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P O W I A T

Jak uczyæ o naszej
ma³ej ojczynie?
To zagadnienie dominowa³o 20 lutego na pierwszym spotkaniu z cyklu
czterech konferencji zwi¹zanych z nauczaniem pt.
Regionalizm w dydaktyce, które odby³o siê w
siedzibie starostwa. Celem
konferencji jest poszerzenie
wiedzy o podstawach programowych edukacji regionalnej, przypomnienie zasad tworzenia scenariuszy
lekcji, apeli, zajêæ pozalekcyjnych (np. rajdów czy
wycieczek), zgodnych z nowoczesnymi zasadami wyznaczania celów i metod nauczania oraz zapoznanie z
dotychczasowym udzia³em treci regionalnych w najnowszych podrêcznikach historii w Polsce i na wiecie.
Konferencje adresowane s¹ do nauczycieli historii, geografii, wiedzy o spo³eczeñstwie szkó³ ponadgimnazjalnych województwa opolskiego i powiatu gliwickiego. W pierwszej konferencji uczestniczy³o ich ponad 40.
Organizatorem projektu jest Zarz¹d Powiatu Strzeleckiego oraz Dom Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej w Opolu.
Na spotkaniu prelekcjê wyg³osi³y panie: dr Barbara Kubis z Uniwersytetu
Opolskiego na temat Co i dlaczego warto pamiêtaæ  dzieje regionu w edukacji
historycznej oraz mgr Ma³gorzata Wysdak na temat Wybrane zagadnienia metodyki nauczania edukacji regionalnej, po czym nauczyciele rozpoczêli pracê w
czterech grupach warsztatowych, nad którymi pieczê objêli: Miros³awa i Eligiusz
Stañczakowie (ZSZ nr 1 w Strzelcach Op.), Jadwiga Wdowik (Zespó³ Szkó³ w
Strzelcach) oraz Arkadiusz Baron (LO w Zawadzkiem).
Wymiana dowiadczeñ i przemyleñ nauczycieli, dyskusja na temat dotychczasowej praktyki i metod nauczania oraz planów na przysz³oæ na pewno zaowocuj¹
w przysz³oci. Tym bardziej, ¿e wszyscy zgodzili siê, i¿ podstaw¹ nauczania o
naszej ma³ej ojczynie powinno byæ ca³ociowe traktowania zagadnienia, niezale¿nie od lekcji, na jakiej siê go prezentuje.
Nastêpne spotkanie z tej serii odbêdzie siê ju¿ 23 marca br., równie¿ w sali narad
starostwa strzeleckiego. Jego temat brzmi: Wielkie procesy historyczne i ich regionalne odniesienia na l¹sku. Na czerwiec zaplanowano temat rodowisko geograficzno-przyrodnicze l¹ska Opolskiego, natomiast na wrzesieñ  Tradycje i
zwyczaje regionalne. Pok³osiem ca³ego cyklu konferencji oraz zajêæ warsztatowych ma byæ publikacja, zawieraj¹ca scenariusze zajêæ lekcyjnych i pozalekcyjnych.

S T R Z E L E C K I

Bez uczniów nie by³oby szko³y,
a bez szko³y nie by³oby nauczycieli (Witold Gombrowicz)
Na cianie kto, zapewne jaki uczeñ, napisa³: CZ£OWIEK RODZI SIÊ M¥DRY, A POTEM IDZIE DO SZKO£Y. S³owa te brzmi¹ sarkastycznie, ale tak do koñca nie s¹
pozbawione sensu. Prawd¹ jest, ¿e w szkole dziecko-uczeñ
dowiaduje siê wielu m¹drych rzeczy, np.: co to jest cytochrom, eukariotyzm, onomatopeja, funkcja liniowa czy prawo Newtona. Poznaje tabliczkê mno¿enia, historiê wiata,
literatury, tablicê Mendelejewa, zasady i ....kwasy. Ca³¹ encyklopedyczn¹ materiê, zgodnie z wymogami okrelonymi
ministerialnym programem nauczania. Prawd¹ jest te¿, ¿e
w szkole dziecko-uczeñ zatraca swoj¹ naturaln¹ spontanicznoæ, szczeroæ, bezkompromisowoæ, radoæ z poznawania wiata. Prawd¹ jest, ¿e szybko przyswaja sobie
zasady obowi¹zuj¹ce w wycigu szczurów: ci¹gaj tak,
by nikt tego nie widzia³, rozpychaj siê ³okciami w kolejce o
lepsz¹ ocenê, dbaj tylko o w³asny interes, stopnie, redni¹,
sympatiê nauczycieli, s³abszymi pomiataj itp.
Ale dziecko-uczeñ, bez którego nie by³oby szko³y, jest
przecie¿ podmiotem procesu nauczania i wychowania.
Osob¹ w szkole najwa¿niejsz¹. Dba³oæ o jego rozwój,
kszta³towanie dojrza³ej osobowoci oraz twórczej postawy
¿yciowej spêdza sen z oczu zarówno nauczycielom, jak i
przedstawicielom nadzoru. Dziecko-uczeñ to oczko w g³owie naszej zreformowanej owiaty. Dla niego nauczyciel

tworzy autorskie programy, wzbogaca ustawicznie swoj¹
wiedzê i umiejêtnoci, odbywa sta¿e i zdobywa - coraz to
wy¿sze- stopnie awansu zawodowego. Tylko maluczki
mo¿e podejrzewaæ nauczycieli, ¿e ich aktywnoæ podyktowana jest finansow¹ pazernoci¹. Oni to robi¹ dla swojego dziecka-ucznia. Wszak on jest podmiotem, bez którego
nie by³oby szko³y, a zatem i miejsca ich pracy.
A gdyby nie by³o szko³y? Ostatecznie bez szko³y, a
zatem i nauczycieli, wielu na tym wiecie ¿yje.
No có¿, nie by³oby te¿ wielu problemów. Ale ona istnieje,
s¹ w niej nauczyciele, uczniowie, bywaj¹ te¿ rodzice. Szko³a
ma wizje, plany i programy, ma swoje zadania niecierpi¹ce zw³oki.
Bez Ciebie nauczycielu, bez Twojego ucznia i jego rodziców, bez Waszej wspó³pracy opartej na szacunku i zaufaniu - wizje, plany i programy pozostan¹ jedynie na
papierze. A on, jak wiadomo, jest bardzo cierpliwy. Z Tob¹,
nauczycielu, ka¿dy Twój uczeñ ma szansê zachowaæ m¹droæ, z jak¹ przyszed³ na ten wiat.
Zadbaj o to, by szko³a go nie og³upi³a.
Ma³gorzata £oskot - pedagog
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Strzelcach Opolskich

Nowa pracownia multimedialna
W ramach programu Komputer w
ka¿dej szkole wdra¿anego przez MENiS Zespó³ Szkó³ Zawodowych Nr 1 w Strzelcach
Opolskich wzbogaci³ siê o pracowniê internetow¹. Zosta³a ona zlokalizowana w jednym z
pomieszczeñ biblioteki szkolnej. Dziêki temu
ta agenda szkolna sta³a siê prawdziwym centrum informacji.
Pracownia sk³ada siê z czterech multimedialnych stanowisk komputerowych, umo¿liwiaj¹cych korzystanie z zasobów Internetu i
sporz¹dzanie wydruków. Ponadto zestawy
pozwalaj¹ archiwizowaæ najpotrzebniejsze informacje oraz korzystaæ z p³yt DVD. Nowa
pracownia cieszy siê nies³abn¹cym zainteresowaniem uczniów. Pozwala przygotowaæ siê do
zajêæ oraz rozwijaæ zainteresowania, które jak
mo¿na siê przekonaæ, przegl¹daj¹c choæby historiê odwiedzanych stron, dotycz¹ wielu dziedzin ¿ycia. Bardzo czêsto korzystaj¹ z niej równie¿ nauczyciele, którzy tak¿e w ten sposób staraj¹ siê
pozyskaæ wiadomoci mog¹ce podnieæ poziom nauczania i urozmaiciæ zajêcia w naszej szkole.
W zwi¹zku z tak du¿ym zainteresowaniem now¹ pracowni¹ multimedialn¹ Dyrekcja szko³y w porozumieniu z personelem biblioteki zapewni³a dostêp do komputerów tak¿e w czasie ferii zimowych. Dlatego te¿ przez wszystkie
dni robocze dy¿urowa³ tam przynajmniej jeden nauczy-

Fot. Dawid Werner Kl. IV Tel
ciel-bibliotekarz. By³o to dzia³anie skierowane przede
wszystkim do uczniów, którzy nie wyje¿d¿ali nigdzie
podczas przerwy miêdzy zajêciami. Jak mo¿na siê by³o
spodziewaæ to w³anie oni byli najczêstszymi goæmi w
pracowni.
Magdalena Suchocka, Sebastian Pec

piewaj¹ce Walentynki

Konkurs z pokazem
Ciekawe podsumowanie I semestru dla uczniów kierunków gastronomicznych zorganizowano 29 stycznia w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy
Orodku Szkolno-Wychowawczym w Lenicy.
Siedemnastu przysz³ych kucharzy, piekarzy i cukierników wziê³o udzia³
w zorganizowanym przez nauczycielki, panie mgr Mariê Gucwê i mgr
Sylwiê Janick¹ KONKURSIE SPO¯YWCÓW.
Uczniowie prezentowali swe wiadomoci w kwizie i umiejêtnoci praktyczne w trakcie pokazu, a wszystko to przeplatane by³o rozrywkowymi
akcentami karnawa³owymi. Po zaciêtej walce konkurs wygra³a szóstka
przysz³ych piekarzy z klasy II a.
Adam Bia³oñ - Dyrekor Szko³y
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Jestemy s¹siadami

29 stycznia bie¿¹cego roku, tym razem w Orodku Szkolno  Wychowawczym w Lenicy, m³odzie¿ oraz dyrekcja i nauczyciele wziêli udzia³ w kolejnym literackim spotkaniu integracyjnym. By³o to wspólne kolêdowanie (przy
akompaniamencie gitary ksiêdza
Adama Rybolda) i recytacja wierszy o tematyce bo¿onarodzeniowej. Spotkanie zosta³o nazwane Pójdmy wszyscy do stajenki. W mi³ej, wi¹tecznej
jeszcze atmosferze, uczniowie mogli dowiadczyæ wspólnego bycia razem.
Serca wszystkich uczestników spotkania, ogrzane
w magicznym, wspólnym krêgu blaskiem i ciep³em wiec, d³ugo bêd¹ gor¹ce.
A. Cembala
D. Kolender

Walentynki to nie tylko Dzieñ Zakochanych, ale równie¿
wiêto przyjani i
mi³oci.
Aby podkreliæ te arcywa¿ne wartoci
miêdzyludzkie, m³odzie¿ kó³ka muzycznego ZSZ Nr 1 w
Strzelcach Opolskich
przygotowa³a koncert walentynkowy .
17 lutego licznie zgromadzona publicznoæ
uczestniczy³a w
prawdziwej uczcie
duchowej. Niezwykle muzykalny gitarzysta i wokalista w jednej osobie, Aleksander Szlaga,
zaczarowa³ s³uchaczy piosenk¹ Magiczne s³owa. Nie
inaczej by³o w przypadku Anny Gabor, która z niezwyk³¹
si³¹, precyzj¹ i wdziêkiem zapiewa³a znany utwór Myli i s³owa.
Dariusz Presz wyst¹pi³ w podwójnej roli  konferansjera
z nieprzeciêtnym poczuciem humoru oraz wokalisty,
wykonuj¹cego g³êboko refleksyjne piosenki Chcia³bym
umrzeæ z mi³oci i Ko³ysanka dla nieznajomej.

S³owa uznania nale¿¹ siê tak¿e pozosta³ym cz³onkom zespo³u, dziêki którym ten koncert przebiega³ w przyjaznej
i serdecznej atmosferze - wietnemu gitarzycie Bart³omiejowi Piechaczkowi, uroczemu chórkowi w sk³adzie:
Joanna Sopala, Katarzyna Wilczek, Sandra Pszowska,
Monika Kaliciak oraz Izabeli Goli i jej bratu Dariuszowi 
perkusicie , bez których latynoska piosenka Corazon
espinado nie zabrzmia³aby tak energetyzuj¹co.
Koncert walentynkowy by³ ciekawym wydarzeniem w ¿yciu kulturalnym szko³y,
o czym wiadczy³
gor¹cy aplauz z
prob¹ o bisy. I tu
nasuwa siê buduj¹ca refleksja,
a
mianowicie : serce
ronie- patrz¹c na
tê m³odzie¿, która
po³¹czona pasj¹
wspólnego muzykowania potrafi
wytworzyæ radosny nastrój podczas zwyk³ego
szkolnego dnia.

Opiekun kó³ka muzycznego
mgr Monika Wilde  Zdobylak

