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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 niemal 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.



B A R D Z O  M Ł O D A  K U L T U R A  2 0 1 9 - 2 0 2 1  O P O L S K I E

Rusza nabór do pierwszego z dwóch konkurów zaplanowanych na ten rok:
Eduko – Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie – edycja wiosenna 2021.

Głównym celem konkursu jest rozwój i promocja edukacji kulturowej, rozumianej
jako wszelkie działania, które przygotowują różne jednostki do aktywnego                      
i twórczego uczestnictwa w kulturze. W edycji wiosennej 2021 można
wnioskować nawet o 10 000 zł.

Efektem działań mają być przedsięwzięcia przyczyniające się do pobudzania
lokalnej wspólnoty obywatelskiej, wzmacniające tożsamość wielokulturową oraz
więzi międzypokoleniowe, wykorzystujące połączenie edukacji i animacji
kulturowej do twórczego udziału w kulturze dzieci i młodzieży oraz ich
opiekunów. 

Termin składania wniosków: do 14 marca 2021 r.

Aby móc wziąć udział w naborze konieczny jest udział w szkoleniu on-line
zorganizowanym przez Muzeum Śląska Opolskiego. 

Projekt skierowany jest do animatorów kultury, edukatorów i nauczycieli, a jego
beneficjentami są dzieci i młodzież szkolna oraz wychowankowie instytucji
kultury.

Więcej informacji TUTAJ

Terminy szkoleń:
 

26 lutego 2021 r. 
O animacji i edukacji kulturowej czyli 
co ma być pierwsze: jajko czy kura?

 
Grupa I: 10.00-13.00
Grupa II: 17.00-20.00

 
2 marca 2021 r. 

Jak zrobić żeby ludziom chciało się 
chcieć dłubać w Kulturze?

 
Grupa I: 10.00-13.00
Grupa II: 17.00-20.00

Nabór wniosków w EDUKO!

Na szkolenia obowiązuje rejestracja internetowa 
poprzez formularz dostępny pod adresem:

http://szkolenia.eduko.opole.pl

http://edukoopolskie.pl/pl/wydarzenia/edycja-wiosenna-konkursu-eduko-bardzo-mloda-kultura-589.html
http://szkolenia.eduko.opole.pl/


POKAŻ JAK SIĘ UCZYSZ/JAK UCZYSZ

na  profi lu  facebookowym  Departamentu  Edukacji                     
i  Rynku  Pracy  UMWO  zapraszamy  do  podzielenia  się
swoją  wersją  zdalnej  pracy/nauki :  jak  umil ić  sobie
e- lekcje? jakie  f igle  płatają  czworonożni  pupile?
czy  widać  cię  zza  sterty  pomocy  naukowych ,  którymi
się  okopałeś?   

wstaw  zdjęcie  w  komentarzu  pod  postem  i  pokaż  
jak  się  uczysz/ jak  uczysz  

jeżeli  wolisz  instagram ,  to  zacznij  koniecznie
obserwować  profi l  wojewodztwo_opolskie  i  wrzuć  na
swój  feed  zdjęcie   z  nauki  zdalnej  opatrzone
hashtagiem  #zdalneopolskie  

autorzy  zdjęć  otrzymają  upominki

Z A P R A S Z AMY  UCZN IÓW  I  NAUCZYC I E L I  DO  WSPÓ LN E J  Z A B AWY

tutaj znajdziesz nasze facebookowe profile:
Województwo Opolskie

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Dla Rynku Pracy

https://www.facebook.com/UMWO-Departament-Edukacji-i-Rynku-Pracy-405065186738147
https://www.facebook.com/UMWO-Departament-Edukacji-i-Rynku-Pracy-405065186738147
https://www.facebook.com/UMWO-Departament-Edukacji-i-Rynku-Pracy-405065186738147
https://www.facebook.com/UMWO-Departament-Edukacji-i-Rynku-Pracy-405065186738147
https://www.facebook.com/UMWO-Departament-Edukacji-i-Rynku-Pracy-405065186738147
https://www.facebook.com/UMWO-Departament-Edukacji-i-Rynku-Pracy-405065186738147
https://www.instagram.com/wojewodztwo_opolskie
https://www.facebook.com/opolskie
https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Marsza%C5%82kowski-Wojew%C3%B3dztwa-Opolskiego-625787964102223
https://www.facebook.com/rzpweopole
https://www.facebook.com/opolskieszkolnictwozawodowedlarynkupracy


Zarząd województwa ogłosił dwa konkursy na wsparcie rozwoju
organizacji pozarządowych – do podziału jest 280 tysięcy złotych.

To konkursy dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie
zadań w zakresie wsparcia rozwoju infrastrukturalnego. Można
wnioskować m.in. o pieniądze na prace remontowe w siedzibach
organizacji, wdrażanie nowych technologii, ucyfrowienie pracy                    
w trzecim sektorze, a także doposażenie organizacji  w niezbędny
sprzęt. 

– Przeznaczyliśmy  teraz 130 tysięcy złotych na wsparcie organizacji
na obszarach wiejskich i 150 tysięcy złotych dla pozostałych
organizacji w regionie. A to jedynie połowa kwoty, jaką mamy na ten
rok w budżecie województwa na ten cel, bo w drugiej połowie roku
przeprowadzimy kolejne podobne konkursy – poinformował
marszałek Andrzej Buła.

Obydwa konkursy zostały już ogłoszone, a projekty w nich można
składać do 19 marca. 

Maksymalna kwota dotacji może wynieść 10 tysięcy złotych.

Pełna informacja na stronie Biuletynu Informacji Publicznej -> TUTAJ

PIENIĄDZE NA WSPARCIE NGO

https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/otwarte-konkursy-ofert/


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/


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


DLA NAUCZYCIELI

#zdalneopolskie

Znajdziesz nas tutaj:
OPOLSKIE.PL

@opolskie

www

Opracowanie:
Urząd Marszałkowski  Województwa Opolskiego

Departament 
Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

współpraca:
Departament Edukacji i Rynku Pracy
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

kontakt: nauczyciele@opolskie.pl

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

