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S T R Z E L E C K I

Egzamin jednakowy,

Przysz³e pracownice

nierówne szanse

socjalne poznaj¹ Barkê

Ka¿da szko³a koñczy siê jakim

bie nie radz¹, a nie z szybkoci¹ od-

- wiêkszy lub mniejszy. I to dwu-

szkó³ o podobnym profilu z terenu

egzaminem. Ka¿dy z nich rodzi stres

powiedzi. I ja i moi koledzy z innych

krotnie: zarówno na etapie przystê-

województwa zwracalimy na to nie-

niej  w oczekiwaniu na wyniki. Ta-

efektów. Na spotkaniu 22 padzierni-

powania do sprawdzianu, jak i pó-

kich emocji nie da siê unikn¹æ. Cza-

ka z przedstawicielami Okrêgowej Ko-

w Warm¹towicach, utworzony w ra-

wych zasad  stres jest znacznie

czerwcu przysz³ego roku jednak nic

(czyli w czerwcu tego roku) absolwenci szkó³ zawodowych po raz

pierwszy zdawali zewnêtrzne egza-

domnoci).
Orodka

specjalnych siê nie zmieni. Mo¿emy

przyszli pracownicy socjalni zoba-

dla m³odzie¿y szkó³ zawodowych

mieæ tylko nadziejê, ¿e nasze zastrze-

tycznej i teoretycznej. W dodatku

egzaminy o zmienionej formule w

resort edukacji  w imiê wyrówny-

opieczni naszych szkó³ bêd¹ zdawaæ

2006 roku.

Sytuacja nie wygl¹da ró¿owo w

sam egzamin bêd¹ zdawaæ absol-

skali ca³ego kraju. W Polsce jest 469

i ci ze szkó³ specjalnych  z lekkim

roku 2004 wypuci³y one 8.845 ab-

wenci zwyk³ych zawodówek, jak

upoledzeniem umys³owym. Tyle
tylko, ¿e na rozwi¹zywanie testu
maj¹ wiêcej czasu  o pó³ godziny.

Warunkiem otrzymania dyplomu

potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawo-

dowe jest jednak zdanie egzaminu w

obu etapach: teoretycznym (sk³ada-

j¹cym siê z dwóch czêci) i prak-

tycznym.

Zawodowej przy SOSW w Leni-

cy.  Ci uczniowie, którzy maj¹ praktykê w warsztatach szkolnych, pod-

chodz¹ do egzaminu ocenianego
przez komisjê zewnêtrzn¹, natomiast ci, którzy praktyki maj¹ w

1268, ale tylko 237 z nich otrzyma³o

oceny pozytywne, czyli 19 procent

zdaj¹cych.

Bior¹c pod uwagê wszystkich ab-

solwentów szkó³ zawodowych w kra-

ju  pozytywny wynik uzyska³o na

zdaj¹cych. Na terenie dzia³alnoci

uczniowie nie maj¹ k³opotów z praktycznym etapem sprawdzianu, ani
z ustnymi wypowiedziami, to trud-

noci napotykaj¹ w czêci pisemnej.

Wyd³u¿enie czasu przeznaczonego
na test dla m³odzie¿y ze szkó³ lub

60,4% zdaj¹cych (w woj. dolnol¹-

skim  58,2%, w woj. opolskim -

- Mieszkañcy Barki przyjêli nas

cz³owieka, z ludmi i dla ludzi. Li-

natywna normalnoæ.

bardzo serdecznie  mówi¹ dziewczy-

ny z I Ls  z chêci¹ odpowiadali na

widaæ, ¿e mieszka tam wielu fachowwy wystrój; wszystko to zrobili w³a-

W Raporcie z pierwszego ze-

ceum o profilu socjalnym ukierunko-

wuje zawodowo przysz³ych pracow-

i ludzi starszych. Zajêcia profilowe

w rodowisku, Twórcze przeobra¿a-

zakresu psychologii, socjologii, pe-

³ymy historiê Barki i zwyczaje w

studiów w tym zakresie.

innych sprzêtów oraz chlew. Poznaniej panuj¹ce.

dagogiki i przygotowuj¹ do podjêcia
Jerzy Malczyk

w czêci praktycznej ni¿ teoretycz-

nej. Wyj¹tkiem z piêciu zawodów

mii, ogrodnik, malarz-tapeciarz, ope-

nego, betoniarz-zbrojarz, lakiernik,

blacharz) w jakich zdawano egzamin,

by³ lakiernik: tu wszyscy zdaj¹cy
no w czêci teoretycznej, jak i praktycznej. Wród wielu analiz i opinii
zawartych w tym opracowaniu jesz-

cze jedna kwestia wydaje siê warta za-

stanowienia - skala stresu, towarzy-

chodz¹ z obserwacji samych egzaminatorów).

ne s¹ w naszych domach, na ulicach,

w szko³ach, a nawet w przedszko-

lach. Mile widziane w filmach, pro-

zie i poezji oraz w piewanych przez

idoli piosenkach. Kto powie: Jakie
czasy takie obyczaje. Prawda.

Jed-

nak czy mamy wiadomoæ, ¿e sami

kreujemy rzeczywistoæ, w jakiej

przysz³o nam ¿yæ, ¿e mamy bezporedni wp³yw nie tylko na czasy,

ale równie¿ na panuj¹ce w nich obyczaje?

Wiem. £atwiej narzekaæ i maru-

dziæ, ni¿ samemu cokolwiek zrobiæ.

Wymówka typu: A co ja na to pora-

dzê, ja nie mam na to wp³ywu, teraz

wszyscy tak brzydko mówi¹ jest

bardzo wygodnym usprawiedliwie-

Tworzymy wiêc coraz liczniej-

S¹ wród nas i tacy, co czuj¹ siê za¿e-

nowani brzydkimi s³owami i brzydk¹

mow¹ jak¹ s³ysz¹ wokó³ siebie. Zwra-

caj¹ innym uwagê, skar¿¹ siê rodzi-

Pracy w Strzelcach Opolskich

redniozaawansowany

com, nauczycielom, ksiêdzu...

To relikty przesz³oci  tak o nich
mówi¹ m³odzi.

Edward Balcerzan, prof. na Wy-

dziale Polonistyki UAM w Poznaniu przyznaje Obecnoæ rynsztokowej, chamskiej polszczyzny nasila

30.11.04 do lutego 2005 ( 50 godz. lekcyjnych);

siê. To zjawisko przekracza kolejne

Powiatowy Urz¹d Pracy w Strzelcach Opolskich Sala nr 5

tocenzury, powci¹gliwoci.

200z³. (osoby pracuj¹ce)

nika polskich przekleñstw i wulga-

kursu, pod warunkiem obecnoci na min. 90% zajêæ

odgrywaj¹ tu ró¿nice pokoleniowe.

Spotkania we wtorki i czwartki w godz. 16:00-17:30
25 z³. (osoby bezrobotne, uczniowie i studenci)

50z³. - kaucja zwracana jest uczestnikom na koniec

(22 z 25 spotkañ)

granice. Jest coraz mniej wstydu, auMaciej Grochowski, autor S³ow-

ryzmów uwa¿a, i¿  Zasadnicz¹ rolê

M³odzie¿ kln¹ca miêdzy sob¹ na po-

Pierwszeñstwo udzia³u w kursie maj¹ osoby bezrobotne.

Uczestnicy otrzymuj¹ do dyspozycji podrêcznik i zeszyt æwiczeñ.

Zajêcia prowadzi wykwalifikowany lektor, mgr filologii germañskiej.

Na zakoñczenie uczestnicy otrzymuj¹ zawiadczenie udzia³u w kursie.

têgê nie ma poczucia, ¿e narusza nor-

my jêzykowe. Ich jêzyk jest wulgarny dla nas, nie dla nich.

Cytowane powy¿ej, za tygodni-

Kurs finansowany jest ze rodków Fundacji

kiem Polityka /nr 46/, wypowiedzi

Spotkanie organizacyjne dnia 30.11.2004r. godz. 16:00

Wpêdzaj¹ w poczucie spo³ecznej

ul. Gogoliñska 2a, sala nr 5.

nie dopatrzyli? Co przeoczylimy, ¿e

sz¹cego zdaj¹cym: zdenerwowanie,
gnacja z egzaminu (te okrelenia po-

Wulgaryzmy i przekleñstwa to-

warzysz¹ codziennemu ¿yciu. Obec-

je, m³odzie¿ to wykorzystuje.

Towarzystwie Owiatowym i Powiatowy Urz¹d

Kaucja:

serca.

M³odzie¿ to widzi, m³odzie¿ to czu-

Organizatorzy: JugendFORUM m³odych przy Niemieckim

uzyskali pozytywne wyniki zarów-

wyleci, ni¿ brzydkie s³owo. Szko-

da, ¿e dzisiaj w XXI wieku niewie-

lu z nas wziê³oby tê przestrogê do

ki...

Deutsch für den Beruf - Niemiecki w zawodzie

Op³ata:

strzega³ Niech ci raczej z¹b z ust

sze lobby bezradnych doros³ych.

z Kursu jêzykowego

Miejsce:

zwisko  ju¿ 450 lat temu prze-

ksiêdza, pos³a, policjanta, urzêdnicz-

Je¿eli jeste osob¹ bezrobotn¹ w wieku od 18 do 35 lat

Termin:

bo tak brzmia³o jego prawdziwe na-

Bezradnoci rodzica, nauczyciela,

i chcesz podwy¿szyæ swoj¹ znajomoæ jêzyka niemieckiego skorzystaj

Poziom:

W³oski pisarz i satyryk Pietro

Aretino - a w³aciwie Pietro Bacci,

niem naszej spo³ecznej bezradnoci.

SZKOLENIE

osi¹gali zdecydowanie lepsze wyniki

panika, k³opoty z prezentacj¹, rezy-

Rozwoju l¹ska i Inicjatyw Lokalnych.

w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Strzelcach Opolskich,

mg

Huta Andrzej w Zawadzkiem
 sprzedana
Los Huty Andrzej roz-

podejmie pracê z cz³owiekiem i dla

je, jadalniê, zak³ad renowacji mebli i

przygotowanym przez wroc³awsk¹

klas specjalnych nic nie daje. Istotne

mieniem nasi wychowankowie so-

absolwenta, który w przysz³oci

 632). Zda³y go 1.144 osoby, czyli

nie pytañ, bo to w³anie z ich zrozu-

by³oby natomiast inne sformu³owa-

ty przysz³ych dzia³añ zawodowych

spo³eczny, staraj¹ siê stworzyæ alter-

dolnol¹skim - 1.252, w woj. opolskim

rator urz¹dzeñ przemys³u ceramicz-

je dyrektor Bia³oñ.  O ile nasi

Specyfika profilu wynika z isto-

NIEMIECKIEGO

st¹pi³o 1.884 absolwentów (w woj.

do poprawek w styczniu 2005 (eg-

mo¿na by³o siê spodziewaæ  doda-

nym.

czerwcu 2004 r. do egzaminu przy-

(sprzedawca, kucharz ma³ej gastrono-

- W³aciwie takich wyników

Opolskich dopiero w tym roku szkol-

JÊZYKA

szym podejciem, siedem kolej-

zamin mo¿na powtarzaæ do 5 lat).

edukacyjnej ZSZ nr 1 w Strzelcach

we Wroc³awiu (obejmuj¹cej woje-

wództwo dolnol¹skie i opolskie) w

OKE zwraca siê uwagê, ¿e zdaj¹cy

nych zadeklarowa³o, ¿e przyst¹pi

cjalnego, który pojawi³ siê w ofercie

nie wiata) daj¹ uczniom wiedzê z

gdy nasz¹ szko³ê opuszcza³o 24

Tylko jedna z nich zda³a za pierw-

¯adna nie ¿a³uje wyboru profilu so-

snymi rêkami. Zobaczylimy poko-

wnêtrznego egzaminu zawodowego,

zamin zdecydowa³o siê 17 osób.

ludzi, którzy wyrzuceni poza nawias

tyczn¹ specjalizacji, jak¹ wybra³y.

wodowe przyst¹pi³o ich niewielu -

nego potwierdzaj¹cego kwalifikacje za-

Rzemielniczej.

absolwentów, na zewnêtrzny eg-

czyli jak wygl¹da codzienne ¿ycie

¿ywe zainteresowanie stron¹ prak-

(Cz³owiek jako jednostka, Cz³owiek

64,8%).

W ubieg³ym roku szkolnym,

Strzelcach Opolskich, M. Feliniak,

I Ls jest klas¹ ¿eñsk¹) wykazuj¹

ców. £adnie po³o¿one tynki, cieka-

zak³adach rzemielniczych  musz¹

zdawaæ egzamin czeladniczy w Izbie

w

mi naszej gminy. Dziewczyny (klasa

solwentów. Do egzaminu zewnêtrz-

Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej

Szko³y

Spo³ecznej

spotkanie z pracownikami socjalny-

ników socjalnych, opiekunów dzieci

niego lub nie, ale jeli ju¿ na niego siê

Adam Bia³oñ, dyrektor

Pomocy

orodka w B³otnicy Strzeleckiej i

nasze pytania. Na pierwszy rzut oka

egzaminie zewnêtrznym ok. 63 proc.

zdecyduj¹, wyboru nie maj¹  mówi

Dziêki uprzejmoci kierownika

M³odzie¿ planuje równie¿ wyciecz-

kê przedmiotow¹ do podobnego

szkó³ zawodowych specjalnych. W

- W ogóle egzamin jest dobro-

wolny: uczniowie mog¹ podejæ do

mach programu Wychodzenia z bez-

w formule egzaminów zewnêtrznych

¿enia zostan¹ uwzglêdnione i pod-

wania szans  zadecydowa³, ¿e taki

Barki (orodek dla ludzi bezdomnych

limy nasze opinie na ten temat. W

miny potwierdzaj¹ce kwalifikacje zawodowe, sk³adaj¹cy siê z czêci prak-

Opolskich mia³y w ostatni wtorek

okazjê do spotkania z mieszkañcami

misji Egzaminacyjnej zaprezentowa-

min zdawany jest wg zupe³nie no-

Zawodowych Nr 1 w Strzelcach

jednokrotnie uwagê, ale na razie bez

sem jednak, na przyk³ad gdy egza-

wiêkszy. W ubieg³ym roku szkolnym

Uczennice liceum profilowanego

o profilu socjalnym Zespo³u Szkó³

Brzydkie s³owa,
brzydka mowa

wiêto
Niepodleg³oci
W przeddzieñ 11 listopada

Prezes WRA Adam Nieboj jest

Na II pó³rocze 2005 zarz¹d

strzygn¹³ siê ostatecznie jesz-

jednak dobrej myli co do finanso-

WRA przewiduje równie¿ dwie in-

cze przed up³ywem wyznaczone-

wej przysz³oci spó³ki i nie obawia

westycje. O ¿adnych bli¿szych

go terminu - 8 listopada.. Wal-

siê ¿adnych problemów ze sp³at¹

szczegó³ach jednak prezes Nieboj

cownia Rur Andrzej, dotychcza-

po¿yczki.

nie chcia³ siê w tym momencie wy-

sowy dzier¿awca, skorzysta³a z

Zapytany przeze mnie, czy w

prawa pierwokupu i wp³aci³a 25

najbli¿szym czasie WRA planuje

Zamówieñ na rury z Zawadz-

powiadaæ.

mln z³ na konto syndyka, sp³a-

przeprowadzenie remontu urz¹-

kiego jest sporo. Zwiêkszy siê rów-

ciwszy wczeniej wszelkie za-

dzeñ  a o takiej potrzebie doæ

nie¿ zatrudnienie  Walcownia Rur

leg³oci wobec niego.

g³ono w rodowisku zwi¹zanym z

Andrzej do koñca roku przejmie

Nikt nie ukrywa³, ¿e takimi dzia-

hut¹  owiadczy³, ¿e remont pie-

od syndyka 50 osób (³¹cznie z

³aniami stoi Towarzystwo Finan-

ca planowany jest na maj przysz³e-

grup¹ 21 osób, które ju¿ przesz³y).

sowe Silesia, wiêkszociowy

go roku. - Oznacza to  doda³  ¿e

Nie przewiduje siê jednak zmiany

udzia³owiec WRA, które udzie-

stan ca³ej linii pozwala na prowa-

organizacji pracy na system 4-bry-

li³o po¿yczki na ten zakup.

dzenie produkcji do tego czasu.

gadowy.

m³odzie¿ Zespo³u Szkó³ Zawodo-

wych nr 1 w Strzelcach Opolskich

uczci³a 86 rocznicê odzyskania

przez Polskê niepodleg³oci, przy-

gotowuj¹c monta¿ s³owno-mu-

zyczny powiêcony tematyce pa-

triotyczno-¿o³nierskiej.

Przy dwiêkach walca nr 6 Des-

dur op.64 Fryderyka Chopina

przywo³ane zosta³y teksty: Marii

Konopnickiej, Edwarda S³oñskie-

go, Leopolda Staffa i Kazimierza
Przerwy-Tetmajera.

Zwieñczeniem spektaklu by³o

odpiewanie przez uczniów ubra-

nych w mundury Wojska Polskiego Roty Marii Konopnickiej.

znawców tematu przera¿aj¹ mnie.

winy. Comy zaniedbali? Czegomy

nasze dzieci nie maj¹ wiadomoci co

dobre, a co z³e, co brzydkie i wulgar-

ne, a co jest wartoci¹ niepowtarzalnej kultury

jêzykowego komuniko-

wania siê ludzi? Jak zatem bêd¹ mó-

wi³y nasze wnuki?

Ponarzeka³am i ja. Przez moment

emocje wziê³y górê. Uwa¿am jednak,
i¿ spo³eczna niezgoda na brzydkie
s³owa i brzydk¹ mowê mo¿e wp³y-

n¹æ na zmianê tej wspó³czesnej, ale

trudnej do zaakceptowania obycza-

jowoci. Wiêc nie zgadzajmy siê w

naszych domach, w szko³ach, urzê-

dach, na ulicy. G³ono mówmy NIE

dla wulgaryzmów wypowiadanych

zarówno przez doros³ych, jak i przez
dzieci oraz m³odzie¿. Odkurzmy

przestrogê w³oskiego pisarza sprzed

450 lat.

Ma³gorzata £oskot
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna

