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Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy oświaty!

Jak się domyślam, uroczyście zakończyliście już  
w Waszych szkołach zajęcia edukacyjne, a cisza, która 
zapanowała na korytarzach oznaczać może tylko 
jedno – WAKACJE. Zapewne też wielu z Was przy-
jęło tę wiadomość z ulgą albo poczuciem, że wresz-
cie będzie można coś zrobić. Niewątpliwie ostatnie 
dni szkolnej edukacji przypominały sportowy finisz 
z kibicami w tle, a w tym szaleńczym biegu wystar-
towali wszyscy – i uczniowie i nauczyciele. Jedni  
i drudzy próbowali nadrobić zaległości, uporządko-
wać sprawy, wywiązać się z podjętych zobowiązań, 
dając tym samym wyraz gotowości do klasyfikacji 
i promowania. Podobnie jak w sportowych zmaga-
niach, jedni też dobiegli do mety z pierwszą lokatą, 
inni zajęli dalsze miejsca. Ale w sporcie ważne jest 
nie tylko samo zwycięstwo, raczej akt odwagi zmie-
rzenia się z własnymi słabościami. Wielki wysiłek… 

Wszystko po to, by można było wszystko dopiąć na 
ostatni guzik, aby odczuwać dziś albo niekłamaną 
satysfakcję, albo wielką ulgę. W codziennym biegu 
niewiele czasu mamy na refleksję i podsumowanie 
tego, co udało nam się dokonać. Jedną z okazji, 
która pozwala zatrzymać się, spojrzeć w przeszłość 
i pomarzyć o przyszłości, jest koniec lub początek 
czegoś. Jest on też zapewne okazją do dokonywa-
nia oceny i celebrowania dotychczasowych osiągnięć  
oraz wyznaczenia nowych zadań i celów, czy to w życiu 
prywatnym czy zawodowym. Jestem przekonana, że 
etap planowania zawsze jest przed nami.

 Na razie więc odpoczywajcie, najlepiej oczywi-
ście w tle z palmami, albo z książką i dobrą muzyką. 
Bezpiecznych wakacji i powrotów. 

Małgorzata Rauch 
Podkarpacki Kurator Oświaty 
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Konkursy przedmiotowe 
organizowane przez 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
w roku szkolnym 2018/2019

W dniu 5 czerwca br. w Wojewódzkim   
 Domu Kultury w Rzeszowie odby-

ła się uroczysta Gala podsumowania Kon-
kursów Przedmiotowych organizowanych 
przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
dla uczniów szkół podstawowych i uczniów 
gimnazjów w roku szkolnym 2018/2019. 

Podczas uroczystości Pani Ewa Leniart – 
Wojewoda Podkarpacki wspólnie z Panią  

Małgorzatą Rauch – Podkarpackim Kura-
torem Oświaty wręczyły 108 Statuetek  
Prymu laureatom konkursów i 70 wyróż-
nień WYBITNY LAUREAT zwycięzcom kon-
kursów oraz dyplomy dla nauczycieli przy-
gotowujących ich do konkursu. 
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W roku szkolnym 2018/2019 do I etapu konkur-
sów przedmiotowych przystąpiło 19 803 uczniów  
z 802 (74 %) szkół podstawowych oraz 9975 
uczniów z 447 (77 %) gimnazjów i klas dotychcza-
sowego gimnazjum. 

Dla szkół podstawowych zostało zorganizowanych 
10 konkursów z następujących przedmiotów: język 
polski, język angielski, język francuski, język nie-
miecki, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, 
matematyka. Natomiast gimnazjaliści uczestniczyli 
w 13 konkursach: matematycznym, polonistycz-
nym, języka angielskiego, historycznym, biolo-
gicznym, geograficznym, chemicznym, fizycznym, 
informatycznym, języka niemieckiego, języka fran-
cuskiego, języka hiszpańskiego, języka ukraińskiego.

Statuetki Prymu otrzymało 54 (w tym 48 osób) 
najlepszych konkursowiczów ze szkół podstawo-
wych, a w kategorii gimnazjów 54 zdobywców I, II, 
III miejsca.

Wyróżnienia tytułem Wybitnego Laureata 
(wielokrotni laureaci – co najmniej dwukrotni) 
otrzymało 35 uczniów podkarpackich szkół pod-
stawowych i 35 uczniów gimnazjów i klas dotych-
czasowego gimnazjum. Tytuł laureata otrzymało 
346 uczniów szkół podstawowych oraz 270 uczniów 
gimnazjów i klas dotychczasowego gimnazjum.  
Tytuł finalisty otrzymało 438 uczniów szkół pod-
stawowych oraz 348 uczniów gimnazjów i klas do-
tychczasowego gimnazjum.

Szkoły, które efektywnie wspierają sukces ucznia 
nagradzane są Certyfikatem Szkoła przyjazna uta-
lentowanym uczniom. W roku szkolnym 2018/2019 
tytuł ten potwierdził wyróżniające się warunki stwo-
rzone uczniom przez szkołę w dziedzinie rozwijania 
zdolności i osiągania sukcesów w konkursach przed-
miotowych organizowanych przez Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych. 

W roku szkolnym 2018/2019 Certyfikat uzyskała 
szkoła, która osiągnęła wymaganą liczbę laureatów 
w stosunku do ogólnej liczby uczniów (bez oddziału 
przedszkolnego), określoną w Zarządzeniu Podkar-
packiego Kuratora Oświaty w sprawie regulaminu 
przyznawania szkołom Certyfikatu Szkoły przyjaznej 
utalentowanym uczniom, a mianowicie:

Szkoła Podstawowa
Liczebność uczniów 

w szkole
Liczba 

laureatów
do 100 2

101-200 3
201-300 4
301-400 6

powyżej 400 7



13

MERITUM  Pismo Podkarpackiego Kuratora Oświaty

W roku szkolnym 2018/2019 
Certyfikat Szkoła przyjazna utalentowanym uczniom 

uzyskało 
13 szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego:

L.p. Szkoła Liczba 
laureatów

1. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Dębicy 19

2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Mielcu 14

3. Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Prezentek w Rzeszowie 13

4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy 7

5. Społeczna Szkoła Podstawowa im. Małego Księcia w Tarnobrzegu 6

6. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu 6

7. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Stalowej Woli 5

8. Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu 5

9. Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej 3

10. Szkoła Podstawowa w Żyrakowie 3

11. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach 3

12. Szkoła Podstawowa Montessori w Boguchwale 2

13. Szkoła Podstawowa nr 8 w Dębicy 2

Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, 
Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator 
Oświaty – Gala Laureatów Konkursów 
Przedmiotowych w roku 2018/2019, 
Rzeszów, 5 czerwca 2019 r.

W roku szkolnym 2019/2020:

• będą wprowadzone nowe konkursy dla uczniów szkół podstawowych:
z języka hiszpańskiego, języka ukraińskiego oraz informatyki;

• odbędą się kolejne edycje konkursów: Podkarpacki Baltie, GG ROBOT. Opracowanie: 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Wydział Rozwoju i Wsparcia Edukacji
Oddział Wspomagania i Innowacji

Fot. z archiwum KO
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Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczy-
cieli oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z za-
sobów dostępnych w sieci stanowiło w roku szkolnym 
2018/2019 jeden z kierunków realizacji polityki oświa-
towej państwa. Międzynarodowe projekty eTwinning są 
wartościową propozycją, która pomaga podnosić jakość 
pracy szkoły, zwiększa skuteczność nauczania oraz jest 
realizacją priorytetów Ministra Edukacji Narodowej.

Współczesna szkoła podlega ustawicznym zmianom, 
podobnie jak ma to miejsce w otaczającym nas świecie. 
Zjawisko globalizacji i postęp technologiczny przyczynił 
się do otwarcia szkół na współpracę z innymi placówka-
mi, w tym również za granicą. Wszystko to prowadzi do 
rozwijania u uczniów kompetencji, które potrzebne im 
będą na zmieniającym się rynku pracy oraz w sytuacjach 
wymagających dalszego rozwoju zawodowego. Ostatnie 
badania dowodzą, że ⅔ zawodów, które będą potrzeb-
ne w przyszłości, nie są nikomu znane. To dowód na 
to, jak duża odpowiedzialność spoczywa na szkole i jak 
ważna jest rola nauczycieli, którzy do tych zmian mają 
przygotować uczniów. Szkoła powinna być miejscem,  
w którym uczniowie poznają sposoby i zasady zdobywania 
tej wiedzy. Rozwijanie kompetencji powinno iść w parze 
z troską o bezpieczeństwo i zdrowie młodego pokolenia. 
Żeby sprostać temu celowi oczekuje się, że nauczyciele 
będą podejmowali takie działania, dzięki którym młody 
człowiek bez trudu odnajdzie się w społeczeństwie zdomi-
nowanym przez nowe technologie. Takie starania podej-
mują grupy nauczycieli z tarnobrzeskich szkół - z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika oraz Szkoły 
Podstawowej nr 4 - zaangażowani w program eTwinning, 
który umożliwia rozwój współpracy partnerskiej oraz do-
skonalenie zawodowe nauczycieli.

Międzynarodowe projekty edukacyjne w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Tarno-
brzegu

Od 2008r. szkoła bierze czynny udział w projektach 
eTwinning. Pierwsza inicjatywa ze szkołami we Włoszech 
i Rosji – Co liczy się w Twoim życiu? zwyciężyła w Ogól-
nopolskim Konkursie eTwinning w kategorii uczniów  
16-19 lat. Oprócz tematycznej dyskusji na forum, ucznio-
wie spotykali się „na żywo” na sesjach na Skypie, tworzyli 
dla siebie webquesty oraz wspólnie opracowywali wie-
lojęzyczny słownik wzbogacony materiałami filmowymi 
i zdjęciami. Ta sama tematyka podjęta została podczas 
dwóch kolejnych edycji tego projektu w latach 2016-2017. 
Tym razem grupa partnerska obejmowała 5 szkół z Azji 
(Indie, Malezja, Indonezja, Filipiny i Wietnam) i 5 szkół 
z Europy (Rumunia, Włochy, Grecja, Litwa i Polska).  

W obydwu edycjach wzięło udział ponad 400 młodych 
ludzi z dwóch kontynentów. Pracowali oni nad kolejnymi 
zadaniami na zamkniętej grupie FB. Przygotowali propo-
zycje logo projektu, a następnie w demokratycznym gło-
sowaniu wybrali najlepsze. Wspólnie opracowali manifest 
skierowany do młodych ludzi z całego świata, świętowali 
takie uroczystości jak Dzień Zakochanych, Dzień Matki  
i Dzień Holokaustu, stworzyli kolekcję zdjęć, dzieł sztuki, 
filmów i piosenek nawiązujących do tematyki przedsię-
wzięcia, zebrali ponad 80 wartości dla nich ważnych i na 
tej bazie opracowali wielojęzyczny słownik, przygotowy-
wali dla siebie quizy na Kahoocie i wymieniali się nimi. 
W 2018 r. podczas konferencji Fundacji Azja-Europa na 
Uniwersytecie w Zug w Szwajcarii projekt zdobył główną 
nagrodę the Gold Awards. 

Przez ostatnie trzy lata „Kopernik” zaangażowany jest 
w projekt Erasmus+ Świadkowie II wojny światowej,  
w ramach którego wraz z partnerami z Finlandii, Holandii 
i Grecji młodzież przeprowadziła ponad 200 wywiadów  
z osobami pamiętającymi czasy II wojny światowej. Wywia- 
dy przetłumaczone zostały na język angielski i mogą być  
wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów na całym świe-
cie - www.ohie.eu. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę odwie-
dzając obozy koncentracyjne i tranzytowe, muzea holokau-
stu w Holandii, Grecji i Polsce oraz biorąc udział w zajęciach 
prowadzonych przez specjalistów. Podczas wizyty wszystkich 
partnerów w Polsce uczestnicy projektu wzięli udział w sesji 
naukowej w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega. 
Opracowane zostały także scenariusze lekcji wykorzystują-
cych nagrane wywiady.

Dzięki zaangażowaniu liceum w ponad 20 projektów 
eTwinning i kilkanaście innych międzynarodowych ini-
cjatyw, szkoła odznaczona została w 2018r. tytułem Szkoły 
eTwinning, a jej projekty przedstawiane są jako przykłady 
dobrych praktyk na międzynarodowych konferencjach, 
seminariach kontaktowych eTwinning oraz warsztatach 
dla nauczycieli na Uniwersytecie Warszawskim. 

Szerokie zaangażowanie w pracę projektową możli-
we jest również dzięki ciągłemu podnoszeniu kwalifi-
kacji przez kadrę szkoły. W ostatnich latach nauczyciele  
z „Kopernika” wzięli udział w dwóch projektach Erasmus+ 
- KA1, w ramach których podnosili swoje kompetencje 
dydaktyczne, nauczyli się efektywnie korzystać z nowych 
technologii oraz w ramach „job shadowing” czerpali z do-
świadczeń w placówkach w Islandii i Portugalii. To wszyst-
ko przyczyniło się do znaczącej internacjonalizacji szkoły  
i otwarcia jej na nowości metodyczno-dydaktyczne.

PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

Edukacja na miarę XXI wieku (cz. I)

Opracował: Adam Stępiński 
nauczyciel LO w Tarnobrzegu, 

ambasador programu eTwinning


