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„Człowiek doskonały  

to taki, który się zmienia.” 

   

Disraeli 

 



 Związane z doskonaleniem nauczycieli  
i kompleksowym wsparciem szkół/placówek: 

 Projekt systemowy realizowany w ORE: 
„System doskonalenia nauczycieli oparty  
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu 
szkół” 

 Projekty realizowane przez powiaty w ramach działania 
3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół (POKL, 
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty) 

 Program ORE – Nowa Rola Placówek Doskonalenia 

 



 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1196) 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania 
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 
publicznych poradni specjalistycznych  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 199)   

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
z 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania 
publicznych bibliotek pedagogicznych  
(Dz. U. poz. 369) 

 



 Nowoczesny system wspomagania rozwoju oświaty  
w Polsce: 

 ukierunkowany na pracę ze szkołą 

 służy wspieraniu w wykonywaniu zadań nakładanych 
przez państwo, jak również wspomaga w rozwiązywaniu 
indywidualnych problemów 

 Oferta kierowana do szkół z systemu doskonalenia jest 
wynikiem analizy sytuacji konkretnej placówki, do której jest 
adresowana 

 Praca nad zagadnieniami merytorycznymi 



 Wspomaganie adresowane do szkoły jako organizacji 

 poprzez doskonalenie nauczycieli, całościowo oddziałuje 
się na szkołę – złożony, wieloaspektowy system 
(organizacja) 

 Kompleksowość i interdyscyplinarność wsparcia 

 Odpowiedzialność szkoły za własny rozwój  
i wysoką jakość kształcenia 

 pomoc szkole w rozwiązywaniu własnych problemów, nie 
wyręczanie jej i nie narzucanie rozwiązań, współtworzenie 
przez szkołę wszystkich planów działań 

 



 Partnerstwo w relacjach ze szkołą 

 współpraca pomiędzy systemem wspomagania  
a szkołami z uwzględnieniem podmiotowej, autonomicznej 
roli szkoły  

 dyrektor i rada pedagogiczna podejmuje decyzje dotyczące 
własnego rozwoju 

 podmiotowość i dobrowolność korzystania ze 
wspomagania – przede wszystkim decyzja o tym czy 
i w jakim zakresie jest ono szkole potrzebne  

 



 Wspomaganie blisko szkoły 

 czyli funkcjonowanie w jej najbliższym 
otoczeniu 

 Współpraca i samokształcenie 

 powstanie sieci skupiających dyrektorów, 
nauczycieli poszczególnych przedmiotów, 
bibliotekarzy, pedagogów, psychologów itp. 

 



Koncepcja pracy z misją i wizją 

Plan rozwoju szkoły wynikający  

z diagnozy postawionych celów 

Awans zawodowy nauczycieli  

– indywidualne plany rozwoju 

Plan nadzoru pedagogicznego  

a plan rozwoju 

Plan doskonalenia zawodowego 

nauczycieli wynikający  

z zaplanowanych zadań 

Ewaluacja wewnętrzna jako 

ewaluacja procesu zaplanowanej 

zmiany 



 Sieć współpracy i samokształcenia to np. zespół  nauczycieli 
lub dyrektorów innych osób związanych z edukacją z różnych 
szkół/placówek, którzy współpracują w zorganizowany 
sposób.  

Przedmiotowa 
na przykład sieć współpracy dyrektorów szkół, matematyków, 
polonistów czy przyrodników 

Problemowa 
na przykład sieć współpracy nauczycieli pracujących  
z uczniem zdolnym czy sieć łącząca osoby zainteresowane 
rozbudzeniem kreatywności uczniów 

 



Spotkanie organizacyjne:  

 Integracja uczestników sieci  

 Rozpoznanie potrzeb i zasobów  

 Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań z wykorzystaniem 
poczty e-mail 

Spotkania robocze:  

 Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami  
(on-line, stacjonarnie)  

 Spotkania z ekspertami – specjalistami w dziedzinach związanych  
z tematyką sieci (wykłady, warsztaty, konsultacje grupowe) 

 Tworzenie nowych rozwiązań  

Spotkanie podsumowujące:  

 Podsumowanie i omówienie pracy sieci  

 Zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych 
rozwiązań innym  

 Ewaluacja 

 



 dzielenie się wiedzą i umiejętnościami 

 nabywanie nowych umiejętności i wiedzy 

 wspólne wykonywanie zadań 

 zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia 
sobie z problemami 

 nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy 

 pomoc w samokształceniu  oraz internetowe 
forum wymiany doświadczeń dla nauczycieli 

 

 



 Wspólne cele  

 Jasno określony obszar/temat  

 Suwerenność członków sieci  

 Dobrowolność uczestnictwa  

 Aktywność członków  

 Podział odpowiedzialności  

 Określona rola koordynatora sieci  

 Dostęp do zasobów  

 Jasno określone zasady funkcjonowania  

 Czas  

 



 Dobór formy doskonalenia powinien wynikać z tematyki sieci 
oraz  z konkretnych potrzeb nauczycieli uczestniczących  
w działaniach danej sieci. 

 Aktywności podejmowane poprzez pocztę elektroniczną   
a w przyszłości na platformie internetowej. Członkowie sieci 
będą mieli możliwość uczestniczenia w moderowanym forum 
wymiany doświadczeń i forum dyskusyjnym oraz korzystania  
z materiałów samokształceniowych i innych zasobów 
edukacyjnych.  

 Przewiduje się zróżnicowanie poziomów dostępności do 
platformy: pełen dostęp dla zalogowanych członków sieci 
dający możliwość uczestnictwa w grupach dyskusyjnych oraz 
zamieszczania własnych materiałów dydaktycznych, 
przykładów dobrych praktyk, scenariuszy zajęć itp.  

 

 



 „Ludzie pracujący razem,  
jako jedna grupa,  

potrafią dokonać rzeczy,  
których osiągnięcie nie śniło się 

nikomu z osobna.” 
 

F. D. Roosevelt 



Gdy: 
• mają wpływ na program i przebieg szkolenia, 

• wiedzą, dlaczego się szkolą i jakie będą mieli  
z tego korzyści, 

• rozumieją znaczenie i wartość tego, czego się uczą, 

• mogą wypowiadać się bez obaw o krytykę, 

• mają prawo do błędów (nie są osądzani, karani), 

• w procesie uczenia się mają możliwość odwoływania się 
do własnych doświadczeń. 

 



Sytuacja i cel 

(co chcemy osiągnąć?)  

 
 

Adekwatne strategie 

(jak to osiągnąć?)  

Ludzie sprzeciwiają się 

zmianom 

(posłuszeństwo)  
 

Strategie polityczno-

administracyjne  

(elementy przymusu) 



Ludzie zachowują się  

z rezerwą 

(zgoda na zmiany)  

Strategie empiryczno-

racjonalne 

(przekonywanie)  

Ludzie nastawieni są 

pozytywnie 

(zaangażowanie) 

Strategie normatywno-

reedukacyjne 

(wspieranie) 



• Rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli 
w zakresie kształcenia i wychowania zgodnie  
z potrzebami szkoły/placówki. 

• Doskonalenie współpracy i komunikacji 
interpersonalnej wśród nauczycieli. 

• Podnoszenie jakości pracy szkoły/placówki  
oświatowej. 



• Zaangażowanie wszystkich nauczycieli w tworzenie 
planu sieci. 

• Współdziałanie wszystkich nauczycieli w realizacji 
zadań zawartych w planie działania sieci. 

• Prowadzenie stałego monitorowania i ewaluacji pracy 
sieci. 

• Doskonalenie i modyfikowanie planu działania sieci 
zgodnie z potrzebami nauczycieli szkoły/placówki.  

 



 Proponowanie inicjatyw, tematów spotkań  
i sposobów pracy,  

 Wspieranie aktywności i dzielenia się wiedzą przez 
uczestników,  

 Zapewnianie bezpiecznej atmosfery do pracy,  

 Motywowanie uczestników do pracy w sieci,  

 Monitorowanie postępów pracy sieci,  

 Otwartość na propozycje i sugestie ze strony 
uczestników,  

 Wspieranie otwartości,  

 Organizowanie pracy sieci.  



S(zansa) 

I(ntegracja) 

E(nergia) 

(korzyś)Ć 


