
DLA NAUCZYCIELI

OGLĄDAJ UDOSTĘPNIJ

#zdalneopolskie



konkurs

plastyczny

Op@lskie dla podstawówek - 

zdalne nauczanie zbliża!

dla klas I-III szkół podstawowych



świat

zdalnego

nauczania 
uczestnicy przedstawiają swoją,

artystyczną wizję świata zdalnego

nauczania

temat pracy:

dowolna technika plastyczna

wszystkie informacje :  TUTAJ

termin nadsyłania prac :

2  czerwca 2021

https://www.opolskie.pl/2021/05/opolskie-dla-podstawowek-zdalne-nauczanie-zbliza-konkursy-plastyczny-i-literacki-dla-uczniow/?fbclid=IwAR1YKoRuMHPicIAaIb6NYaDLl6e51FiPPdRvHZAA0NVr0EonfUtaEJUkQF4


konkurs 

literacki

Op@lskie dla podstawówek - 

zdalne nauczanie zbliża!

dla klas IV-VII szkół podstawowych



Doświadczenie zdalnego nauczania

– krok ku odpowiedzialności czy

zwolnienie od obowiązku?”

Jak ukształtowało mnie

doświadczenie zdalnego

nauczania?”

praca pisemna na jeden z tematów:

dowolna forma l i teracka 

wszystkie informacje :  TUTAJ

termin nadsyłania prac :

2  czerwca 2021

2  str ,  A4

https://www.opolskie.pl/2021/05/opolskie-dla-podstawowek-zdalne-nauczanie-zbliza-konkursy-plastyczny-i-literacki-dla-uczniow/?fbclid=IwAR1YKoRuMHPicIAaIb6NYaDLl6e51FiPPdRvHZAA0NVr0EonfUtaEJUkQF4


zaczytane opolskie
AKCJA

 2021



Andrzej  Stasiuk  

spotkanie i promocja książki "Przewóz"

11.05, godz. 17.00 - ogród WBP w Opolu

12.05, godz. 17.00 - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Grodkowie

Filip  Zawada

spotkanie i promocja książki „Zbyt wiele zim minęło, żeby była wiosna”

13.05 - godz. 17:00, Ogród WBP w Opolu

Jacek  Hugo -Bader

spotkanie i promocja książki „Szamańska choroba”

17.05 - godz. 17:00, Ogród WBP w Opolu

18.05 - godz. 18:00, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Strzelcach Opolskich



Tomasz  Różycki

spotkanie autorskie

19.05, godz. 17.00 - POK, Miejska i Gminna Biblioteka Publicznaw Prudniku

Renata  Piątkowska

spotkanie autorskie

20.05 - godz. 9:00, Biblioteka Publiczna Miejsko-Gminna Ośrodka Kultury w Ujeździe

     - godz. 11.00, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrodzieniu

Tomasz  K.  Kozłowski

spotkanie kresowe

24.05 - godz. 17:00, Ogród WBP w Opolu



Artur  Zygmuntowicz

spotkanie autorskie

24.05 - godz. 17:00, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzegu,

            - godz. 19:00 Biblioteka Publiczna w Dobrzeniu Wielkim

Jolanta  Kosowska

spotkanie autorskie

26.05 - godz. 16:30 Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie

            - godz.18:30 Gminna Biblioteka Publiczna w Lasowicach

 

Szczepan Twardoch

spotkanie i promocja książki „Pokora”

27.05 - godz. 17:00, Ogród WBP w Opolu



"Zaczytane Opolskie" to akcja promująca czytelnictwo, 
zainicjowana i finansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu,
 realizowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu, z udziałem bibliotek całego regionu.
Akcja potrwa do listopada. Informacje o kolejnych wydarzeniach już wkrótce.

Jakub Szamałek

spotkanie autorskie

31.05 - godz. 18:00, Ogród WBP w Opolu

Na wszystkie spotkania odbywające się w WBP w Opolu obowiązują zapisy:
mailowo: czytelnia@wbp.opole.pl
telefonicznie: 77 - 40 66 449 (do godz. 15:00)
Liczba miejsc ograniczona.

mailto:czytelnia@wbp.opole.pl


XXXVII Festiwal Muzyczny 

Święto Kwitnących Azalii 
im. Zbigniewa Pawlickiego     

15-22 maja 2021 r.



Festiwal zainauguruje koncert galowy 

Od baroku do współczesności 
– wokalny recital mistrzowski.

Koncert plenerowy odbędzie się 15 maja 2021 r. o godz. 18:00 
na błoniach parku w Mosznej.

Wystąpią: 
Roma  Ambroziewicz-Owsińska– sopran
Barbara Hortyńska – fortepian
 
Wydarzeniu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy  “Trzy Oblicza” – Edmund
Szłapka, Stanisław Grochalski, Bronisława Czarny (gobeliny),

kolejne koncerty:
Leonardo Da Vinci i Viola Organista - 16.05.2021 r., godz. 19.00
Muzyczne twarze Jacka Kawalca - 20.05.2021 r., godz. 19.30
Zakończenie festiwalu - 22.05.2021 r. - koncerty o 16.00, 17.00, 18.30

Koncerty nie są biletowane i nie jest wymagana rezerwacja miejsc.

Otwarcie XXXVII Festiwalu Muzycznego 

Święta Kwitnących Azalii 
w Mosznej     

Szczegółowe informacje TUTAJ

https://mosznazamek.pl/aktualnosci/muzyczne-swieto-kwitnacych-azalii/


Archiwum Państwowe w Opolu 
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 

Muzeum Diecezjalne
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

Muzeum Śląska Opolskiego
Muzeum Uniwersytetu Opolskiego 

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

15 maja 2021 r. 

18.00 - 23:59 

w programie m.in. 



Archiwum Państwowe w Opolu
 
18.00-22.00                  Quiz wiedzy o stronie Powstańcy Śląscy

Spróbuj się, czy wiesz już wszystko? Atrakcyjne nagrody dla uważnych widzów do
odebrania przed siedzibą Archiwum Państwowego w Opolu
Miejsce: online na facebookowym profilu Archiwum Państwowego w Opolu 

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 

20.00-21.30                  Spotkanie online z Marią Wiernikowską, dziennikarką, reporterką i korespondentką wojenną.

Podczas spotkania porozmawiamy o doświadczeniach Marii Wiernikowskiej z pracy w charakterze korespondenta
wojennego. Zastanowimy się nad tym, co skłania ludzi do podjęcia pracy dziennikarza, który – zgodnie z hasłem tegorocznej
Nocy Muzeów – Mimo wszystko udaje się w miejsca objęte konfliktami zbrojnymi. Przewidziana jest możliwość zadawania
pytań przez internautów! 

Miejsce: online - kanał Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych na YouTube

https://www.facebook.com/ArchiwumPanstwoweWOpolu
https://www.youtube.com/channel/UCaOVsszT7ACRmeSiExagQ2A


Muzeum Polskiej Piosenki
 
18.00-23.59                Zwiedzanie wystawy stałej oraz

Muzyczna krzyżówka online na Facebooku MPP

Specjalne oprowadzanie online po Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu na TikToku

Muzeum Śląska Opolskiego
 
18.00-23.59                Zwiedzanie Kamienicy Czynszowej oraz bezpłatne warsztaty dla dzieci od lat 6 – 10

18.15; 19.00; 19.45 Warsztaty: Mimo wszystko… blisko sztuki: spotkanie z rzeźbą

18.15; 19.00; 19.45 Warsztaty: Mimo wszystko…. będziemy się dobrze bawić!

18.15; 20.30 Filmowe oprowadzanie po wystawie czasowej 100 lat temu 
                     – plebiscyt na Górnym Śląsku.
Film będzie można obejrzeć na Facebooku oraz na kanale YouTube Muzeum

wejściówki na warsztaty do odbioru
w kasie MŚO od godz. 18.00

https://www.facebook.com/muzeumpolskiejpiosenki
https://www.tiktok.com/@muzeumpolskiejpiosenki?lang=pl-PL
https://www.tiktok.com/@muzeumpolskiejpiosenki?lang=pl-PL
https://www.facebook.com/muzeumpolskiejpiosenki
https://www.facebook.com/MuzeumOpole
https://www.youtube.com/MuzeumOpole


Muzeum Uniwersytetu Opolskiego
 
19.00                  Cenzura w PRL – wykład dr. hab. Mariusza Patelskiego, prof. UO pracownika naukowego                
                           Instytutu Historii UO, badacza dziejów najnowszych.
Miejsce: online - na Facebooku MUO

Muzeum Wsi Opolskiej

20.00-21.30                 nocne zwiedzanie oraz Kroszonka on-line – kuratorskie oprowadzanie po wystawach:

Krucha Sztuka czyli od kurzego jaja do opolskiej kroszonki – wystawa stała, kurator Ewa Olbryt.
Kroszonka Opolska 2021 – wystawa pokonkursowa, kurator Bogdan Jasiński

Miejsce: online - Facebook Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

PEŁNY PROGRAM TUTAJ
www.nocmuzeow.opole.pl

https://www.facebook.com/Muzeum-Uniwersytetu-Opolskiego-490602624763331
https://www.facebook.com/search/top?q=Muzeum%20Wsi%20Opolskiej%20w%20opolu
http://nocmuzeow.opole.pl/2021/05/10/program-2021/
http://nocmuzeow.opole.pl/


Wiedeń uchodzi w rankingach za miasto najlepsze do życia.
Wielokrotnie znalazł się na szczycie rankingu Quality of Living, a w
2020 roku został zwycięzcą w rankingu 10 najbardziej zielonych
miast na świecie. Walory miasta doceniają nie tylko jego
mieszkańcy, ale także licznie odwiedzający go goście. Wiedeńczycy
do perfekcji opanowali umiejętność wykorzystania swojej bogatej
tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i naturalnego, a poprzez
połączenie tych walorów z nowoczesnością potrafią przyciągać do
siebie zwolenników nawet najbardziej wyszukanych gustów. Przy
tym dostęp do dóbr kultury i miejsc aktywnego spędzania czasu
wolnego jest w Wiedniu tak duży, że trudno z wszystkich atrakcji
skorzystać. Podczas prelekcji Ukochany Wiedeń pragniemy zabrać
was na majówkę do austriackiej stolicy, pokazać wybrane
subiektywnie wiedeńskie ABC i zainspirować do zgłębienia wiedzy o
tym naddunajskiej metropolii, a może nawet do wybrania się na kilka
dni do Wiednia.

14 maja 2021 - online

Ukochany Wiedeń
 

B I B L I O T E K A  A U S T R I A C K A
Z A P R A S Z A !

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ

https://www.ba.wbp.opole.pl/ap.html
https://www.ba.wbp.opole.pl/ap.hhttps:/www.ba.wbp.opole.pl/


„Polskie konstytucje wiosną stanowione, czyli rzecz
o niedocenionej roli fenologii w historii i nie tylko”

12 maja 2021, godz. 16.00. 

Wykład wygłosi dr hab. Marek Białokur, prof. UO,
kierownik Katedry Dydaktyki, Nauk Wspomagających i
Popularyzacji Historii w Instytucie Historii Uniwersytetu
Opolskiego. 

Link do wykładu: TUTAJ

B I B L I O T E K A  P E D A G O G I C Z N A  -
O T W A R T E  W Y K Ł A D Y  O N L I N E

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu zaprasza
na majowy cykl wykładów online. Zaplanowano 4 ciekawe
wykłady, każdy z nich jest otwarty i bezpłatny. 

https://forms.office.com/r/ub4yZPqF5X


„Polsko-niemiecki spór o Śląsk w świetle
pamiętników i wspomnień” 

13 maja 2021, godz. 16.00. 

Wykład wygłosi dr hab. Adriana Dawid, prof. UO,
pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.
Badaczka dziejów najnowszych, przede wszystkim historii
Śląska w XIX i XX wieku.

Link do wykładu: TUTAJ
"O książkach, które pomagają żyć" 

14 maja 2021, godz. 16.00. 

Wykład wygłosi dr Elżbieta Zubrzycka, psycholog
(specjalizacja kliniczna), terapeuta, założycielka
Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego, autorka 6
książek dla dorosłych i 25 książek dla dzieci, z których
sześć zostało lekturami szkolnymi.

Link do wykładu: TUTAJ

https://forms.office.com/r/ub4yZPqF5X
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o83xtZPOy0u2UHm80yYNb6n0NnDXwJ5NtMXf9UVkaWZUMUFYOEMwVThCTTRPMEswOEMzQTREN1cyTy4u,


Akademia Cyfrowego Nauczyciela 
Akademia Cyfrowego Dyrektora 
Akademia Cyfrowego Administratora 

Nowości Akademii Cyfrowego Edukatora Microsoft 
 
Akademia Cyfrowego Edukatora to projekt, którego celem jest
przedstawienie technologii, które usprawniają pracę edukatorów 
i pokazują wskazówki potrzebne do budowania nowoczesnej
szkoły.
 
Program Akademii skierowany jest do dyrektorów, nauczycieli
oraz szkolnych administratorów IT. 

W maju szkolenia skupią się na tematach związanych z Microsoft
Power Apps i wykorzystaniem Office 365 Education oraz Microsoft
Teams do pracy projektowej w szkole. O swojej codziennej pracy
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii opowiedzą także
dyrektorki szkół podstawowych. 
  
Wydarzenia odbywają się za pośrednictwem platformy Microsoft
Teams, udział jest bezpłatny, wymaga jednak wcześniejszej
rejestracji za pomocą poniższych linków:

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

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


Kiedy: 27 maja 2021 r. (czwartek), godz. 19.00-19.45 

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

Jak pracować metodą projektów w szkole 
z wykorzystaniem Office 365 Education 

i Microsoft Teams
 
 

Barbara Halska - Microsoft Innovative Educator Expert,
Iwona Cugier - Microsoft Innovative Educator Expert

Prowadzące:

Zarejestruj się

https://mktoevents.com/Microsoft+Event/240769/157-GQE-382


Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert
na wykonanie przez organizacje pozarządowe zadań w
zakresie propagowania idei „Opolskie ze smakiem” poprzez
promocję sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz
produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.

Zgłosić można różnorodne działania, takie jak szkolenia,
festiwale, targi, konferencje, konkursy czy publikacje mające
na celu promocję produktów tradycyjnych i lokalnych
wytwarzanych na terenie województwa opolskiego.

na realizację projektu można uzyskać nawet 10.000 zł.

termin składania wniosków upływa 21 maja 2021 r. 

wszystkie informacje można znaleźć TUTAJ

                        - ruszył konkurs na promocję
dziedzictwa kulinarnego regionu

opolskie ze smakiem

https://dziedzictwokulinarne.opolskie.pl/otwarty-konkurs-ofert-promujemy-nasze-tradycje-kulinarne/


Ruszył nabór do kolejnej edycji Centrum
Mistrzostwa Informatycznego.

Projekt grantowy adresowany jest do nauczycieli,
nauczycielek, edukatorów, edukatorek oraz
wszystkich pasjonatów algorytmiki i
programowania, którzy chcą podnieść swoje
kompetencje a także odkrywać i rozwijać talenty
informatyczne uczennic i uczniów, a dodatkowo
otrzymać grant w wysokości 6400 zł. W jednej
edycji Grantobiorca może ubiegać się
maksymalnie o 2 granty, w ramach których będzie
prowadził ze swoimi uczniami kółko informatyczne
przez 8 miesięcy. 

Rekrutacja do projektu trwa do 31 maja r. 
Więcej informacji o projekcie na www.cmi.edu.pl

Nowe umiejętności 
i grant finansowy czekają

http://www.cmi.edu.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

