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DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Z wizyt¹ we Lwowie
Wizyta studyjna

Na zaproszenie Wojewódzkiego O�rodka Me-
todycznego we Lwowie od 12.06.2013 r. do
16.06.2013 r. odby³a siê wizyta studyjna nauczycieli
metodyków i konsultantów  Centrum Edukacji Na-
uczycieli w Koszalinie i O�rodka Doskonalenia Na-
uczycieli w S³upsku. Obie instytucje reprezentowali
Dyrektorzy Placówek.

W pierwszym dniu pobytu tj. 13 czerwca 2013 r.
odwiedzili�my i zapoznali�my siê z prac¹ dwóch pol-
skich szkó³ Nr 24 i Nr 10, nastêpnie odby³o siê spo-
tkanie z panem Kuratorem, Dyrektorem O�rodka Do-
skonalenia we Lwowie, doradcami i konsultantami
szczebla wojewódzkiego, którzy zapoznali nas z sys-
temem kszta³cenia na Ukrainie i prac¹ O�rodka. Dy-
rektorzy naszych placówek zapoznali stronê ukraiñsk¹
z funkcj¹ i zadaniami ODN i CEN.

Wieczorem mieli�my mo¿liwo�æ pobytu w Ope-
rze Lwowskiej na spektaklu �Zaczarowany Flet�.
Lwowski Narodowy Akademicki Teatr Opery i Balet
im. Salomei Kruszelnickiej, dawniej Teatr Miejski,
w dwudziestoleciu miêdzywojennym Teatr Wielki, jest
ciekawym budynkiem pod wzglêdem architektonicz-
nym. Wiele tam dekoracji malarskich i rze�biarskich
nawi¹zuj¹cych do sztuki teatralnej. Budowê Teatru
rozpoczêto w 1897 roku na dawnym placu G³uchow-
skich, wg projektu dyrektora Lwowskiej Szko³y Prze-
mys³owej prof. Zygmunta Gorgolewskiego.

14 czerwca delegacja nasza, licz¹ca 15 osób, zo-
sta³a podzielona na 4 grupy. Ka¿da z nich odwiedzi³a
Oddzia³y Doskonalenia Nauczycieli w Drohobyczu,
Jaworowi, ̄ ó³kwie, Pustomytach i Bu�ku. By³ to wy-
jazd ca³odzienny. Mieli�my mo¿liwo�æ spotkania siê
z dyrektorami i doradcami O�rodków, jak równie¿
poznali�my ich pracê, odwiedzili�my szko³y. Spotka-
nia przebiega³y w ciep³ej, serdecznej, go�cinnej i ko-
le¿eñskiej atmosferze.

W trzecim dniu naszego pobytu,15 czerwca, zwie-
dzili�my  Lwów, które jest najwiêkszym miastem za-
chodniej Ukrainy, stolic¹ obwodu Lwowskiego. Po-
nad 50% zabytków dzisiejszej Ukrainy znajduje siê
w tym mie�cie. Zwiedzanie zaczêli�my od Cmentarza
Orl¹t  � autonomicznej czê�ci cmentarza £uczakow-
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skiego, a nastêpnie podziwiali�my zabytki Starego
Miasta:   Katedrê £aciñsk¹, Ormiañsk¹, Ko�ció³ Do-
minikanów, rynek Starego Miasta.

Wed³ug mnie nasz wyjazd by³ udanym. Wrócili-
�my zadowoleni, pe³ni wra¿eñ. Stronie  ukraiñskiej
dziêkowali�my za zaanga¿owanie i zorganizowanie nam
ciekawego pobytu.

System szkolnictwa na Ukrainie

SZKOLNICTWO POWSZECHNE

Na ukrainie szkolnictwo jest powszechne, bez-
p³atne i obowi¹zkowe. Obowi¹zkowa edukacja trwa
12 lat. Rozpoczynaj¹ j¹ siedmiolatki. Je�li rodzice chc¹
i maj¹ pozytywn¹ opiniê poradni psychologicznej, ich
dziecko mo¿e rozpocz¹æ naukê od szóstego roku
¿ycia.

System szkolnictwa ukraiñskiego po kilku latach
do�wiadczeñ i zmian programów, podrêczników i sa-
mej struktury, wszed³ w ostatni¹ fazê reformy. 13 maja
1999 r. prezydent Leonid Kuczma podpisa³ ustawê
o szkolnictwie ogólnokszta³c¹cym, która w niektórych
dziedzinach gruntownie zmienia sytuacjê, w innych �
sankcjonuje stan ju¿ istniej¹cy.

System szkolny dzieli siê na trzy poziomy:
1. szko³a elementarna:  klasy I-IV,
2. szko³a ni¿sza �rednia: klasy V-IV,
3. szko³a wy¿sza �rednia: klasy X-XII.

Ten podzia³ jest w du¿ym stopniu umowny, bo
w praktyce realizuj¹ go ró¿ne typy szkó³. S¹ szko³y:
Æ ogólnokszta³c¹ce (obejmuj¹ wszystkie trzy pozio-

my edukacji);
Æ ogólnokszta³c¹ce specjalistyczne (obejmuj¹

wszystkie trzy poziomy, pog³êbiaj¹ niektóre dzie-
dziny, przedmioty);

Æ gimnazja (szko³y profilowane obejmuj¹ce drugi
i trzeci poziom);

Æ licea (szko³y trzeciego poziomu w wyspecjalizo-
wanym profilu i specjalno�ci zawodowej);

Æ kolegia (szko³y trzeciego poziomu, specjalizuj¹
w filologii, filozofii lub maj¹ profil ogólnokulturo-
wy);

Æ ró¿nego typu inne szko³y, np. trzyletnie szko³y za-
wodowe, do których mo¿na uczêszczaæ po za-
koñczeniu drugiego szczebla edukacji i które koñ-
czy siê z tytu³em robotnika kwalifikowanego.

Nauka w szko³ach ukraiñskich, zgodnie z zasa-
dami przyjêtymi w konstytucji, odbywa siê w jêzykach
danej spo³eczno�ci. Od kilku lat przybywa szkó³
z ukraiñskim jêzykiem wyk³adowym, a zmniejsza siê
liczba szkó³ z jêzykiem rosyjskim. Mniej wiêcej na tym
samym poziomie utrzymuje siê liczba szkó³ z wyk³a-
dowym: wêgierskim, rumuñskim, tatarskim i polskim.

Obecnie szkolnictwo ukraiñskie nie jest spraw-
dzane ¿adnym typem sprawdzianów czy egzaminów
zewnêtrznych. Przechodzenie ze szko³y do szko³y
na kolejnych szczeblach edukacji odbywa siê auto-
matycznie.

Szko³a �rednia koñczy siê matur¹, który jest eg-
zaminem wewnêtrznym pisanym i ocenianym w szko-
le. Wszyscy musz¹ zdawaæ egzamin z jêzyka ukraiñ-
skiego i z historii Ukrainy oraz trzy egzaminy z przed-
miotów wybranych zwi¹zanych z profilem lub specjal-
no�ci¹ danej szko³y. Zgodnie z nowym systemem (usta-
wa z 1999 r.) zostan¹ wprowadzone egzaminy i spraw-
dziany wewnêtrzne na zakoñczenie ka¿dego szczebla
edukacji. Po raz pierwszy bêd¹ je zdawaæ dzieci, któ-
re rozpoczê³y naukê w 2001 r., to znaczy, ¿e pierwsza
�nowa� matura powinna odbyæ wiosn¹ 2013 r. Jej
szczegó³y nie s¹ jeszcze zapisane w aktach prawnych.
Reforma szkolnictwa wprowadzi³a te¿ dziesiêciopunk-
tow¹ skalê ocen szkolnych.

SZKOLNICTWO WY¯SZE

Absolwenci szkó³ �rednich mog¹ ubiegaæ siê o przy-
jêcie na studia wy¿sze, które równie¿ przesz³y gruntown¹
reformê. Obecnie matura jest przepustk¹ na studia piê-
cioletnie uniwersyteckie, koñcz¹ce siê tytu³em specjali-
sty, trzy-, czteroletnie licencjackie.

Uwaga! Po jednych i po drugich mo¿na na dwulet-
nich studiach uzyskaæ tytu³  magistra.

Dwuletnie szko³y pomaturalne koñcz¹ siê tytu³em
m³odszego specjalisty, Taki tytu³ mo¿na równie¿ otrzy-
maæ po ukoñczeniu czteroletniej szko³y technicznej,  do któ-
rej wstêpuje siê bezpo�rednio po ni¿szej szkole �redniej. ö

Irena Drozd
konsultant ds. mniejszo�ci narodowych

w ODN w S³upsku

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI


