
    

Debata ŚrodowiskowaDebata Środowiskowa
„Od lepszej edukacji do „Od lepszej edukacji do 

lepszej przyszłości”lepszej przyszłości”
Kiedy? 4 października 2010r., Kiedy? 4 października 2010r., 

w godz. od 13.00 do 15.00w godz. od 13.00 do 15.00
Gdzie? W Sali Sesyjnej Urzędu    Gdzie? W Sali Sesyjnej Urzędu    

Gminy w CzernikowieGminy w Czernikowie



    

Cel DebatyCel Debaty: Zebranie opinii o możliwościach : Zebranie opinii o możliwościach 
Gminy dotyczących poprawy jakości Gminy dotyczących poprawy jakości 

edukacji dzieci i młodzieżyedukacji dzieci i młodzieży
Zaproszeni Goście:Zaproszeni Goście:
Wójt Gminy CzernikowoWójt Gminy Czernikowo
Komisja OświatyKomisja Oświaty
Dyrektorzy Szkół i PrzedszkolaDyrektorzy Szkół i Przedszkola
Kierownik GOPS Kierownik GOPS 
Kierownik Komisariatu Policji w Kierownik Komisariatu Policji w 
CzernikowieCzernikowie
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dyrektor Biblioteki Publicznej w 
CzernikowieCzernikowie
Pracownicy Zespołu Obsługi SzkółPracownicy Zespołu Obsługi Szkół
Przedstawiciele Rad Pedagogicznych szkół Przedstawiciele Rad Pedagogicznych szkół 
z terenu Gminy Czernikowoz terenu Gminy Czernikowo
Przedstawiciele Rad Rodziców Przedstawiciele Rad Rodziców 
Wszyscy zainteresowani tematem DebatyWszyscy zainteresowani tematem Debaty



  

Zaproszenia czas wręczać…Zaproszenia czas wręczać…

Organizatorki zadbały o to, aby wszyscy Goście Organizatorki zadbały o to, aby wszyscy Goście 
otrzymali zaproszenia do rąk własnychotrzymali zaproszenia do rąk własnych



  

Debatę czas zacząć…Debatę czas zacząć…

Przybyłych Gości powitała Hanna Graczyk. Przybyłych Gości powitała Hanna Graczyk. 
Zapoznała zebranych z celem debaty Zapoznała zebranych z celem debaty 

  i porządkiem spotkaniai porządkiem spotkania



  

Wójt  Zdzisław Gawroński, Wójt  Zdzisław Gawroński, w krótkim wystąpieniu ocenił w krótkim wystąpieniu ocenił 
stan oświaty w Gminie Czernikowostan oświaty w Gminie Czernikowo



  

Pracownik Zespołu Obsługi Szkół - Dorota Czarnecka, Pracownik Zespołu Obsługi Szkół - Dorota Czarnecka, 
opowiedziała o wykorzystywaniu środków zewnętrznych dla opowiedziała o wykorzystywaniu środków zewnętrznych dla 

potrzeb edukacji w gminiepotrzeb edukacji w gminie



  

Jakie czynniki wpływają na jakość edukacji? Na ten temat Jakie czynniki wpływają na jakość edukacji? Na ten temat 
materiał przygotowała materiał przygotowała Dyrektor Przedszkola, Katarzyna Dyrektor Przedszkola, Katarzyna 

KańczewskaKańczewska



  

Placówki oświatowe Gminy Czernikowo mogą pochwalić się Placówki oświatowe Gminy Czernikowo mogą pochwalić się 
wieloma przedsięwzięciami i sukcesami. Potwierdziła to wieloma przedsięwzięciami i sukcesami. Potwierdziła to 

prezentacja przygotowana przezprezentacja przygotowana przez  
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie, Dariusza Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernikowie, Dariusza 

ChrobakaChrobaka



  

Salę Sesyjną zdobiły ilustracje wykonane przez dzieci 
przedszkolne oraz uczniowie Szkół w Makowiskach

 i Mazowszu



  

„„Czy wiesz, że….” – projekcja filmuCzy wiesz, że….” – projekcja filmu

 film okazał się znakomitym starterem do 
dyskusji

 wypowiadali się przedstawiciele różnych 
środowisk, poruszając istotne dla siebie tematy

 zwracano uwagę min. na rolę wychowania 
przedszkolnego, ale i edukacji dorosłych, 
podkreślano znaczenie działań wychowawczych, 
rozwijanie talentów dziecięcych 



  



  

Uczniowie nie uczestniczyli Uczniowie nie uczestniczyli 
w Debacie, ale przekazali swoje w Debacie, ale przekazali swoje 

wypowiedzi na temat szkół, których są wypowiedzi na temat szkół, których są 
uczniami…uczniami…



  



  



  



  



  



  

Przyszedł czas na pdsumowanie 
i wnioski – oto one:

 Z cenną inicjatywą wyjdzie do mieszkańców Z cenną inicjatywą wyjdzie do mieszkańców 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: przy okazji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: przy okazji 
wywiadów środowiskowych w rodzinach objętych wywiadów środowiskowych w rodzinach objętych 
pomocą społeczną, pracownicy angażować będą pomocą społeczną, pracownicy angażować będą 
rodziców do głośnego czytania dzieciom, rodziców do głośnego czytania dzieciom, 
omawiania czytanych utworów, częstszego omawiania czytanych utworów, częstszego 
korzystania z bibliotek. Poprzez własny przykład korzystania z bibliotek. Poprzez własny przykład 
pokażą, jak zadbać o kulturę polskiego języka.pokażą, jak zadbać o kulturę polskiego języka.

  



  

 Podobna debata i projekcja filmu „Czy wiesz, Podobna debata i projekcja filmu „Czy wiesz, 
że…” powinna odbyć się w każdej szkole.że…” powinna odbyć się w każdej szkole.

 Należy zadbać o poprawę efektywności Należy zadbać o poprawę efektywności 
      i systemu kształcenia, a także zarządzania i systemu kształcenia, a także zarządzania 
      w placówkach oświatowych i administracji.w placówkach oświatowych i administracji.
 Ważne są działania wyrównujące szanse Ważne są działania wyrównujące szanse 

edukacyjne uczniów i przygotowujące ich do edukacyjne uczniów i przygotowujące ich do 
radzenia sobie w ciągle zmieniającej się radzenia sobie w ciągle zmieniającej się 
rzeczywistości.rzeczywistości.

 Nie wolno zapominać o zachowaniu równowagi Nie wolno zapominać o zachowaniu równowagi 
między nowoczesnością a tradycją, ani zagubić między nowoczesnością a tradycją, ani zagubić 
roli wychowania.roli wychowania.



  

Czas podziękować za udział Czas podziękować za udział 
w Debacie, może będzie następna?w Debacie, może będzie następna?


