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Współpraca transgraniczna Powiatu Prudnickiego z dawnym powiatem
Bruntál - czeskim partnerem przebiega na wielu płaszczyznach. Dzieki niej
społeczność lokalna po obu stronach granicy ma możliwość zbiliżenia sie do
siebie, wymiany doświadczeń, pogłębia się również integracja kulturowa i
edukacyjna obu obszarów.
W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 Powiat Prudnicki zrealizował wraz
z partnerami z Czech wiele projektów edukacyjnych.
Projekty te miały spore znaczenie dla poszerzania oferty edukacyjnej szkół
oraz w istotny sposób wpłynęły na doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli
i uczniów.
Władze Powiatu Prudnickiego postanowiły kontynuować prace nad upowszechnianiem dobrych praktyk edukacyjnych, zaczynając od publikowania
doświadczeń szkół podstawowych z Jinřichowa i Moszczanki. Jest to potencjał, który może stać się wartością dodaną w tworzeniu wspólnej przyszłości
nowych pokoleń po obu stronach granicy, który obecnie bardziej łączy niż
dzieli.
Książka składa się z dwóch rozdziałów. W pierwszym przybliżono koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance.
Rozdział drugi przedstawia historię, tradycje i zasady funkcjonowania szkoły
w Jindřichovie.
Mamy nadzieję, że w ślad za tą publikacją pójdą w niedalekiej przyszłości
następne, przybliżające edukację na poziomie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Starosta Powiatu Prudnickiego

Radosław Roszkowski
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Marzena Kędra

W drodze do lepszej szkoły
Przed współczesną szkołą stają nowe, coraz bardziej złożone zadania. Zmieniają się programy nauczania, treści i cele kształcenia, a dotychczasowe metody
pracy z uczniami nie zawsze przynoszą zadowalające efekty. Od szkoły wymaga
się, by stwarzała klimat bezpieczeństwa, dawała swoim wychowankom poczucie
godności oraz umożliwiała im wszechstronny rozwój, przede wszystkim sprzyjający twórczemu myśleniu.
Dzisiejsza szkoła musi być również atrakcyjna dla dziecka, w której zajęcia
są tak prowadzone, aby pobudzać i prowokować uczniów do badania i poznawania świata, eksperymentowania, zadawania pytań, rozwijania wyobraźni czy
kształtowania umiejętności komunikacyjnych. Metody, które nauczyciel stosuje
w pracy z uczniami muszą być dobierane celowo i świadomie. Spełnienie tego
warunku jest konieczne, aby dzieci były zainteresowane nabywaniem kompetencji, a praca nauczyciela była skuteczna. Ważnym elementem wspierania i rozwijania zdolności dziecka jest uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych zgodnych
z jego zainteresowaniami i predyspozycjami.
Przygotowanie i realizacja zajęć atrakcyjnych dla każdego dziecka wymaga od
nauczyciela podejmowania różnorodnych, nieszablonowych działań, dostosowanych do indywidualnych predyspozycji ucznia. Bogate i inspirujące środowisko
edukacyjne, stosowanie metod nauczania – uczenia się dobranych do potrzeb
uczniów oraz propozycje interesującego spędzenia czasu po lekcjach to szansa
na szkołę atrakcyjną, szkołę która uczy poprzez zabawę, zachęca do odkrywania
świata i samego siebie, pokonywania trudności i własnych ograniczeń. Odkrywanie mocnych stron, ich rozwijanie i wykorzystywanie daje szansę na sukces
nie tylko w szkole, ale przede wszystkim w życiu.
Jak zmienić pracę w szkole, żeby wyniki były lepsze, a uczniowie szczęśliwsi?
Poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie towarzyszyło mi od początku mojej pracy z dziećmi, a później w pracy z nauczycielami. Atrakcyjność i sukces
w rozwoju szkoły, nauczycieli, uczniów w dużej mierze zależy od sposobu, w jaki
dyrektor wspiera rozwój innowacyjności. Czy jest ona postrzegana jako dodatek,
czy też jako integralny element polityki szkoły? Jeżeli dyrektor nie będzie pomagał swoim pracownikom w zdobywaniu nowych doświadczeń, nie będzie dą5
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żył do zmiany istniejących przyzwyczajeń w myśleniu, wówczas zaangażowanie
kadry nauczycielskiej we wprowadzanie innowacyjności zostanie zahamowane.
W związku z tym dyrektor własnym przykładem powinien zachęcać do innowacyjności (dzieląc się z nauczycielami własnymi dylematami oraz przedstawiając
im własne osiągnięcia), umiejętnie zarządzać procesem zmian, wskazywać pozytywne strony ich wprowadzania, eliminować wszelkie bariery innowacyjności, stwarzać odpowiednie warunki do pracy i umożliwiać pracownikom rozwój,
włączać wszystkich w proces wprowadzania zmian. Dyrektor powinien również
zwracać uwagę na wszelkie sugestie i pomysły nauczycieli, wspierać autonomię
nauczyciela, rozdzielać zadania według możliwości nauczycieli, tolerować niepowodzenia oraz wyrażać uznanie dla tych, którzy odnoszą sukcesy.
Szkoła w Moszczance dostosowała się do potrzeb rynku edukacyjnego i zmieniającego się otoczenia jest otwarta na zmiany, dzięki otwartości i spontanicznej
gotowości nauczycieli. Innowacyjność ukierunkowana jest na poszukiwanie skutecznych rozwiązań wychowawczych, profilaktycznych, edukacyjnych poprzez
wprowadzanie niekonwencjonalnych metod pracy, budowanie klimatu sprzyjającego kreatywności i odbiegające od istniejących wzorów.
Szkołę można porównać do „placu budowy”
Zespół nauczycieli opracował koncepcję pracy szkoły pod nazwą Nowoczesna
Edukacja Szkolna. Inspiracją do jej powstania były wzory i pomysły bogatej
myśli pedagogicznej Celestyna Freineta, Janusza Korczaka. Nadrzędnym celem,
który wyznacza kierunki pracy jest rozwój osobowości dziecka, który dokonuje
się poprzez zdobywanie wiedzy, ogólną organizację, naturalną aktywność własną nauczyciela i ucznia.
Ważne znaczenie dla kształtowania samodzielności, pobudzania i rozwijania
aktywności uczniów w różnych sferach ich działalności mają takie zasady współżycia społecznego w szkole, które są oparte na zasadzie wzajemnej akceptacji.
Chodzi tu m.in. o tolerancję dla cudzych opinii, propozycji, sformułowań, sposobu
myślenia, o zachęcanie do podejmowania wysiłków. Kształtowaniu się życzliwej
atmosfery sprzyja taki system norm regulujący życie społeczności szkolnej, który
przyznaje każdemu prawo do błędu. Dzięki temu możliwe jest kształtowanie
w uczniach szczerości i otwartości w wypowiadaniu własnych sądów, przekonań.
Prowadzi to również do jawności życia szkolnego, zapobiega fałszywej solidarno
ści, działaniu na szkodę innych, wykorzystywaniu silniejszych przez słabszych.
Właściwa organizacja życia społeczności szkolnej daje każdemu dziecku możliwości działania, korzystania z przysługujących mu praw, wykonywania obowiązków. Powstają tym samym warunki sprzyjające kształtowaniu umiejętności
6
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oceny własnego postępowania. Ważnymi kryteriami są tu: stosunek do pozostałych członków zespołu, udział w realizacji wspólnych zadań.
W procesie wychowania, wpływ na ucznia wywierają różne bodźce, sytuacje,
zdarzenia. Zarówno wielkość jak również zasięg decyduje o ich znaczeniu wychowawczym. Często duże przedsięwzięcia wychowawcze nie wywierają indywidualnego wpływu na poszczególnych uczniów. Mówi się o małej przydatności wychowawczej różnych akcji, imprez. Dlatego szukamy takich rozwiązań, które mają
siłę oddziaływania wychowawczego, wpływają stymulująco na indywidualny
rozwój uczniów. Nie można w związku z tym lekceważyć roli i znaczenia drobnych wydarzeń, pojedynczych sytuacji. Często mogą one mieć główny wpływ
wychowawczy na uczniów.
Osiągane efekty wychowawcze zależą w dużym stopniu od różnorodności
wpływów. Sprzyja to powstawaniu i zaspakajaniu potrzeb uczniów (uczuciowych, estetycznych, intelektualnych). Dzięki różnorodności bodźców, wydarzeń,
sytuacji życie szkolne staje się ciekawe, bogate, sprzyja harmonijnemu rozwojowi uczniów. Wychowanie nie polega tym samym na urabianiu uczniów,
wyznaczaniu im sposobów postępowania, ale wiąże się z tworzeniem różnych
ofert, z których każdy może korzystać na drodze indywidualnego wyboru.
W naszej placówce realizujemy własny program nauczania pod nazwą Nowoczesna Edukacja – szkoła w działaniu dla I etapu edukacyjnego, który wywodzi swoją nazwę z Nowoczesnej Szkoły Freineta.
Z procesu edukacyjnego wykluczyliśmy trzy szkodliwe czynniki, które mają
wpływ na proces kształcenia, należą do nich lekcje podzielone na poszczególne
przedmioty, pakiety edukacyjne, które zdaniem C. Freineta trzymają w jarzmie
zarówno ucznia, jaki i nauczyciela oraz stereotypowe ćwiczenia, wykonywane
przez cały zespół klasowy. Działania opisane w programie nauczania wspomagają rozwój dziecka, a nauczyciel liczy się z jego potrzebami i autentycznym,
naturalnym sposobem bycia. Program kładzie nacisk na obserwację i poznanie
dziecka na tle jego warunków środowiskowych. Kształcenie oparte jest na aktywności dziecka, praca zintegrowana jest wokół tzw. tygodniowych modułów,
wokół których nauczyciel projektuje różnego typu sytuacje edukacyjne, które
realizuje uwzględniając:
l

l

sytuacje naturalne – pozostawiające dziecku maksimum możliwości wyboru
i inicjatywy,
sytuacje naturalne wzmocnione – nauczyciel kieruje uwagę dziecka na konkretną
sprawę, ale pozostawia mu swobodny wybór rodzaju i form działania,
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sytuacje organizowane – kiedy to nauczyciel określa temat, formę, cel, stawia
konkretne działania, jednak sposób wykonania owego zadania pozostawia
inwencji dzieci.

W swoich założeniach odchodzimy od pracy z pakietem edukacyjnym zastępując go własnymi rozwiązaniami i świadomym udziałem uczniów w procesie
poznawczym. Zadania przydzielane uczniom mają charakter zindywidualizowany. Dominują zróżnicowane pod względem poziomu indywidualne karty pracy,
przygotowane zgodnie możliwościami i zaawansowaniem uczniów.
W procesie edukacyjnym stosujemy również metody naturalne, w których
nie ma miejsca na przekazywanie uczniom gotowych, podręcznikowych wiadomości. Podstawowym kryterium doboru treści i technik pracy z uczniami są
potrzeby życia. Poprzez konkretne działania uczniowie uczestniczą w procesie poszukiwania i rozwiązywania problemów, poznają wzajemną zależność różnych
zjawisk, potrafią lepiej zrozumieć otaczającą rzeczywistość, sami dochodzą do
wniosków i uogólnień.
Uczniowie tworzą również plany pracy, mogą dzięki temu sami decydować
o rodzaju i sposobie wykonywanych zadań, poznawać znaczenie sprawnej organizacji dla osiągania zaplanowanych wyników. Planowanie sprzyja ponadto zachowaniu rytmiczności pracy, równomiernemu podziałowi zadań. Z jednej
strony ukazuje konieczność działań zespołowych, z drugiej zaś stwarza możliwość realizowania zadań w tempie określonym indywidualnymi potrzebami i
możliwościami każdego dziecka.
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
Organizacja pracy lekcyjnej na wszystkich etapach edukacji zmierza do tego,
aby uczniowie nie wykonywali zadań w sposób mechaniczny. Chodzi o to, aby
uczniowie znali cel pracy, jej przeznaczenie oraz mogli korzystać z efektów pracy.
Nastawienie na osiągnięcie konkretnych rezultatów sprzyja podejmowaniu zadań
autentycznych, które mają ekonomiczny sens, przyczyniają się do powiększenia
wspólnego dobra, do polepszenia warunków szkolnego życia. Na tej płaszczyźnie
kształtuje się poczucie odpowiedzialności, wspólnoty celów, powstają warunki
do tego, aby dzieci czuły się gospodarzami we własnej szkole.
Programy nauczania realizowane w szkole adaptowane są do zadań szkoły,
wzbogacane o nowe treści. Dzięki temu programy stają się otwarte i elastyczne, powiązane z bieżącymi wydarzeniami, aktualnymi potrzebami uczniów,
szkoły i środowiska. Są realizowany zgodnie z rytmem przemian zachodzących
w najbliższym otoczeniu społeczno-przyrodniczym. Wprowadzone modyfika-
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cje polegają na przekształceniu odgórnie wyznaczonych zadań tak, aby wiedza
szkolna była żywa, ciekawa i bogata, służyła pełniejszemu zrozumieniu otaczającej rzeczywistości, sprzyjała kształtowaniu umiejętności niezbędnych w życiu.
Wyodrębniły się centralne pojęcia programowe takie jak: praca, społeczeństwo,
ojczyzna, patriotyzm, które scalają wiedzę szkolną, integrują treści z zakresu różnych przedmiotów.
W szkole przyjęto zasadę, że uczenie się nie może polegać tylko na powielaniu
cudzych myśli, korzystaniu z gotowych treści. Stworzono, więc takie warunki,
aby uczniowie mogli wyrażać własne sądy, ujawniać swe wewnętrzne dążenia i przeżycia, np. dzieci mogą samodzielnie wybierać tematy do własnych
prac w swobodnych tekstach, projektach. Ich treść zależy od tego, co je interesuje,
cieszy, smuci. Nauczyciele nie stawiają żadnych wymagań dotyczących zarówno
tematu jak i formy. Pomoc ich polega na wskazywaniu źródeł informacji, nigdy
zaś na podawaniu gotowych odpowiedzi na pytania.
W pracy dydaktycznej nie mają zastosowania takie formy zajęć i ćwiczeń, które są oparte na mechanicznym powtarzaniu, przepisywaniu, uczeniu pamięciowym. Bowiem wiedza ta jest bezużyteczna i nie pobudza do myślenia. Źródłem
wiedzy jest bogaty księgozbiór, ale też wszystko to, co pobudza, inspiruje, zachęca
do poszukiwań, wpływa na rozwój zainteresowań, pomaga zrozumieć otaczający
świat, wyzwala twórcze możliwości.
Aktywność dziecka
Podstawowe znaczenie dla rozwoju aktywności ma twórcza działalność dziecka.
Udział w działalności twórczej związanej z realizacją bliskich psychice dziecka
zadań, ma wpływ na kształtowanie takich motywów uczenia się, które wynikają z chęci poznania, zaspokojenia własnych zainteresowań, osiągnięcia osobistej
satysfakcji. Ocena szkolna przestaje więc spełniać rolę głównego środka wychowawczego, na plan pierwszy wysuwają się wewnętrzne potrzeby i dążenia dziecka.
Mając na uwadze powyższe przesłanki, myśl C. Freineta niech każdy z twych
uczniów znajdzie jakąś dziedzinę, w której będzie mógł choć na chwilę uzyskać
przewagę i powodzenie (C. Freinet, 1993, s.78) oraz przekonanie, że każdym uczniu
drzemią jakieś talenty, realizujemy w szkole projekt Prowokować - Oferować –
Wybierać. Zdolności, zainteresowania, możliwości poszczególnych uczniów są
różne. Różnym dzieciom potrzebne są różne drogi edukacyjne.
Aby osiągnąć sukces edukacyjny należy już od najmłodszych lat rozbudzać
aktywność i chęć poszukiwania u dzieci. Koniecznym wydaje się uczenie poprzez
działanie oraz rozwijanie wyobraźni. Proponujemy warsztaty podczas, których
9
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dzieci pracują w grupach mieszanych wiekowo. Gdy dzieci pracują w grupach
zróżnicowanych wiekowo kształcą wrażliwości na drugą osobę oraz wyrabiają
nawyk opiekowania się młodszym, opiekowania się tym, kto tej opieki potrzebuje.
Uczą się pełnienia różnych ról i funkcji w grupie, wraz z przybywaniem lat, przybywać im będzie, w sposób naturalny, więcej umiejętności i obowiązków, a pełnione
role staną się bardziej poważne i wymagające większej odpowiedzialności.
W różnych zespołach czekają na dzieci różne role – raz organizują pracę zespołu, a kiedy indziej są jej członkiem, któremu kto inny wyznaczy zakres pracy i jej
kierunek. Praca w grupach przygotowuje do pracy i współpracy. Uczy uczniów
organizowania wspólnego wykonywania zadań i pracy w grupie.
Czas pobytu w szkole nie ogranicza się do zajęć lekcyjnych. Uczniowie sami
wybierają warsztaty biorąc pod uwagę swoje potrzeby, przyjęte do wykonania
zadania, zainteresowania.
Przykłady:
l

l

l

l

l

Ręce w cieście - gotowanie wcale nie jest takie trudne, o tym przekonali się
uczniowie na zajęciach kulinarnych. Wymyślnymi ciastami, przystawkami
i innymi pysznościami mogliśmy delektować się tuż po upieczeniu, a wspaniałe zapachy długo unosiły się po całej szkole. Nauczyciel uczył również
etykiety, czyli jak zachowywać się w czasie posiłku i jak nakryć do stołu, aby
zachwycić naszych gości.
Angielski na wesoło - dlaczego warto zwiedzić Londyn? Co ciekawego możemy znaleźć w Zamku Buckingham? Jakie są zwyczaje w czasie Halloween w Wielkiej Brytanii? O tym mieli okazję dowiedzieć się uczestnicy tego
warsztatu. Ponadto tworzyli własne projekty i prezentacje, aby utrwalać poznane wcześniej słownictwo.
W świecie pędzla i kolorów - dzieci według własnego pomysłu tworzyły
kompozycje, którymi udekorowały klasę i świetlicę szkolną. Niezwykle interesujące i zabawne były wykonane z papieru maski, które zachwycały
kolorami i fantazją swoich twórców.
Zaczarowane nitki - zapomniana nauka szydełkowania oraz wykonywanie serwetek misternie zdobionych pięknymi koralikami o bajecznych wzorach, zgromadziła wielu chętnych.
Karuzela kreatywności - zajęcia przygotowane przez nauczycielki języka
polskiego i muzyki, zachęcały do udziału w warsztatach ekspresyjnych, na
których dzieci mogły uczyć się teorii i praktyki baletu oraz flamenco. Dzieci
przygotowywały etiudę teatralna, którą wszyscy zobaczyli w trakcie „Watry
bożonarodzeniowej” prezentowanej w plenerach Moszczanki.
10
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l

l

l

Zabawa z matematyką - były, to zajęcia o tym jak tworzyć origami bez sklejania, budowle z klocków trójkątnych lub wygrać w pokera kartami matematycznymi, a przede wszystkim doskonalić arytmetykę.
Uchwycić mijający czas, to warsztaty filmowe podczas, których dzieci poznały
tajniki nagrywania, selekcjonowania materiału, montażu. Efektem ich pracy
był film Szkoła z pasją
Na tropach tajemnic przyrody - dzieci zajmowały się badaniem rzeczywistości. Wykonywali proste eksperymenty, uczyły się warsztatu badawczego, aby
lepiej zrozumieć otaczający ich świat, faunę i florę.

Dzięki tak zorganizowanej pracy, dzieci czują się odkrywcami, współorganizatorami szkolnego życia, czują się ważne i potrzebne, a szkoła jest atrakcyjnym
miejscem, do którego chcą chodzić dzieci.
Szkołą jest cały świat
Treści nauczania wyznaczone w programach, zawarte w podręcznikach szkolnych, nie wystarczają do zaspokojenia różnorodnych potrzeb poznawczych
ucznia. Klasa szkolna nie może być jedynym miejscem zdobywania wiedzy, stąd
wynika potrzeba wykorzystywania innych terenów uczenia się. Do pełniejszego poznania i zrozumienia otaczającej rzeczywistości przyczyniają się wycieczki
plenerowe, krajoznawcze, różnorodne formy kontaktów społecznych (m.in. poprzez
korespondencję), a także różnorodne rodzaje prac wykonywanych w szkole. W ten
sposób dzieci zdobywają wiedzę o charakterze zintegrowanym
W warunkach szkoły wiejskiej ważne znaczenie spełnia środowisko przyrodnicze. Chodzi o poznanie przyrody od strony jej piękna, znaczenia dla człowieka,
złożoności zjawisk, różnorodności szczegółów. Przyroda jest również źródłem inspiracji przy tworzeniu tekstów, wykonywaniu prac plastycznych. Poprzez stały
kontakt z przyrodą kształtuje się ogólna wrażliwość dziecka, która ułatwia powstawanie i rozwój wrażliwości społecznej.
Wykorzystywanie możliwości organizowania procesów poznawczych poza
obrębem klasy, sprzyja odschematyzowaniu pracy szkolnej, służy zacieraniu granicy między pracą i nauką szkolną, przyczynia się do lepszego poznania i rozumienia otaczającej rzeczywistości, stanowi ważną formę uczenia się. Jej główny
walor polega na tym, że łączy procesy poznawcze z procesami działania.
Do życia przygotowuje się przez życie
Problem oderwania szkoły od życia wynika stąd, że jej działalność jest zamknięta w instytucjonalnych ramach, sprowadza się do realizacji programu
nauczania i ma na celu wyposażenie uczniów w wiedzę. Nie uwzględnia się
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w szkole zadań dotyczących kształtowania umiejętności mających zastosowanie
przy rozwiązywaniu konkretnych, życiowych problemów.
Ważne znaczenie dla przezwyciężania rozdźwięku między szkolną edukacją a
potrzebami życia ma zniesienie barier oddzielających szkołę od jej najbliższego
środowiska i tym samym stworzenie szerszych ram dla realizacji zadań wychowawczych. Szkoła oderwana od najbliższego środowiska tym bardziej traci związek z otoczeniem dalszym, nie spełnia funkcji w skali regionu, kraju.
Pod wpływem środowiska powstaje wiele zadań szkoły. Dobre rozpoznanie środowiska, jego możliwości i potrzeb jest punktem wyjścia przy określaniu
kierunku pracy z uczniami oraz opracowaniu takich metod, które zapobiegają
niepowodzeniom szkolnym, zapewniają osiągnięcie sukcesu każdemu dziecku
na miarę jego indywidualnych możliwości.
Granica możliwości u każdego dziecka jest inna i zmienia się w miarę jego
dojrzewania. Nie można więc tworzyć dla wszystkich jednolitego wzoru i na
podstawie znajomości dotychczasowych osiągnięć dziecka arbitralnie wyznaczać
kierunek i zakres jego dalszego rozwoju. Dlatego stwarzamy takie warunki
organizacyjne i psychospołeczne, które sprzyjają ujawnianiu się oryginalności
i odrębności każdego dziecka, pozwalają mu samodzielnie odkrywać i określać
swoje własne możliwości, podejmować wysiłek w kierunku przezwyciężania
trudności i braków.
Przez dobry przykład, dobrze zorganizowaną, umotywowaną i ciekawą pracę pomagamy dziecku w „stawaniu się Człowiekiem”. Wspólna praca, w której
uczestniczy cała społeczność szkolna (uczniowie i nauczyciel), przyczynia się
do lepszego, wzajemnego poznania się, sprzyja kształtowaniu cech niezbędnych w życiu społecznym takich jak: wzajemna pomoc, życzliwość dla innych,
obustronne zrozumienie. Znaczenie pracy jako metody wychowawczej polega
również i na tym, że może przyczyniać się do realizacji idei równości w zakresie
praw i obowiązków. Zapobiega niezdrowej rywalizacji, tworzeniu się elity oraz
powstawaniu takich sytuacji, w których jedni wydają polecenia, a drudzy znajdują się w roli wykonawców zmuszonych do uległości i posłuszeństwa.
Ogromne znaczenie mają również różne uroczystości dotyczące zarówno wydarzeń z życia szkoły jak i ze świętami ogólnopaństwowymi: Sobótka, Dzień Rodziny, rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, powitanie wiosny, żywe lekcje
patriotyzmu, festiwale nauki. Programy imprez i uroczystości służą prezentacji
twórczego dorobku uczniów: wierszy, piosenek, inscenizacji, strojów wykonanych
według własnych pomysłów oraz tworzeniu więzi ze szkołą i środowiskiem.
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Wszyscy uczniowie są członkami Samorządu, w praktyce szkolnej stosujemy
spółdzielcze formy pracy (wspólne planowanie pracy, zadań ogólnych i szczegółowych). W tak programowanej aktywności występuje współdziałanie, a nie
współzawodnictwo. Dążymy do usamodzielniania uczniów i harmonijnego rozwoju życia całej społeczności szkolnej. Tworzymy poczucie wspólnoty celów oraz
takich samych norm zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. Pedagodzy nie są
lepsi tylko starsi i bardziej doświadczeni, dlatego służą pomocą dzieciom.
Samorząd Szkolny tworzy plan szczegółowy. Określa najważniejsze zadania
do wykonania, a także terminy i sposoby realizacji. Na początku roku szkolnego uczniowie podają tematy debat szkolnych. Przed debatą zastanawiają się
nad sposobem jej przeprowadzenia, szukają niezbędnych informacji, prowadzą
wywiady. Podczas spotkań dzieci debatują na temat sprawiedliwości w szkole,
religijnych poglądach ludzi, relacji z rodzicami w okresie dojrzewania, praw i obowiązków, asertywności czy egoizmu.
Ciekawym przedsięwzięciem SU jest prowadzenie dziecięcych konferencji.
Na początku roku pasjonaci zgłaszają swoje tematy i się do niech przygotowują.
Tematyka jest bardzo bogata, przykłady: Jazda konna, Jak przygotować się do
zawodów, Mieszkańcy mojego terrarium, Pieskie życie naszych czworonożnych
przyjaciół, Jak pisać i czytać dłońmi. W konferencji uczestniczą zainteresowani
danym zagadnieniem.
Uczniowie w każdej klasie przyjmują na siebie różne obowiązki, z których
rozliczają się przed zespołem klasowym. Solidne wykonywanie prac wymaga
wzajemnej życzliwości, pomocy i współdziałania oraz powoduje, że uczniowie
staja się wnikliwymi obserwatorami życia szkolnego.
Wzajemne wychowywanie w naszej szkole polega również na prowadzeniu „gazetki wychowawczej”, poprzez zwrócenie uwagi na zachowanie innych
i bieżące wyrażenie swojej opinii na piśmie. Kartki składają w kieszeniach, na
specjalnie do tego przygotowanej tablicy z napisami: dziękujemy, proponujemy,
krytykujemy. Kartki rozpatrywane są na naradzie klasowej. Podziękowania dotyczą np.: przejawów koleżeńskości, troski o innych, pomocy w nauce, poszanowaniu wspólnego dobra. Propozycje odnoszą się do możliwości uatrakcyjnienia
szkolnego życia, wycieczek itp. Krytykują złe zachowanie, brak odpowiedzialności. Na naradzie każdy może wypowiedzieć się „oko w oko”, wyjaśnić sprawę
sporną, obronić swój pomysł i postępowanie.
Jaka szkoła ?
Dobra szkoła, to nie szkoła „świątynia”, nie „cieplarnia”, i nie „koszary”- to
szkoła alternatywna, to „plac budowy (C. Freinet, 1993, s. 16).
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Współczesna szkoła musi stawać się organizacją innowacyjną, otwartą na
wszelkie nowości, postrzegającą problemy z różnych perspektyw, wrażliwą na
sygnały i wyzwania rynku edukacyjnego oraz gotową do wprowadzenia u siebie różnych zmian. Musi więc rozwijać własną innowacyjność, zapewniając profesjonalne zarządzanie i tworząc atrakcyjne warunki dla ludzi, którzy wykazują
chęć do zmieniania rzeczywistości.
Tylko nauczyciel wspierający rozwój – nie podający wiedzę i gotowe rozwiązania, i wychowujący będzie w stanie sprostać stojącym przed szkołą zadaniom,
a w szczególności przywrócić priorytet nieustannie cennym wartościom zafałszowanym we współczesnej rzeczywistości, takim jak: odczuwanie, przeżywanie,
tworzenie, rozumienie, uspołecznienie, miłość i życie.
Chcemy, by nasza szkoła stawała się coraz nowocześniejsza, coraz bardziej
przyjazna i skuteczna. Skuteczna, to znaczy zapewniająca możliwie najlepsze efekty, osiągane przez każde dziecko na miarę jego osobistych zdolności, możliwości,
talentów.
Literatura:
Freinet C. (1993) Gawędy Mateusza. Otwock: Wydawnictwo Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta.
Freinet C., (1976) O szkołę ludową, Wrocław – Warszawa – Kraków, Wydawnictwo
Ossolineum.
Kędra M., (2004) Jak latać bez skrzydeł - sprawdzone pomysły na udane zajęcia edukacyjne, Kraków, Wydawnictwo Impuls.
Semenowicz H., (1995) Nowoczesna Szkoła Francuska Technik Freineta, Otwock – Warszawa, Wydawnictwo PSAPCF.
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Koncepcja funkcjonowania i rozwoju
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance
Naczelna zasada, która przyświeca naszym działaniom jest wspieranie rozwoju dziecka, jego potencjału i kształtowanie człowieka, który w przyszłości będzie
decydował o codzienności życia.
Przestrzeganie przez nas zasad: bezpieczeństwa, dialogu, pojmowania wychowania w kontekście globalnej polityki oświatowej oraz poszanowania kompetencji współpracowników obliguje nas do dalszego podejmowanie nowych
wyzwań edukacyjnych.
Entuzjazm oraz konsekwentne dążenie do celu, a także otwartość na ludzi
pozwola nam kreować placówkę w sposób sprawny i innowacyjny. Koncepcja
została opracowana po przeanalizowaniu dotychczasowej pracy, wiedzy i umiejętności nauczycielskich. Nasza wiedza, umiejętności i doświadczenie, a przede
wszystkim nowe spojrzenie na szkołę, jako zintegrowaną instytucję w swych
funkcjach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz jako ośrodka
wiodącego i koordynującego wpływy wychowawcze instytucji pozaszkolnych
w środowisku lokalnym doprowadziły do opracowania koncepcji pracy Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance.
Dobra współpraca z nauczycielami, uczniami, rodzicami, ze środowiskiem lokalnym oraz zmysł organizacyjny i kreatywność własnej osoby, to atuty, które
pozwolą podejmować dalsze skuteczne działania, aby podmioty szkoły tworzyły sprawnie funkcjonujący system, którego wszystkie elementy będą przyczyniały się do stałego podnoszenia jakości pracy szkoły.
Odczuwamy potrzebę realizowania nowych, innych zadań, które stwarza
szkoła u progu XXI wieku. Spoiwem łączącym wszystkie obszary pracy szkoły jest współpraca, współdziałanie i dialog nauczycieli, rodziców i środowiska
lokalnego.
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Ewaluacja pracy
Myśl C. Freineta „Abyśmy umieli pomóc naszym uczniom w stawaniu się ludźmi” wyznacza
nasze działania.

Wszechstronny rozwój
poprzez realizację
programu autorskiego
„Nowoczesna Edukacja
Szkolna”

Wdrożenie
autorskiego
programu
nauczania
dla I etapu
edukacyjnego
„Szkoła
w działaniu”

Praca
w
„wirtualnej
klasie”

Wdrożenie
Szkolnego Systemu
Wspierania
Uzdolnień

Bogata oferta
zajęć
pozalekcyjnych,
warsztatów
artystycznych

Realizacja wielu
innowacji
pedagogicznych

Uczniowie autorami
książek, albumu,
kalendarza,
broszurek,
płyty z muzyką

Aktywny i trwały
udział szkoły
w lokalnym życiu
społecznym,
w tym inicjowanie
działań na rzecz
środowiska

Uczestnictwo całej
społeczności
szkolnej oraz
społeczności lokalnej
w życiu szkoły

Współpraca ze
Stowarzyszeniami
i ośrodkami
akademickimi

Ewaluacja pracy
Myśl C. Freineta Abyśmy umieli pomóc naszym uczniom w stawaniu się
ludźmi wyznacza nasze działania.
Prestiżowe osiągnięcia w latach 2006–2011:
 Tytuł laureata w ogólnopolskim konkursie MEN Otwarta szkoła w obszarze
współpracy z rodzicami.
 Tytuł finalisty w ogólnopolskim konkursie MEN Otwarta szkoła w obszarze
edukacja obywatelska.
 III nagroda w ogólnopolskim konkursie MEN Otwarci na zmiany.
 Tytuł finalisty dla dyrektor szkoły w konkursie MEN Szkoła obywateli.
 I nagroda w Wojewódzkim Konkursie Nasze korzenie.
 Przyjęcie do Ogólnopolskiego Klubu Przodujących Szkół.
 Grand Prix w konkursie literackim Marszałka Województwa Opolskiego Nasze wartości.
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 II nagroda w konkursie literackim Marszałka Województwa Opolskiego Nasze spotkania.
 I nagroda w konkursie literackim Marszałka Województwa Opolskiego Spójrz
inaczej.
 I nagroda w konkursie literackim Marszałka Województwa Opolskiego Bardziej być.
 II nagroda w ogólnopolskim konkursie Moje magiczne miejsce.
 I nagroda Marszałka Województwa Opolskiego Partnerstwo bez granic.
O działaniach podejmowanych w Zespole, sukcesach uczniów bardzo często
informują lokalne i regionalne media. W 2008 r. Radio Opole nagrało audycję
z uczniami na temat ich „niecodziennej” szkoły.
Realizujemy również innowacje pedagogiczne:
Chleb i róże - edukacja moralna i obywatelska.
Program inspirowany pedagogiką C. Freineta.
Bliżej przyrody
Żyjmy zdrowo
Mój czas dla Ciebie.
Publikacje - w wyniku działań, realizowanych na wielu poziomach równolegle, powstał bogaty materiał historyczny, przyrodniczy, literacki, artystyczny,
fotograficzny.
2011 r. Włączanie rodziców w edukację dzieci
2010 r. Mojej szkole na urodziny
2010 r. broszurka Savoir –vivre.
2010 r. płyta autorska Muzyka spod Kopy.
2010 r. wydanie kalendarza na rok 2010 r. z tekstami poetyckimi dzieci i pracami plastycznymi - jako nagroda za efektywną pracę.
2009 r. w książce Samorządna organizacja życia klasy w społeczeństwie obywatelskim umieszczone zostały teksty poetyckie uczniów.
2008 r. Oczami wyobraźni i duszy – Moszczanka – album ze zdjęciami wykonanymi przez uczniów podczas warsztatów fotograficznych.
2008 r. Nad zaczarowanym Złotym Potokiem – książka z utworami literackimi o Moszczance
2007 r. Przełamać nieśmiałość – teksty poetyckie napisane w języku angielskim przez uczniów.
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Wszystkie sfinansowane zostały ze środków zewnętrznych.
Smakowanie wiosny
Złączone dłonie
Liście drzewa życia
Windą do góry
Przełamać nieśmiałość
Śladami tożsamości ku przyszłości
Wrota Kultury”
Strefa Kreatywna”
Chcę rozwinąć skrzydła”
Samorządna organizacja szkoły w społeczeństwie obywatelskim
Comenius Uczenie się przez całe życie

Każdego roku szkołę odwiedzają studenci z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu i nauczyciele z całej Polski, aby uczestniczyć w zajęciach
otwartych, lekcjach pokazowych, licznych warsztatach. To dla nich od 2006 r.
organizujemy ogólnopolskie konferencje:
Współdziałanie rodziny i szkoły nad kształtowaniem uniwersalnych wartości.
Śladami tożsamości ku przyszłości.
Festiwal kreatywności.
Samorządna organizacja życia klasy w społeczeństwie obywatelskim.
Moim laboratorium jest dziecko.
Baza placówki – modernizacja w latach 2006–2009
Budynek jest po kompleksowym remoncie: wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, ocieplono budynek, wyłożono nowe posadzki, założono oświetlenie rastrowe, odremontowano i wyposażono kuchnię z jadalnią oraz salę gimnastyczną. We wszystkich salach lekcyjnych są nowe meble, stoliki i ławki częściowo sfinansowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Otwarte okno.
Do użytku oddano również
- boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni kauczukowo-bitumicznej,
- plac zabaw, „letnią” scenę z zapleczem rekreacyjnym,
- kompleksy zieleni,
- miejsce dla pojazdów jednośladowych,
- nowoczesną pracownię komputerową,
- „salę filetową” – miejsce spotkań,
- świetlicę szkolną z dobrym wyposażeniem,
- szafki ubraniowe, salę przedszkolną do zabaw interdyscyplinarnych.
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Koncepcja funkcjonowania i rozwoju
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance

Działalność
edukacyjna

Zarządzanie
szkołą

Promocja
w środowisku
lokalnym

Współpraca
z innymi
podmiotami

Piramida struktury kształtowania globalnych kierunków zadaniowych
przez
dyrektora
Zespołu
Piramida struktury kształtowania
globalnych
kierunków
zadaniowych przez dyrektora Zespołu

Działalność edukacyjna (dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza)
Wychowanie i opieka
Cele wiodące:
szkoła zapewnia wszechstronny rozwój osobowości dzieci, realizację programów
wychowawczego i profilaktycznego z uwzględnieniem uniwersalnych wartości.
W procesie wychowania uczestniczą rodzice i nauczyciele, a ich działania są
spójne i jednolite. Rozpoznawane są potrzeby w zakresie opieki i zapewnione
formy pomocy.
Dziecko przychodzące do przedszkola i kontynuujące naukę w szkole wychowywane jest w duchu promowania określonych wartości, które praktykowane
są w codziennym życiu szkoły poprzez dobór technik pracy, klimat i odpowiednio zorganizowane środowisko, w którym dziecko „wzrasta” życiowo.
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Działania:
 Wyrównywanie szans edukacyjnych;
 Stwarzanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka poprzez uświadamianie praw uczniom i rodzicom ze zwróceniem uwagi
na obowiązki;
 Powołanie kół zainteresowań i sportowych zgodnie z oczekiwaniami uczniów;
 Stworzenie systemu tzw. „zajęć warsztatowych wolnych” w ramach realizacji
zajęć z art. 42 KN
 Kontynuacja realizowanego autorskiego programu Nowoczesnej Edukacji
Szkolnej w obszarach: wychowanie, profilaktyka, edukacja zgodnego z wartościami uznawanymi w rodzinach uczniów i akceptowanych przez rodziców;
 Diagnozowanie spraw wychowawczych, zagrożeń, przyczyn niepowodzeń
wychowawczych, a co za tym idzie wyznaczanie kierunków działań;
 Kultywowanie dorobku szkoły, tradycji patriotycznych - szkolnych i narodowych;
 Rozwijanie samorządności i przedsiębiorczości uczniów poprzez: zagwarantowanie właściwego podziału pracy, rytmiczność i planowanie pracy, udział
w życiu społeczno-kulturalnym kraju i „małej ojczyzny”;
 Podnoszenie efektywności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej poprzez funkcjonowanie świetlicy szkolnej;
 Zaoferowanie chętnym rodzicom różnych form zaangażowania się w pracę
szkoły w zależności od ich preferencji i możliwości w ramach realizowanej
innowacji pedagogicznej Mój czas dla Ciebie;
 Tworzenie właściwego klimatu i warunków, aby rodzice dobrze czuli się w szkole,
znaleźli tam swoje miejsce, tworzyli grupę ludzi, którzy mają podobne problemy i mogą się wzajemnie wspierać, czuć się współpartnerami w pracy szkoły;
 Organizacja seminariów i warsztatów dla rodziców w celu wypracowania
równego frontu oddziaływań wychowawczych, pomagających rozwiązywać
problemy natury wychowawczej;
 Stworzenie warunków do wspólnego rodzinnego spędzania czasu, udostępnianie uczniom i rodzicom boiska, sali gimnastycznej, organizowanie konkursów;
 Organizowanie spotkań adaptacyjnych dla rodziców i dzieci przedszkolnych;
 Objęcie dożywianiem dzieci z rodzin o trudnej sytuacji życiowej;
 Organizowanie zimowisk i letnich półkolonii zwłaszcza dla dzieci sponsorowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i sponsorów;
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 Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Prudniku w zakresie
diagnozy, terapii, profilaktyki;
 Objęcie profilaktyką dzieci z rodzin niepełnych, alkoholicznych, patologicznych;
 Kształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych w trzech wymiarach: fizycznym,
psychicznym, społecznym przy ścisłej współpracy z przychodnią lekarską
„Optima” i „Medikus”;
 Współpraca ze środowiskiem lokalnym w celu wspierania działań wychowawczych i dbania o wizerunek szkoły (Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły
Otwarte okno, Rada Sołecka, POK, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Muzeum Ziemi Prudnickiej, Zarząd Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”, Ośrodek Pomocy Społecznej itp.).
Kształcenie
Cele wiodące:
nauczyciele zapewniają wysoki poziom kształcenia, organizacja procesu
kształcenia zapewnia każdemu uczniowi możliwość osiągnięcia sukcesu na miarę
własnych możliwości, szansę rozwoju poprzez odpowiedni, atrakcyjny i skuteczny dobór metod kształcenia wspierający uczenie się. Analiza wyników uczenia
się jest na bieżąca analizowana w celu podnoszenia efektywności kształcenia.
 Sprzyjanie poprawie jakości edukacji: zapewnienie równowagi między treściami kształcenia, umiejętnościami, wychowaniem;
 Realizacja autorskich projektów edukacyjnych;
 Analizowanie, tworzenie i modyfikowanie programów nauczania;
 Zachęcanie nauczycieli do opracowywania i wdrażania innowacji pedagogicznych;
 Tygodniowy rozkład zajęć dostosowany do szczegółowych potrzeb uczniów,
który umożliwi im udział w zajęciach pozalekcyjnych;
 Zaznajamianie rodziców z programami nauczania, metodami nauczania, w celu
wzmocnienia pracy domowej ucznia, udział rodziców w zajęciach edukacyjnych;
 Organizacja i przebieg kształcenia:
- rozpoznawanie możliwości dzieci – badanie gotowości szkolnej;
- rozpoznawanie możliwości uczniów poprzez diagnozowanie umiejętności
uczniów po przyjściu do szkoły i po klasie III;
- kontynuacja realizacji szkolnego systemu wspierania zdolności dzieci,
- utworzenie zespołów wyrównawczych, dostosowywania wymagań do
specjalnych potrzeb dzieci (np. metoda „dobrego startu, „pogotowie dydaktyczne”),
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dostosowanie metod nauczania do typów sensorycznych, typów inteligencji i stylów uczenia się.

 Systematyczne opracowywanie testów badających kompetencje ucznia, co
doprowadzi do pożądanego poziomu umiejętności i przygotuje do sprawdzianu po klasie VI;
 Omawianie i analizowanie wyników sprawdzianów zewnętrznych, projektowanie zmian (ewentualnie pisanie programów naprawczych);
 Przyjazny, wspomagający ucznia motywacyjny system oceniania, bezpieczny
dla ucznia i nauczyciela, uwzględniający ocenianie wspierające i sumujące;
 Zwiększanie liczby własnych rozwiązań metodycznych dostosowanych do założeń przyspieszonego uczenia się;
 Wprowadzanie w proces dydaktyczny metod twórczych, aktywizujących,
umożliwiających każdemu uczniowi zaistnienie w zespole klasowym;
 Wykorzystanie technologii komputerowej: edukacyjne programy multimedialne, internet, prowadzenie zajęć dydaktycznych z różnych przedmiotów
(gromadzenie oprogramowania do języków obcych, języka polskiego, przyrody, historii);
 Wspomaganie procesu kształcenia nowoczesnymi środkami dydaktycznymi;
 Organizowanie tematycznych prezentacji uczniowskich, targów umiejętności,
festiwali twórczości itp.;
 Szkoła jako miejsce spotkań ze sztuką (przedstawienia, galeria prac uczniowskich, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi), eksponowanie osiągnięć
uczniów;
 Kontynuacja nawiązanych kontaktów międzynarodowych i współpracy w ramach programów Sokrates - Comenius;
 Podjęcie dalszej współpracy ze szkołami partnerskimi;
 Nawiązanie korespondencji z innymi placówkami w kraju;
 Organizowanie warsztatów tematycznych prowadzonych w godzinach popołudniowych (z wykorzystaniem doświadczeń rodziców - ekspertów, sojuszników szkoły, nauczycieli).
Zarządzanie szkołą z uwzględnieniem bazy
Cele wiodące:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance posiada określone i zaakceptowane
przez wszystkie podmioty kierunki działania, nadzór pedagogiczny zapewnia ciągły
rozwój i doskonalenie jakości pracy szkoły, placówka jest wizytówką gminy.
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Sposób nagradzania, motywowania jest znany i akceptowany, właściwie jest
organizowane doskonalenie nauczycieli, wszyscy nauczyciele mają równe szanse
rozwoju zawodowego. Wyposażenie placówki zapewnia odpowiedni przebieg
procesu kształcenia. W szkole spełnione są wszystkie normy zapewniające zdrowie, higienę i bezpieczeństwo pracy. Szkoła jest zarządzana zgodnie z oczekiwaniami podmiotów, pracowników i instytucji zewnętrznych.
 Tworzenie narzędzi i wybór metod badawczych do przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej;
 Opracowanie planu WDN po rozpoznaniu potrzeb rady pedagogicznej i poszczególnych nauczycieli, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń
z innymi szkołami na temat problematyki WDN oraz sposobów realizowania
podjętych zadań;
 Inspirowanie, motywowanie i wspieranie wszystkich nauczycieli w celu zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego;
 Kontynuowanie monitoringu i wparcia dla nauczycieli podejmujących nowe
zadania;
 W miarę możliwości finansowe wsparcie doskonalenia nauczycieli zgodnie
z ich potrzebami;
 Upowszechnianie dokonań nauczycieli; zachęcanie do publikowania swoich
osiągnięć;
 Rozwój warsztatu pracy nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych szkół i nauczycielami skupionymi w PSAPCF;
 Opracowanie programów szkoleń w celu ubiegania się o dofinansowanie
w ramach tzw. grantów;
 Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu
i bezpieczeństwu:
- organizowanie we współpracy z rodzicami imprez sportowych: turnieje
gier zespołowych, turnieje sprawnościowe,
- propagowanie aktywnego spędzania czasu: opracowanie tras turystyki
pieszej i rowerowej (rodzinne wycieczki o charakterze krajoznawczo-poznawczym),
- wprowadzenie zdrowotnych programów edukacyjnych.
 Rozwój bazy materialnej:
- utrzymanie w sprawności technicznej budynku szkoły oraz urządzeń sportowych,
- dbanie o tereny zielone wokół szkoły,
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tworzenie spójnego projektu dekoracji korytarzy szkolnych – tworzenie
szkolnej galerii,
modernizacja placu zabaw dla dzieci przedszkolnych.
wygospodarowanie miejsca na spotkania łączące działania lokalne ze społecznością lokalną

 Współpraca z Radą Rodziców, Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Otwarte
okno w zakresie stałego doglądu stanu technicznego obiektu i wyposażenia;
 Sprawny obieg informacji w szkole jako podstawowy warunek skutecznego
zarządzania (zarządzenia dyrektora szkoły, gazetka szkolna, gabloty informacyjne, lokalna prasa, telewizja kablowa, plakaty informatory).
Promocja szkoły w środowisku lokalnym
Cele wiodące:
przekaz informacji i rozwój wiedzy na temat jakości pracy szkoły oraz tworzenie i umacnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.
 Reklama i promocja szkoły w środowisku i kraju (uaktualnianie strony internetowej, logo, folder, audycje radiowe, artykuły do lokalnej prasy, organizacja
różnych form doskonalenia dla nauczycieli z gminy i kraju, festyny, pikniki,
stała współpraca z WOM w Opolu);
 Zabieganie o „liderów opinii” w celu naboru dzieci do szkoły;
 Wykorzystywanie klasycznych wzorców i warsztat artystyczny różnych sztuk:
słowo, dźwięk, obraz. Ponadto stworzenie dla nich rozmaitych kanałów przekazu: telewizja, radio, prasa, Internet, by wykreować pożądany efekt.
 Szkolna promocja ściśle powiązana ze szkolnym kalendarzem i przebiegać
będzie na dwóch frontach: tworzenie spójnego systemu identyfikacji szkoły,
działania promujące szkolę w środowisku lokalnym.
Współpraca z innymi podmiotami
Cele wiodące:
tworzenie środowiska wychowawczego - dynamicznego, które ulega ciągłym
zmianom, podlega rozwojowi zależnemu od czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Bo przecież wychowywać – to promować określone wartości w kontaktach
z partnerami, które mają służyć wzajemnym relacjom.
 Współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Otwarte okno;
 Współpraca w kraju i za granicą z Międzynarodowym Ruchem Freinetowskim i Polskim Stowarzyszeniem Animatorów Pedagogiki C. Freineta;
 Radą Sołecką Moszczanki;
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 Radą Parafialną Moszczanki;
 Uniwersytetem Opolskim;
 Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu;
 Opracowanie autorskich programów, kierowanie ich do fundacji i POKL w celu
pozyskiwania środków na realizację zadań oświatowych.
Podsumowanie
Kreatywność nauczycieli, pracowników obsługi, efektywne współdziałanie
ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym pomagają nam w dążeniu do osiągnięcia najwyższych standardów jakości w klimacie codzienności Zespołu.
Wszystkie działania, zaprezentowane w poszczególnych obszarach pracy Zespołu nie stanowią kompletnej listy, mają jedynie ukazać warunki jakie należy podjąć do jak najlepszego rozwoju dzieci. Drogą do sukcesu jest współpraca
wszystkich podmiotów edukacji, to ona sprawia, że dzieci:
 poznają otaczający je świecie przyrody, świat ludzi i samych siebie, uporządkują tę wiedzę w trwałe, ale jednocześnie otwarte na zmiany struktury,
 nauczą się ważnych umiejętności, niezbędnych do skutecznego działania w środowisku społecznym i w życiu indywidualnym,
 nauczą się umacniać, kształtować swój system wartości społecznie akceptowanych, przekonań postaw, a także wartości warunkujących sukces osobisty
i zdrowie (kreatywność, przedsiębiorczość, silna wola, unikanie zagrożeń),
 rozwiną posiadane zainteresowania, talenty, predyspozycje,
 wyrównają, opanują ewentualne dysfunkcje czy braki psychofizyczne i zdrowotne,
 przygotują się do funkcjonowania w świecie szybkich przemian cywilizacyjnych, aby osiągać sukcesy na kolejnych etapach edukacji na miarę własnych
możliwości.
Mamy również świadomość trudnej sytuacji finansowej oświaty, która powoduje konieczność poszukiwania środków pozabudżetowych. W związku z tym
nawiążmy współpracę lub wykorzystamy już nawiązane kontakty z fundacjami i stowarzyszeniami wspierającymi rozwój szkół oraz instytucjami zajmującymi się zdrowiem i patologią społeczną.
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Nowoczesna Edukacja Szkolna
Zespół pedagogów wypracował strategię działania pod nazwą Koncepcja
pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance oraz program Nowoczesna
Edukacja Szkolna. Opracowane dokumenty są ze sobą kompatybilne. Ukazano
w nich kierunki zmierzające do mądrego unowocześniania szkoły.
Realizacja programu Nowoczesna Edukacja Szkolna odbywa się poprzez interdyscyplinarną realizację miesięcznych zadań zintegrowanych wokół działań
wychowawczych profilaktycznych i edukacyjnych. Na każdy miesiąc przygotowany jest temat wiodący. Program obejmuje swym zasięgiem wszystkie klasy.
W ramach programu organizowane są wycieczki, doświadczenia, spotkania, cykliczne zajęcia przedmiotowe.
Stosując niekonwencjonalne metody pracy, wzbogaciliśmy ofertę edukacyjną.
Organizujemy zajęcia wspomagające proces edukacyjny. Oferta zawiera propozycje 29 różnych zajęć, które umożliwiają rozwój zainteresowań uczniów, wyrównują szanse edukacyjne co wpływa na rozwijanie umiejętność czytania i pisania,
wyposaża w wiadomości i sprawności matematyczne, językowe potrzebne w
sytuacjach życiowych, szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów. Pracując
z dzieckiem koncentrujemy się na indywidualnym tempie ich rozwoju i możliwościach uczenia się. Zauważamy, ze zajęcia dodatkowe sprzyjają rozwojowi cech
osobowości dziecka koniecznych do aktywnego, etycznego uczestnictwa w życiu
społecznym. Praca na zajęciach uczy działania indywidualnego i zespołowego.
Rozwija samodzielność oraz odpowiedzialność za siebie i innych. Uczniowie na
zajęciach zachowują się kulturalnie, szanują siebie i innych.
Poniżej przedstawiamy kilka zrealizowanych działań.
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Prezydencja Polski w Unii Europejskiej
Od 1 lipca Polska rozpoczęła prezydencję w UE. Wielka polityka tylko czy
w takiej małej miejscowości jak Moszczanka wszyscy zdają sobie sprawę jakie
to wielkie wyróżnienie. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły nie mogli obok
tego przejść obojętnie, dlatego postanowiono, że październik będzie poświęcony
kształtowaniu postaw patriotycznych i popularyzacji wśród uczniów i ich rodziców wiedzy na temat prezydencji w Unii. Opracowaliśmy pakiet zadań do zrealizowania przez każdą klasę pod kierunkiem wychowawców.
Pierwszym krokiem były lekcje i wyjaśnienia słownictwa związanego z UE.
Drugi krok to przygotowanie przez uczniów pytań i przeprowadzenie wywiadów z rodzicami i dziadkami nt. prezydencji Polski, a trzeci to podsumowanie
tych teoretycznych wiadomości podczas lekcji europejskich prowadzonych przez
Macieja Janisza.
Okazało się, że uczniowie posiadają dużą wiedzę i są przygotowani do prowadzenia rozmów na ten temat. I tu zaczyna się mała polityka.
Przedstawiciele uczniów klas III–VI z opiekunami wybrali się na spotkanie
z ludźmi promującymi nasz powiat i gminę. Pierwsze spotkanie z panem burmistrzem Franciszkiem Fejdychem w jego gabinecie uświadomiło dzieciom, że
droga do Brukseli zaczyna się w takich małych miejscowościach jak nasza. Trzeba
z oddaniem i uczciwie pracować.
Podczas drugiego spotkania u pana starosty prudnickiego Radosława Roszkowskiego dzieci zrozumiały, że trzeba stawiać na kreatywność i nie zapominać o korzeniach. Teraz oczy Europy zwrócone są na Polskę, a my powinniśmy
pokazać to co u nas najlepsze.
I takie zadanie, czyli kreowanie wizerunku naszej miejscowości otrzymali
uczniowie klas I–III. Powstały piękne prace plastyczne, ciekawe teksty promujące Moszczankę.
W UE wysoko ceni się polską zdrową żywność, dlatego nie można zapomnieć
o recepturach i przepisach naszych babć. Jedną z najbardziej znanych i kultywowanych tradycji jest kiszenie kapusty. Czas nam sprzyjał było przed Wszystkimi Świętymi, kapusta zebrana tylko podwijać rękawy i zaczynać szatkowanie.
Wszyscy byliśmy przygotowani. Stanowiska w sali gimnastycznej udekorowane,
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transparenty z hasłami przyciągały uwagę. Rodzice z szatkownicami i głowami
kapusty gotowi do rozpoczęcia konkursu, bo 28 X odbył się w naszej szkole Konkurs Kiszenia Kapusty. Prowadziła go uczennica klasy V Julia Cieśla i punktualnie o godzinie 9.40 dała sygnał do rozpoczęcia.
Przy ośmiu stanowiskach, w tym nauczyciele i rodzice zawrzało. Każdy był
skupiony na swoim zadaniu a w tym czasie po sali płynęły przyśpiewki przy
dźwiękach gitary promujące zalety kiszonej kapusty. Staropolskim obyczajem
zatrzęsła się podłoga od przytupów i podskoków tancerzy. Szatkowanie, solenie,
mieszanie, ubijanie i nakładanie do beczułek bacznie śledziła komisja złożona
przedstawicieli uczniów każdej klasy. Tę zdrową i bądź co bądź bardzo smaczną będącą podstawą wielu potraw kapustę najlepiej zdaniem jury przygotowali
uczniowie klasy VI. To oni wygrali główną nagrodę – wycieczkę do Farskiej Stodoły i do Zakładu Przemysłu Cukierniczego „Piast”.
A kapusta stoi w beczułkach i kisi się. Gdy już będzie ukiszona przełożymy ją
do słoików z pięknymi etykietkami i logo każdej klasy. Każdy kto będzie chciał
nabyć słoik pysznej kapusty, przekaże „grosik” członkom Klubu Anioła, który
przygotuje niespodzianki dla samotnych i chorych mieszkańców Moszczanki.
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Troska o życie i zdrowie zwierząt domowych
Uczniowie naszej szkoły to dzieci mieszkające głównie na terenie wsi Moszczanka i Pokrzywna. W każdym gospodarstwie domowym wśród ludzi żyją
zwierzęta. Są to najczęściej psy i koty, ale wiele dzieci opiekuje się również chomikami, świnkami morskimi, szynszylami, królikami miniaturkami, żółwiami i papużkami. W szkole mamy uczniów, których pasją są nawet zwierzęta egzotyczne.
Dzieci kochają zwierzęta i chcą być dla nich dobrymi opiekunami, ale częste są
jednak przypadki niewłaściwego traktowania naszych czworonogów. Wynikać
to może z niewiedzy, niefrasobliwości, czasem nawet z okrutnej bezmyślności.
W związku z koniecznością popatrzenia na zwierzęta jak na istoty czujące,
kochające i niezwykle oddane człowiekowi przeprowadzono w miesiącu listopadzie szereg działań pod hasłem Troska o życie i zdrowie zwierząt domowych.
Celem realizowanych zadań było uwrażliwienie dzieci na sytuację zwierząt w gospodarstwach domowych, na poznanie zasad opieki i pielęgnacji psów i kotów,
na uświadomieniu ich oddania i przywiązania do człowieka, na pokazaniu ich
piękna i oryginalności.
Uczniowie, którzy posiadają psy, mogli wziąć udział w konkursie fotograficznym pod hasłem Mój wyjątkowy przyjaciel - pies. Celem konkursu było pokazanie swojego pupila w ciekawych i śmiesznych sytuacjach. Po odbytym szkolnym
głosowaniu za najciekawsze zdjęcia uznano:
I miejsce - Kliford, opiekun Kamil Gibek
II miejsce - Sendi, opiekun Jakub Zaworski
III miejsce - Zgredek, opiekun Karolina i Mateusz Łaszczak
Oprócz konkursu fotograficznego uczniom zaproponowano konkurs na swobodny tekst inspirowany tematyką zwierzęcą pod hasłem Zwierzęta w opowiadaniu, wierszu, bajce… . Wzięło w nim udział 13 osób. Wszystkie prace zostały
wyeksponowane na gazetce ściennej, a autorami najciekawszych prac zostali:
Ilona Luty, Karolina Setna, Julia Cieśla, Patrycja Lisowska i Paulina Adamska.
Wiele emocji wzbudziły wśród uczniów pokazy psich piękności. Była to okazja, aby pochwalić się swoim pupilem i opowiedzieć o nim. Nasze psy w tym
dniu były najważniejsze. Zaproszone do szkoły, w obecności dużej liczby dzieci,
były podekscytowane i podenerwowane. Zachowywały się jednak niezwykle
posłusznie, dawały się tulić i głaskać. Nawet Pani Dyrektor przyprowadziła swojego ulubieńca - foksteriera Togo.
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Tego samego dnia, 30 XI, do szkoły zostały zaproszone panie Jolanta i Małgorzata Jung, które zajmują się hodowlą pudli i yorków. Hodowla nosi nazwę
Prudnicki Dworek. Te wyjątkowej urody psy zajmują czołowe miejsca na wystawach krajowych i międzynarodowych. Dla naszych uczniów i przedszkolaków panie przyjechały z dwoma dużymi czarnymi pudlami - Aurorą i Toresem,
pudlem miniaturowym białym - Goldim i yorkshire terierem - Carlą. Panie
opowiadały o swej pracy i prezentowały zdjęcia i filmy z wystaw i konkursów.
Każde dziecko chciało dotknąć i pogłaskać piękne psy, a one z niezwykłym
spokojem i gracją znosiły dziecięce zachwyty i czułości.
Dnia 2 XI zaprosiliśmy do szkoły lekarza weterynarii - panią Wiesławę Wysiecką. Pani doktor wyjaśniała uczniom zasady pielęgnacji psów, odpowiadała
na pytania dotyczące chorób, na które zapadają nasi pupile.
Pani doktor zwracała uwagę na nieprawidłowości w żywieniu zwierząt domowych, na pewne zachowania psów i kotów, które mogą niepokoić, lub są
normą.
W miesiącu listopadzie dzieci przeprowadziły badania dotyczące poziomu życia i opieki psów na terenie wsi Moszczanka. Posłużyły się do tego anonimową ankietą opracowaną przez nauczyciela przyrody. Podsumowaniem wyników i zebranych informacji zajęła się grupa uczniów z koła przyrodniczego. Będą
one przekazane sołtysowi wsi Moszczanka i znajdą się na opracowanej przez
dzieci broszurce wyeksponowanej na tablicach ogłoszeń w naszej miejscowości.
Broszurka propagować będzie także właściwe traktowanie zwierząt domowych.
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Tomasz Wójtowicz - nauczyciel matematyki

Szkolny Pitagoras nad Złotym Potokiem
W trakcie całego roku szkolnego dbamy o rozwój naszych uczniów i dostosowujemy wymagania do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Miesiąc
luty 2012 r. poświęcony został pogłębianiu uzdolnień matematycznych wśród
uczniów, poszerzaniu ich zainteresowania tym przedmiotem oraz wzbudzeniu
motywacji do poznawania tajników „królowej nauk”.
Każda klasa miała przydzielone zadanie do wykonania. Dzięki wzajemnej
współpracy między uczniami klasa I wykonała klasowy dywan liczb, który będzie im teraz służył do rozwiązywania zadań tekstowych i ułatwi skomplikowane dotąd obliczenia. Jak trudno jest dziecku zapamiętać że dodawanie jest przemienne, że świat liczb jest ogromny, mogli się o tym przekonać uczniowie klasy
II, gdy budowali własne piramidy liczb. Teraz mogą dostrzec, jak wiele działań
można wykonać ograniczając się tylko do zbioru liczb naturalnych. Plakaty, na
których przedstawili własne pomysły na piramidy przedstawiają świat liczb widziany w wyobraźni dziecka.
Nawet czas spędzony podczas przerw szkolnych nie musi być wypełniony nudą,
jeżeli tylko dziecko posiada odpowiednie warunki do samorozwoju. W tym celu klasa
III opracowała gry i zasady do gier matematycznych. Ich duży wkład pracy, wspólne
układanie reguł gry, wykonanie potrzebnych pomocy miały na celu nie tylko pokazać
pomysłowość uczniów, ale także nauczyć ich sztuki kompromisu i dojścia do wspólnych rozwiązań. Poprzez zabawę mogą teraz doskonalić swoje umiejętności matematyczne oraz rywalizować ze sobą według ustalonych przez siebie reguł. Uczniowie
klasy IV udowodnili, że jest wiele liczb, które mają bardzo ciekawe własności tworząc
plakaty oraz prezentacje multimedialne. Jak zapamiętać całą wiedzę matematyczną
w tak krótkim czasie? Zawsze można sięgnąć do encyklopedii matematycznych, które
wykonali uczniowie klasy V. Znalezienie odpowiedniego hasła, wyszukanie informacji wraz z rozwiązanymi przykładami ułatwia teraz dogłębne poznawanie tajników
matematyki. Rzadko się o tym mówi, ale warto wiedzieć dzięki komu zawdzięczamy
istnienie matematyki i jaki wkład w jej poszczególne treści miały takie postacie jak Pitagoras czy Tales. W tym celu uczniowie klasy VI przygotowali albumy z fotografiami
i życiorysami słynnych matematyków. Warto wspomnieć ludzi i ich dorobek, który
miał ogromny wpływ na istnienie współczesnego świata. Dzięki takiej formie wykonania uczniowie mieli okazję połączyć treści matematyczne z elementami historii.
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Na zakończenie uczniowie klas I–VI wzięli udział w Maratonie Matematycznym, który składał się z pięciu konkurencji. Najlepsi matematycy z każdej
klasy rywalizowali ze sobą odpowiadając na różne pytania czy tworząc plakat
na zadany temat. Największą trudność sprawiło im rozwiązanie zadań tekstowych, a później dopasowanie rozwiązań do tabeli z liczbami. Umiejętność
dobrej współpracy sprawiła, że uczniowie klasy IV okazali się niepokonanymi
matematykami w szkole. Przed nimi teraz noc pełna wrażeń spędzona w szkole,
oczywiście z ciekawymi grami i zabawami matematycznymi.
Uzdolnienia naszych uczniów wspieramy również poprzez ich udział w licznych konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. W trakcie roku
szkolnego nasi dwaj uzdolnieni uczniowie – Michał Górski i Paweł Kossowski Skop są studentami Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Mają zaszczyt być w gronie
200 studentów, przyjętych na DPO.
Uczestnictwo w tym projekcie jest dla dzieci nie tylko wspaniałą zabawą, ale
pozwoli również spojrzeć im na naukę z zupełnie innej strony. W wielu kręgach
istnieje przestarzały wizerunek nauk technicznych jako tych niezwykle trudnych,
żmudnych, wymagających często ponadprzeciętnej odporności psychicznej. Tymczasem możliwość poznania „od kuchni’’ Politechniki Opolskiej, a także możliwość zobaczenia świata oczami naukowca powoduje, że dla niejednego młodego człowieka jest to okazja do zrealizowania swoich życiowych pasji. W trakcie
całego roku akademickiego uczniowie biorą udział w interesujących zajęciach
dotyczących m.in. aktywności fizycznej dziecka, czy trzęsień ziemi i zapobiegania
ich skutkom, a także różnych rodzajów instrumentów muzycznych. Uczestnictwo
w Dziecięcej Politechnice Opolskiej kończy się przyznaniem dyplomu ukończenia
Politechniki, co jest dla ucznia ogromnym wyróżnieniem.
Uwzględniając potrzeby i zainteresowania dziecka wzięliśmy z grupą naszych
uczniów udział w wykładzie pt.: Symbolika liczb, imion i znaków chińskich zorganizowanym przez Instytut Konfucjusza Politechniki Opolskiej. Wprowadzeni w kulturę tego narodu mogliśmy zapoznać się z ich tradycjami, sposobem
ubioru, przesądami, czy znaczeniem skomplikowanych znaków chińskich. Teraz
nasi uczniowie wiedzą, że nie warto w Chinach kupować karty telefonicznej
z numerem 4, gdyż jest to pechowa liczba, a należy szukać kart z numerem 8 –
liczbą przynoszącą szczęście, pomimo tego, że taka karta jest najdroższa. Liczba
ta symbolizuje determinację i dążenie do celu, a także uporządkowanie spraw,
niezbędne do jego osiągnięcia.
Biorąc udział w tak licznych akcjach i wyjazdach wspólnie z naszymi uczniami
mamy na celu wypełnienie tego, co symbolizuje chińska liczba 9 – stan osiągnię32
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cia pełni w jakiejś dziedzinie, wysoki poziom rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci. Udowodniamy w ten sposób, że każde dziecko ma w sobie
potencjał, aby coś zmienić w otaczającym nas świecie na lepsze, kierując się przy
tym pomysłowością i skutecznością.
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Dzień Odkrywania Talentów – 21 marca 2012 r.
W związku z tym, że nasza szkoła nosi miano Szkoły Odkrywców Talentów
dzień 21 marca 2012 r., obchodzony jako I Dzień Wiosny ogłosiliśmy Dniem Odkrywania Talentów. Jesteśmy jedną z 57 szkół na Opolszczyźnie oraz 1146 w całym kraju, którym Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie nadało ten
tytuł. Szkoły te wyróżniają się odkrywaniem i rozwijaniem zdolności i zainteresowań uczniów. Naszym celem jest przyglądanie się każdemu dziecku, dostrzeganie jego mocnych stron, odkrywanie zdolności i rozwijanie zainteresowań. Na
ten tytuł mogły liczyć jedynie szkoły, w których pracują nauczyciele pasjonaci,
uczący młodych jak wspólnie, w ciekawy sposób dokonywać odkryć i obserwacji. Inicjatywa nadania tytułu szkole wpisana została w priorytety edukacyjne
Unii Europejskiej. W ostatnich latach nasi uczniowie rozwinęli talenty w wielu
dziedzinach nauki, a najlepszym tego przykładem są sukcesy naszego ucznia –
Michała Górskiego. Przez swoją ciężką i wytrwałą pracę został m.in. laureatem
Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego, Wojewódzkiego Konkursu Młodych
Talentów Poetyckich, Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego na etapie
gminnym oraz Małej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Dlatego też 21 marca każdy
uczeń miał możliwość prezentacji lub odkrycia własnych uzdolnień w ramach
jednej z czterech działalności edukacyjnych: naukowej, sportowej, artystycznej i społecznej. W ramach rozwijania uzdolnień uczniów w sferze naukowej
nasi uczniowie brali udział w warsztatach przyrodniczych, prowadzonych przez
p. Elżbietę Bury. Uczniowie, bawiąc się w przyrodników poszukiwali pierwszych
zwiastunów wiosny w plenerze, używając do tego lornetek i lupy. Przez ciekawe
doświadczenia mogli spostrzec jak przyroda budzi się do życia ze snu zimowego. Na warsztatach prowadzonych przez A. Włodarczyk i T. Wójtowicza nasi
uzdolnieni historycy i matematycy przenieśli się w czasy starożytnej matematyki. W poszukiwaniu informacji i tworzeniu prezentacji multimedialnych
posłużyli się nie tylko informacjami znalezionymi w Internecie, ale także w encyklopediach matematycznych. Owocem ich pracy są plakaty przedstawiające
słynnych matematyków, którzy w odległych czasach mieli ogromny wpływ na
rozwój nauki oraz prezentacje multimedialne przedstawiające matematykę
arabską, chińską, islamską czy egipską. Uczniowie rozwiązywali również zadania i łamigłówki, z którymi kiedyś zmagali się starożytni matematycy. Podczas
zajęć prowadzonych przez p. Bożenę Sajewicz i p. Kazimierę Czabaj uczniowie
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w ramach prac Klubu Anioła wykonywali ozdoby i stroiki na święta wielkanocne, wypełniając przy tym zadania działalności społecznej i artystycznej. Ukazując
własne uzdolnienia uczniowie mogli przy tym wykonać ciekawe stroiki, które przekazane zostaną osobom samotnym. Dla tych, którzy swoje umiejętności
potrafią zaprezentować w sporcie zaoferowaliśmy zajęcia sportowe prowadzone
przez p. B. Hawron i p. Małgorzatę Zaworską. Biorąc udział w licznych konkurencjach i rozgrywkach uczniowie wykazali się dobrą znajomością zasad wzajemnej
współpracy oraz umiejętnością rywalizacji i współzawodnictwa.
Po zakończonych warsztatach klasy I-VI udały się na spacer po Moszczance,
w trakcie którego nasze dzieci odwiedzały mieszkańców. Dzieci obdarowały odwiedzonych poezją o wiośnie, co sprawiło, że wiosna zawitała nie tylko w naszej
szkole, ale wśród wszystkich mieszkańców Moszczanki.
Warsztaty, które zorganizowaliśmy dały uczniom możliwość rozwijania własnych zainteresowań, ale odkryć również drzemiące w młodych ludziach talenty. Nauczyciele przygotowując zajęcia kierowali się filozofią Celestyna Freineta,
stwarzając dzieciom warunki sprzyjające ich rozwojowi – wtedy dziecko chce
i potrafi się uczyć.
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Maraton twórczej ekspresji
Marzec 2012 r. w naszej szkole był wyjątkowy!
I nic dziwnego, bowiem na ten wiosenny czas przypadł Maraton twórczej
ekspresji’. Wyczuwało się nadchodzącą wiosnę oraz nadal świeżą myśl Celestyna
Freineta, często przytaczaną przez samą Halinę Semenowicz w jej dziełach, a dotyczącą twórczej ekspresji dziecka:
Ekspresja we wszystkich postaciach twórczości dziecka, stosowana nie od
święta lub tylko w wyznaczonym przez plan lekcyjny czasie jest – zdaniem Freineta – najlepszym środkiem nawiązania kontaktu i współpracy z uczniem, jest
motorem wyzwalającym zainteresowania, na którym można oprzeć się w procesie dydaktycznym.’
Nauczyciele, choć na co dzień proces dydaktyczny opierają na ekspresji twórczej, w tym czasie pozwolili swoim uczniom intensywnie i długotrwale wykorzystać uchwyconą podczas zajęć inspirację wierszem, opowiadaniem, legendą,
spacerem wiosennym, spotkaniem z ciekawym człowiekiem, wiadomością przeczytana w Internecie, a nawet lekcją gramatyki.
Dzięki temu, że dzieci mogły dużo i długo tworzyć dzieła na interesujące je
tematy – w każdej klasie powstały prace nasycone twórczą pasją. W młodszych
klasach były to wiersze, opowiadania i dialogi, w klasach starszych – scenariusze
skonstruowane ze scen i aktów.
Wybrane przez zespoły najciekawsze teksty w sposób naturalny prowokowały dzieci do dalszych – już zespołowych – działań twórczych. Bardzo chętnie uczniowie zasiadali do tzw. prób stolikowych, by czytać partie wydzielone
poszczególnym aktorom. Z zapałem urządzali castingi na odtwórców ról swoich
sztuk .W klasach starszych rolę reżysera przejmowali sami uczniowie, w młodszych kierowali tą pracą nauczyciele.
Kolejnym etapem maratonu była twórczość plastyczna dzieci.
Uczniowie weszli w role scenografów, którzy pracowicie i z fantazją realizowali projekty związane z oprawą wizualną swoich dzieł. Wykonywali własnoręcznie rekwizyty i elementy dekoracji: malowidła na płótnie, kartonie, szarym
papierze.
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27 marca w Światowy Dzień Teatru nastąpiło uwieńczenie maratonu twórczego. Zespoły klasowe efekty twórczej pracy zaprezentowały w postaci opracowanych spektakli.
Warto wspomnieć, że w marcu również członkowie Koła Teatralnego dali
niemały wyraz ekspresji twórczej, choć prezentowany przed małą, przedszkolną
publicznością. Szkolni aktorzy wystąpili z inscenizacją pt. Na stacji opartą na motywach utworu Juliana Tuwima pt. Lokomotywa.
Spektakl z założenia miał charakter alternatywny, zbliżony do heppeningu.
Akcja rozgrywała się na dywanie przedszkolaków zaanektowanym na scenę stację, natomiast publiczność przedszkolna, niecierpliwie kręcąca się dookoła,
miała sposobność wziąć aktywny udział w spektaklu, dając nieskrępowany wyraz swej ekspresji twórczej.
Maratonowi twórczej ekspresji dodatkowo towarzyszyły wydarzenia kulturalne w formie profesjonalnie przeprowadzonych przez poetkę prudnicką, Zofię
Kulig, warsztatów poetyckich oraz spotkania autorskiego z udziałem poety młodego pokolenia – Bartosza Sadlińskiego.
Marzec przyniósł wszystkim prawdziwą radość z twórczych poczynań i radość
dzielenia się ich efektami z innymi.
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Jak realizujemy w klasach I-III
autorski program nauczania
Nowoczesna Edukacja – szkoła w działaniu
Faza przygotowawcza
Pracę rozpoczęliśmy od analizy zapisów w nowej podstawie programowej
oraz rozporządzenia o programach nauczania. Zgłębialiśmy myśli pedagogiczne
Freineta, Korczaka konfrontując je z własnymi doświadczeniami. Ponadto wzięliśmy udział w cyklu szkoleń: założenia reformy programowej, platforma informacyjno-komunikacyjna, szkolenie dla rzeczoznawcy ds. podręczników szkolnych.
Następnie dyrektor szkoły M. Kędra opracowała programem nauczania Nowoczesna Edukacja – szkoła w działaniu, wspólnie dokonałyśmy jego analizy, zebraliśmy opinie, rekomendacje. Kolejnym krokiem było opracowanie planu pracy – modułów tematycznych. Przed wdrożeniem programu odbyło się zebranie
z rodzicami, na którym przedstawiłyśmy założenia reformy i autorskiego programu nauczania. Równocześnie zaktywizowaliśmy przyjaciół szkoły do pomocy
w wyposażenie sal lekcyjnych oraz miejsca do zabawy w szkolnej świetlicy.
Faza działania
Organizacja procesu edukacyjnego:
odejście od tradycyjnych form prowadzenia lekcji w ławkach. Klasa jest warsztatem pracy z częścią do pracy indywidualnej – samokształceniowej, relaksacyjnej,
do samooceny, autoprezentacji prac: położenie nacisku na pracę w małych zespołach,
nawiązywanie do wiedzy osobistej ucznia, nauczyciel nie kieruje „spod tablicy”
jednakową pracą wszystkich uczniów, nie „uczy” liter tych uczniów, którzy już
je znają. Respektuje zróżnicowane kompetencje dzieci związane z czytaniem, pisaniem, liczeniem poprzez założenie, że w tym samym czasie uczniowie pracują
nieco inaczej nad rozwijaniem poszczególnych kompetencji. Uczniowie w jednej klasie pracują nad zadaniami o różnym stopniu złożoności w zależności od swoich
kompetencji i intelektualnych potrzeb, własny pakiet edukacyjny przygotował
zespół nauczycieli zachowując jedynie podręcznik do nauki czytania.
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Styl życia klasy:
Projektowane okazje edukacyjne są metodą, dotyczą wspomagania, inspirowania i kierowania. Praca zorganizowana jest w modułach tematycznych. Zadania stawiane uczniom są wyeksponowane w klasie i podzielone są na grupy:
A – zadania zgodne z podstawą programową,
B – zadania dodatkowe – trudniejsze. Uczeń pracuje zgodnie ze swoim tempem pracy i możliwościami.
Dzień szkolny:
Zajęcia intelektualne - wyznaczone przez tematykę modułów w trakcie tych
zajęć wprowadza się nowe treści.
Prace warsztatowe - indywidualna forma aktywności przeznaczona na metodyczne porządkowanie wiedzy.
Prace otwarte - czas przeznaczony na różnorodne formy aktywności dzieci.
Założenia metodyczne:
powszechność indywidualizacji pracy, eliminacja pracy frontalnej wszędzie
tam, gdzie to jest możliwe. Wykorzystanie technik nauczania i wychowania
C. Freineta: reguły życia klasy narada klasowa, planowanie pracy, gazetka wychowawcza, doświadczenia poszukujące, fiszki autokorektywne, swobodny tekst,
różne formy swobodnej ekspresji, sprawności i arcydzieła oraz innych aktywizujących metod nauczania, które stanowić mają drogę do poznania i rozumienia
świata w całej jego złożoności.
Każdego dnia w klasie I organizujemy czas przeznaczony na indywidualne
czytanie (na bazie książek z klasowej biblioteczki) zgodnie z dziecięcymi preferencjami. W tym czasie nauczyciel pracuje z uczniami nieznającymi liter. Nie eliminujemy tekstów zawierających litery, których uczniowie jeszcze nie poznali. Od
pierwszych dni zachęcamy do pisania samodzielnego pierwszych swobodnych
tekstów. Na matematyce uczniowie pracują nad zadaniami o różnym stopniu
złożoności.
Wiedza przyrodnicza realizowana jest w naturalnym środowisku poza szkołą.
W sali lekcyjnej jest kącik przyrody.
Opieka i wychowanie:
dbamy o dobre wychowanie, o to, żeby dzieci odróżniały dobro od zła i wybierały dobro, posiadły zdolność do empatii, warunkującej zgodne współżycia
dziecka z innymi dziećmi i dorosłymi oraz wartości takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek
dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura
osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do
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pracy zespołowej. Przygotowano w szkole miejsce do swobodnych zabaw i prac
twórczych. Każde dziecko pije mleko, zakupiono dystrybutor na wodę, śniadanie
dzieci jedzą z nauczycielem w jadalni.
Podkreślamy uzdolnienia dzieci i je rozwijamy. W trosce o to, aby dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej, stwarzamy im warunki do prezentowania swych osiągnięć.
Zauważalne zmiany:
Zadbaliśmy o adaptację dzieci do warunków szkolnych, zagwarantowaliśmy
im poczucie bezpieczeństwa. Nauczyciel dba o to, by stale rozszerzał się wachlarz
doświadczeń i przeżyć, by miały o czym mówić, pisać, by miały czego próbować i doświadczać. Dzieci piszą, malują i nagrywają swobodne teksty, prezentują
swoją pracę, i śmiało o niej opowiadają, pracują w małych zespołach na miarę swoich możliwości. Prowadzą doświadczenia, badania, eksperymentują, stawiają hipotezy. Uczą się nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, budowania
poczucia wartości, współpracy i rozwiązywania konfliktów poprzez udział w zadaniach ogólnoszkolnych: ekologicznych, patriotycznych, ekspresyjnych. Pracują
z wykorzystaniem metody zabawy, sztuki, które prowadzą do rozwijania zdolności i zainteresowań (mają już pierwsze sukcesy w konkursach plastycznych).
Rośnie zainteresowanie realizowanym programem nauczania wśród nauczycieli
z innych szkół w Polsce. Rodzice wspierają działania szkoły i aktywnie w nich
uczestniczą.
Oczekiwane rezultaty
1. Warunki edukacyjne sprzyjają procesowi nauczania i uczenia się, uczniowie
będą wiedzieli i umieli więcej niż tego wymaga podstawa.
2. Dzieci posiądą zdolność do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem
technologii informacyjno-komunikacyjnych.
3. Uczniowie nabędą nawyki dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz
umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.
4. Wykształcona zostanie postawa obywatelska- poszanowanie tradycji i kultury
własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.
5. Dzieci rozwiną uzdolnienia i talenty, będą odczuwały satysfakcję z działalności
twórczej, poprzez stwarzanie warunków do prezentowania swych osiągnięć.
6. Każde dziecko interesująco, ciekawie w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze
spędzi czas w szkole, zwiększają się szanse edukacyjne uczniów zdolnych oraz
uczniów mających trudności w nauce.
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Rekomendacje
Szkoła stwarza uczniom przyjazne i bezpieczne warunki nauki. Nauczyciele
tworzą wizerunek szkoły, która jest częścią „małej ojczyzny”- dbając o kultywowanie tradycji, dobrą współpracę ze środowiskiem lokalnym, a jednocześnie uzyskanie pozycji szkoły europejskiej-otwartej i aktywnej. Wdrażamy nowoczesne
rozwiązania: innowacje pedagogiczne, autorskie programy edukacyjne, zajęcia
„klasy wirtualnej”. Podejmujemy szereg przedsięwzięć na rzecz dziecka, środowiska lokalnego i regionu, których celem jest upowszechnianie i rozwój edukacji,
kształtowanie postaw prospołecznych uczniów. Do najważniejszych należą: organizowanie międzynarodowych, ogólnopolskich konferencji i warsztatów dla
nauczycieli, prowadzenie praktyk pedagogicznych dla studentów Państwowej
wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, publikacje w prasie pedagogicznej i lokalnej.
W roku 2010 program otrzymał I nagrodę w konkursie MEN i ORE na modelowy program nauczania w ramach projektu Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół. Za wdrażanie podstawy programowej otrzymaliśmy również III
nagrodę w ogólnopolskim konkursie MEN Otwarci na zmiany.
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Od 2006 r. z inicjatywy nauczycieli i dyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbywają się ogólnopolskie konferencje dla nauczycieli. Poniżej przedstawiam wybrane przykłady.

Śladami tożsamości ku przyszłości
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance i Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta było organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji
Śladami tożsamości ku przyszłości. ABC pedagogiki Celestyna Freineta, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Moszczance i Ośrodku Wypoczynkowym
w Pokrzywnej w dniach 7-9 grudnia 2007 r. Konferencja finansowana była przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wybór tematyki podyktowany był rolą szkoły w procesie integracji europejskiej oraz obserwacjami i analizą sytuacji jaka zachodzi w codziennym życiu
uczniów i rodziców. Po przeprowadzeniu badań w środowisku lokalnym i dokonaniu ich dokonaniu analizy, autorka projektu zauważyła, że wiedza uczniów na
temat integracji europejskiej jest ciągle niewielka. Liczne wyjazdy zagraniczne rodziców i rodzeństwa, w celach zarobkowych, nie wpływają korzystnie na kształtowanie właściwych postaw patriotycznych uczniów. Dlatego celem konferencji
było: „Wskazanie, że obowiązkiem szkoły jest troska o zachowanie i pielęgnowanie licznych świadectw tożsamości narodowej, której nam nikt nie odbierze,
jeśli jej sami nie zaniedbamy. Wzbogacanie wiedzy i umiejętności realizacji
zadań z zakresu wykorzystania tożsamości kulturowej w edukacji patriotycznej
dzieci i młodzieży.”
W konferencji wzięło udział 75 nauczycieli z całej Polski w tym z Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 3, 4 i z Moszczanki oraz nauczycielki z Publicznych Przedszkoli nr
3, 7 i z Wierzbca. W pierwszym dniu Konferencji uczestniczyły władze samorządowe i oświatowe gminy Prudnik, powiatu prudnickiego i starosta z Jindrichova.
W pierwszym dniu Konferencji miał miejsce wykład profesora z Uniwersytetu Gdańskiego na temat: Edukacja regionalna w koncepcji pedagogiki C. Freineta
oraz dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej pani Urszuli Rzepieli na temat: Rola i znaczenie dziedzictwa kulturowego w rozwoju społeczności lokalnych.
Ten dzień zakończył Wieczór przyjaźni połączony z degustacją regionalnych
potraw przygotowanych przez panią Teresę Kamieniecką-Hreczaniuk.
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W ramach konferencji odbywały się również warsztaty tematyczne poświęcone swobodnej ekspresji oraz motywacji uczniów do pracy i organizacji życia w grupie rówieśniczej.
Konferencja była doskonałą okazją, aby jeszcze bliżej poznać pedagogikę C.
Freineta i odważnie sięgać po techniki, które doskonale mogą się sprawdzić przy
realizacji treści regionalnych i patriotycznych. Uczestnicy konferencji wysoko
ocenili profesjonalizm osób prowadzących wykłady i warsztaty, jak również
miłą i przyjazną atmosferę, która panowała podczas konferencji.
Jak przygotować ucznia do odpowiedzialności obywatelskiej?
W dniach od 6 do 8 listopada 2009 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Otwarte
okno”, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance oraz Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta było organizatorem ogólnopolskiej konferencji na
temat Samorządna organizacja życia klasy w edukacji obywatelskiej, która odbywała
się pod patronatem Burmistrza Prudnika i Starosty Prudnickiego.
W konferencji współfinansowanej ze środków Samorządu Województwa
Opolskiego uczestniczyło 45 nauczycieli.
Pomysłodawcy konferencji przyjęli za C. Freinetem, że wychowanie obywatelskie nie może dokonywać się poprzez lekcje, wyuczanie prawideł, ani tym bardziej przez wyliczanie patetycznych sloganów. Można doskonałe znać działanie
instytucji, a mimo to być złym obywatelem, który nie potrafi spełnić z godnością
żadnego z zadań wynikających z jego stanowiska. Dlatego takie wychowanie
wymaga prawości, odwagi i zdecydowania, wszystkich cnót, o których co najmniej można powiedzieć, że nie pielęgnuje się ich przez posłuszeństwo i bierność,
lecz przez działanie. Dlatego uznano, że nadrzędnym priorytetem konferencji
będzie promowanie modelu szkoły, która stwarza uczniom możliwości rozwoju, uwrażliwia na problemy i potrzeby innych ludzi oraz lokalnej społeczności,
wdraża do współdziałania oraz przygotowuje do pełnienia roli aktywnego i odpowiedzialnego obywatela.
Natomiast głównymi celami konferencji było:
•

Zapoznanie nauczycieli z wybranymi technikami przygotowującymi uczniów
do roli przyszłego obywatela.

•

Promowanie dorobku szkół w zakresie przygotowania uczniów do bycia obywatelami.

•

Opracowanie przykładowych planów działań w zakresie kształtowania umiejętności i postaw obywatelskich i wdrożenie ich w szkołach po zakończeniu
konferencji.
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•

Inspirowanie i tworzenie przez nauczycieli ciekawych projektów pobudzających młodzież do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Konferencję rozpoczął koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu
„Opawskie Nutki”, który działa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Moszczance oraz wykład Rola i znaczenie edukacji obywatelskiej w rozwoju lokalnych
społeczności przygotowany przez Panią Janinę Okrągły posłankę na Sejm RP.
W kolejnym dniu pani Ilona Gawlica w ramach Dobrych praktyk edukacyjnych prezentowała doświadczenia szkół gminy Pietrowice Wielkie, które budują
społeczeństwo obywatelskie.
Przewodnicząca Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PSAPCF pani Kazimierz Piwko zaprezentowała relacje z IV Forum Obywatelskiego – Razem wobec
przyszłości.
Odbywały się warsztaty w trzech grupach tematycznych:
•

Organizacja życia i pracy w klasie i szkole.

•

Integrowanie umiejętności obywatelskich w procesie edukacji.

•

Rola nauczyciela - wychowawcy w klasie samorządnej.

Uczestniczki konferencji pracowały również nad zagadnieniem Jak uczyć
obywatelskości w szkole? - opracowały w grupach warsztatowych szkolne plany
działań, które:
•

Umożliwią zdobywanie nie tylko rzetelnej wiedzy, ale także praktycznych
obywatelskich doświadczeń;

•

Promować będą wzorce obywatelskiego działania;

•

Uwrażliwiać będą na potrzeby innych i zachęcać do działania na rzecz dobra
wspólnego;

•

Pozwolą wykorzystać przykłady dobrych doświadczeń w dziedzinie edukacji
obywatelskiej;

•

Zachęcać będą uczniów do udziału w życiu społeczności lokalnej;

•

Wspierać będą działalność samorządów uczniowskich i inne inicjatywy młodych ludzi w szkołach.

•

•

W praktyce oznacza, to zbudowanie w szkołach, projektów nakierowanych na:
inicjowanie projektów uczniowskich dotyczących problemów gminy (np. likwidacja dzikiego wysypiska), Polski (np. walka z korupcją) i świata (np. pomoc krajom biednym);
budzenie zainteresowania wydarzeniami publicznymi (np. wybory lokalne,
parlamentarne, prezydenckie);
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•
•

•

organizowanie dyskusji i debat klasowych lub szkolnych (np. na temat bezpieczeństwa uczniów czy globalizacji);
budowanie więzi ze społecznością lokalną, władzami samorządowymi, a także stowarzyszeniami i innymi instytucjami społeczeństwa obywatelskiego
(np. obserwowanie obrad rady gminy, udział w akcji charytatywnej).
uczenie stosowania procedur demokratycznych w życiu klasy i szkoły (np.
wybory do samorządu uczniowskiego).

Konferencję zakończyła debata na temat „Patriotyzm i obywatelskość jako
nierozerwalne wartości. Bycie dobrym obywatelem jest jednoznaczne z patriotyzmem”.
Wszystkie wypracowane przez nauczycielki pomysły zostaną wydane w formie materiałów pokonferencyjnych Samorządna organizacja życia klasy w edukacji obywatelskiej.

Moim laboratorium jest dziecko
W dniach od 30 września do 2 października 2011 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Moszczance odbywała się ogólnopolska konferencja Moim laboratorium jest dziecko.
Organizatorem konferencji było Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta oraz szkoła w Moszczance. Patronat honorowy objął pan Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego. Patronat medialny „Życie
szkoły”- ogólnopolskie czasopismo pedagogiczne dla nauczycieli oraz „Tygodnik
Prudnicki”. W konferencji uczestniczyli - Janina Okrągły, posłanka na Sejm RP,
Artur Rolka, asystent marszałka województwa, Franciszek Fejdych, burmistrz
Prudnika, Maria Strońska, dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania
w Prudniku, partnerzy – pracownicy naukowi z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, dyrektorzy szkół, sołtys i Rada Rodziców.
Celem konferencji było upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych inspirowanych pedagogiką C. Freineta, które mają zmierzać do ulepszania jakości pracy szkoły.
W konferencji uczestniczyło 80 nauczycieli, którzy przybyli z Pomorza, Podlasia, Mazur, Mazowsza, Wielkopolski, Dolnego Śląska, Małopolski, Śląska i Opolszczyzny. Nauczyciele mieli możliwość wędrować po szkolnych zakamarkach, wymieniać doświadczenia oraz refleksje.
Dziecko w naszej szkole jest najważniejsze. To ono jest kimś specjalnym. Właśnie to podejście sprawia, że do szkoły przyjeżdżają nauczyciele z całej Polski, aby
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uczestniczyć w zajęciach otwartych, lekcjach pokazowych, licznych warsztatach.
To dla nich od 2006 r. organizujemy ogólnopolskie konferencje. Wszystko po to,
aby nauczyciele odnaleźli satysfakcję ze swojej pracy a dzieci wchodziły w kolejne dni swego życia coraz bardziej ciekawe świata, pełne optymizmu, wiary w swoje
możliwości, otwarte, twórcze. Tak jak dzieci z naszej szkoły.
Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance pod kierownictwem dyrektor Marzeny Kędry prezentowali realizowany od 2009 r. autorski
program Nowoczesna Edukacja – szkoła w działaniu. Zajęcia prowadzone wg
tego programu połączone z unikatowym cyklem zajęć proponowanych przez
nauczycielki, stanowią spójną metodę pracy szkolnej, a same dzieci są nieustannym źródłem inspiracji i nowych pomysłów programowych. Zajęcia pozwalają
dzieciom wszechstronnie się rozwijać, wyzwalają ich spontaniczną radość, uczą
współpracy w grupie, rozwijają twórcze myślenie. Przewodnią ideą programu
Nowoczesna Edukacja – szkoła w działaniu jest współdziałanie nauczyciela i rodziców w tworzeniu środowiska wychowawczego, oparte o następujące zasady:
l
stworzenie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez różnorodne
formy zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, inspirowane pedagogiką C. Freineta,
l
rozwój dziecka z respektowaniem jego naturalnego sposobu bycia,
l
praca w ramach modułów preferujących metody zabawy, sztuki, pedagogiki
artystycznej,
l
nauka nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, współpracy i rozwiązywania konfliktów,
l
bogate środowisko życia, dostarczające dzieciom różnorodnych doświadczeń i przeżyć.
Ponadto dyrektor szkoły przedstawiła edukacyjny dorobek placówki odnosząc się do słów C. Freineta „... dajcie dzieciom narzędzia pracy, kredki i farby, fiszki
do samodzielnych poszukiwań, książki do czytania, ogród, nie zapomnijcie o teatrze,
a szkoła stanie się w mgnieniu oka placem budowy i słowo praca nabierze całej
wspaniałości wiążąc pracę manualną z umysłową i społeczną”. Całość uzupełnił
film Jak zmieniać szkołę przygotowany przez dzieci i nauczycielkę Annę Włodarczyk.
Wykład Edukacja do współbycia i współdziałania wygłosiła prof. dr hab. Gabriela Kapica. Pani profesor w wykładzie rozważała: Homo cooperativus - wizja
człowieka współdziałającego; Teoretyczne aspekty idei współbycia i współdziałania; Proces kształtowania kompetencji kooperatywnych dzieci i młodzieży praktyczne odniesienia. Wykład spotkał się z żywym zainteresowaniem, podjęto dyskusję o kapitale społecznym i społeczeństwie obywatelskim. Wszyscy
zebrani zgodnie przyznali, że patologiczny indywidualizm uniemożliwia stworze-
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nie wspólnoty obywateli, prowadzi do braku otwartości, zaufania oraz szacunku dla innych. Oznacza również niechęć i coraz mniejsze dążenie do zrzeszania
się, kooperowania i współdziałania, wzbudza zawiść, antypatię, nieżyczliwość
oraz brak poszanowania dla wspólnego dobra. Edukacja obywatelska powinna
stwarzać uczniom możliwości dojrzewania społecznego. Powinna uwrażliwiać na
problemy i potrzeby innych ludzi oraz społeczności lokalnej. Przygotowywać do
roli aktywnego oraz odpowiedzialnego obywatela oraz wdrażać do współbycia,
współpracy i współdziałania.
Podczas konferencji odbywały się również zajęcia praktyczne – warsztatowe,
które prowadzili animatorzy PSAPCF, nauczycielki ze szkoły w Moszczance (E. Bury,
B. Hawron wraz z uczniem Michałem Górskim, A. Niedbalska, M. Żuk, G. Wawrzyniak wraz z rodzicami, M. Kędra) oraz doradca metodyczny. Warsztaty odbyły
się na poniższe tematy:
l
Włączanie rodziców w edukację swoich dzieci;
l
Istota i wartości swobodnego tekstu w rozwoju dziecka, możliwości;
- Karuzela kreatywności – swobodna ekspresja artystyczna;
- Doświadczenia poszukujące na matematyce;
- Frenietowskie planowanie pracy;
- Różne formy edukacji muzycznej.
Działania i doświadczenia podejmowane w szkołach przez nauczycieli stosujących techniki pracy freinetowskiej: planowanie pracy, różne formy ekspresji,
korespondencja międzyszkolna, doświadczenia poszukujące, fiszki autokorektywne, gazetka wychowawcza owocują opanowaniem przez uczniów kompetencji,
stanowiących kapitał społeczny współczesnych społeczeństw.
Ponadto konferencja była również okazją do promocji książki Włączanie
rodziców w edukację dzieci, która wydało Polskie Stowarzyszenie Animatorów
Pedagogiki C. Freineta oraz Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance.
W pierwszej części zamieszczono odpowiedzieć na pytanie jakie role, zakres
odpowiedzialności i mechanizmy komunikacji między rodzicami a szkołą warto
stworzyć, aby budować klimat demokracji obywatelskiej w szkole. W drugiej
części zaprezentowano doświadczenia rodziców i nauczycieli Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Moszczance, które są przykładem - jak rodzice stanowią dopełnienie dla swoich dzieci w procesie ich edukacji. Dzięki ich zaangażowaniu
szkoła stała się miejscem współpracy, wspólnych działań, które tworzą nową
jakość edukacji.
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Konferencję zakończył sobotni wieczór, wszyscy uczestnicy zwiedzali Muzeum Ziemi Prudnickiej oraz mieli okazję wysłuchać opowiadania pani dyrektor
Urszuli Rzepieli o dziejach Ziemi Prudnickiej.
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Lekcje europejskie prowadzone przez Macieja Janisza

Spotkanie uczniów z panem burmistrzem Franciszkiem Fejdychem

Spotkanie uczniów z panem starostą prudnickim Radosławem Roszkowskim
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Prace plastyczne uczniów klas I-III promujące Moszczankę

28 X 2012 r. odbył się w szkole
Konkurs Kiszenia Kapusty,
w którym wzięli udział
uczniowie, nauczyciele i rodzice.
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Troska o życie i zdrowie
zwierząt domowych
Pokazy psich piękności
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Troska o życie i zdrowie zwierząt domowych

Panie zajmujace się hodowlą pudli i yorków opowiadały o swojej pracy
i prezentowały osiagnięcia swoich pupili
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Maraton twórczej ekspresji

Uczniowie podczas prezentacji
swoich umiejętności
oraz zespołowych działań twórczych
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Uczniowie podczas prezentacji
swoich umiejętności
oraz zespołowych działań twórczych

Warsztaty poetyckie prowadzone przez
poetkę prudnicką Zofię Kulig

Spotkanie atorskie
z udziałem poety młodego pokolenia
Bartoszem Sadlińskim
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Moim laboratorium jest dziecko

Szkolnictwo w Republice Czeskiej
Współczesna pedagogika w Republice Czeskiej nawiązuje w swej idei do ruchu nowego wychowania, propagowanego i rozpowszechnionego na świecie
na przełomie lat 20 i 30 naszego stulecia. Niestety śmiałe teorie wychowawcze
propagowane przez zwolenników tego ruchu stłumił wybuch II Wojny Światowej i następujący po nim okres powojenny. Pomimo upływu ponad 50-ciu lat
wszystkie postulaty głoszone przez zwolenników ruchu nowego wychowania
pozostają nadal aktualne dla współczesnego szkolnictwa końca XX wieku. System szkolnictwa czeskiego radykalnie zmienił się po reformach wprowadzonych
w życie w 1997 roku. Podstawami nowej oświaty są następujące postulaty:
l
dziecko - postrzegane jako centrum wychowawczego kształcenia
l
nauczyciel - jest animatorem rozwoju sił i zdolności dziecka
l
aktywność uczenia się pobudzana przez praktyczne czynności oraz oświadczenia własne dziecka wolność nauczyciela i dziecka jako partnerów w szkole
l
nacisk na całościowe poznawanie wiedzy
Wyraźną cechą współczesnego szkolnictwa na świecie, jak również jest to
przyjęte w Republice Czeskiej, jest nieustanny proces demokratyzacji szkolnictwa.
Oprócz wymienionych już uprzednio postulatów model ten wyraża się w dążeniu,
aby możliwie jak największej liczbie dzieci i młodzieży zapewnić jak najdłuższy
pobyt w szkole. Zamiar ten jest realizowany przez stopniowe wydłużanie obowiązku szkolnego do 18 roku życia. Realizowane jest to poprzez wprowadzenie
kształcenia ogólnego do wszystkich czeskich szkół. Jest to przejaw potrzeb społecznych i wymogów rynku pracy, ponieważ istnieje tendencja do zatrudniania
ludzi o wysokich kwalifikacjach zawodowych, a takie można uzyskać jedynie
na podbudowie szerokiej wiedzy ogólnej. Sytuacja ta sprawia, iż rozbrzmiewają
krytyczne głosy wobec tego procesu, zarzucające przeładowanie programów nauczania.
W odróżnieniu od Polski, w Republice Czeskiej dziecko rozpoczyna naukę w szkole
powszechnej nie w wieku 7 lecz 6 lat, i z tego też powodu wychowanie przedszkolne nie może trwać dłużej niż 3 lata. System wychowania w czeskim przedszkolu nie różni się od systemu obowiązującego w Polsce. Główny nacisk jest
kładziony na wychowanie dziecka poprzez zabawę, a także integracje w grupie
z rówieśnikami. Podobna również sytuacja dotyczy szkół podstawowych, z tym
jednym wyjątkiem, że w Czechach szkoła powszechna trwa 9 lat, ze względu na
wiek dziecka rozpoczynającego naukę. Szkoła podstawowa dzieli się na: naucza-
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nie początkowe, trwające 5 lata, z wykorzystaniem blokowego systemu nauczania, oraz klasy wyższe. Wiele małych szkół wiejskich funkcjonuje jako placówki
niepełne, tzn. z niepełną liczbą klas, i ograniczone są wyłącznie do nauczania
początkowego w klasach I-V.
Analizując strukturę szkolnictwa ponad podstawowego w Czechach, gdzie
zajęcia odbywają się systemem przedmiotowym zaobserwować można istotne
zmiany dotyczące wzrostu ilości uczniów w szkołach ogólnokształcących (licea
ogólnokształcące i gimnazja) oraz maturalnych szkołach zawodowych, spadek
zaś w niepełnych szkołach zawodowych (szkoły zasadnicze). W stosunku do
tych ostatnich, władze zaczynają je powoli likwidować, a w tych które pozostały wprowadzona jest przynajmniej jedna klasa z programem średniej szkoły
zawodowej z podstawami nauczania ogólnotechnicznego. Zmiany w szkolnictwie zawodowym dotyczą głównie upadku tych szkół, a w szczególności ze stale
rosnącym bezrobociem absolwentów. Dostosowanie oświaty do potrzeb rynku
pracy polega nie tylko na rozwijaniu szkół zawodowych, ale głównie na rozwijaniu szkolnictwa ogólnokształcącego, które stwarza lepsze możliwości do dalszego
kształcenia, zdobywania kwalifikacji niż wyspecjalizowana szkoła zawodowa. W przypadku gimnazjum, to jest ono zróżnicowane ze względu na czas, w którym
uczniowie rozpoczynają w nim naukę. W przypadku, gdy zaczyna się po 9-cio
klasowej szkole powszechnej, to wówczas trwa 4 lata i przypomina liceum, może
jednak zaczynać się już po V klasie szkoły podstawowej i wówczas trwa 8 lat.
W takim przypadku można również ukończyć gimnazjum 6-cio letnie, a uczeń
kończący tą szkołę otrzymuje wykształcenie pół-średnie
W Czechach system szkolny jest zdecentralizowany. Jego podstawę stanowi znowelizowane w 1995 roku prawo oświatowe, które gwarantuje autonomię szkół, bezpłatny i obligatoryjny charakter edukacji podstawowej, bezpłatne
kształcenie na poziomie szkoły średniej i wyższej oraz prawo do tworzenia szkół
wyznaniowych i prywatnych (w roku szkolnym 1995/1996 działało 39 placówek
prywatnych i 16 wyznaniowych, co stanowi 1,3% wszystkich szkół). Na edukację
przeznacza się 5,9% PKB (1995). Do przedszkoli uczęszcza 88% dzieci w odpowiednim wieku.
9-letnia obowiązkowa szkoła podstawowa (Zakladni skola), mająca 2 stopnie:
pierwszy 5-letni i drugi 4-letni, dzieci rozpoczynają w niej naukę w 6. roku życia.
Edukacją na poziomie podstawowym jest objętych 100% dzieci. W kształceniu
na poziomie średnim bierze udział 92% młodzieży.
System kształcenia jest darmowy, jednak przedszkola często są opłacane przez
rodziców. To dlatego, że opieka nad dzieckiem jest często wliczone w młodszym
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wieku, a także rodziców chcąc zapewnić przewagi w zakresie wykształcenia. Państwo płaci również ubezpieczenie zdrowotne dla studentów do 26 roku życia.
Rok szkolny rozpoczyna się w pierwszy dzień tygodnia września i kończy ostatniego tygodnia czerwca. Jest on podzielony na dwa semestry z egzaminem na
koniec każdego okresu.
Szkoła podstawowa
Pierwszy etap edukacji formalnej następuje pomiędzy klasami 1-5. Zajęcia
zazwyczaj składają się z języka czeskiego i literatury, matematyki, angielskiego,
fizyki, historii i wychowania fizycznego. Szkoła odbywa się zwykle w godzinach
od 8:00 - 13:30.
Gimnazja
Klasy 6-9 maja być w tej samej szkole (szczególnie w mniej zaludnionych regionach). Na tym etapie uczniowie klas coraz trudniej, i kilka nowych przedmiotów są dodawane. Na przykład, nauki dzieli się bardziej wyrafinowane w chemii,
biologii, fizyki, itp. Uczniowie zaczynają rozdzielać się na ich ostateczne edukacji
przeznaczenia, czy to jest szkoła zawodowa lub uniwersytet.
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Školství v České republice
Moderní pedagogika v České republice vychází v myšlenky hnutí nové
výchovy, populární a rozšířené ve světě na přelomu 20. a 30. let století. Bohužel
odvážné výchovné teorie propagované jeho stoupenci byly ztlumeny propuknutím Druhé světové války a následujícím poválečným obdobím. I přes uplynutí
více než 50-ti let jsou hlavní myšlenky stoupenců hnutí nové výchovy aktuální
i nadále pro současné školství konce XX. a začátku XXI. století. Systém českého
školství se radikálně změnil po reformách zavedených v roce 1997. Základy nového školství jsou následující postuláty: dítě je centrem výchovného vzdělávání,
učitel je animátorem rozvoje sil a schopností dítěte, aktivita učení je podporována praktickými činnostmi a zkušenostmi dítěte, svoboda učitele a dítěte jako
partnerů ve škole a důraz na celkové získávání vědomostí.
Významnou vlastností moderního školství ve světě, jak je tomu i v České
republice, je nepřetržitý proces demokratizace školství. Kromě již zmíněných postulátů se tento model projevuje úsilím zajistit co nejdelší pobyt ve škole co největšímu počtu dětí a mládeže. Tento cíl je splňován postupným prodlužováním
povinné školní docházky až do věku 18-ti let. Je to realizováno zaváděním do
všech škol všeobecného vzdělávacího programu. Je to způsobeno sociálními potřebami a požadavky trhu práce, existuje totiž tendence zaměstnávat lidi s vysokými
odbornými kvalifikacemi. Tyto kvalifikace je možné získat pouze na základě širokých všeobecných vědomostí. Tato skutečnost je příčinou toho, že se ozývají
kritické ohlasy o přeplnění učebních osnov. Na rozdíl od Polska, v České republice
dítě začíná výuku na základní škole ve věku 6 let (a ne 7), proto také předškolní
docházka nemůže trvat déle než 3 roky. Systém výchovy v českých mateřských
školách se neliší od systému, který platí v Polsku. Hlavní důraz je kladen na
výchovu dítěte prostřednictvím her a na integraci ve skupině vrstevníků. Podobná (jako v Polsku před reformou školství) situace platí také na základních školách,
s tou výjimkou, že v Česku trvá základní školní docházka 9 let z důvodu nižšího věku dítěte začínajícího docházku. Základní škola je rozdělena na: primární
vzdělávání, které trvá 5let a využívá blokový systém výuky a vyšší třídy. Mnohé
menší školy na vesnicích působí jako neúplná zařízení s neúplným počtem tříd
a jsou omezeny výhradně na primární vzdělávání ve třídách I-V. Pokud analyzujeme strukturu základního školství České republice, kde výuka probíhá předmětovým systémem, je možné pozorovat významné změny v množství žáků 58
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zvýšení ve všeobecně vzdělávacích školách (všeobecná gymnázia) a maturitních
odborných školách a snížení v nematuritních středních odborných učilištích. Ty
poslední jsou státem postupně likvidovány a ve zbylých se zavádí alespoň jedna
třída s programem střední odborné školy se základy technické výuky. Změny ve
odborném školství se týkají hlavně uzavírání těchto škol obzvlášť se zvyšující se
nezaměstnaností absolventů. Přizpůsobení systému vzdělávání potřebám pracovního trhu spočívá nejen v rozvíjení odborných škol, ale hlavně všeobecně
vzdělávacího školství, které dává lepší možnosti dalšího vzdělávání a získávání
kvalifikací než specializovaná odborná učiliště. V případě gymnázií, jsou rozdělená podle období, kdy v nich žáci začínají výuku. V případě, kdy gymnázium
začíná po 9-leté, výuka trvá 4 roky a připomíná polské lyceum. Může ale začínat
také již po V. třídě základní školy a trvat 8 let. Existují také šestiletá gymnázia. V případě ukončení kratší doby výuky získává student poloviční střední vzdělání.
V České republice je systém školství decentralizován. Jeho základem je školský zákon novelizovaný v roce 1995. Ten školám zaručuje autonomii, bezplatnou a povinnou podobu základního vzdělávání, bezplatné vzdělávání na úrovni
střední a vysoké školy a právo na tvoření církevních a soukromých škol (ve školním roce 1995/1996 působilo 39 soukromých a 16 církevních zařízení, tedy 1,3%
všech škol). Na vzdělávání je určeno 5,9 % HDP (1995). Mateřské školy navštěvuje 88% dětí v příslušném věku. Devítiletá povinná školní docházka (Základní škola) má 2 stupně: první 5-letý a druhý 4-letý. Děti v ní začínají výuku ve věku šesti
let. Vzdělávání na základní úrovni zahrnuje 100 % dětí. Středního vzdělávání se
účastní 92% mládeže. Systém vzdělávání je bezplatný, mateřské školy jsou ale často placené rodiči. Je tomu tak, protože předškolní péče často zahrnuje děti v mladším
věku. Stát platí také zdravotní pojištění pro studenty do 26 let. Školní rok začíná
v prvním týdnu září a končí v posledním týdnu června. Je rozdělený do dvou
semestrů se zkouškami na konci každého z nich.
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Základní škola a Mateřská škola Jindřichov,
okres Bruntál
Vzdělávací programy: Vz ŠVP ZV „Radost z poznání”
Historie školy
Školní budova byla vystavěna v roce 1929 nákladem 1 480 000,- Kč, stavitelem byl Adolf Rieger. Sloužila pro školu obecnou a měšťanskou.
Válečnými událostmi byl rozbit větší počet oken, rozbity byly některé dveře,
pomůcky byly buď poškozeny, ztraceny, nebo se pro své německé označení na
české škole nehodily a musely být vyloučeny.
V nově otevřené měšťanské škole
začalo vyučování dne 6. září 1945. Byly
zřízeny čtyři třídy: 2., 3., 4. a jednoroční
učební kurz. Školu navštěvovalo celkem 62 dětí a učitelský sbor měl celkem 5 učitelů.
Členové učitelského sboru (zleva):
Jitka Čepeláková, Vlasta Hadámková,
Jindřich Hadámek - ředitel školy, Anna
Badalíková, Marie Zatloukalová.
K nejvýznamnějším akcím tohoto
školního roku patřila vánoční besídka, školní oslava 96-tých narozenin
prvního československého presidenta
Tomáše Garigua Masaryka, školní akademie v rámci oslav ukončení druhé světové války a dvoudenní školní výlet na
nejvyšší horu Jeseníků Praděd.
Dne 26. října 1945 vytloukli neznámí pachatelé 73 okenních tabulí ve školní
tělocvičně.
12. prosince 1945 byla založena Tělocvičná jednota „Sokol”. 28. října 1945 byla
uspořádána první poválečná oslava státního svátku Svazem české mládeže. V týž
den byl zahájen provoz na trati Krnov - Jindřichov ve Slezsku. S prvním vlakem
přijela z Krnova hudba a byl uspořádán průvod vesnicí k Místnímu národnímu
výboru v Jindřichově.
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23. ledna 1946 byl proveden první odsun Němců. Vlakem bylo odsunuto asi
460 občanů německé národnosti do amerického okupačního pásma v Bavorsku.
Poslední odsun místních Němců byl 25. listopadu 1946. Tímto dnem se stává
obec Jindřichov ryze českou. V obci byli ponecháni místní Němci, kteří prokázali
svým chováním za války činnost protinacistickou, případně byli za své smýšlení
německými úřady pronásledováni.
2. května 1946 bylo zahájeno pravidelné denní vyvařování přesnídávek pro
žactvo školy obecné a měšťanské. Podávalo se kakao s přídavkem sušených vajec. Vyvařování bylo umožněno Okresní péčí o mládež v Krnově, která poskytla
finanční podporu ve výši 4 000,- Kč a naturálie (sušené mléko, sušená vejce a kakao,
které dodala do republiky organizace UNRRA).
19. srpna 1946 se vesnicí přehnala prudká větrná bouře. Středem obce v prostoru asi 300 metrů širokém, od školní budovy směrem k Janovu, vznikla větrná smršť a celý tento prostor zpustošila. Bylo úplně zničeno 7 statků i s hospodářskými budovami, větší počet domů (asi 30) byl vážně poškozen. Na školní
budově byla poškozena střecha, strženo asi 15 m2 krytiny, rozbito bylo 98 okenních tabulí, roztříštěno 6 okenních rámů a dřevník na školním dvoře byl úplně
rozmetán. Celková škoda na školním majetku činila asi 35 000,- Kč.
Ve školním roce 1946–1947 navštěvovalo školu celkem 97 žáků. Výuka byla
opět organizována ve čtyřech třídách (1., 3., 4. a JUK - jednoroční učební kurz).
26. listopadu 1946 se opět přehnala přes obec prudká větrná bouře, která zde
způsobila mnoho škod na střechách a oknech. Ve školní budově bylo rozbito 29 okenních tabulí a roztříštěno 5 okenních rámů. 18. dubna 1947 vznikl v sousedství školy v domě čp. 62 požár, při kterém vyhořela stodola, kterou zapálily děti. Školní
budova naštěstí zůstala nepoškozena.
11. března 1947 byla provedena lékařská prohlídka všech žáků. Bylo zjištěno,
že značná část žáků trpí TBC, nebo je k této nemoci náchylná, 90% žáků mělo
vadný chrup, v 5 případech byl zjištěn svrab. V zimním období od 26. listopadu
do konce května 1947 bylo pro sociálně chudé a přespolní žáky vyvařováno kakao a polévky. Akci finančně podporovala hlavně Opm v Krnově, která přispěla
na akci částkou 8 000,- Kč a v naturáliích přispěla obec (sušené mléko, kakao,
sušená vejce, polévkové konzervy). Celkový náklad na tuto akci činil 16 800,- Kč.
Schodek byl uhrazen z příspěvků žáků.
12. března byl ustanoven místní sportovní klub SK Jindřichov, který zahájil
svou činnost kopanou na školním hřišti.
První oslava Dne matek byla připomenuta školní oslavou v květnu roku
1947. Ve dnech 20. a 21. června byl podniknut dvoudenní školní výlet na Králický
61

Vlastimil Adámek

Sněžník a do Jeseníku. Po celý školní rok měla škola k dispozici promítací přístroj
z Holčovic a pravidelně každý měsíc byly promítány ve škole tři úzké filmy. Jednou měsíčně byl promítán film pro žactvo v místním biografu.
20. května 1947 byla nově ustanovena Újezdní školní rada. Předsedou byl
zvolen za přítomnosti okresního školního inspektora pana Františka Marka pan
Jaroslav Kořínek, rolník v Jindřichově. Školní obvod nebo-li újezd tvoří obce Jindřichov ve Slezsku, Arnultovice, Janov, Petrovice. Kromě jmenovaného újezdu
navštěvovaly měšťanskou školu žáci z Vysoké, Bartultovic a Pitárné. Ve školním
roce 1946-1947 navštěvovalo školu celkem 97 žáků.
9. května 1948 na oslavu Dne vítězství byla zasazena před školní budovou
„Lípa svobody”. Program vyplnili hlavně žáci měšťanské školy.
8. května 1949 byl slavnostně odhalen v zahradě před školní budovou pomník „Obětem druhé světové války”, který byl postaven místní skupinou Svazu
bojovníků za svobodu.
15. prosince 1949 nebylo vyučování, protože se žáci pro prudkou vichřici nemohli dostavit do školy. Bylo rozbito 28 okenních tabulí, 4 okenní rámy a značně
byla poškozena krytina střechy.
13. března 1950 bylo slavnostně zahájeno vysílání školního rozhlasu. Aparatura školního rozhlasu byla zakoupena a instalována Sdružením rodičů a přátel
školy. Celkový náklad činil 58 000,- Kčs.
Ve školním roce 1954–1955 byly při škole zřízeny třídy pro děti korejské národnosti, kterých zde bylo 163, zřízena byla jedna třída pro děti národnosti řecké.
Celkem školu navštěvovalo 526 dětí.
Základní škola prošla řadou změn.
V současné době jsou zde učebny pro
výuku fyziky, chemie, výpočetní techniky s připojením na internet, technických činností, je zde cvičná kuchyň pro
děvčata. Součástí školy je také tělocvična. Školní družina a 1. - 3. ročník
jsou umístěny v budově čp. 506, kde
je rovněž učebna výpočetní techniky.
Vyučují se 2 cizí jazyky: anglický jazyk
a německý jazyk.
V roce 2005 obdržela Základní škola Jindřichov dotaci z ministerstva financí
v částce 6,75 mil. na rekonstrukci topení v mateřské škole a rekonstrukci prostor
v budově pro školní družinu a učebny 1.-3. třídy. Obec jako zřizovatel se podílela
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částkou 750 000 Kč. Celková dotace tedy činila 7,5 mil. Kč. Z těchto prostředků
byla provedena výměna oken, zavedeno plynové topení místo akumulačních
kamen, zrekonstruováno stávající elektrické vedení, zrenovováno sociální zázemí, položeny nové dlažby, vyměněno linoleum a koberce. Do vybavení učeben, šaten a výdejny stravy bylo poskytnuto z rozpočtu školy 350 000 Kč.
Základní filosofie školy
Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho
věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání
dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující
učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit především důkladné procvičení
a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu.
V rámci své každodenní praxe se zaměřujeme ny tyto oblasti:
Zdraví
Dbát o jeho rozvoj, zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní
typy dětí. Zamezit tomu, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků
ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při
tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy.
Pokračovat v projektu ZDRAVÁ ŠKOLA. Ve spolupráci s odbornými institucemi mapovat průběžně zdravotní stav žáků školy a na základě výsledků provádět
potřebné změny - v režimu žáků a v materiálním vybavování školy. Důraz klást
na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro práci žáků i zaměstnanců.
Evidovat žáky zdravotně postižené, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků
informováni všichni vyučující žáka. Problematiku zdravotních problémů žáků
a specifických vývojových poruch zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a porad. Výchovný poradce bude evidovat všechny tyto žáky,
sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření.
Vzdělávání pedagogů v oblasti péče o děti integrované a se SVPUCH bude
prioritou DVPP.
Pozornost věnovat hlavně estetičnosti pracovního prostředí žáků a vyučujících - třídy ponechávat od 5. do 9. ročníku ve stejných místnostech, při objednávkách nábytku a při plánování rozpočtu přidělovat prostředky na vybavení
tříd.
63

Vlastimil Adámek

Poznatky a dovednosti
Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich
samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech.
Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití
učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti.
Pracovat podle klasifikačního řádu školy, ověřit jeho účinnost a dodržování,
reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při klasifikaci žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti
systematické přípravy.
Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole
během vyučování, snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou.
Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech
předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu
žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě.
Oblast sociální, životních hodnot
Výrazně diferencovat hodnocení a klasifikaci chování žáků. Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky.
Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a klasifikace chování využívat spolupráci s rodiči,
policií, odborem sociální péče obecního úřadu.
Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky - zda
se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Sledovat jakým způsobem
to činí, zda ve všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a individuální
cestu vývoje. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich
rodičů při jednání s pracovníky školy.
V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image
školy, propagace její práce na veřejnosti. Každý pedagog by měl v rámci výuky
svého předmětu nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat k vytvoření
kladného vztahu žáka k předmětu, nejlepší, hledat nové formy práce, propagovat
svoji činnost na veřejnosti.
Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich nově zkoušené formy práce, pro jejich mimovyučovací aktivity.
Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční
vybavení učeben a organizačních forem vyučování.
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Sportovní výuka
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Plastove hodiny (lekcje plastyki)

Zábava a hry (gry i zabawy)
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Lekce o městě (lekcje o mieście)
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