
Lokalna debata oświatowa Lokalna debata oświatowa 

Jak przekonać innych do inwestowania w zmiany w edukacji?



 Debata odbyła się 30.09.2010r w Sali obrad Rady 
Gminy w Dragaczu.

 

 Przed debatą, 20.09.2010r. odbyło się spotkanie 
organizatorów debaty z wójtem Gminy i dyrektorem 
SAPO w Dragaczu, na którym przedstawiono cel 
debaty , ustalono jej  termin .



 Przygotowania do debaty środowiskowej rozpoczęto 
od podziału zadań i obowiązków wśród nauczycieli 
Gimnazjum , którzy wyrazili chęć pomocy.

 
 Przydział zadań przedstawił się następująco: 



1. Spotkanie z Wójtem Gminy Dragacz-informacja 
o planowanej debacie.

H. Puzio i I. Ułasiuk 20.09.2010

2. Sporządzenie listy osób biorących udział w 
debacie.

H. Puzio i I. Ułasiuk 21.09.2010

3. Wykonanie zaproszeń . H. Goralewska 22.09.2010

4. Przekazanie zaproszeń uczestnikom debaty uczniowie 23.09.2010
5. Przygotowanie wizytówek dla uczestników 

debaty.
H. Goralewska 28.09.2010

6. Przygotowanie plakatów o debacie dla 
mieszkańców gminy i ich rozmieszczenie w 
sklepach, na poczcie , w szkołach.

M. Sikorska 27.09.2010

7. Przygotowanie prac uczniów na temat szkoły. M. Mrozek 29.09.2010

8. Katering (kawa, herbata, ciastka) 
dekoracja na stolikach.

M. Pokrzywinska, 
K. Mioduszewska

30.09.2010

9. Dokumentowanie przebiegu debaty.( zdjęcia, 
film)

K. Mioduszewska 30.09.2010

10. Zabezpieczenie obsługi technicznej. K. Krawański 29-30.09.2010

11. Dekoracja sali M. Pokrzywinska, 
K. Mioduszewska
H. Puzio i I. Ułasiuk

29.09.2010

12. Opieka nad młodzieżą M. Sikorska 30.09.2010

13. Opracowanie scenariusza debaty. H. Puzio i I. Ułasiuk 28.09.2010
14. Prowadzenie debaty. H. Puzio i I. Ułasiuk 30.09.2010
15. Przygotowanie prezentacji przeprowadzonej 

debaty.
H. Puzio i I. Ułasiuk 6.10.2010



Przygotowania do debaty.Przygotowania do debaty.



Przygotowania do debatyPrzygotowania do debaty



Przygotowania do debatyPrzygotowania do debaty



                                    Ostatnia próba.Ostatnia próba.



Zaproszeni goście.



  Wójt Gminy DragaczWójt Gminy Dragacz
Dyrektor SAPO w Dragaczu. Dyrektor SAPO w Dragaczu. 



  
Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Dragacz .Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Dragacz .



Przedstawiciele środowiska nauczycielskiego z wszystkich Przedstawiciele środowiska nauczycielskiego z wszystkich 
placówek oświatowych .placówek oświatowych .



Przedstawiciele rodziców Przedstawiciele rodziców 
( z wszystkich placówek oświatowych).( z wszystkich placówek oświatowych).



  

PPrzedstawiciele instytucji wspomagających pracę rzedstawiciele instytucji wspomagających pracę 
szkoły ( policja, GOKSiR).szkoły ( policja, GOKSiR).



  Dzieci i młodzież. Dzieci i młodzież. 



Dekoracja gotowa.Dekoracja gotowa.



Hasło debaty. Hasło debaty. 



Cel debaty :Cel debaty :

 Wymiana poglądów na temat roli oświaty w gminie 
oraz wypracowanie wniosków sprzyjających 
poprawie jakości oświaty.

 Wypracowanie gminnej strategii rozwoju oświaty, 
która dawałaby jednakowe szanse wszystkim 
młodym ludziom z naszej gminy na osiągnięcie 
sukcesu na miarę możliwości i potrzeb tego młodego 
człowieka. 



Wystąpienie wstępne , wprowadzające Wystąpienie wstępne , wprowadzające wygłosiły osoby prowadzące wygłosiły osoby prowadzące 
debatę : Honorata Muszyńska Puzio i Ilona Ułasiuk. debatę : Honorata Muszyńska Puzio i Ilona Ułasiuk. 



 Debata trwała 2 godziny ,z przerwą 15 minut na 
kawę , herbatę,

 Miała odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania:



Jaka jest szkoła dzisiaj?Jaka jest szkoła dzisiaj?

Wypowiedź Pana Wójta.

013.MPG



Wypowiedź Pani Dyrektor PrzedszkolaWypowiedź Pani Dyrektor Przedszkola..

015.MPG



Wypowiedź Pani Dyrektor SAPO.Wypowiedź Pani Dyrektor SAPO.

020.MPG



Jaką szkołę chcielibyśmy mieć ?- sfera marzeńJaką szkołę chcielibyśmy mieć ?- sfera marzeń

Wypowiedź Pani Kierownik Szkoły Filialnej.

032.MPG



Wypowiedź Pani Dyrektor GOKSiRu.Wypowiedź Pani Dyrektor GOKSiRu.

034.MPG



Co możemy zrobić już dzisiaj , by poprawić jakość Co możemy zrobić już dzisiaj , by poprawić jakość 
oświaty w gminie. Realne postanowienia. oświaty w gminie. Realne postanowienia. 

  

Wypowiedź Pani Kierownik Szkoły Filialnej

039.MPG



Wypowiedź uczniów.Wypowiedź uczniów.

038.MPG



Wypowiedź rodziców.Wypowiedź rodziców.

037.MPG



Wnioski.Wnioski.

• Motywować rodziców do pracy na rzecz szkoły , zachęcać poprzez 
„wywiadówki inaczej” do stałej współpracy.

• Indywidualizacja  procesu nauczania na lekcjach i zajęciach 
pozalekcyjnych, zmniejszenie liczby uczniów w oddziałach klasowych 
-do 18 uczniów.

• Unowocześnianie bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły.

• Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez tworzenie zajęć atrakcyjnych 
dla dziecka , prowadzenie diagnozy zainteresowań.

•  Kontynuacja dalszej, dobrej współpracy z Policją, GOKSiR-em, 
     GOPS- em  i innymi.



WnioskiWnioski

 Rozbudowa gimnazjum i budowa sali gimnastycznej w SP Dragacz.

 Zwiększenie dyscypliny wobec uczniów łamiących szkolne prawo  
np.: wagary.

 Zatrudnienie z dniem 01 09.2011 roku psychologa w gimnazjum.

 Kontynuacja dalszych debat w celu wypracowania spójnych działań 
– opracowanie strategii rozwoju oświaty w gminie . 

 



Wnioski.Wnioski.

•Zatrudnienie z dniem 01. 09.2011 roku psychologa w 
gimnazjum.

•Kontynuacja dalszych debat w celu wypracowania 
spójnych działań – opracowanie strategii rozwoju 
oświaty w gminie . 



Zakończenie.Zakończenie.


