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W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2000 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna po
większyła swoją bazę o nieruchomości w  pobliżu macierzystego budynku Uczelni przy ul. Plebiscy
towej 8. Natychm iast przystąpiono do intensywnych prac związanych z remontem i przystosowa
niem obiektu na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych. Przewidziano tam między innymi sale 
wykładowe na 150 miejsc, sale do ćwiczeń, pracownie komputerowe, pomieszczenia biurowe. Znaj
dą się tam również pokoje gościnne dla nauczycieli akademickich.

W omawianym okresie w macierzystym budynku Uczelni przeprowadzono szereg inwestycji 
między innymi:
• przeprowadzono kompleksowy remont instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z kom pletnąm oder- 

nizacjąw szystkich toalet
• wybudowano parking asfaltowo-betonowy na 200 samochodów
• zagospodarowano teren wokół budynku.

W nowym roku akademickim 2000/2001 zaproponowano studentom studiów dziennych i zao
cznych następujące specjalności:
• edukacja humanistyczna
• edukacja matematyczna
• cdukacja informatyczna
• zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
• pedagogika przedszkolna
• pedagogika z wychowaniem fizycznym i obronnym
• pedagogika zdrowia
• pedagogika rodzinna
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
• pedagogika pracy socjalnej
• resocjalizacja

Kolejna grupa słuchaczy, legitymująca się dyplomem wyższych studiów magisterskich rozpo
częła studia podyplomowe. Utworzono nowe specjalności:
• terapia pedagogiczna
• pedagogika lecznicza
• tyflopedagogika

Ponadto Uczelnia organizuje kursy języków: angielskiego i niemieckiego, przygotowujące do 
złożenia egzam inów upraw niających do nauczania tych języków: First C ertyficate in English 
w British Conncil lub jego  niemieckiego odpowiednika w Goethe Instytut. Umożliwiamy również 
zainteresowanym zdawanie egzaminu International Certificate Conference —  The European Langua
ge Certificate.
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Piotr Kowolik, Redaktor Naczelny kwartalnika „Nauczyciel i Szkoła", członek Zespołu Eduka
cji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznej Polskiej Akademii Nauk uczestniczył w spotkaniu 
w dniu 11 grudnia 2000 r., które odbyło się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 
pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. Władysława Puśleckiego z Uniwersytetu Opolskiego.

Podczas spotkania zaprezentowano informacje o przebiegu konferencji naukowych organizo
wanych pod patronatem Zespołu Edukacji Elementarnej KNP PAN w Piotrkowic Trybunalskim 
w 1999 r. i w Zielonej Górze w 1999 r. i 2000 r.

Przedstawiono również informacje o ukazaniu się następujących prac zbiorowych członków 
Zespołu:
• R. Więckowski (red), Edukacja wczesnoszkolna w kontekście reformy systemu szkolnego, Piotr

ków Trybunalski 2000;
• S. G uz (red), Wychowanie przedszkolne na przełom ie tysiącleci, Lublin 2001 ;
• W. Puślecki (red), Kształcenie wczesnoszkolne na przełom ie tysiącleci, Opole 2001.

Ponadto prof. zw. dr hab. W. Puślecki, przewodniczący Zespołu poinformował o przygotowy
wanej na 2001 rok jesienią ogólnopolskiej konferencji na temat Doskonalenie reformującej się eduka
cji wczesnoszkolnej.

Ukazały się publikacje:
• prof, dr hab. Kazimierz M. Czarnecki, Pionierzy, współtwórcy i twórcy polskiej psychologii nauko

wej, Kraków 2000;
• „Edukacja Jutra " — VI Tatrzańskie Seminarium Naukowe, red. Zygmunta Zimnego, Częstochowa 

2000 .

W numerze 1-2 (10-11) 2001 „Nauczyciela i Szkoły” zam ieszczono sześć reprodukcji prac 
malarskich dr Piotra Kowolika wykonanych różnymi technikami plastycznymi. W ten sposób poz
naliśmy jed n ą  z pasji Redaktora Naczelnego.

Samorząd Studencki GW SP wykazał się wyjątkową aktywnością i skutecznością na rzecz 
środowiska studenckiego uczelni oraz w pracach na forum ogólnopolskim.

W październiku 2000 Przewodnicząca Samorządu Studenckiego GWSP —  Ewa Gawlik pod
czas Zjazdu Rady Krajowej Stowarzyszenia M ONSSUN w Krakowie została wybrana na członka 
Komisji Kontaktów M iędzynarodowych jak również koordynatorem protestu na Region Śląski pod 
hasłem „Dość łamania prawa”, dotyczącego przyznania studentom uczelni niepaństwowych prawa 
do stypendiów socjalnych.

W listopadzie Ewa Gawlik zostaje Przewodniczącą Porozumienia Uczelni Niepaństwowych 
Region Śląsk. Również w listopadzie nasz Samorząd Studencki uczestniczy! w proteście „Dość 
łamania prawa” oraz w rozmowach z Ministrem Edukacji Narodowej dotyczących pomocy socjalnej 
studentom.

W grudniu Ewa Gawlik i Katarzyna Ö lender reprezentowały Uczelnię na Konferencji Parla
mentu Studentów RP —  Zakopane 2000.

Oprócz tego Samorząd Studencki zajmował się również organizacją takich imprez jak  dyskote
ki, wyjazdy na narty, wieczornice itp.

W bieżącym numerze 3 -4  (12-13) 2001 „Nauczyciela i Szkoły” prezentujemy kilka wierszy 
Agnieszki Neśić studentki II roku pedagogiki wczesnoszkolnej (studia dzienne GWSP). Jej przygoda 
pisarska z poezją rozpoczęła się 6 lat temu jeszcze w szkole średniej. Uczęszczała do VI LO 
w Sosnowcu.

Prowadzi wieczorki poetyckie w kawiarni literackiej w Katowicach na terenie Biblioteki M iej
skiej przy ul. Grzyśki. Do tej pory napisała 15 wierszy o tematyce miłosnej, a ponadto propaguje 
prawdę i wartości humanistyczne.


