Jak wspólnie zrealizowad priorytety polityki oświatowej państwa - o konferencji
20 września w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu odbyła się konferencja
otwarcia roku szkolnego 2016/2017 Jak wspólnie zrealizowad priorytety polityki oświatowej
państwa? z udziałem przedstawiciela Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – Kierownika Oddziału
Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Jeleniej Górze Waldemara Urbaniaka, Starosty Lubaoskiego
Walerego Czarneckiego, naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego Konrada Rowioskiego
oraz licznie przybyłych dyrektorów szkół i placówek z powiatu lubaoskiego.
Nadrzędnym celem konferencji było przedstawienie statutowych działao PCE i Biblioteki
Pedagogicznej zaplanowanych na rok szkolny 2016/2017 uwzgledniających priorytety polityki
oświatowej paostwa, tj. upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród
dzieci i młodzieży, rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach
i placówkach, kształtowanie postaw - wychowanie do wartości, podniesienie jakości kształcenia
zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces
dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Ponadto zaprezentowano szereg
innych działao placówki na rzecz środowiska edukacyjnego i lokalnego, w tym trzy projekty
edukacyjne, które swoim patronatem objął Starosta Lubaoski. Są to: 1. Szkoła Mistrzów –projekt z
udziałem 10 doświadczonych nauczycieli, będących ekspertami w swoich dziedzinach, którzy będą
podnosid swoje kompetencje społeczne i zawodowe do pracy z dorosłymi, a także prowadzid
działania doradcze na rzecz młodych nauczycieli. W ramach projektu powstaną publikacje: „Poradnik
młodego nauczyciela” oraz „Praktycznie –Ciekawie – Edukacyjnie” z materiałami i autorskimi
scenariuszami zajęd dydaktyczno-wychowawczych uczestników Szkoły Mistrzów. 2. Dziedzictwo
kulturowe powiatu lubańskiego. Przyłapani na odkrywaniu – projekt skierowany do
przedszkolaków, uczniów ze szkół i placówek powiatu lubaoskiego wszystkich etapów edukacyjnych,
a także rodziców. Celem projektu będzie nie tylko rozbudzanie zainteresowao, rozwijanie uzdolnieo
uczniów, integrowanie środowiska oświatowego, odkrywanie niezwykłych, ciekawych, mało znanych
miejsc, zaciekawienie historią nazw i miejsc powiatu lubaoskiego, ale również promowanie własnego
regionu, propagowanie dziedzictwa kulturowego w społeczności lokalnej. Efektem projektu będą
zakładki do książki, pocztówki, foldery, plakaty. 3. Praktycznie Ciekawie Edukacyjnie – przykłady
dobrych praktyk w edukacji powiatu lubańskiego. W ramach tego projektu zaplanowano
stworzenie elektronicznej wersji Katalogu Dobrych Praktyk, gdzie szkoła i nauczyciele będą mogli
podzielid się swoimi doświadczeniami, nowatorskimi i innowacyjnymi rozwiązaniami – służącymi
innym nauczycielom jako wartymi wykorzystania przykładami dobrej praktyki. Katalog będzie
dostępny dla wszystkich zainteresowanych placówek oświatowych w Polsce.
Tematem konferencji było także wspieranie uzdolnieo w powiecie lubaoskim i gminach wchodzących
w skład powiatu. Przedstawiono propozycję konkursów dla uczniów na nowy rok szkolny. Ponadto
zaprezentowano nową ofertę doskonalenia zawodowego dla dyrektorów i nauczycieli, zaproszono
dyrektorów, nauczycieli do udziału w powiatowych sieciach współpracy i samokształcenia. Dyrektor
Anna Adamska zaprezentowała także 5 nowych projektów unijnych, które jeżeli przejdą pomyślnie
weryfikację, będą realizowane na rzecz środowiska oświatowego. Wszyscy zgromadzeni na
konferencji otrzymali materiały dotyczące realizacji planów placówki i ofertę edukacyjną na bieżący
rok szkolny.

