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Województwo opolskie to wymarzony teren dla miłośników
dwóch kółek. Jednak ścieżki i trasy rowerowe wymagają
uporządkowania. Te, które już powstały, trzeba
zinwentaryzować, a z pewnością istnieje też potencjał na
uzupełnienie map o zupełnie nowe, dotąd nie docenione
trasy.

Wspólnie możemy stworzyć atrakcyjną sieć dobrze
oznakowanych tras rowerowych oraz  nowoczesną
aplikację, która sprawi, że Opolskie będzie prawdziwym
rajem dla rowerzystów. 

Właśnie po to powstał projekt "Opolskie na rowery -

przygotowanie i realizacja koncepcji rozwoju ścieżek
rowerowych w województwie opolskim wraz z kampanią
edukacyjną"   

Stwórz z nami sieć ścieżek rowerowych!



Pierwszym etapem realizacji projektu jest 
 inwentaryzacja istniejących tras rowerowych.             

By zebrać jak najszerszą wiedzę na ten temat,  Urząd
Marszałkowski zaplanował ogólnodostępne
konsultacje z mieszkańcami w każdym powiecie.

Chcemy, by  wszyscy zainteresowani mieli realny
wpływ na efekt końcowy projektu.

By wziąć udział w konsultacjach online i w efekcie
zostać współtwórcą dobrej i atrakcyjnej koncepcji,
wystarczy zgłosić się do 5 maja 2021 r. za pomocą
przygotowanego w tym celu formularza -> TUTAJ 

Konsultacje w  powiatach  ruszają  już  w  czwartek
6 maja 2021 r. i potrwają do 17 maja 2021 r. 

10 maja 2021
9:00 - 11:00  
POWIAT GŁUBCZYCKI

6 maja 2021
9:00 - 11:00  
POWIAT NYSKI

13:00 - 15:00 
POWIAT PRUDNICKI

11 maja 2021
9:00 - 11:00  
POWIAT
KĘDZIERZYŃSKO-
KOZIELSKI 13:00 - 15:00 

POWIAT STRZELECKI

KONSULTACJE ONLINE WS. INWENTARYZACJI
HARMONOGRAM

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2R3Hfj_usRWhHWcj7wTM4LXJ0pIBrnO65jyxPNR-S8qI1ZQ/viewform


12 maja 2021
9:00 - 11:00  
POWIAT OPOLSKI
oraz
OPOLE

13 maja 2021
9:00 - 11:00 
POWIAT KLUCZBORSKI

14 maja 2021
9:00 - 11:00 
POWIAT NAMYSŁOWSKI

Jego celem jest przygotowanie spójnej, atrakcyjnej
koncepcji sieci tras rowerowych dla województwa
opolskiego, która uporządkuje obecny stan
infrastruktury i szlaków rowerowych w regionie.
To bardzo ważne, ponieważ dokument będzie
podstawą do ustalania przebiegu kolejnych tras
rowerowych w naszym województwie oraz 
 projektowania nowych inwestycji, dotyczących
rozwoju infrastruktury rowerowej i promocji
transportu niskoemisyjnego w perspektywie
unijnej 2021-2027.

16:00 - 18:00 
dodatkowy termin dla
WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTA,
którzy nie mogą uczestniczyć w spotkaniach
dedykowanych ich powiatom

13:00 - 15:00 
POWIAT BRZESKI

13:00 - 15:00 
POWIAT OLESKI

17 maja 2021
9:00 - 11:00 
POWIAT KRAPKOWICKI

Serdecznie zapraszam do
aktywnego udziału w naszym
regionalnym projekcie
„Opolskie na rowery". 

Andrzej Buła, Marszałek
Województwa Opolskiego:



EUROQUIZZ – ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU!

Uczniowie z województwa opolskiego po raz kolejny zostali
zaproszeni do udziału w czterostronnym konkursie wiedzy o Unii
Europejskiej i regionach partnerskich EUROQUIZZ.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich szkół
ponadpodstawowych województwa opolskiego i składa się z pytań
ogólnych dotyczących Unii Europejskiej, regionów partnerskich oraz
województwa opolskiego. 

W konkursie biorą udział grupy złożone maksymalnie z 8 uczniów –
liczba grup z danej klasy i szkoły jest nieograniczona. Zastrzeżenie
– jeden uczeń może być wskazany tylko w 1 grupie. 

Odpowiedzi można wysyłać jeszcze do 5 maja 2021 r.

Konkurs organizowany jest wspólnie przez Burgundię–Franche-
Comté,  Kraj Środkowoczeski, Nadrenię-Palatynat i Województwo
Opolskie.

Wszystkie informacje znajdują się TUTAJ

https://www.opolskie.pl/2021/04/euroquizz-zapraszamy-uczniow-do-udzialu/


Jako uzupełnienie przekazanych komputerów
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
przygotował 4 pakiety szkoleń dedykowanych
wszystkim nauczycielom uczącym  w szkołach
podstawowych. 

Pakiety szkoleń to oferty na różnych poziomach,
dzięki którym nauczyciele, w ciągu 9 godzin
dydaktycznych,  będą mogli zdobyć umiejętności
praktyczne i poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną. 

Każdy nauczyciel uczestniczący w szkoleniu, po
rejestracji na platformie Opolskiej eSzkoły,
otrzyma nieodpłatny dostęp do pakietu
oprogramowania Microsoft Office 365 Pro+.

Więcej szczegółów znajduje się TUTAJ

- oferta szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych
Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!

https://rcre.opolskie.pl/2021/04/06/oferta-szkolen-dla-szkol-9-1-1-opolskie-dla-podstawowek/?fbclid=IwAR2Rn1E_2FuHqoiPvDJ8QBjrgldBiyEZloQBSU3IFljCW9wkk1vcUyxnkm0


Prawa i obowiązki nauczyciela w okresie pracy zdalnej
IPET w edukacji zdalnej
Jak zapobiegać hejtowi, agresji i innym zagrożeniom
wynikającym z korzystania przez uczniów z zasobów
internetowych?

                 Sytuacje szczególne w edukacji zdalnej

MS Teams dla początkujących
 

MS Teams w pracy zdalnej z uczniami – poziom 1
MS Teams w pracy zdalnej z uczniami – poziom 2
MS Teams w pracy zdalnej z uczniami – poziom 3

PAKIET I

PAKIET II



MS Teams dla nauczycieli wykorzystujących już aplikację
w pracy (wymagane umiejętności poziomu I i II Temas),
Narzędzia służące do przygotowywania zadań
elektronicznych, 
Aplikacje przydatne w edukacji zdalnej

                             MS Teams dla zaawansowanych

PAKIET III

Efektywne i łatwe metody nauczania online
W stronę samodzielności w uczeniu się

MS Teams w pracy zdalnej z uczniami - poziom 1, 2 i 3
 

PAKIET IV



Modelowy przykład cyfrowej szkoły i edukacji

Województwo Opolskie zostało zaproszone do
zaprezentowania swoich działań w ramach projektów
mających na celu wsparcie edukacji. Właśnie pojawił
się biuletyn zawierający przegląd dobrych praktyk
polskich samorządów w realizacji projektów
edukacyjnych.

- Na naszych oczach polska szkoła przechodzi właśnie
cyfrową transformację, którą znacznie przyspieszył
nieoczekiwany wybuch pandemii w 2020 roku. Z dnia na
dzień zarówno nauczyciele, jak i uczniowie przenieśli się
do całkiem nowej rzeczywistości, przechodząc na
nauczanie zdalne - mówi Cecylia Szymańska, dyrektor
Rynku Edukacyjnego Microsoft Polska.

Udostępniamy Państwu przedpremierowo materiał
przygotowany przez Dział Edukacji Microsoft              
i  zachęcamy do lektury!
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Znajdziesz nas tutaj:
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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/
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