dotychczasowe doświadczenia i nowe możliwości
Waldemar Zadka

/

otrzymały kolejną pomoc w doposażeniu bazy kształcenia
praktycznego. Łącznie samorządy powiatowe zrealizowały
80 projektów, na łączną kwotę
wsparcia ponad 44 mln zł,
w tym 16 dotyczących doposażenia bazy kształcenia. Oprócz
projektów realizowanych przez
samorządy powiatowe, szkolnictwo zawodowe uzyskało
znaczące wsparcie poprzez projekty realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji.
Efekty tych wspólnych
działań samorządów powiatowych, wspieranych przez samorząd województwa są dzisiaj widoczne. Działania te na pewno
przyczyniły się do poprawy wy-

Szkolnictwo zawodowe na Śląsku Opolskim

do Ustawy z 8 marca 1990 roku przewidywała ona, że decentralizacja oświaty i przejęcie
kompetencji przez samorządy
lokalne uczynią praktykę oświatową bardziej skrupulatną, wymagającą negocjowania, konsultowania i ustalania wspólnych
zasad postępowania w stosunku
do wszystkich placówek oświatowo-wychowawczych. Proszę
sobie odpowiedzieć na pytanie,
czy w regionie opolskim stosowana jest taka praktyka.
Obok rysu historycznego działalności szkolnictwa
zawodowego na Śląsku Opolskim chciałbym, aby władze administracyjne i samorządowe
Śląska Opolskiego, stowarzyszenia branżowe, urzędy pracy
i inne szacowne grona pochyliły się nad kwestią dotyczącą
przyszłości kształcenia zawodowego tutaj, na Opolszczyźnie.
Może badania stanu szkodnictwa zawodowego za lata 20062010 mogłyby być kanwą dla
wypracowania kształtu organizacyjnego i merytorycznego tego szkolnictwa w nowych, co-
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posażenia i efektów kształcenia,
ale również do wzrostu wśród
młodzieży gimnazjalnej zainteresowania tym szkolnictwem. Dzisiaj ponad 40% absolwentów
gimnazjów naszego regionu wybiera technika, a 20% zasadnicze
szkoły zawodowe, podczas gdy
średnio w kraju 37% technika
i 17 zasadnicze szkoły.
Zarząd
Województwa
Opolskiego świadom, że dla zapewnienia funkcjonowania nowoczesnego szkolnictwa zawodowego, w tym na niwelowanie
występujących nadal słabszych
stron tego szkolnictwa, zaplanował znaczące jego dofinansowanie w Regionalnym Programie
Operacyjnym
Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020
(RPO). W ramach tego programu na bezpośrednie wsparcie
szkolnictwa zawodowego zaplanowano ponad 27 mln euro.
Oprócz tych środków szkoły
i placówki prowadzące kształcenia zawodowe będą mogły
ubiegać się o dofinansowanie
realizowanego w tych szkołach
kształcenia ogólnego.
Jednym z ważniejszych
przedsięwzięć,
skierowanych
wprost do szkolnictwa zawodowego, będzie projekt ukierunkowany na unowocześnienie bazy
kształcenia praktycznego w kluczowych dla regionu branżach.
Założenia projektu wypracowane zostały wspólnie ze wszystkimi samorządami powiatowymi,
przy wsparciu Opolskiego Kuratora Oświaty. Projekt zakłada
wprowadzenie pewnego podziału specjalizacji między poszczególne samorządy. Dzięki temu
projektowi powstanie 5 wiodących ośrodków, dysponujących
nowoczesną bazą kształcenia
praktycznego,
uzupełnionych
ośrodkami
wspomagającymi.
W naszym regionie, podobnie
jak w innych województwach,
mamy często do czynienia z sytuacją, że chęć poszerzenia oferty kształcenia w poszczególnych

powiatach, skutkuje w wielu zawodach bogatszą ofertą niż potrzeby gospodarki regionu. Jednocześnie w niektórych zawodach, występujących w naszym
regionie, brak jest oferty
w szkołach. Mając świadomość
tego problemu, samorządy
uzgodniły specjalizacje branżowe dla ograniczenia rozszerzania i powielania oferty ponad
potrzeby gospodarki, proponując zamiast szkodliwej w tym
przypadku konkurencji, współpracę między sobą, szczególnie
w ramach subregionów. Na ten
projekt zaplanowano wsparcie
w wysokości 5,8 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Ważnym
dofinansowaniem bieżącej pracy szkół i placówek będą środki z Europejskiego Funduszu Społecznego,
które w naszym RPO zaplanowano w wysokości 21,7 mln euro. Wyłaniane w procedurze
konkursowej projekty powinny
koncentrować się na realizacji
dodatkowych praktyk i staży dla
uczniów, ponieważ na potrzebę
lepszego przygotowania praktycznego absolwentów szkół
zwracają uwagę pracodawcy.
Mając świadomość, że w wielu
zawodach świadectwo ukończenia szkoły, czy zdanie egzaminu
zawodowego, nie daje uprawnień do pracy, uczniowie będą
mogli ukończyć dodatkowe
kursy, nadające im takie uprawnienia i zwiększające ich szanse
na rynku pracy. Zachęcamy
szkoły i pracodawców do nawiązania stałej, systemowej
współpracy nie tylko w organizacji praktyk, ale m.in. w planowaniu oferty, przygotowaniu
programów nauczania lepiej odpowiadających oczekiwaniom
pracodawców. Taka współpraca
będzie mogła uzyskać wsparcie
z powyższych środków. Ważne,
aby dzięki realizowanym projektom wypracować mechanizmy
współpracy, która będzie kon-
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tynuowana w przyszłości. Istotnym celem projektów będzie
również współpraca samorządów odpowiedzialnych za szkolnictwo zawodowe, dla zapewnienia koordynacji oferty, lepszego wykorzystania posiadanej
bazy. Przewidziane jest również
dofinansowanie
doskonalenia
zawodowego nauczycieli, szczególnie umożliwiające im odbycie
praktyk, staży w przedsiębiorstwach. To główne, ale nie jedyne możliwości przeznaczenia
otrzymanego wsparcia szkolnictwa zawodowego.
Ważnym
elementem odbudowy dobrego,
nowoczesnego szkolnictwa zawodowego będzie usprawnienie
doradztwa zawodowego już
na poziomie gimnazjów oraz
kampania pozytywnego wizerunku tego szkolnictwa, które
dając konkretny zawód nie zamyka przecież dla chętnych
możliwości dalszej nauki.
Samorząd Województwa,
poprzez Regionalne Centrum
Rozwoju Edukacji, po ustaleniach z samorządami powiatowymi i szkołami planuje przygotowanie wspólnego projektu dla
wszystkich
zainteresowanych
szkół i placówek prowadzących
kształcenie zawodowe. Planowany projekt będzie kontynuował dobrze oceniane przez
przedsiębiorców, uczniów i nauczycieli rozwiązania wdrażane
w obecnie jeszcze realizowalnym projekcie Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy,
w którym uczestniczą wszystkie
zainteresowane technika i zasadnicze szkoły zawodowe.
Waldemar Zadka
Dyrektor Departamentu Edukacji
i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.
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Czas na odbudowę szkolnictwa zawodowego
Maria Nowak

Jednym z priorytetów jest
współpraca z pracodawcami. Dopasujemy kształcenie zawodowe do
potrzeb rynku pracy, przygotujemy
uczniów do podjęcia zawodu, zorganizujemy praktyki. Będziemy aktywnie pośredniczyć we współpracy pracodawców i szkół. Będziemy też
robić wszystko, aby poprawić jakość
i efektywność kształcenia zawodowego, zwiększyć jego atrakcyjność
i dostępność. Stworzymy mapę zawodów i szkół, a także portal doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Pokażemy ofertę szkół zawodowych,
wypromujemy dobre praktyki – mówiła Joanna Kluzik-Rostkowska
w trakcie konferencji prasowej
inaugurującej Rok Szkoły Zawodowców.
Jednym z ważnych działań jest
poprawa funkcjonowania doradztwa zawodowego w szkołach.
Dlatego też od października
2014r. trwa przygotowanie doradców, którzy będą wspierać
uczniów w planowaniu ścieżki
edukacyjnej i zawodowej. W ramach projektu systemowego
„Edukacja dla Pracy – etap II”
trwają szkolenia dla osób realizujących doradztwo zawodowe
w gimnazjach. Szkolenia te będą
trwały do końca czerwca 2015r.
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Zostanie nimi objętych docelowo 18 tysięcy nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach (po 3
osoby z każdego gimnazjum).
W szkoleniu biorą udział również dyrektorzy szkół. Ponadto
w grudniu 2014r. został opublikowany poradnik „Doradztwo
edukacyjno-zawodowe. Przykładowe rozwiązania”, który przekazano bezpłatnie do wszystkich gimnazjów w
kraju.
W poradniku zostały zaprezentowane dobre praktyki realizacji doradztwa zawodowego
w szkołach oraz omówienie
dostępnych narzędzi do diagnozy predyspozycji zawodowych
uczniów.
Podjęto także działania,
których celem jest ułatwienie
absolwentom gimnazjów i ich
rodzicom podjęcie decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacji.
Od 1 marca 2015r., a więc
w momencie, kiedy gimnazjaliści przystępują do wyboru
szkoły, w której będą chcieli
kontynuować naukę, została
umieszczona na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej
mapa
szkół
prowadzących
kształcenie zawodowe uwzględniająca zawody, w których te

Rok szkoły zawodowców

Już od pewnego czasu bardzo wielu gimnazjalistów i ich
rodziców zastanawia się: jak nie
liceum to co? I o ile mają rozeznanie, jeśli chodzi o licea ogólnokształcące w swojej okolicy,
to zdecydowana większość rodziców i gimnazjalistów nie ma
pojęcia, jakie szkoły zawodowe
czy technika działają w ich pobliżu i jakiej są jakości. Musimy
to zmienić – powiedziała Minister Edukacji Narodowej, Joanna Kluzik-Rostkowska. Mamy 120 mln euro w nowej perspektywie finansowej, które możemy wydać na szkolnictwo zawodowe, czyli m.in. na: doradztwo zawodowe czy szkoły ćwiczeń –
stwierdziła minister. Jeżeli chcemy mówić o nowoczesnym szkolnictwie zawodowym, musimy doprowadzić do sytuacji, w której
technika będą dawały dwa w jednym: wykształcenie ogólne na
wysokim poziomie i zawód. Musimy zrobić wszystko, aby technika
nie były szkołami drugiej kategoriidodała.
Oto nasze priorytety:
 dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku
pracy;
 uelastycznienie ścieżek zdobywania kwalifikacji;
 pomoc uczniom i rodzicom
w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej;
 wsparcie kadry szkół w profesjonalnej realizacji zadań;
 poprawa
funkcjonowania
systemu egzaminowania;
 podniesienie
atrakcyjności
kształcenia zawodowego;
 poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego.
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szkoły kształcą obecnie oraz
nowe zawody, w których
zamierzają uruchomić kształcenie od 1 września 2015r..
Dzięki mapie uczniowie i ich
rodzice uzyskają dostęp do
informacji o szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w ich najbliższym otoczeniu oraz możliwościach kształcenia w konkretnych zawodach, a tym samym łatwiej im
będzie zaplanować dalszą drogę edukacji i kariery zawodowej.
Od września 2015r. rozszerzona zostanie także oferta
szkolnych i pozaszkolnych
form kształcenia, obejmująca
m. in. kursy dla uczniów i absolwentów LO odbywające się
poza czasem nauki. Wśród
uczniów liceów ogólnokształcących został przeprowadzony
sondaż dotyczący gotowości
i
chęci zdobycia nowych
umiejętności, kompetencji na
różnych kursach. W oparciu
o ten sondaż przygotowywana jest obecnie oferta kursów,
które przyszłym absolwentom
liceów ogólnokształcących
ułatwią odnalezienie się na
rynku pracy. Bezwzględnym
priorytetem wszystkich działań związanych z podnoszeniem jakości kształcenia zawodowego jest ścisła współpraca

szkół prowadzących kształcenie
zawodowe z pracodawcami.
Współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe
z pracodawcami służyć będą
także działania współfinansowane ze środków europejskich,
zaplanowane na lata 2015-2020
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój
oraz w ramach Regionalnych
Programów Operacyjnych. Na
poziomie centralnym działania
te obejmą m. in. włączenie pracodawców, w szerszym niż
dotychczas zakresie, w przegląd i aktualizację klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego i podstawy programowej
kształcenia w zawodach oraz
dostosowywanie jej do zmian
na rynku pracy a także pojawiających się nowych technologii,
większy niż dotychczas udział
pracodawców w tworzeniu
zadań egzaminacyjnych i przeprowadzaniu egzaminów. Ponadto, na poziomie centralnym
zostaną wypracowane mechanizmy włączania się pracodawców w proces kształcenia zawodowego i nawiązywania ścisłej współpracy ze szkołami
zawodowymi ze szczególnym
uwzględnieniem firm działających w specjalnych strefach
ekonomicznych. Na poziomie
regionalnym zaplanowano m.in.

Na podstawie dostępnych
informacji na stronie MEN
Opracowała
Maria Nowak
Dyrektor
Wydziału Rozwoju Edukacji
Kuratorium Oświaty w Opolu

Najistotniejsze zmiany w szkolnictwie zawodowym
I. Zmiany w klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego wprowadzone zostały
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014r. Znowelizowana klasyfikacja obejmuje 194 zawody
podzielone na kwalifikacje. Od
września 2014r. do klasyfikacji
wprowadzone zostały trzy nowe zawody:

 technik urządzeń dźwigowych
 technik chłodnictwa i klimatyzacji
 mechanik motocyklowy
II.
Konsekwencją zmian
w klasyfikacji była nowelizacja
podstawy programowej kształcenia w zawodach wprowadzona
rozporządzeniem
MEN
z dnia 16 stycznia 2015r. (Dz.

OŚWIATA
12

organizację staży i praktyk
u pracodawców dla uczniów
szkół zawodowych, przede
wszystkim uczniów techników.
Pracodawcy organizujący te
staże i praktyki otrzymają refundację ponoszonych kosztów,
natomiast uczestniczący w nich
uczniowie będą otrzymywać
stypendia w okresie trwania
stażu. Na poziomie regionalnym
zaplanowano także doposażenie
szkół prowadzących kształcenie
zawodowe w sprzęt i pomoce
dydaktyczne, które posłużą
także do przeprowadzania egzaminów zawodowych.
Dostosowaniu kształcenia
zawodowego do potrzeb
i oczekiwań rynku pracy służyć
będzie także monitorowanie
losów absolwentów szkół zawodowych. Narzędzia do tego
monitorowania zostaną przygotowane w ramach projektu
finansowanego ze środków
europejskich.

OPOLSKA

U. poz. 130).
III. W celu optymalnego
zaplanowania roku szkolnego
zaprojektowano zmiany w organizacji roku szkolnego obejmujące w szczególności:
 rezygnację ze skracania roku
szkolnego dla klas programowo najwyższych szkół
ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodo-

NR

(takie jak dotychczas – 50%
punktów z części pisemnej
i 75% punktów z części
praktycznej);
 warunki ponownego przystępowania do egzaminu
(możliwość
poprawiania
części pisemnej lub części
praktycznej przez 5 lat,
a nie 3 lata jak dotychczas);
 możliwość przeprowadzania
egzaminu u organizatora
kwalifikacyjnego kursu zawodowego - egzamin może
odbywać się nie tylko
w szkole, placówce lub
u pracodawcy, ale również
u organizatora kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
 określenie zasad unieważnienia pracy egzaminacyjnej
w przypadku gdy uczeń
nie wykonuje jej samodzielnie.
W zakresie rekrutacji do szkół
prowadzących kształcenie
zawodowe:
 kandydat dostarcza zaświadczenie
lekarskie
o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu
w momencie ostatecznego
wyboru szkoły,
 dołączenie zaświadczenia
będzie zatem potwierdzeniem wyboru szkoły.
W

zakresie organizowania
kwalifikacyjnych
kursów
zawodowych:
 wprowadzenie możliwości
organizowania przez szkoły
zawodowe kwalifikacyjnych
kursów zawodowych
w zakresie obszaru, w którym kształcą, a nie tylko
w zakresie danego zawodu,
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tak jak to było do tej pory.
V. Wsparcie dla kształcenia
zawodowego w ramach
Programu
Operacyjnego
Wiedza-EdukacjaRozwój polega między innymi
na: wdrożeniu
mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami
partnerów społecznych na
rzecz
dostosowywania
kształcenia zawodowego do
potrzeb rynku pracy, w tym
opracowanie:
 podstaw programowych
we współpracy z pracodawcami,
 zadań
egzaminacyjnych
z udziałem pracodawców,
 multimedialnych podręczników do kształcenia zawodowego,
 programów nauczania do
kwalifikacyjnych kursów
zawodowych i kursów
umiejętności
zawodowych,
 kursów multimedialnych
do kształcenia zawodowego,
 ramowych
programów
realizacji doradztwa zawodowego w szkołach
i placówkach.
 opracowaniu przykładowych
rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych
ze szkołami wyższymi;
 przygotowaniu narzędzi i realizacji badań losów absolwentów szkół zawodowych;
 doposażenie szkół i placówek
prowadzących
kształcenie
zawodowe w sprzęt i materiały niezbędne do realizacji
kształcenia w zawodach;
 współpraca szkół zawodowych z ich otoczeniem

Rok szkoły zawodowców

we, ponieważ egzamin potwierdzający
kwalifikacje
w zawodzie jest przeprowadzany
dla
uczniów
w tracie nauki, a nie dla
absolwentów;
 umożliwienie dyrektorowi
szkoły, w której odbywa się
egzamin
potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie,
przekazanie informacji nauczycielom, uczniom i rodzicom o ustalonych w danym
roku szkolnym dniach wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych w terminie
wydłużonym tzn. do dnia 31
grudnia;
 w technikach i liceach ogólnokształcących, w których
przeprowadzany jest egzamin maturalny terminy zakończenia roku szkolnego
pozostają bez zmian.
IV. W znowelizowanej ustawie o systemie oświaty
znalazły się m.in. regulacje
określające:
 katalog osób uprawnionych
do zdawania egzaminu zawodowego
(uczniowie
i absolwenci szkół zawodowych, osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs
zawodowy, osoby spełniające
warunki
określone
w przepisach w sprawie
egzaminów eksternistycznych, osoby dorosłe, które
ukończyły praktyczną naukę
zawodu dorosłych);
 formę egzaminu (część pisemna i część praktyczna);
 miejsce
przeprowadzania
egzaminu oraz osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie egzaminu (szkoła,
placówka, pracodawca, organizator kwalifikacyjnego
kursu zawodowego);
 warunki zdania egzaminu
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(pracodawcy, instytucje rynku pracy, uczelnie):
 wspólne konstruowanie
oferty
kształcenia
w szkołach i w formach
pozaszkolnych,
 wspólne przygotowywanie programów nauczania dla zawodu,
 organizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów,
 organizowanie ze szko-



łami
kwalifikacyjnych
kursów zawodowych,
 organizacja
praktyk
i staży dla nauczycieli
kształcenia zawodowego,
 zwiększenie
dostępu
uczniów i nauczycieli
do nowoczesnych technik i technologii,
 rozwój centrów kształcenia
zawodowego
i ustawicznego,
doradztwo zawodowe dla

młodzieży i dorosłych.

Na podstawie dostępnych
informacji na stronie MEN
Opracowała
Maria Nowak
Dyrektor
Wydziału Rozwoju Edukacji
Kuratorium Oświaty w Opolu

Obszary działania w zakresie kształcenia zawodowego
zaplanowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
do realizacji od roku szkolnego 2014/2015
WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI

Rok szkoły zawodowców

1. Identyfikacja potrzeb edukacyjnych wynikających z rozwoju gospodarki – 2015.
2. Szybsze wprowadzanie nowych zawodów do Klasyfikacji
Zawodów Szkolnictwa Zawodowego – 2014-2015.
3. Przegląd i aktualizacja (we
współpracy z pracodawcami)
Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego – 20142015.
4. Współpraca z pracodawcami
przy opracowywaniu nowej
dokumentacji
programowej
oraz obudowy dydaktycznej
(pracodawcy jako współautorzy i recenzenci) – 2014-2015.
5. Pilotaże innowacyjnych rozwiązań, w tym dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. z zespołem Aspergera, upośledzeniem umysłowym), rekomendacje dla systemu kształcenia zawodowego –
od 2015.
6. Diagnoza kosztów kształcenia zawodowego i opracowanie
efektywnego modelu jego finansowania w Polsce – 20152016.
7. Upowszechnianie dualnego

modelu kształcenia zawodowego w zasadniczych szkołach
zawodowych – od 2015.
8.Upowszechnianie rozwiązań
wspierających
nawiązanie
współpracy
pracodawców
ze szkołami zawodowymi po
uprzedniej ocenie przeszkód –
2015-2016.
ROZWÓJ POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA I UCZENIA SIĘ
1. Rozszerzanie oferty szkolnych i pozaszkolnych form
kształcenia, np. kursy dla
uczniów i absolwentów LO
odbywające się poza czasem
nauki – od IX 2015.
2. Pilotażowe wdrożenie kursów, w szczególności wśród
uczniów LO – 2015-2017.
3. Opracowanie kursów multimedialnych
umożliwiających
naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość (KNO) – 20152017.
4. Uruchomienie bazy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ) oraz Bazy organizatorów KKZ – od 2015.
5. Przygotowanie programów
nauczania i obudowy dydak-
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tycznej do Kwalifikacyjnych
Kursów Zawodowych (KKZ),
Kursów Umiejętności Zawodowych (KUZ) i Kursów Kompetencji Ogólnych (KKO) –
2015-2017.
ROZWÓJ DORADZTWA
ZAWODOWEGO ORAZ
SYSTEMU INFORMACJI
EDUKACYJNOZAWODOWEJ
1. Przygotowanie doradców,
którzy będą wspierać uczniów
i rodziców w planowaniu
ścieżki edukacyjnej i zawodowej – od X 2014.
2. Portal doradztwa edukacyjno-zawodowego,
skupiający
informacje i narzędzia dla
uczniów i ich rodziców, dla
doradców i nauczycieli – do III
2015.
3. Mapa Zawodów i szkół prowadzących kształcenie zawodowe, z informacją o możliwościach kształcenia w konkretnych zawodach, według różnych kryteriów do marca 2015.
4. Mapa Kwalifikacji występujących w gospodarce prowadzona na portalu Zintegrowanego
System Kwalifikacji – od 2016.

NR

WSPIERANIE SZKÓŁ
I PLACÓWEK PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
1. Szkolenia dyrektorów i nauczycieli kształcenia zawodowego – od IX 2014.
2. Doposażenie bazy technicznej i dydaktycznej od 2015.
3. Tworzenie i upowszechnianie e-zasobów do kształcenia
zawodowego – 2015-2016.
4. Włączenie szkół zawodowych w organizowanie szkół
ćwiczeń – od 2015.
5. Promocja i wsparcie metodyczne i merytoryczne dla
szkół ćwiczeń.
6. Opracowywanie programów
doskonalenia dla dyrektorów
i nauczycieli, zwłaszcza skierowanych na kształtowanie kompetencji ogólnych uczniów
szkół zawodowych – od IX
2014.
MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW
SZKÓŁ ZAWODOWYCH

DOSKONALENIE PROCESU POTWIERDZANIA
EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
1. Analiza skuteczności egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe
uczniów
i absolwentów.
2. Raport z analizy z rekomendacjami dla systemu kształcenia
i egzaminowania.
3. Włączanie pracodawców
w tworzenie zadań egzaminacyjnych i ośrodków egzaminowania
oraz uczestniczenia

Ministrem Gospodarki w osobie Pana Janusza Piechocińskiego, Ministrem Edukacji
Narodowej w osobie Pani
Joanny Kluzik-Rostkowskiej,
Ministrem Pracy i Polityki
Społecznej reprezentowanym
przez Sekretarza Stanu, Pana
Jacka Męcinę, Ministrem Skarbu Państwa reprezentowanym
przez Podsekretarza Stanu,
Pana Rafała Baniaka.
Ministrowie zawarli porozu-
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w procesie egzaminacyjnym.
4. Tworzenie ośrodków egzaminowania i walidacji funkcjonujących przez cały rok.
Działania będą realizowane
od 2015 roku.
PROMOWANIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
1. Ogłoszenie roku szkolnego
2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców.
2. Promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie współpracy szkół z pracodawcami.
3. Promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie współpracy
szkół
zawodowych,
w szczególności techników
ze szkołami wyższymi.
4. Promowanie pozaszkolnych,
krótkich form kształcenia zawodowego.
Na podstawie dostępnych
informacji na stronie MEN
Opracowała
Maria Nowak
Dyrektor
Wydziału Rozwoju Edukacji

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
Realizacja wyznaczonych przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej działań na rzecz podnoszenia jakości szkolnictwa
zawodowego i dostosowania
kształcenia do rynku pracy,
zakłada szeroką współpracę
z pracodawcami. Dzięki staraniom MEN zawarte zostało
w Warszawie, w dniu 23
stycznia 2015r., porozumienie
o współpracy pomiędzy czterema ministrami:

/

mienie:
 kierowani wolą współpracy i podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do
potrzeb
pracodawców,
lokalnych rynków pracy
oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki,
 uznając podejmowane działania w obszarze kształcenia
zawodowego za istotne dla

Rok szkoły zawodowców

1. Opracowanie narzędzi badawczych do badania losów

absolwentów szkół zawodowych.
2. Pilotaż narzędzi w wybranych szkołach.
3. Przygotowanie dyrektorów
i nauczycieli do korzystania
z narzędzi.
4. Przeprowadzenie pierwszej
edycji monitorowania losów
absolwentów.
5. Opracowanie raportów
z badań.
Działania będą realizowane od
2015 roku, po zakończeniu
pierwszego cyklu kształcenia.
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Rok szkoły zawodowców

ograniczenia
bezrobocia,
szczególnie wśród ludzi młodych,
 doceniając znaczenie działań
promujących
szkolnictwo
zawodowe,
 dostrzegając
konieczność
wzmocnienia działań sprzyjających szkolnictwu zawodowemu,
 zmierzając do wzmocnienia
i usprawnienia współpracy
pomiędzy czterema ministerstwami.
Współpraca pomiędzy Stronami
Porozumienia ma na celu:
1. zapewnienie spójnych, wzajemnie uzupełniających się
działań na rzecz rozwoju
kształcenia
zawodowego
dostosowanego do potrzeb
pracodawców,
lokalnych
rynków pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki;
2. upowszechnienie oraz rozwój współpracy szkół i pracodawców w kształceniu
zawodowym oraz zwiększenie zaangażowania pracodawców w praktyczną naukę
zawodu.
Ministrowie – Strony Porozumienia w zakresie swoich zadań zapewniają środki finansowe niezbędne do ich realizacji.
Tak więc, w podpisanym dokumencie ministrowie zobowiązali
się do współpracy na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego,
dostosowanego do potrzeb pracodawców, lokalnych rynków
pracy oraz nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Ich działania
mają na celu m.in. upowszechnianie oraz rozwój współpracy szkół
i pracodawców w kształceniu
zawodowym oraz zwiększenie
zaangażowania
pracodawców
w praktyczną naukę zawodu.
Współpraca będzie dotyczyła
m.in. aktywizowania szkół zawodowych do dostosowywania prowadzonego przez nie kształcenia

ogólnego i zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki oraz
aktywizowania pracodawców do
włączania się w proces kształcenia
zawodowego w zasadniczych szkołach
zawodowych,
technikach
i szkołach policealnych, które może
polegać np. na:
 udziale, w ramach obowiązującego prawa, w formułowaniu podstaw programowych dla zawodów;
 opracowywaniu
dokumentacji
programowej we współpracy
ze szkołami;
 przyjmowaniu uczniów na praktyczną naukę zawodu, w szczególności na praktyki zawodowe;
 udziale, w ramach obowiązującego prawa, w egzaminach potwierdzających
kwalifikacje
w zawodzie oraz tworzeniu
zadań egzaminacyjnych;
 pomocy uczniom szkół zawodowych w nabywaniu dodatkowych, nieobjętych programem
szkolnym,
a
przydatnych
w przedsiębiorstwach, umiejętności i uprawnień zawodowych;
 pomocy nauczycielom ze szkół
zawodowych w aktualizowaniu
i doskonaleniu ich kompetencji
zawodowych;
Wszyscy będziemy działać na
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rzecz szkolnictwa zawodowego. Bardzo mi zależy, aby je odbudować.
W tej chwili jest zapotrzebowanie,
aby młody człowiek miał fach w ręku.
Dobry dyplom wyższej uczelni nie
spełnia już wszystkich oczekiwań –
podkreśliła Minister Edukacji Narodowej.
Podpisanie Porozumienia poprzedziło spotkanie z kuratorami
oświaty oraz przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych. Zaprezentowano na nim przykłady
dobrych praktyk współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi,
przygotowane przez trzy specjalne
strefy ekonomiczne: pomorską,
kamiennogórską i łódzką.

Na podstawie dostępnych informacji na stronie MEN
Opracowała
Maria Nowak
Dyrektor
Wydziału Rozwoju Edukacji
Kuratorium Oświaty w Opolu
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KONFERENCJA INAUGURUJĄCA ROK SZKOŁY
ZAWODOWCÓW W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

jąc równocześnie szerokiej analizy
porównawczej sytuacji szkolnictwa
zawodowego w kontekście kolejnych, wprowadzanych reform
oświatowych. Ewa KonikowskaKruk, dyrektor Departamentu
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN przedstawiła założenia Roku Szkoły Zawodowców,
omówiła
zmiany
następujące
w szkolnictwie zawodowym od
2012 r. w kontekście zmieniających się uwarunkowań społecznoekonomicznych i miejsca Polski
w europejskich oraz światowych
relacjach gospodarczych. Z kolei
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Programy, Projekty, Konferencje

7 listopada 2014r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu odbyła się konferencja inaugurująca Rok Szkoły Zawodowców w województwie opolskim. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni: dyrektorzy szkół
i placówek prowadzący kształcenie
w zawodach, pracodawcy, przedstawiciele organów prowadzących, reprezentanci uczelni wyższych. Konferencję objął patronatem Marszałek
Województwa Opolskiego.
W wystąpieniu otwierającym spotkanie, Halina Bilik, Opolski
Kurator Oświaty, scharakteryzowała aktualną sytuację szkolnictwa zawodowego w regionie, kładąc
szczególny nacisk na korelację działań i potrzebę współpracy wszystkich podmiotów odpowiedzialnych
za właściwe przygotowanie ogólne
i praktyczne młodzieży w procesie
jej wchodzenia na niełatwy rynek
pracy. Były, wieloletni dyrektor
ZSTiO w Opolu, a obecnie przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjno-Programowej przy Opolskim
Kuratorze
Oświaty,
Adam Feusette nakreślił rys historyczny kształcenia zawodowego na
Śląsku Opolskim od wieków średnich po czasy współczesne dokonu-

dr Witold Potwora, Prorektor
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu poświęcił swoje wystąpienie oczekiwaniom rynku
pracy wobec szkół kształcących
w zawodach. Oparł je w dużej części na prowadzonych w regionie
badaniach. O środkach unijnych
przeznaczanych na szkolnictwo zawodowe w ramach programów
rozwojowych województwa mówił
Waldemar Zadka, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu. W tym miejscu głos zabrała
Barbara Kamińska – członek Zarządu Województwa Opolskiego, która w nawiązaniu do wystąpienia
Waldemara Zadki podkreśliła znaczenie kształcenia zawodowego dla
rozwoju naszego regionu i wagę jaką Zarząd Województwa przykłada
do takiego przygotowania absolwentów szkół, aby jak najlepiej
wpisywali się w zapotrzebowanie
rynku pracy i oczekiwania pracodawców.
W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny
z udziałem przedstawicieli pracodawców reprezentujących różne
branże. Głównym motywem dyskusji były kwestie współpracy firm ze
szkołami w kontekście dynamicznie

OPOLSKA
17

NR

15

/

2015

zmieniającego oblicze rynku pracy i możliwości energicznego reagowania na wzajemne potrzeby.
Swoje uwagi w tym zakresie wyrazili też, obecni na sali, dyrektorzy szkół kształcących w zawodach deklarując chęć szerokiej
współpracy z pracodawcami,
również w zakresie prowadzenia
kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które pozwalają na uzyskanie wymaganej wiedzy i umiejętności w stosunkowo krótkim

czasie, także z wykorzystaniem
technik kształcenia na odległość.

zwaniom stawianym przez nowoczesne technologie.

Konferencję podsumowała
Ewa Konikowska-Kruk zachęcając
do podejmowania szerokich działań
na rzecz kształcenia zawodowego,
nie tylko w Roku Szkoły Zawodowców, ale również w dalszej perspektywie ponieważ, jak mocno zaakcentowała, dynamicznie rozwijająca
się gospodarka potrzebuje wykwalifikowanej kadry, która sprosta wy-

Maria Nowak
Dyrektor
Wydziału Rozwoju Edukacji
Kuratorium Oświaty w Opolu

Działalność innowacyjna i eksperymentalna w szkołach
Maria Nowak

Programy, Projekty, Konferencje

Z inicjatywy Opolskiego
Kuratora Oświaty, w dniu 8 października 2014r. w Zespole Szkół
Budowlanych im. Papieża Jana
Pawła II w Opolu, odbyło się
spotkanie dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych województwa
opolskiego kształcących w zawodach, z Panią Dorotą Igielską,
Radcą w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tematem przewodnim
spotkania było prowadzenie
przez szkoły i placówki oświatowe działalności innowacyjnej
i eksperymentalnej.
Prowadzącym spotkanie i moderatorem dyskusji była Maria Nowak, dyrektor Wydziału Rozwoju
Edukacji Kuratorium Oświaty
w Opolu.
Pani Radca Igielska omówiła
szczegółowo tryb opracowania
dokumentacji, a także procedurę
wprowadzenia i realizacji eksperymentu
pedagogicznego
i innowacji w szkołach.
Następnie Dyrektor Zespołu
Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Opolu i autorzy ekspery-

mentu z Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu przedstawili kolejne
etapy opracowywania dokumentacji
związanej z zamiarem wdrożenia
innowacji i eksperymentów w tych
szkołach. Dyrektorzy szkół zadawali liczne pytania dzieląc się równocześnie spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.
Starszy Wizytator Kuratorium
Oświaty w Opolu, Halina Pilarz,
omówiła realizację innowacji pedagogicznych w szkołach województwa opolskiego wskazując, że rośnie
liczba szkół ponadgimnazjalnych
prowadzących działalność innowacyjną.
Podsumowując spotkanie, Pani Dorota Igielska, wyraziła uznanie dla
dyrektorów i nauczycieli wdrażających innowacje i zapewniła o współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej w przypadku wnioskowania
o prowadzenie eksperymentu.
Po zakończeniu oficjalnego spotkania długo jeszcze trwały dyskusje
zainteresowanych
nauczycieli
z przedstawicielem MEN, którzy
chcieli uzyskać szczegółowe informacje na temat opracowywanego
eksperymentu polegającego na

OŚWIATA
18

OPOLSKA

wprowadzeniu do oferty szkoły
nowego zawodu. Uzyskana wiedza
stała się podstawą do opracowania
wymaganej przepisami dokumentacji i przedłożenia jej, za pośrednictwem Opolskiego Kuratora Oświaty, do zatwierdzenia przez MEN.
Aktualnie trwa weryfikacja przesłanej do Ministerstwa dokumentacji
eksperymentu
pedagogicznego
w zakresie kształcenia w zawodzie
„technik aranżacji wnętrz”, który
to zawód nie jest ujęty w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Jeśli eksperyment zostanie
zatwierdzony do realizacji, szkoła
wnioskująca będzie mogła rozpocząć kształcenie w tym zawodzie,
co może w przyszłości skutkować
wpisaniem zawodu do klasyfikacji
ministerialnej.
Maria Nowak
Dyrektor
Wydziału Rozwoju Edukacji
Kuratorium Oświaty w Opolu
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ZAWODOWO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4
im. BRONISŁAWA KORASZEWSKIEGO W OPOLU

ne z nowymi zadaniami w obcym otoczeniu spowodowały, że praktykanci
stali się, według Pani Dyrektor, bardziej kreatywni, śmiali, tolerancyjni,
przedsiębiorczy i uwierzyli w swoje
możliwości.
Wszystkim obecnym na sali
bardzo miło było usłyszeć wypowiedziane przez Panią Konsul słowa podziękowania za godne reprezentowanie kraju za granicą i wysoką kulturę
osobistą wszystkich uczniów przebywających na Malcie.
Po tych przemówieniach
dyrektor szkoły wręczyła 48 uczniom
dokument „Europass Mobilność”
wyrażając nadzieję, że świadectwa te
przyczynią również do zwiększenia
atrakcyjności uczniów, niedługo absolwentów, na rynku pracy. Następnie
prowadzący uroczystość oddali głos
wszystkim trzem grupom uczestników. Z wielkim zaangażowaniem uczniowie przedstawili prezentacje ukazujące ich miejsca praktyk, ale także

pokazali jak pracowali i spędzali czas
wolny. Gromkie brawa zebrała grupa
wykonująca piosenkę w języku maltańskim, a grupa cypryjska w krótkim
filmiku pokazała jak uczyła się tańczyć
tradycyjny taniec cypryjski. Po oficjalnej
części wszyscy zaproszeni zostali na
degustację tradycyjnych potraw maltańskich i cypryjskich, które przygotowane
zostały przez uczestników praktyk.
Nad wszystkim czuwał rycerz maltański
(uczeń szkoły w oryginalnym stroju),
który wybrańcom udzielił nawet lekcji
strzelania z łuku.

Maria Nowak
Dyrektor
Wydziału Rozwoju Edukacji
Kuratorium Oświaty w Opolu

Konferencja inaugurująca program firmy Inter Cars S.A. „Młode Kadry”
w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu
Bogusław Januszko
W dniu 12 grudnia 2014r.
W auli szkolnej Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu odbyła się konferencja inaugurująca program Młode Kadry
pod patronatem firmy Inter Cars

z Warszawy.
Na konferencję, którą uznajemy za ważną z punktu widzenia bieżącej pracy
i rozwoju Naszej szkoły oraz kształcenia uczniów i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz stałego doposażania
szkolnych pracowni samochodowych
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W dniu 28 listopada 2014r.
w Zespole Szkół Zawodowych nr 4
w Opolu odbyła się uroczystość podsumowująca realizację projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne
dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, który był realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji i współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.
„Zbieranie nowych doświadczeń zawodowych w luksusowych kurortach śródziemnomorskich”.
W uroczystości wzięli udział:
Konsul Honorowy Republiki Malty
w Polsce - Krystyna Maria Mikulanka,
Dyrektor konsulatu Republiki Malty Bożena Jurkiewicz-Rybak, Naczelnik
Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola
– Irena Koszyk, Kierownik Referatu
Wspomagania i Strategii Edukacyjnej –
Bronisława Ogonowski, Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium
Oświaty w Opolu – Maria Nowak oraz
przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych miasta Opola.
W ramach tego projektu 16
uczniów szkoły wyjechało na 4 tygodniową praktykę na Cypr, a 32 na Maltę. Dzięki pobytowi na zagranicznych
praktykach uczniowie poznali: tajniki
regionalnej kuchni maltańskiej i cypryjskiej, elementy języka maltańskiego
i greckiego, kulturę śródziemnomorską,
techniki pracy w zakładach gastronomicznychi hotelarskich, wymienili doświadczenia zawodowe, rozwinęli pasje
i zainteresowania. Jednakże, jak zauważyła w swoim przemówieniu dyrektor
szkoły – Bożena Czapska-Czoch, nie
mniej ważne są uzyskane przez uczniów
kompetencje społeczne i utwierdzenie
się w przekonaniu, że dobrze wybrali
kierunek kształcenia. Wyzwania związa-

w
najnowszy sprzęt obsługowy
i diagnostyczny niezbędny do dobrego
kształcenia przyszłych techników i mechaników samochodowych przybyli
przedstawiciele władz i instytucji oświatowych: Krzysztof Grzęda – Zastępca
Dyrektora Departamentu Kształcenia
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Zawodowego i Rynku Pracy Urzędu
Marszałkowskiego w Opolu, Maria
Nowak – Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty
w Opolu, Beata Kowal – Kierownik
w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta
Opola, Agata Nowicka – Kierownik
w Wydziale Oświaty Izby Rzemieślniczej w Opolu, Ewa Kübler – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu, Andrzej Leszczyński
– Dyrektor Centrum Kształcenia
Praktycznego w Opolu, Dariusz Kulita – Z-ca Dyrektora Centrum
Kształcenia Praktycznego w Opolu,
Elżbieta Jaworska, Robert Korna –
Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Bogusław Przychocki
– Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników w Opolu, Prezes „SIMPTECH”
w Opolu. Gościliśmy też przedstawicieli firm współpracujących dotychczas ze szkołą w osobach: Robert
Bedrunka – Dyrektor ds. Marketingu
Vip Car Opole, Marek Grus – Szef
Serwisu Renault Vip Car Opole, Paweł Kotwica – Centrum Serwisowe
ORLEN w Opolu.
Gośćmi specjalnymi byli
Partnerzy z firmy Inter Cars: Witold
Kmieciak – Członek Zarządu Inter
Cars W-wa, Maciej Bobrowski –
Kierownik Działu Szkoleń Technicznych Inter Cars W-wa, Jacek Walaczek – Regionalny Kierownik Sprzedaży Inter Cars W-wa, Grzegorz
Putkiewicz - Specjalista ds. Marketingu i PR Inter Cars W-wa , Marek Ja-

kóbczyk – Dyrektor Grupy Inter Cars
Opole, Joanna Pelc – Dyrektor Handlowy Inter Cars Opole, Marek Wiatrowski – Kierownik Filii Inter Cars Opole,
Rafał Damboń – Kierownik Działu Handlowego Inter Cars Opole, Danuta
Brusz – Dyrektor Finansowy Inter Cars
Opole, Bartosz Bonich – Przedstawiciel
Handlowy Inter Cars Opole.
Do grupy osób reprezentujących Inter Cars dołączyli również Partnerzy Inter Cars czyli firmy od których
pochodzi przekazany szkole sprzęt obsługowy i diagnostyczny który wzmocni
bazę dydaktyczną szkoły: Bosch – Wojciech Cichoń, Castrol – Jarosław Nawrocki, Grupa Schaeffler – Jacek Bąk,
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ContiTech - Jacek Sozański, Roman
Boluk, Mahle – Barbara Jeż, Jarosław
Nadstazik, NTN-SNR – Jacek Dziadkowiec, Osram – Elwira Sypniewska,
SKF – Marcin Czajka.
Konferencję rozpoczął Dyrektor Szkoły Bogusław Januszko, który
przedstawił założenia ogłoszonego przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej Roku
Szkoły Zawodowców, którego ideą jest
wprowadzanie od roku szkolnego
2014/2015 i następnych zmian w szkolnictwie zawodowym takich by dopasować kształcenia zawodowe do potrzeb
rynku pracy, wspierać kadry szkół, poprawiać jakość i efektywność kształcenia
zawodowego, podnosić atrakcyjność
i
prestiż kształcenia zawodowego
w obszarze społecznym. Działania te
realizowane będą poprzez rozwijanie
współpracy z pracodawcami, promowanie kształcenia zawodowego, unowocześnianie bazy dydaktycznej niezbędnej
w nauczaniu zawodowym, rozwijanie
pozaszkolnych form kształcenia-uczenia
się, wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.
Istotą wspomnianego Roku
Szkoły Zawodowców jest współpraca
szkół z pracodawcami nad identyfikacją
potrzeb edukacyjnych wynikających
z rozwoju gospodarki i technologii
przemysłowych, wprowadzaniem nowych zawodów w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego, obudową dydaktyczną procesu nauczania, wdrażaniem współpracy pracodawców ze
szkołami, powiązaniem oferty kształce-

NR

-Pracodawcy zyskują na poziomie
i jakości wykonywanych przez pracowników-absolwentów Szkoły prac
warsztatowych czy świadczonych
usług w dziedzinie motoryzacyjnej.
W dalszej części swoich rozważań Dyrektor przedstawił dotychczasową współpracę Zespołu szkół
Mechanicznych w Opolu z pracodawcami, wskazując min. że dobra
i atrakcyjna szkoła zawodowa a za taką
uważa się Opolski Mechaniczniak, to
taka, która skutecznie przygotowuje
młodych ludzi do podjęcia pracy zawodowej oraz do mobilności na rynku
pracy, podnoszenia kwalifikacji oraz
stałego rozwijania się zawodowego.
Zatem edukacja w niej musi być ciekawą podróżą uczniów przez meandry
zdobywania wiedzy, nabywania umiejętności i doskonalenia sprawności zawodowych. Nie czekaliśmy jako Szkoła
nigdy na ogłaszane programy oświatowe dla szkolnictwa zawodowego. Staraliśmy się wraz z kadrą zawodowo-
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pedagogiczną na bieżąco doskonalić
proces kształcenia, by zapewnić uczniom dostęp do fachowej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności
branżowych. Staraliśmy się i staramy
nadal być skutecznymi w organizacji
procesu edukacyjnego wykraczającego
poza szkołę, czerpiącego z nowoczesnej myśli technicznej technologicznej
podmiotów zaproszonych przez Nas
do współpracy lub będąc zaproszonymi
do współpracy. Dzięki niej otrzymaliśmy wsparcie w zakresie literatury fachowej w tym serwisowej, materiały
i pomoce dydaktyczne, sprzęt diagnostyczny i obsługowy, narzędzia i przyrządy specjalistyczne a nawet samochody będące w swych rozwiązaniach
technicznych najnowocześniejsze
wśród aktualnie produkowanych. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli
i uczestniczą nadal w szkoleniach organizowanych w szkole i u Partnerów.
Ukończenie nauki przy takim wsparciu
to doskonałe przygotowanie zawodowe uczniów o czym świadczą wyniki
zdawalności egzaminów zawodowych
sytuujące Szkołę w gronie najlepszych
w Polsce w zawodach samochodowych
oraz bardzo niski wskaźnik bezrobocia
wśród absolwentów, którzy potrafią
odnaleźć się na rynku pracy.
Do grona partnerów najważniejszych
z punktu widzenia rozwoju szkoły
w obszarze samochodowym należy zaliczyć: Fabrykę AUDI z Ingolstadt (od
roku 2007), Techniczne Centrum AUDI i VW- Kulczyk Tradex w Poznaniu
(od roku 2007), Reault Polska i Centrum Szkoleniowe Renault w Warszawie (od 2008r.), Renault Vip Car Opole (od 2008r.), Centrum serwisowe
ORLEN w Opolu (od 2012r.), Inter
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nia szkół z potrzebami rynku pracy,
podniesieniem kompetencji zawodowych absolwentów ograniczające bezrobotność czyli umiejętność odnajdywania
się młodych ludzi na rynku pracy dzięki
nabywaniu wysokich kwalifikacji, włączanie pracodawców do współtworzenia
programów nauczania i uczestniczenia
w egzaminach zawodowych.
Następnie Dyrektor odniósł
się do ważnego elementu w okresie
wzmacniania pozycji szkół zawodowych
tj. do zagadnienia: szkoła a rynek pracy.
Pracodawcy Opolszczyzny i innych regionów kraju poszukują pracowników
z dobrym przygotowaniem zawodowym. Aby to mogło zaistnieć, poziom
umiejętności i wiedzy absolwentów
szkół musi odpowiadać potrzebom pracodawców. Każda zatem inicjatywa
zmierzająca do podniesienia kompetencji zawodowych uczniów jest ważna
i potrzebna. Jednak by to nastąpiło,
szkoła musi pokazać uczniom technikę
i technologię współcześnie obowiązującą w sferze produkcji i usług oferowanych przez rynek pracy. Potrzebni są zatem Partnerzy (strategiczni, wspierający,
medialni) gotowi wprowadzić do szkół
nowoczesność i jakość w obszarze
sprzętowym i szkoleniowym. Istnieje
świadomość w wielu firmach z którymi
do dnia dzisiejszego współpracuje Opolski Mechaniczniak o konieczności takiego współudziału w procesie dydaktycznym i dlatego inwestują w Naszą Szkołę
- w rozwój młodych ludzi choć takie inwestycje są długoterminowe tzn. przynoszą korzyści dopiero gdy uczniowie
a następnie absolwenci rozpoczną karierę zawodową. Korzyści są jednak obopólne bowiem Szkoła zyskuje na atrakcyjności i jakości kształcenia a Partnerzy
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Cars Opole (od 2012r.). Dużą rangę
przywiązujemy też do współpracy
z partnerami oświatowymi. Bierzemy od 2009r. udział w przygotowanych przez RCRE w Opolu w kolejnych projektach dla szkolnictwa zawodowego: Innowacyjna Szkoła Zawodowa edycja I, II i III, Sieć Współpracy szkół na rzecz szkolnictwa zawodowego, Opolskie szkolnictwo
zawodowe bliżej rynku pracy. W ramach projektów powstała w Naszej
szkole pracownia mechatroniki samochodowej, uczniowie uczestniczyli
w praktykach i stażach zorganizowanych w firmach na terenie Niemiec,

doposażyliśmy pracownię diagnostyki
samochodowej w wartościowy sprzęt
warsztatowy wspierający proces dydaktyczny. Cenimy sobie jako Szkoła starania Centrum Kształcenia Praktycznego
w Opolu, która to jednostka od 2012r.
przygotowuje bazę szkolenia praktycznego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, doposażając zbudowane przez
siebie pracownie samochodowe i stację
kontroli pojazdów w nowoczesny
sprzęt dający uczniom możliwość praktycznego wykonywania czynności
warsztatowych na poziomie odpowiadającym współcześnie zorganizowanych
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stacji i warsztatów samochodowych.
W kolejnej części dyrektor
Bogusław Januszko omówił trwającą od
2012r. współpracę z firmą Inter Cars
Opole. Partnerstwo, Mechaniczniaka do
programu Młode Kadry polegało na
powołaniu w szkole w 2012r. Akademii
Inter Cars, której ideą było wdrożenie
w Szkole cyklicznie organizowanych
szkoleń z diagnostyki samochodowej
i wprowadzanego na wyposażenie
warsztatów i zakładów branży samochodowej z którymi współpracuje Inter
Cars, nowoczesnego sprzętu diagnostycznego, obsługowego i naprawczego.
Szkoleniami objęto również tematykę
eksploatacji samochodów, funkcjonowania oprogramowania komputerowego
dedykowanego warsztatom i serwisom
samochodowym do ich codziennej pracy i wiele innych ważnych dziedzin samochodowych. W szkoleniach udział
brali pracownicy warsztatów a także
uczniowie, co dało możliwość wymiany
doświadczeń oraz nauki od osób już zawodowo związanych z branżą samochodową.
Na zakończenie wystąpienia Dyrektor odniósł się do najważniejszej
kwestii konferencji czyli do Partnerstwa
z Firmą Inter Cars z Warszawy w ramach programu Młode Kadry podkreślając, że jako Szkoła chcemy rozwijać się
dalej dedykując młodzieży uczącej się
w Naszej szkole możliwość zdobywania
wiedzy i nabywania umiejętności
w oparciu o kolejny wprowadzany do
szkoły sprzęt służący dydaktyce a stanowiący najnowsze oparcie w technice
i technologii dedykowane zapleczu tech-
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„Inter Cars trampoliną dla ambitnej młodzieży,
pośrednictwem portali społecznościowych Inter Cars chce być z nimi w stałym kontakcie. W ten sposób będzie
można monitorować, czy absolwenci
zostają w branży motoryzacyjnej, mając praktyczną styczność z tym, czego
się nauczyli. Będzie to stała praktyka,
dzięki której będzie monitorowana
efektywność programu w przyszłości.
Przystąpienie Zespołu Szkół
Mechanicznych w Opolu do programu
„Młode Kadry zostało ostatecznie
udokumentowane umową, którą uroczyście podpisali: dyrektor Bogusław
Januszko i członek zarządu Inter Cars
Witold Kmieciak. Po tym fakcie Witold Kmieciak złożył na ręce Bogusława Januszko specjalnie przygotowany
Certyfikat oficjalnego partnerstwa
ZSM w Opolu w programie Młode
Kadry.
Część oficjalną zakończył
przygotowany przez uczennice klasy
3C technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych, Sandrę
Głomb i Wiktorię Wilczyńską wykład
na temat „TPMS – system monitorowania ciśnienia w ogumieniu”. Referująca zagadnienie Sandra Głomb omówiła istotne cele stosowania, funkcje
i zalety systemu. Przedstawiła też rodzaje stosowanych obecnie systemów
i sposób ich diagnozowania. Zwróciła
ponadto uwagę na aspekt bezpieczeń-

stwa jazdy samochodem jaki towarzyszy prawidłowemu eksploatowaniu
ogumienia z użyciem systemu TPMS.
Prezentacja przygotowana przez
uczennice spotkała się z dużym zainteresowaniem i została nagrodzona
gromkimi brawami.
Na koniec głos zabrał dyrektor Bogusław Januszko, który podziękował wszystkim uczestnikom konferencji za przybycie i zaprosił do obejrzenia i zapoznania się z technicznymi
parametrami wyeksponowanego w auli szkoły sprzętu otrzymanego w ramach programu. Omawianiem istoty
funkcjonalnej i użytkowej pokazanego
sprzętu zajęli się uczniowie klasy 2D
technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych, którzy również
zajęli się przygotowaniem technicznym
konferencji pod czujnym okiem nauczycieli przedmiotów zawodowych samochodowych: Marka Paciona i Czesława Cebulli.

Bogusław Januszko
Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych
w Opolu

Wzorowa współpraca przedsiębiorstwa ze szkołą zawodową
Lechosław Baros
Bardzo ważnym aspektem działalności firmy Narzędziownia Bogdan
Pszenica z siedzibą w Strojcu, jest
prowadzenie zajęć praktycznych
i praktyk zawodowych pozwalających uczniom na poznanie specyfiki
zawodów przez nich wybranych. Od
2010 roku firma objęła patronem
kształcenie zawodowe realizowane
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. I Armii Wojska Polskiego w Praszce. Pomysł zrodził

się na bazie doświadczeń niemieckiego systemu kształcenia zawodowego
i polskich szkół zawodowych sprzed
30 lat. Na początku sam właściciel
firmy opiekował się uczniami, ponieważ posiada uprawnienia pedagogiczne a praca z młodzieżą dostarczała
wiele satysfakcji. Współpraca z Narzędziownią bardzo dobrze się układała się bardzo dobrze co było
głównym powodem jej rozwinięcia.
Kolejnym etapem było zatrudnienie
przez Narzędziownię własnego instruktora, który prowadzi zajęcia
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praktyczne w oparciu o program
praktyk przy równoczesnej realizacji
celów firmy. Dzięki temu uczniowie
nie stopniowo wdrażają się w proces
produkcyjny firmy pracując wśród
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wiadomo,
że ich wydajność jest trochę mniejsza, ale jest to jedyny sposób by mogli się przekonać na czym będzie
w przyszłości polegała ich praca.
Uczniowie delegowani są do firmy
zgodnie z harmonogramem praktyk.
W roku szkolnym 2014/2015 w Na-
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nicznemu motoryzacji. Zatem inauguracja programu Młode Kadry jest kolejnym etapem dochodzenia przez Szkołę
wspólnie z nowym Partnerem – firmą
Inter Cars do poziomu kształcenia odpowiadającego na potrzeby rynku pracy i pracodawców segmentu motoryzacyjnego. Udział w programie Młode
Kadry stworzy możliwość wykształcenia i wyszkolenia przyszłych mistrzów,
którzy z korzyścią dla siebie podniosą
swoją zdolność i mobilność zawodową
oraz będzie motywacją do dalszego
rozwijania się w dziedzinie motoryzacji.
W dalszej części konferencji
głos zabrał Maciej Bobrowski - Kierownik Działu Szkoleń Technicznych
Inter Cars w Warszawie. Przedstawił
wykorzystując przygotowane na tą
konferencje filmy istotę programu
Młode Kadry, w którym celem organizatorów jest wsparcie techniczne
i szkoleniowe 25 szkół w 2016 roku,
na terenie całego kraju. Zespół Szkół
Mechanicznych jest 15. szkołą która
została włączona do programu. Każda
szkoła, która przyłącza się do
programu, otrzymuje sprzęt wartości 100 000 zł oraz pakiet szkoleń o wartości 30 000 zł. Rok 2014
jest również rokiem, w którym szkoły
opuszcza pierwszy rocznik biorący
udział w programie Młode Kadry. Za
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rzędziowni odbywa zajęcia praktyczne i praktykę zawodową łącznie 25
uczniów:
 6 osób w zawodzie Ślusarz – klasa II
 7 osób w zawodzie Ślusarz – klasa III
 5 osób w zawodzie Operator obrabiarek skrawających – I klasa
 2 osoby w zawodzie Operator
obrabiarek skrawających – III klasa
 5 osób w zawodzie Technik mechanik – klasa II.

Programy, Projekty, Konferencje

Uczniowie podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych poznają
szczegółowo proces wytwarzania
form i oprzyrządowania odlewniczego, a także czynnie uczestniczą we
wszystkich etapach tego procesu. Ze
względu na problem ze znalezieniem
wykwalifikowanej kadry pracowniczej praktyki takie dają firmie możliwość wykształcenia swoich przyszłych pracowników, którzy po
ukończeniu szkoły znają dokładnie
specyfikę zakładu. Dzięki temu osoba
taka może, od początku swojej kariery w firmie, uczestniczyć w produkcji
bez potrzeby długiego procesu szkoleniowego. Narzędziownia nie szuka
zatem „gotowych” pracowników,
tylko sama ich kształci.
Wspólnie wypracowaliśmy kilka
sztandarowych zasad organizacji
praktyk:
 umowa o zajęcia praktyczne bezpośrednio pomiędzy Szkołą a Narzędziownią,
 nadzór opiekuna – instruktora
z ramienia zakładu,
 realizacja programu praktycznej
nauki zawodu, „dopasowanego”
do specyfiki produkcji,
 uczestnictwo uczniów we wszystkich etapach produkcji, samo-

dzielna realizacja powierzonych zadań,
 indywidualne podejście do każdego
z uczniów, rozwiązywanie problemów praktycznych napotkanych
w trakcie realizacji powierzonych
zadań,
 organizacja spotkań z rodzicami
uczniów w firmie w celu zapoznania
ich ze specyfiką odbywanych zajęć
praktycznych i praktyk zawodowych,
wraz z omówieniem postępów w nauce,
 uczestnictwo instruktora praktycznej
nauki zawodu – pracownika Narzędziowni – w wywiadówkach szkolnych.
Uczniowie odbywający zajęcia praktyczne i praktykę zawodową w Narzędziowni świadomi są tego, że po ukończeniu szkoły mogą otrzymać zatrudnienie w firmie, co daje im dodatkową motywację do pracy i pokazania siebie z jak
najlepszej strony. Zarówno szkoła jak
i firma dostrzega, w tak wypracowa-

Lechosław Baros
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. I Armii Wojska Polskiego
w Praszce

Konferencja podsumowująca Rok Szkoły Zawodowców
w woj. opolskim
Anna Dalibóg
Halina Kajstura
17 marca 2015r. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach
Opolskich odbyła się konferencja podsumowująca Rok Szkoły Zawodowców w woj. Opolskim poświęcona

głównie relacjom i oczekiwaniom placówek kształcących w zawodach potencjalnych pracodawców. Organizatorem konferencji był Opolski Kurator Oświaty oraz Dyrektor Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Do
udziału w konferencji pt. „Kształcenie
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nym sposobie organizacji praktycznej
nauki zawodu, wiele korzyści. Dla firmy, to nie tylko możliwość pozyskania
dobrego pracownika, ale także budowa
wizerunku dobrego pracodawcy. Szkoła
dzięki
praktykom
zawodowym
w przedsiębiorstwie prężnie się rozwijającym zyskuje na atrakcyjności.
Bardzo ważne jest to, aby zarówno dyrektorzy szkół zawodowych
jak i przedsiębiorcy byli świadomi konieczności rozwijania szkolnictwa zawodowego poprzez organizację szkolenia
praktycznego w firmach produkcyjnych.
Pozwoli to na wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności poszukiwane przez pracodawców, a w związku
z tym szybkiei bezkolizyjne zatrudnienie.

OPOLSKA

zawodowe w kontekście współpracy
pracodawców ze szkołami” zostali zaproszeni:
dyrektorzy
szkół
i placówek prowadzący kształcenie
w zawodach, dyrektorzy szkół gimnazjalnych powiatu strzeleckiego, pracodawcy, przedstawiciele organów prowadzących.

NR

wym. Podkreślił, iż pracodawcy oczekują od współczesnej szkoły, by jej absolwenci w trakcie nauki zdobyli dodatkowe kwalifikacje, które znacznie
zwiększą ich szanse na rynku pracy.
W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem
przedstawicieli pracodawców reprezentujących różne branże. W debacie
udział wzięli:

Łukasz Obrusznik – Wiceprezes Zarządu Spółki ABM Adamietz w Strzelcach Opolskich,

Roman Jawniak – Kierownik
Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Strzelcach Opolskich,

Beata Milejska – przedstawiciel
Przedsiębiorstwa Intersilesia
Mc Bride w Strzelcach Opolskich,

Agnieszka Donat – przedstawiciel Przedsiębiorstwa Pearl
Stream S.A. w Strzelcach
Opolskich,

Anna Wyrwicz – przedstawiciel Przedsiębiorstwa Kronospan OSB Sp. w Strzelcach
Opolskich,

Renata Kozioł – właściciel Zakładu Fryzjerskiego w Błotnicy
Strzeleckiej.
Głównym motywem dyskusji były
kwestie ich oczekiwań w kwestii przygotowania absolwenta do podjęcia
pracy. Zwracali uwagę m.in. na określanie predyspozycji psychofizycznych
do wykonywania zawodu jeszcze
przed wyborem ścieżki kształcenia,
uświadamianie uczniów o uwarunkowaniach i specyfice różnych zawodów,
a także kształtowanie na etapie eduka-
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cji kompetencji miękkich, m.in. zaangażowanie w wykonywanie zawodu, wagę związania emocjonalnego z przyszłym zakładem pracy, poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania,
chęć rozwoju osobistego.
Prelegenci oraz osoby uczestniczące w panelu dyskusyjnym oraz
w debacie podsumowującej wskazywali na konieczność rozwoju kierunków kształcenia w powiecie strzeleckim w branży mechanicznej i mechatronicznej oraz konieczność pozyskania uczniów do kształcenia właśnie
w tych zawodach i przekonania rodziców o wadze wyboru właściwej dalszej ścieżki kariery ich dziecka.
Konferencja zakończyła się
poczęstunkiem przygotowanym przez
Małgorzatę Tacicę, nauczyciela przedmiotów gastronomicznych w CKZiU
oraz uczniów CKZiU.

Anna Dalibóg – nauczyciel bibliotekarz
Halina Kajstura—Dyrektor
Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
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W wystąpieniu otwierającym
spotkanie, Rafał Rippel, Opolski Wicekurator Oświaty, podkreślił wagę
szkolnictwa zawodowego, zarysował
główne zadania zrealizowane dotychczas oraz przewidziane do dalszej realizacji w ramach Roku Szkoły Zawodowców.
W słowie wstępnym Janusz
Żyłka, Wicestarosta Strzelecki odniósł
się do uwarunkowań lokalnego rynku
pracy. Następnie Maria Nowak, dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji
Kuratorium Oświaty w Opolu, zaprezentowała możliwości zdobywania
umiejętności zawodowych po zmianach wprowadzonych od 1.09.2012
roku. Podkreśliła, że w szkolnictwie
zawodowym nastąpiło wiele zmian,
które w konsekwencji pozytywnie
zmieniają
oblicze
współczesnego
kształcenia zawodowego. W swej wypowiedzi wspomniała również o porozumieniu o współpracy zawartym
w Warszawie, w dniu 23 stycznia
2015 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki, Ministrem Edukacji Narodowej,
Ministrem Pracy i Polityki Społecznej
oraz Ministrem Skarbu Państwa dotyczącym wspólnych działań na rzecz
rozwoju kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynków pracy oraz nowoczesneji innowacyjnej
gospodarki.
Dyrektor CKZiU w Strzelcach Opolskich, Halina Kajstura przedstawiła płaszczyzny współpracy szkół
i placówek z pracodawcami oraz rolę
systemu doradztwa zawodowego. Zauważyła, że wiele
zmieniło się
w szkolnictwie zawodowym i różni
się ono bardzo od tego znanego
wszystkim wcześniej, gdzie wykształcenie zawodowe zdobywało się w toku nauki w dwu lub trzyletniej szkole
zawodowej, a wykształcenie średnie
techniczne dawało ukończenie czteroletniego technikum. W dzisiejszej edukacji zawodowej pojawiło się, między
innymi, „świadectwo potwierdzające
kwalifikacje zawodowe”, które np.
w technikum żywienia i usług gastronomicznych uczeń otrzymuje po zakończeniu drugiej klasy i po pierwszym semestrze klasy czwartej. Na zakończenie absolwent otrzymuje dyplom, więc opuszcza szkołę z trzema
dokumentami.
Z kolei dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach
Opolskich, Norbert Jaskóła, poświęcił
swoje wystąpienie relacjom między
rynkiem pracy a kształceniem zawodo-
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XV – lecie Wojewódzkiego Konkursu
Młodych Talentów Poetyckich „Złote Pióro”
Teodozja Świderska

Z życia szkół

Publiczne Gimnazjum w Żelaznej, którego patronem jest poeta
Krzysztof Kamil Baczyński –- od kilkunastu lat organizuje Wojewódzki Konkurs Młodych Talentów Poetyckich
„Złote Pióro”.
Na rok 2015 przypadła piętnasta, jubileuszowa edycja konkursu,
który od lat cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli
Opolszczyzny. W związku z jubileuszem organizatorzy wydali Almanach
wierszy laureatów piętnastu edycji Wojewódzkiego Konkursu Młodych Talentów
Poetyckich. Publikacja „W krainie marzeń” pod redakcją Aurelii Wenzel –
dyrektora Publicznego Gimnazjum
w Żelaznej – inicjatora i organizatora
konkursu, jest dodatkową formą uhonorowania, nagrodzonych w poszczególnych latach 128 uczestników konkursu w latach 2001-2015 oraz stanowi trwalszy sposób udokumentowania
twórczych inicjacji poetyckich uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego. Z załączonego
wykazu wynika, że na przestrzeni 15.
lat, w konkursie uczestniczyło 78 szkół
podstawowych i gimnazjów z Opolszczyzny.
Zainicjowany w 2001 roku
konkurs początkowo obejmował swoim zasięgiem wąskie grono szkół, które sukcesywnie się powiększało. Od
2007 roku konkurs osiągnął rangę
wojewódzkiego i corocznie jest obejmowany honorowym patronatem
i wsparciem finansowym Opolskiego
Kuratora Oświaty (a w bieżącym roku
szczególnie ze względu na jubileuszowy charakter konkursu i towarzyszącą
mu publikację). Organizatorzy konkursu, prócz wsparcia ze strony Opolskiego Kuratora Oświaty, pozyskali
też wyjątkowo kompetentnego sojusznika – znakomitego opolskiego poetę
Jana Goczoła. Wojewódzki Konkurs
Młodych Talentów Poetyckich „Złote
Pióro” w Żelaznej, stanowi od kilku już
lat istotną imprezę promocyjną Gminy
Dąbrowa.
Idei konkursu od początku
przyświecają zasadnicze cele, wynikające z istoty konkursu poetyckiego oraz
z określanego co roku, dla każdej

edycji konkursu innego hasła, motywu.
Myślą przewodnią tegorocznej, jubileuszowej edycji były słowa Immanuela
Kanta: „Niebo gwiaździste nade
mną, prawo moralne we mnie”
Cele jubileuszowej edycji
konkursu organizatorzy zdefiniowali
w następujący sposób: inspirowanie
uczniów do poszukiwań twórczych
w dziedzinie poezji; zachęcanie do ekspresji słownej, jako formy uzewnętrzniania swoich uczuć, doznań i refleksji;
pobudzanie wyobraźni uczniów; podkreślanie roli wyobraźni i kreatywności jako
cennej formy rozwoju osobowości; uwrażliwianie na piękno poetyckiej formy wyrazu; zwrócenie uwagi na wartość postepowania człowieka kierującego się miłością,
zdolnego do właściwego rozgraniczenia
między dobrem a złem; udzielanie wsparcia młodym twórcom.
W
liście
gratulacyjnym
z okazji jubileuszu XV – lecie Wojewódzkiego Konkursu Młodych Talentów Poetyckich „Złote Pióro” Opolski
Kurator Oświaty – Halina Bilik napisała: powyższa okoliczność „…świadczy,
iż w świecie zdominowanym przez ekonomię, technikę, cyfryzację jest sporo
przestrzeni dla poetyckiego wyrazu,
wrażliwości na piękno słowa, ale także na
odkrywanie, niezwykle istotnej dla pełnego wymiaru człowieka, jego sfery duchowej - sfery uczuć, refleksji i wyobraźni”.
Promując
przedstawioną
inicjatywę Publicznego Gimnazjum im.
Krzysztofa
Kamila
Baczyńskiego
w Żelaznej oraz publikację pt.
„W krainie marzeń” – pozwolę sobie
przytoczyć jeden z kilku wierszy almanachu, który zwrócił moją uwagę wiersz pt. „Słowa”, Mirelli Knosali laureatki IV edycji konkursu. Autorka
wiersza, zdobywczyni
pierwszego
miejsca, reprezentowała w konkursie
2004 r. - Publiczną Szkołę Podstawową w Sławicach.
Słowa
Są słowa puste, które
Odchodzą bez echa.
Są i okrutne, co
Kłują jak ciernie;
Serca pokryte ranami
Niczym krajobraz po bitwie Wypalona ziemia.
Na niej nic nie urośnie.
Są słowa piękne i pełne.
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Rozsiewa je serce dobre Kiełkują i dają nadzieję
Wytrwania do kresu.
Słowa złe zniekształcają
każdy nasz obraz.
Zniewolone nienawiścią
I gniewem na wszystkich
I na siebie.
Więźniowie ciemności.
Na zakończenie przytoczę jeszcze jeden fragment, cytowanego wyżej
okolicznościowego listu Opolskiego
Kuratora Oświaty, przyłączając się do
przekazanych
w nim gratulacji.
(…) wyrażam słowa uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania
tego przedsięwzięcia. Inicjatorom, organizatorom oraz sympatykom Wojewódzkiego Konkursu Młodych Talentów Poetyckich „Złote Pióro” gratuluję wytrwałości
w promowaniu uzdolnionych uczniów,
inspirowaniu ich do twórczych poszukiwań, a wszystkim młodym uczestnikom
życzę satysfakcji z udziału, wiary we
własne
możliwości
oraz
radości
z odkrywania świata i własnego potencjału.

Teodozja Świderska –
Samodzielne stanowisko ds. komunikacji
społecznej, starszy wizytator Kuratorium
Oświaty w Opolu
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Stanisław Rogala (1932-2015)
Kurator Okręgu Szkolnego Opolskiego w latach 1972-1981
„Umiera się nie po to, by przestać
żyć, lecz po to, by żyć inaczej”
Paulo Coelho
Odszedł od nas prof. dr hab. Stanisłąw Rogala - niezrównany pedagog i wychowawca wielu pokoleń
opolskich nauczycieli, człowiek
o wielkim autorytecie moralnym
i niekwestionowanym dorobku
zawodowym. Jego śmierć stała się
dla nas wszystkich niezwykle trudnym doświadczeniem i zaskoczeniem, tym bardziej że odchodzi od
nas znakomity fachowiec, a przed
wszystkim wspaniały człowiek,
z którym praca i przebywanie
przynosiły nieustanne wzbogacanie
nie tylko o wiedzę oświatową, ale
też taką, zwyczajną mądrość życiową.
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stu artykułów opublikowanych
w krajowych oficynach naukowych.
Stanisław Rogala został
odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Medalem KEN oraz wieloma innymi
odznaczeniami branżowymi i regionalnymi.
Cieszył się niekwestionowanym
autorytetem wśród dyrektorów
szkół, nauczycieli, współpracowników. Był niezwykle ceniony przez
przełożonych i współpracowników.
Wszyscy będziemy Go wspominać
jako sumiennego, niezwykle życzliwego i oddanego człowieka, z którym spędziliśmy wiele pięknych
chwil na płaszczyźnie zawodowej,
ale często też prywatnej.
Wszyscy wspominamy dziś
sytuacje, kiedy służył radą i pomocą – zawsze mogliśmy liczyć na
Jego pogodny uśmiech, profesjonalną radę, swobodny i nieudawany dystans do rzeczywistości,
a nierzadko na pobłażliwość. Był
człowiekiem wielkiej klasy, olbrzymiego hartu ducha, wielkodusznym w ocenie innych i nader
skromnym wobec własnych osiągnięć.
Wszyscy zapamiętamy Go
jako człowieka od zawsze związanego z oświatą na różnych poziomach - nauczyciela, wychowawcę,
dyrektora, naukowca, przyjaznego
i tak po ludzku mądrego człowieka, zawsze otwartego na potrzeby
innych.

Wspomnienie

Prof. Stanisław Rogala urodził się
27 stycznia 1932 roku w Plechowie (woj. kieleckie).
Po ukończeniu Liceum
Ogólnokształcącego w Kazimierzy
Wielkiej
(woj.
kieleckie)
w 1951 roku podjął studia matematyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach – zakończone w 1954 roku uzyskaniem
dyplomu nauczyciela matematyki.

W 1954 roku rozpoczął pracę
nauczycielską w Liceum Pedagogicznym w Kluczborku i w szkole
tej pracował do 1966 roku – również na stanowisku zastępcy dyrektora. Równolegle z pracą zawodową
kontynuował
studia
w zakresie psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, zakończone
dyplomem magisterskim . W latach 1966 – 1969 pełnił funkcję
zastępcy dyrektora Studium Nauczycielskiego w Opolu. W latach
1969 – 1972 pracował w charakterze pedagoga w Wojewódzkiej
Poradni Wychowawczo – Zawodowej w Opolu. W 1972 roku
został powołany na stanowisko
kuratora Okręgu Szkolnego Opolskiego. Funkcję tę sprawował do
1981 r. Równocześnie podjął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W 1974 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Praca ta zdobyła I nagrodę
w Wojewódzkim Konkursie na
Najużyteczniejszą Pracę Naukową
dla Województwa Opolskiego.
W latach 1981 – 1991 pełnił obowiązki dyrektora Instytutu Kształcenia Nauczycieli - Oddziału Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.
W 1984 roku uzyskał habilitację na
Uniwersytecie Jagiellońskim – na
podstawie pracy „Psychologiczne
determinanty współdziałania rodziców i nauczycieli”. W 1991 roku
oddał się pracy naukowej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, a następnie Uniwersytecie
Opolskim, gdzie pełnił obowiązki
kierownika Zakładu Psychologii
Szkolnej.
Pracował
również
w Wyższej Szkole Pedagogicznej
w Częstochowie. Od 2002 roku
był pracownikiem naukowym
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu.
Był wybitnym organizatorem i działaczem oświatowym.
Autor wielu książek oraz ponad

Zachowajmy Go głęboko w naszych
sercach i w naszej wdzięcznej pamięci.
Halina Bilik
wraz z pracownikami Kuratorium
Oświaty w Opolu
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