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Pierwsi absolwenci opuścili mury uczelni

W dniu 23.06.1997 roku pierwsi absolwenci Studiów Nauczycielskich po 3 se
mestrach studiów w Wyższej Szkole Edukacji Wczesnoszkolnej w Mysłowicach 
w liczbie 234 opuścili mury uczelni uzyskując tytuł licencjata w  zakresie pedago
giki ze specjalnością nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne z terapią 
pedagogiczną. Po odśpiewaniu przez chór pieśni „Gaudeamus igitur” otwarcia uro
czystości zakończenia studiów pierwszego rocznika dokonał J.M. Rektor prof. zw. 
dr hab. Henryk M o r o z .  Powitał Dyrektora Uczelni i równocześnie jej założyciela 
Pana Mirosława C z a p k ę ,  Dyrektora Administracyjnego mgr. Kazimierza M i s i o ł- 
k a, nauczycieli akademickich, promotorów prac licencjackich, absolwentów 
I Rocznika wraz z rodzinami.

Następnie Rektor wygłosił wykład pt. „Założenia nowego systemu edukacyj
nego”.

Stwierdził m.in., że „aby wyzwolić nasz system edukacyjny z błędów przeszło
ści musi nastąpić podstawowy zwrot nie tylko w sposobie postrzegania roli i funk
cji edukacji, ale także w nauczaniu opartym na doświadczeniu. Nowy program na
uczania winien umożliwiać rozwój i kształcenie umiejętności i wartości niezbęd
nych w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. Zaliczamy do nich:

-  zwrot ku wyższemu poziomowi nauczania;
-  rozwijanie umiejętności wymaganych w epoce technologii (biotechnologia, 

technika laserowa, robotyka);
-  uczenie wprowadzania i kształtowania zmian;
-  zdobywanie umiejętności współpracy;
-  umiejętność myślenia i działania systemowego.
Następnie Rektor w obecności władz uczelni i promotorów dokonał wręczenia 

dyplomów z wyróżnieniem ukończenia wyższych studiów zawodowych i tytuł li-



124 Nauczyciel i Szkeła 2 (3 ) 1997

cencjata dający prawo kontynuowania 2-letnich studiów magisterskich dla absol
wentów, którzy ukończyli studia z wynikiem celującym oraz pozostałym'absolwen
tom. Po tej ceremonii chór odśpiewał pieśń „Gaudę M ater Polonia”. Uroczystość 
ta odbyła się w kinie „Kosmos 2” w Mysłowicach-Wesołej.

Z wynikiem celującym dyplomy otrzymały następujące osoby: 
lic. Bies Zdzisława, lic. Bartosz Krystyna, lic. Grabiańska Joanna, lic. Kądzielnik 
Aleksandra, lic. Piorunkiewicz Małgorzata, lic. Stajner Marzena, lic. Staniczek 
Beata, lic. Szczepaniak Barbara, lic. Wojtuń Teresa.


