
OGLĄDAJ UDOSTĘPNIJ

#zdalneopolskie



Znamy laureatów konkursu plastycznego i literackiego!

Zainteresowanie konkursem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. W terminie wpłynęło
niemal 1000 prac. 

W konkursie plastycznym przyznano:
ex aequo trzy I miejsca, 
II miejsce, 
ex aequo dwa III miejsca oraz 54 nagrody dla finalistów i 99 wyróżnień. 

W konkursie literackim przyznano: 
ex aequo trzech I miejsc, 
ex aequo czterech II miejsc
III miejsca oraz 24 finalistów i 33 wyróżnionych.

Konkursy zostały zorganizowane w ramach projektu pn. „Op@lskie dla podstawówek –
zdalne nauczanie zbliża!” i adresowane do uczniów szkół podstawowych, biorących udział
w projekcie. Część plastyczna konkursu dedykowana była uczniom klas I – III i polegała na
pokazaniu artystycznej wizji świata zdalnego nauczania w dowolnej formie. Adresatami
konkursu literackiego byli uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych, którzy przesłali prace
pisemne na temat doświadczenia zdalnego nauczania.

WYNIKI

https://www.opolskie.pl/2021/09/oplskie-dla-podstawowek-zdalne-nauczanie-zbliza-rozstrzygniecie-konkursu-literackiego-i-plastycznego/
https://www.opolskie.pl/2021/09/oplskie-dla-podstawowek-zdalne-nauczanie-zbliza-rozstrzygniecie-konkursu-literackiego-i-plastycznego/


Znamy już nazwiska studentów, którzy otrzymali Stypendia Marszałka
Województwa Opolskiego oraz laureatów tegorocznej Nagrody
Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny w kategorii
SZTUKA i WIEDZA 2021.

Listy stypendystów i laureatów znajdują się na facebookowym profilu
Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego.    

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Stypendia i nagrody przyznane!

UMWO Departament Edukacji i Rynku Pracy

https://www.facebook.com/UMWO-Departament-Edukacji-i-Rynku-Pracy-405065186738147


Ruszył nabór wniosków o przyznanie       

Nagroda jest przyznawana za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
kultury osobom fizycznym, które w szczególny sposób
przyczyniły się do upowszechniania kultury i nauki
naszego regionu, wnosząc trwałe wartości
humanistyczne do kultury narodowej w myśl idei
propagowanych przez Karola Miarkę.

Na zgłoszenia czekamy do 8 października 2021 r.

Wszystkie informacje znajdują się TUTAJ
 

Nagrody im. Karola Miarki

https://bip.opolskie.pl/2021/09/ogloszenie-w-sprawie-naboru-wnioskow-o-przyznanie-nagrody-imienia-karola-miarki/?fbclid=IwAR3uhrUItOaX8WC5hTFZ4YbtgIk48Xs6mQnCk_0jps1PsFEWSSxIN4KT7Qg


Festiwal Filmowy Opolskie Lamy 
to największe wydarzenie filmowe na Opolszczyźnie.

W ciągu dziewięciu dni festiwalowych w kilkunastu
obiektach zaprezentowane będą najważniejsze filmy
światowej oraz polskiej kinematografii nie tylko
poprzez projekcje filmowe, ale także poprzez liczne
spotkania i warsztaty z twórcami.

1-9 października | Opole | online
 

Program festiwalu 2021 TUTAJ

koncert w ramach festiwalu Opolskie Lamy

https://festiwal.opolskielamy.pl/poznaj-festiwal/aktualnosci/koncer-drmisio/
https://festiwal.opolskielamy.pl/program/kalendarz-projekcji/


40 wydarzeń w 11 miejscowościach znalazło się programie     
18 Dni Kultury Niemieckiej, na które Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim wraz z partnerami
zaprasza już w październiku.

Wydarzenia dedykowane dla dzieci i młodzieży to, m.in. „Krecik
jesienią – Moje kamishibai” czyli teatrzyk opowieści, gra miejska,
zajęcia biblioteczne, warsztaty plastyczne, debata młodzieżowa     
i wiele innyc

Szczególnie zapraszamy na koncert Jazzcombo ONCUE, czyli 
 młodych muzyków z Nadrenii-Palatynatu, regionu partnerskiego
Województwa Opolskiego. Koncert odbędzie się 2.10.2021 r.     
w Kolonowskim, ale uczniów gimnazjum muzycznego w Montabaur
będzie można posłuchać też online na profilu facebookowym
Mniejszość Niemiecka w Opolu / Deutsche Minderheit in Oppeln. 

Program 18 Dni Kultury Niemieckiej na Śląsku Opolskim TUTAJ

https://www.facebook.com/DeutscheMinderheitInOppeln
https://skgd.pl/2021/09/21/miesiac-niemieckiej-kultury-juz-po-raz-18/


Filharmonia to wyjątkowa instytucja - gdzie
przyłożysz ucho,  tam wszystko gra. 

Filharmonia zaprasza na cykl lekcji edukacyjnych  
z prezentacją wybranych instrumentów i opowieścią
o nich. Każdy, od malucha w żłobku, po ucznia
szkoły podstawowej może dać się porwać dźwiękom
odnaleźć swoją świadomość muzyczną.  
Z kolei audycje muzyczne to koncerty adresowane
do uczniów szkół podstawowych oraz licealnych.
Stworzone po to by w ciekawy sposób uzupełnić
dźwiękami szkolną edukację muzyczną.

Tematyka spotkań jest dostosowana do wieku
uczestników.

Więcej informacji TUTAJ oraz TUTAJ

lekcje i audycje muzyczne
Filharmonia Opolska zaprasza na

https://filharmonia.opole.pl/2019/09/24/lekcje-muzyczne/
https://filharmonia.opole.pl/2019/09/24/audycje-muzyczne/


Piątkowe poranki w Filharmonii Opolskiej nie są kolejnym
zwykłym dniem pracy. W tym czasie odbywa się najważniejsza
próba – próba generalna. Jest to ostatni moment na
wprowadzenie poprawek przed wieczornym koncertem.

Dla słuchaczy jest to okazja, aby uczestniczyć w procesie
kreowania sztuki. Zobaczyć, a przede wszystkim usłyszeć, w jaki
sposób profesjonalni muzycy przygotowują się do wykonania
koncertu. Spotkania te dają możliwość poznania tajników pracy
orkiestry symfonicznej, obserwowania niezwykle ważnej pracy
dyrygenta, a także obcowania z wybitnymi artystami.

Spotkania skierowane do dzieci od III klasy szkoły podstawowej.

Na październik planowane są 2 spotkania:

22 października 2021, piątek | 10:30 - więcej informacji TUTAJ
29 października 2021, piątek | 10:30 - więcej informacji TUTAJ

otwarte próby generalne

https://filharmonia.opole.pl/wydarzenia/otwarta-proba-generalna-31/
https://filharmonia.opole.pl/wydarzenia/otwarta-proba-generalna-32/


Orkiestra Filharmonii Opolskiej
Charles Richard-Hamelin – fortepian
Przemysław Neumann – dyrygent

W programie:
Józef Elsner – Uwertura do opery Echo w lesie (6')
Fryderyk Chopin – II Koncert fortepianowy f-moll op. 21 (30')
Johannes Brahms – III Symfonia F-dur op. 90 (35')

1 października 2021, piątek | 19:00

więcej informacji oraz bilety TUTAJ

Inaugurację 
70. Sezonu Artystycznego

https://filharmonia.opole.pl/wydarzenia/inauguracja-70-sezonu-artystycznego/


Już wkrótce ruszy blogowa strona internetowa dedykowana nauczycielom                         

z całego województwa opolskiego. Chcielibyśmy, żeby nasza nowa strona

www.nauczyciele.opolskie.pl była nie tylko tworzona dla Państwa, ale przede

wszystkim z Państwa udziałem.

Jesteśmy pewni, że razem możemy stworzyć miejsce, w którym każdy nauczyciel

znajdzie to, czego szuka. Nie będzie to możliwe bez Państwa pomocy. Dlatego

prosimy o propozycje tematów, jakie powinniśmy poruszyć w treści bloga oraz

sugestie, o czym rozmawiać z nauczycielami, którzy będą chcieli podzielić się

swoją wiedzą i doświadczeniem. Z pewnością mają Państwo doskonałe pomysły!

Chętnie poznamy Państwa opinie - najlepiej skontaktować się z nami pod

adresem mailowym wspolpraca@opolskie.pl - ucieszymy się z każdej wskazówki! 

Stworzyliśmy też specjalny hashtag #tematdlanauczyciela - jeżeli tym

hashtagiem oznaczą Państwo swoje wpisy na Facebooku lub Instagramie,                      

z łatwością je odszukamy i wykorzystamy przy tworzeniu bloga. Zapraszamy!

        P.S. Zapraszamy na nasze profile związane z edukacją:

Szanowni Państwo, drodzy Nauczyciele i Pedagodzy!

UMWO Departament Edukacji i Rynku Pracy

Edukacja i Rynek Pracy UMWO

https://www.facebook.com/UMWO-Departament-Edukacji-i-Rynku-Pracy-405065186738147
https://www.instagram.com/edukacja_i_rynek_pracy_umwo/


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

DLA NAUCZYCIELI

Znajdziesz nas tutaj:

OPOLSKIE.PL

@opolskie

www

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

