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By ułatwić Wam to trudne zadanie,

postanowiliśmy doposażyć kadrę
nauczycielską w niezbędny sprzęt.
Jednak technologia to nie wszystko.

Najważniejsi są ludzie, którzy ją
wykorzystują i ci, nieco młodsi, którzy                   
z tego korzystają.

 

Codziennie na nowo imponujecie mi
swoją pracą i motywacją, dlatego
jestem przekonany, że właśnie Wy,
drodzy Nauczyciele, powinniście mieć
większy wpływ na kształtowanie naszej
regionalnej rzeczywistości. Chciałbym,

żeby nauczyciele z naszego regionu
wspólnie z nami tworzyli sieć dobrej
współpracy.

Dziękuję Wam za niezliczone godziny
spędzone przed monitorami, czas
poświęcony na doskonalenie swoich
umiejętności i za zaangażowanie,     

z jakim ogarniacie naszą polską -     

i opolską - szkolną rzeczywistość.

Jestem przekonany, że razem możemy
tworzyć nowoczesną, otwartą szkołę -     

i mocno na Was liczę!

Mija rok, od kiedy znaleźliśmy się w
sytuacji, na którą nikt z nas nie był
przygotowany. Wyzwanie, przed jakim
stanęły szkoły wydawało się nie do
udźwignięcia. Jednak pokazaliście,                   

że niemożliwe dla Was nie istnieje!

Aby było to możliwe, ważne są nasze
regularne kontakty. Dlatego będziemy
przekazywać wszystkim nauczycielom
informacje na temat tego, co właśnie
oferujemy naszym mieszkańcom,

organizacjom, a także środowiskom
związanym z edukacją.

Gorąco zapraszamy Was do udziału     
w konkursach, w których przekazujemy
naszym mieszkańcom dotacje na
różnorodne działania w wielu
dziedzinach oraz w wydarzeniach,

odbywających się w naszym regionie.



Do szkół podstawowych w województwie opolskim
trafia właśnie w sumie prawie 5.000 laptopów,
które będą służyć prowadzeniu nauczania na
odległość. 

O zakupie komputerów dla nauczycieli zdecydował
zarząd województwa opolskiego. - W obecnej sytuacji
każdy nauczyciel powinien mieć odpowiedni sprzęt,
który umożliwi mu sprawne prowadzenie e-lekcji. 
 Postanowiliśmy wyposażyć nauczycieli wszystkich
typów szkół w nowoczesne komputery, z pełnym
oprogramowaniem – mówi marszałek Andrzej Buła. 

To jedyny taki projekt w Polsce, możliwy do realizacji
dzięki zaangażowaniu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego przy wsparciu funduszy
unijnych. 

LAPTOPY DLA PODSTAWÓWEK

OGLĄDAJ

https://www.facebook.com/opolskie/videos/158506846092880
https://www.facebook.com/opolskie/videos/158506846092880
https://www.facebook.com/opolskie/videos/158506846092880


Op@lskie dla podstawówek 
- zdalne nauczanie zbliża!

laptopów4 957

382

14 870 851

szkoły podstawowe

zł



I TRANSZA

3 marca 2021 r.

dostawa pierwszej

transzy laptopów do

Regionalnego Zespołu

Placówek Wsparcia

Edukacji

 

HARMONOGRAM
DZIAŁAŃ

ZAKUP LAPTOPÓW

12 stycznia 2021 r.

podpisanie umowy na

zakup 4.957 laptopów
za kwotę 14.870.851 zł 

II TRANSZA

15 marca 2021 r.

planowana dostawa

drugiej transzy laptopów

do RZPWE  

ROZPOCZĘCIE 

 DYSTRYBUCJI 



DYSTRYBUCJĄ LAPTOPÓW, KONTAKTEM ZE SZKOŁAMI 

ORAZ KWESTIAMI ORGANIZACYJNO-LOGISTYCZNYMI 

ZAJMUJE SIĘ ZESPÓŁ RZPWE. 

RZPWE KONTAKTUJE SIĘ TAKŻE Z DYREKTORAMI SZKÓŁ 

I USTALA TERMINY ODBIORU LAPTOPÓW. 

REGIONALNY 
ZESPÓŁ PLACÓWEK
WSPARCIA EDUKACJI

https://rzpwe.opolskie.pl/
https://rzpwe.opolskie.pl/
https://rzpwe.opolskie.pl/
https://rzpwe.opolskie.pl/


OPOLSKIE DLA NAUCZYCIELI

komputerów dla nauczycieli 
wszystkich typów szkół9 551

54 

33 207 000 zł

szkoły kształcące zawodowo

na wsparcie 
nauki zdalnej

41 liceów ogólnokształcących

382 szkoły podstawowe

W ramach trzech projektów unijnych samorząd
wyposażył szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące
oraz szkoły kształcące zawodowo w nowoczesne
komputery. To jedyna taka inicjatywa w Polsce!

By nauka zdalna w całym regionie przebiegała na
porównywalnym poziomie, wszystkie szkoły pracują zdalnie
z wykorzystaniem Office 365 Education, w tym Microsoft
Teams. 

Nauczyciele otrzymują także wsparcie w postaci szkoleń.
Ponadto spośród nauczycieli wyłoniono eLliderów, czyli
pedagogów, którzy swobodnie poruszają się w cyfrowej
rzeczywistości i wspierają innych swoją wiedzą. 



Nowości Akademii Cyfrowego Edukatora Microsoft 
 
Nowoczesna szkoła cały czas się zmienia. A z nią rozwijają się też
technologie, narzędzia oraz sposoby na to, jak zarządzać szkołą,
prowadzić zajęcia i organizować hybrydową naukę.  
 
Dlatego dla wszystkich dyrektorów, nauczycieli i szkolnych
administratorów IT cały czas dostępna jest baza wiedzy,
doświadczeń i praktycznych wskazówek, które można znaleźć                   
w Akademii Cyfrowego Edukatora. 
 
Przez cały czas czekają na Państwa inspirujące webinaria
prowadzone przez ekspertów technologii Microsoft w ramach trzech
ścieżek tematycznych – Akademii Cyfrowego Nauczyciela, Akademii
Cyfrowego Dyrektora i Akademii Cyfrowego Administratora.  
  
Wydarzenia odbywają się za pośrednictwem platformy Microsoft
Teams przy wykorzystaniu Teams Live Event. 

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, jednak wymaga wcześniejszej
rejestracji. Po każdym z wydarzeń uczestnicy otrzymują certyfikat
drogą mailową.

Dla wszystkich dyrektorów, nauczycieli i szkolnych
administratorów IT cały czas dostępna jest baza wiedzy,
doświadczeń i praktycznych wskazówek, które można znaleźć
w Akademii Cyfrowego Edukatora

Najbliższy webinar dla nauczyciel i

https://www.microsoft.com/pl-pl/education/akademia-cyfrowego-edukatora
http://aka.ms/MicrosoftACE
https://www.microsoft.com/pl-pl/education/akademia-cyfrowego-edukatora


Kiedy: 25 marca 2021 r. (czwartek), godz. 19.00-19.45 

Gdzie: Wydarzenie odbędzie się na platformie Microsoft Teams przy
wykorzystaniu Microsoft Teams Live Event. 

Jak rozwijać kompetencje przyszłości wśród uczniów, czyli praca
zespołowa, współpraca, rozwiązywanie problemów a pokój zagadek. 
Jak stworzyć ciekawy pokój zagadek oraz pracować metodą Design
Thinking z Office 365 Education, Microsoft Teams oraz Minecraft:
Education Edition.

Angażujące metody pracy zdalnie i stacjonarnie: 
pokój zagadek i Design Thinking

Agenda: 

 
Dorota Czech-Czerniak - nauczycielka
w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we
Wrześni, Microsoft Innovative Educator Expert

Prowadząca:

Zarejestruj się

https://mktoevents.com/Microsoft+Event/240129/157-GQE-382


Strategia Opolskie 2030 to najważniejszy
regionalny dokument strategiczny. Wskazuje,                    
w jaki sposób i w jakim kierunku województwo
powinno się rozwijać w najbliższych dziesięciu
latach. Każdy z mieszkańców może wziąć udział
w jego konsultacjach. 

Głos wszystkich mieszkańców regionu, osób tu
pracujących, studiujących, prowadzących własną
działalność gospodarczą i wszystkich innych, którzy
są związani z regionem opolskim, ma znaczenie!
Dlatego zapraszamy do udziału w konsultacjach
Strategii. 

Na opinie i uwagi czekamy w terminie od 10 marca
do 30 kwietnia 2021 r.

Więcej o strategii, procesie i sposobie konsultacji: TUTAJ 

STRATEGIA OPOLSKIE 2030 
TWOJE ZDANIE MA ZNACZENIE!

OGLĄDAJ

https://www.facebook.com/opolskie/videos/463191078061456/
https://www.facebook.com/opolskie/videos/463191078061456/
https://www.opolskie.pl/2021/03/strategia-opolskie-2030/
https://www.opolskie.pl/2021/03/strategia-opolskie-2030/
https://www.facebook.com/opolskie/videos/158506846092880
https://www.facebook.com/opolskie/videos/463191078061456/


1 0 0 .  R O C Z N I C A  I I I  P O W S T A N I A  Ś L Ą S K I E G O

Ponad pół setki zaplanowanych w całym regionie
przedsięwzięć w sieci i na żywo – tak wyglądają plany
upamiętnienia setnej rocznicy III Powstania Śląskiego         

w województwie opolskim.

Wśród najważniejszych wydarzeń, organizowanych przez
samorząd województwa, są uroczyste obchody,
zaplanowane na  22 maja w Górze św. Anny. Ale będą
także także wspomnienia rodzin Powstańców Śląskich         

w cyklu audycji radiowych, spotkania literackie
poświęcone tematyce powstań, festiwal Opolskie
Szmaragdy, w którym tym razem prezentowane będą
piosenki śląskie i powstańcze czy też lekcje on-line         

w szkołach średnich z prezentacją filmu ,,Sól ziemi
czarnej” w reżyserii Kazimierza Kutza.

W obchody rocznicowe może włączyć się każdy, a ich
koordynatorem jest Departament Kultury, Sportu         
i Turystyki urzędu marszałkowskiego.

Harmonogram wydarzeń można znaleźć TUTAJ

https://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2021/02/Harmonogram-dzialan-100-rocznica-III-Powstania-Slaskiego.pdf


W sobotę, 20 marca br. dwoma ciekawymi wystawami
rozpoczną się obchody 100. rocznicy III Powstania
Śląskiego  w województwie opolskim. 

W samo południe na Rynku w Opolu otwarta zostanie
wystawa plenerowa „Plebiscyt słów – Opole 1921”
poświęcona Plebiscytowi na Górnym Śląsku, działalności
Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej                  
w Opolu oraz miastu Opole w okresie plebiscytowym –
przygotowywana przez Urząd Miasta Opola, Archiwum
Państwowe w Opolu oraz Instytut Śląski – Rynek w Opolu. 

Tego samego dnia na godz. 14.00 zaplanowano wernisaż
wystawy czasowej „100 lat temu - plebiscyt na Górnym
Śląsku”. Na zwiedzających czeka ekspozycja plenerowa
oraz oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej
organizowane przez Muzeum Śląska Opolskiego wraz z
oddziałem Muzeum Czynu Powstańczego  – budynek
główny Muzeum Śląska Opolskiego. Dodatkowo Muzeum
Śląska Opolskiego zaprasza zorganizowane grupy dzieci                
i młodzieży szkolnej wraz z opiekunami na cykl zajęć
edukacyjnych "Sto lat temu w Opolu" towarzyszących
wystawie. Wiecej informacji na ten temat TUTAJ.

100. ROCZNICA III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO 
– INAUGURACJA OBCHODÓW

https://muzeum.opole.pl/sto-lat-temu-w-opolu/


W tym roku w regionie obchodzimy 20-lecie współpracy partnerskiej
z niemiecką Nadrenią-Palatynatem i ukraińskim obwodem
iwanofrankiwskim. Za projekty realizowane we współpracy             
z partnerami z tych regionów będzie można uzyskać więcej
punktów.

Wsparcie mogą uzyskać inicjatywy, dotyczące m.in. transferu wiedzy
i technologii, promocji idei integracji europejskiej, rozwoju
gospodarczego, aktywizacji mieszkańców, kultury, edukacji, ochrony
zdrowia, ekologii, pomocy społecznej czy też poszanowania praw
mniejszości. Na te działania zarząd przeznaczył – podobnie jak w
ubiegłym roku – 75 000 złotych.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z podpisaniem umów planowane
jest do połowy maja tego roku.

Termin zgłaszania ofert: 31 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje TUTAJ

Ruszył tegoroczny konkurs ofert dla NGO na zadania            
 w zakresie współpracy międzynarodowej. Wyjątkowy, bo
związany z dwoma rocznicami. 

W S P Ó Ł P R A C A  Z  P A R T N E R A M I  Z A G R A N I C Z N Y M I

https://bip.opolskie.pl/2021/03/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2021-zadan-publicznychzwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-woje/


Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs dla organizacji
pozarządowych, dotyczący wspierania i upowszechniania rozwoju               
i odnowy wsi – to konkurs pn. Opolska wieś przyszłości. 

Na realizację projektów w ramach tego konkursu zarząd przeznaczył
200 000 złotych. – Można się starać o pieniądze na zadania związane
z realizacją Programu Odnowy Wsi, m.in. organizacją spotkań,
szkoleń, warsztatów i konferencji, a także na wdrażanie idei
inteligentnych wsi – informuje członek zarządu województwa
Antoni Konopka. Na realizację jednego zadania przewidziano
maksymalną dotację w kwocie do 11 000 zł, a termin składania ofert
mija 6 kwietnia br.

Termin zgłaszania ofert: 6 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe informacje TUTAJ

Smart Villages priorytetem w tegorocznym konkursie ofert na
działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych w województwie opolskim. 

O P O L S K A  W I E Ś  P R Z Y S Z Ł O Ś C I

https://bip.opolskie.pl/2021/03/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2021-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojew-2/


naborach do otwartych konkursów ofert, 
Europejskim Budżecie Obywatelskim, 

webinariach, 

szkoleniach,

innych formach wsparcia trzeciego sektora przez
Samorząd. 

Baza Organizacji Pozarządowych Województwa
Opolskiego, stanowi zupełnie nowy rozdział we
współpracy i komunikacji Samorządu Województwa
Opolskiego z trzecim sektorem, a także mieszkańców
regionu z organizacjami pozarządowymi.

Po zarejestrowaniu się, organizacje otrzymywać będą,                    

w formie cyklicznego newslettera - bieżące informacje                   

o działaniach m.in. Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego, w tym o: 

Mieszkańcy regionu zyskają przejrzysty katalog
organizacji, pozwalający na filtrowanie NGO ze
względu na aktywność w poszczególnych powiatach, czy
tematyczne obszary działania.

Swoją organizację można zarejestrować TUTAJ 

BUDUJEMY BAZĘ NGO

https://bazango.opolskie.pl/


DLA NAUCZYCIELI

#zdalneopolskie

Znajdziesz nas tutaj:
OPOLSKIE.PL

@opolskie

www

Opracowanie:

Urząd Marszałkowski  Województwa Opolskiego

Departament 
Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

współpraca:

Gabinet Marszałka
Departament Edukacji i Rynku Pracy
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

kontakt: nauczyciele@opolskie.pl

https://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/opolskie

