Porozmawiajmy o oświacie
35 debat poświęconych edukacji w województwie kujawsko – pomorskim to efekt
udziału 100 dyrektorów placówek oświatowych wraz z pracownikami jst w kursie
Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości
Wszyscy znają się na polityce, leczeniu i edukacji. Czy to oznacza, że każdy może być
politykiem, lekarzem czy nauczycielem? Kto powinien zabierać głos w sprawie oświaty, a kto
podejmować decyzje związane z wyposażaniem szkoły, sposobem organizowania i
prowadzenia zajęć…?
Jakie działania należy podjąć, aby szkoła była miejscem na miarę XXI wieku, w którym
uczniowie bezpiecznie rozwijaliby swoje pasje, a nauczyciele mieli odpowiednie warunki do
prowadzenia atrakcyjnych zajęć? Co zrobić, żeby placówka była nowoczesna i nie kojarzyła
się z nudą i pożółkłymi zeszytami? Odpowiedź nie jest ani łatwa, ani prosta, ale może warto
wykorzystać efekt domina – popchnąć pierwszą kostkę, która poruszy pozostałe.
100 dyrektorów i pracowników jst od września do końca listopada 2010 r. wzięło udział w
kursie doskonalącym Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości w ramach komponentu I
projektu Klucz do uczenia – program wsparcia kujawsko – pomorskich nauczycieli
Priorytet IX : Działanie 9.4 PO KL.
Głównym celem zajęć było przygotowanie do przeprowadzenia w swoim środowisku
debat, zebrań, spotkań poświęconych różnym zagadnieniom oświatowym. Uczestnicy zostali
wyposażeni w narzędzia, metody służące określaniu celów, planowaniu działań,
przewidywaniu przeszkód. W sprzyjających warunkach ośrodka Caritas w Przysieku
niedaleko Torunia opracowali scenariusze debat. Tak przygotowane grupy wróciły do swoich
placówek, a po około miesiącu … odbyła się druga część kursu i prezentacja sprawozdań z
przeprowadzonych spotkań.
Efekty przeszły najśmielsze oczekiwania. Przeprowadzono aż 35 debat oświatowych. Sami
organizatorzy byli zaskoczeni pozytywnym oddźwiękiem i zainteresowaniem środowiska
lokalnego tematyką oświatową. W spotkaniach brali udział zarówno nauczyciele, jak i
uczniowie, rodzice, a także przedstawiciele władz gminy oraz organizacji współpracujących
ze szkołami. Wykorzystano materiały multimedialne, skłaniające do refleksji o
przygotowywaniu ucznia do życia w świecie, którego nie znamy. Skala, zasięg, cele
poszczególnych debat były bardzo różne. Łączy je jedno – aktywizacja i integracja
środowiska lokalnego wokół tematyki związanej z edukacją. Wspólne zastanawianie się nad
rolą i miejscem oświaty w rozwoju i kształtowaniu lepszego jutra w konkretnym miejscu dla
konkretnej społeczności.
Cele, jakie zostały wyznaczone przez organizatorów debat to, np.:
- zebranie opinii o możliwościach gminy poprawy jakości edukacji dzieci i młodzieży
- wypracowanie gminnej strategii rozwoju oświaty
- zdobycie środków na wyposażenie placówki
- wyznaczenie celów do rozwoju szkoły
- poznanie oczekiwań rodziców i uczniów wobec lokalnych placówek
- opracowanie koncepcji pracy szkoły w kolejnych latach
Podczas zebrań zastosowano warsztatowe metody pracy: analizę SWOT, dywanik pomysłów,
pracę w grupach.
Sprawozdania z debat można obejrzeć na stronie www.klucz-do-uczenia.torun.kpcen.pl

Uczestnicy kursu podkreślali, że warto było podjąć trud przygotowania i przeprowadzenia
debat oświatowych. Osoby zaproszone na spotkania do szkół, ośrodków gminnych
pozytywnie odniosły się do inicjatywy uczestników kursu i wyraziły chęć uczestniczenia w
kolejnych spotkaniach. Debata okazała się formą, podczas której można pochwalić się
osiągnięciami, porozmawiać o problemach i, co najważniejsze, podjąć kroki, aby placówki
oświatowe nadążały za zmianami cywilizacyjnymi.
Najważniejsze, co będzie działo się dalej - pierwsza kostka domina popchnęła już następną…
W gminach, szkołach rozpoczął się proces uświadamiania sobie roli edukacji w kształtowaniu
lepszej przyszłości i potrzeby inwestowania w nią.
Zapraszamy dyrektorów i pracowników jst związanych z oświatą do udziału w kolejnych
edycjach kursu Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości w 2011roku.
Ewa Kondrat, specjalista ds. organizacyjnych
Materiały z przeprowadzonych debat można obejrzeć w zakładce Filmy i prezentacje na
stronie www.klucz-do-uczenia.torun.kpcen.pl

