Gmina Ujazd - debata uczniowska pt. „Nigdy nie jest za późno na zmianę”
związana z „Kształtowaniem Kompetencji Kluczowych”.
Gmina Ujazd uczestniczy w projekcie "Vulcan kompetencji w opolskich samorządach", który jest
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój.

Projekt trwa 2 lata i realizuje go Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe. Kluczowym działaniem projektu
jest zorganizowanie debaty oświatowej oraz stworzenie planu rozwoju lokalnej oświaty. Z kolei udział
w szkoleniach prowadzonych w ramach projektu służy podniesieniu kompetencji pracowników
zarządzających oświatą w Gminie Ujazd.
W dniach 8-10 września, z uwagi na panującą pandemię, debata oświatowa przyjęła formę
odbywających się w każdej szkole „debaty uczniowskiej” pod hasłem "Nigdy nie jest za późno na
zmianę". Dyskusja podczas spotkań dotyczyła wybranych kompetencji kluczowych. We wszystkich
szkołach pracowano nad kompetencjami cyfrowymi oraz dodatkowo: w zakresie rozumienia
i tworzenia informacji oraz kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się (Ujazd),
językowych (Jaryszów) obywatelskich (Olszowa).
Uczniowie pracowali w zespołach. Ich zadaniem było podanie przykładów w jaki sposób teraz
realizowane są w ich szkole w/w kompetencje oraz jak chcieliby, aby były one realizowane
w przyszłości. Swoje wyniki prezentowali i omawiali na forum.
Podczas każdej debaty ustalono wynikające z niej potrzeby uczniów. Odniesiono się również do
pomysłów. Niektóre z nich można zrealizować „z dnia na dzień” a niektóre wymagają czasu.
Wnioski organu prowadzącego:
 Debata uczniowska zorganizowana w szkołach na terenie Gminy Ujazd, okazała się cennym
źródłem informacji zwrotnych nt. potrzeb uczniów oraz ich zaspakajania w procesie edukacji.
Debata pozwoli wytyczyć kierunki rozwoju lokalnej oświaty.
 Debata może stać się stałym elementem diagnozowania stanu oświaty w gminie.
Informacje pozyskane z debat powinny być przedmiotem analiz każdej szkoły oraz inspiracją
do wprowadzenia zmian, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów.
 W miarę stabilizowania się sytuacji epidemicznej, będziemy dążyć do włączania kolejnych
partnerów w przyszłych debatach.
 Podczas debat uczniowie wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem i kreatywnością, na
miarę swoich możliwości wiekowych, zgłaszali różnorodne potrzeby i pomysły związane z tym
jakie zmiany oczekiwaliby w szkole, w odniesieniu do poszczególnych kompetencji.
Wyniki debat oraz foto-kronikę można znaleźć:
http://www.gzoujazd.pl/index.php/edukacja-i-oswiata/wydarzenia-w-oswiacie/408-debataoswiatowa-w-gminie-ujazd

