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I.Wprowadzenie  
Miasto Katowice od dnia 1 sierpnia 2013r. do dnia 31 lipca 2015r. było 

realizatorem Projektu pn.: System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach                         
III Priorytetu Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Wniosek konkursowy został złożony w Ośrodku Rozwoju Edukacji 
w Warszawie w konkursie 1/POKL/3.5/2012. Już w pierwszej turze postępowania 
konkursowego Projekt uzyskał rekomendację ORE jako Instytucji Pośredniczącej  
II stopnia. Po odbyciu negocjacji, którym z ramienia Urzędu Miasta Katowice 
przewodniczyła ówczesna Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich, a obecnie 
Wiceprezydent Miasta Katowice pani Marzena Szuba, zawarto umowę na realizację 
Projektu. I tak rozpoczął się okres poszukiwania odpowiedzi na pytanie: 
doskonalenie nauczycieli – tak, ale w jaki sposób? Doskonalenie zawodowe 
pedagogicznych pracowników sektora oświaty nie tylko jest obowiązkiem 
ustawowym, ale przede wszystkim powinno wynikać z potrzeby osobistego 
rozwoju zawodowego i uwzględniać zmieniającą się szkolną rzeczywistość. 
Permanentnej zmianie podlega szkoła, uczeń i jego oczekiwania oraz środowisko, 
w którym dorasta. Zmienia się wreszcie rola nauczyciela w złożonym procesie 
edukacyjno – wychowawczo – opiekuńczym. Konsekwencją uświadomienia 
trwającego procesu przemian powinno być takie opracowanie wewnątrzszkolnego 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, by odpowiadało rzeczywistym potrzebom 
zarówno nauczycieli, jak i dyrektora przedszkola/szkoły i przyczyniło się do 
wzrostu jakości pracy na rzecz wychowanka/ucznia oraz współpracy z partnerami, 
jakimi w edukacji są rodzice dziecka. I tu pojawia się pytanie czy rada 
pedagogiczna potrafi obiektywnie zbadać potrzeby w zakresie doskonalenia, czy jej 
członkowie są gotowi na to, by wskazać faktyczne obszary wymagające 
doskonalenia, naprawy, poprawy? A może właśnie instytucja (ośrodek 
doskonalenia nauczycieli, poradnia psychologiczno - pedagogiczna lub biblioteka 
pedagogiczna) poprzez szkolnego organizatora rozwoju edukacji powinna wesprzeć 
placówkę w złożonym procesie diagnozy, tak by wspólnie, dzięki pogłębionej 
diagnozie, wybrać obszary wymagające wspomagania, określić  metody i formy 
szkoleń, przyjąć sposoby ewaluacji podjętych działań i prowadzić monitoring 
bieżący. I tak oto zasadnym wydaje się pomysł, by przedszkola/szkoły 
opracowywały roczne plany wspomagania w wybranych obszarach, przy 
współpracy ze szkolnym organizatorem rozwoju edukacji. Nie jest porażką rady 
pedagogicznej  określenie obszarów, które wymagają wspomagania, powodem do 
refleksji i zadumy dla jej przewodniczącego powinien być taki stan, w którym rada 
pedagogiczna uznaje, że „w naszym przedszkolu/szkole wszystko jest na dobrym                
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i wysokim poziomie, uczymy dobrze, staramy się wspierać rodzinę w procesie 
wychowywania, opiekujemy się dziećmi a to, że nie osiągamy zadowalających 
wyników jest winą ucznia i środowiska, w którym dorasta”. Takie właśnie refleksje, 
projektowane zmiany do ustawy o systemie oświaty oraz oferta konkursowa 
Ośrodka Rozwoju Edukacji  legły u podstaw napisania wniosku aplikacyjnego. 

Projekt miał trwać dwa lata szkolne, z tym, że każda placówka mogła 
uczestniczyć w Projekcie nie dłużej niż jeden rok szkolny i nie krócej niż                           
7 miesięcy.  W postępowaniu przetargowym wyłoniono realizatorów: 

Grupa Edukacyjno – Szkoleniowa Sokrates – jej przedstawiciele pełnili funkcję 
szkolnych organizatorów rozwoju edukacji oraz byli koordynatorami                                
4 utworzonych sieci współpracy i samokształcenia 

Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny Metis – warsztaty, spotkania 
grupowe i indywidualne, eksperci 

Pani Aleksandra Wojciechowska – specjalista ds. monitoringu Powiatowego 
Programu Wspomagania Szkół i Przedszkoli  

Produktem końcowym Projektu jest Powiatowy Program Wspomagania Szkół                              
i Przedszkoli w Mieście Katowice, który oddajemy w Państwa ręce. Autorzy mają 
nadzieję, że zawarte w nim materiały, wnioski oraz rekomendacje przyczynią się do 
stałego podnoszenia jakości doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach, 
dla których organem prowadzącym jest Miasto Katowice. 

 

 

Grażyna Burek, Kierownik Projektu 
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II. Realizacja projektu - Katowice 2013-2015                                                                                                                                                                                                      

1.Cele projektu 
Aleksandra Wojciechowska  

Cel główny projektu: 
 podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli                    

w Katowicach, poprzez stworzenie do 31.07.2015 r. planów wspomagania 
spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego 
wsparcia 

Cele szczegółowe projektu: 
 podniesienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół/przedszkoli                           

z Katowic w zakresie programów doskonalenia opartych na diagnozie 
placówek do 31.07.2015 r. 

 podniesienie jakości współpracy dyrektorów szkół/przedszkoli                                          
i nauczycieli/nauczycielek w Katowicach poprzez organizację                                          
i funkcjonowanie 4 sieci współpracy i samokształcenia  do 31.07.2015 r. 

 poprawa efektywności procesu badania potrzeb dydaktycznych 
szkół/przedszkoli  z Katowic w kontekście planowania  działań                             
w obszarach wymagających szczególnego wsparcia do 31.07.20151 

2.Placówki w projekcie 
Aleksandra Wojciechowska   

W latach 2013-2015 w projekcie „System wsparcia placówek oświatowych                               
w Katowicach” uczestniczyły 53 placówki, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Katowice.  

Tabela 1. Placówki w projekcie 2013-2015 
2013/2014 

20
13

/2
01

4 

Przedszkola Miejskie Przedszkole nr 3, Miejskie Przedszkole             
nr 12, Miejskie Przedszkole nr 21 im. Wesołej 
Ludwiczki, Miejskie Przedszkole nr 25 im. Króla 
Maciusia Pierwszego, Miejskie Przedszkole nr 34             
im. Jasia i Małgosi, Miejskie Przedszkole nr 57                     

                                                           
1Wniosek o dofinansowanie projektu pn. System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach,              
PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie 
rozwoju szkół  
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im. Krasnala Hałabały, Miejskie Przedszkole nr 85, 
Miejskie Przedszkole nr 93 

Szkoły 
podstawowe 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, Szkoła Podstawowa nr 27                             
im. Władysława Szafera, Szkoła Podstawowa nr 58            
z Oddziałami Integracyjnymi  im. Marii Dąbrowskiej, 
Szkoła Podstawowa nr 66 im. Janusza Korczaka 

Szkoły 
gimnazjalne 

Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego, Gimnazjum 
nr 19 im. Henryka Sławika, Gimnazjum  nr 20                     
im. Karola Miarki, Gimnazjum nr 24 im. Mikołaja 
Kopernika, Gimnazjum Integracyjne nr 36 im. Roberta 
Oszka  

Szkoły 
ponadgimnazjalne 

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika,           
VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza, 
Technikum nr 3 

2014/2015 

20
14

/2
01

5 

Przedszkola  Miejskie Przedszkole nr 5, Miejskie Przedszkole           
nr 16, Miejskie Przedszkole nr 59, Miejskie Przedszkole 
nr 71, Miejskie Przedszkole nr 82 im. Dzieci                               
z Leszczynowej Górki, Miejskie Przedszkole nr 91                   
z Oddziałami Integracyjnymi, Miejskie Przedszkole             
nr 99 

Szkoły 
podstawowe 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana III Sobieskiego, 
Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Tadeusza Kościuszki, Szkoła Podstawowa nr 12           
im. Ignacego Jana Paderewskiego, Szkoła Podstawowa 
nr 18, Szkoła Podstawowa nr 20 im. Tadeusza Rejtana, 
Szkoła Podstawowa nr 29 im. F. Żwirki i S. Wigury, 
Szkoła Podstawowa nr 44 im. Marii Curie-
Skłodowskiej, Szkoła Podstawowa nr 47 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Józefa Lompy, Szkoła Podstawowa 
nr 48 im. Juliusza Ligonia, Szkoła Podstawowa nr 51                  
z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina, 
Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego, 
Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka 
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Szkoły 
gimnazjalne 

Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego, Gimnazjum 
nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi, Gimnazjum nr 4       
im. Jerzego Ziętka, Gimnazjum nr 9 im. Romualda 
Traugutta, Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki, 
Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum 
nr 13 im. Huberta J.Wagnera, Gimnazjum nr 14                 
im. Juliusza Słowackiego, Gimnazjum nr 16                          
z Oddziałami Integracyjnymi  im. Marii Konopnickiej, 
Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej, Gimnazjum 
nr 23 z Oddziałami Integracyjnym im. Ratowników 
Górskich, Gimnazjum nr 35  im. Powstańców Śląskich  

Szkoły 
ponadgimnazjalne 

IV Liceum Ogólnokształcące im. gen Stanisława 
Maczka, Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich  

Źródło: Dokumentacja projektowa - Wydział Edukacji UM Katowice 2013-2015 

Ogółem w projekcie wzięło udział: 
 15 przedszkoli (tj.28,3% z ogółu placówek biorących udział w projekcie) 
 16 szkół podstawowych (tj. 30,2%) 
 17 szkół gimnazjalnych (tj. 32,1%)  
 5 szkół ponadgimnazjalnych (tj.9,4%): 3 licea ogólnokształcące                            

i 2 technika  

Wykres 1.Placówki w projekcie 2013-2015 (w %)  

28,30%

30,20%

32,10%

9,40%

przedszkola szkoły podstawowe szkoły gimnazjalne szkoły ponadgimnazjalne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji projektowej  2013-2015 
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3.Nauczyciele i dyrektorzy                                                                    
Aleksandra Wojciechowska 

3.1. Pierwsze opinie na temat projektu  

Rekrutacja uczestników do projektu „System wsparcia placówek oświatowych                  
w Katowicach” była prowadzona w oparciu o politykę równych szans 
uwzględniającą, proporcjonalnie do struktury zatrudnienia, udział w projekcie                    
w równym stopniu kobiet i mężczyzn. 
W początkowym okresie (IX, X.2013) wiedza nauczycieli na temat założeń i samej 
realizacji projektu była niewielka. Podczas pierwszych spotkań szkolnych 
organizatorów rozwoju edukacji (SORE) z radami pedagogicznymi dało się 
zauważyć różne nastawienia nauczycieli.   
Od  pozytywnych i otwartych: 

„Spotkania przebiegały w życzliwej atmosferze. Panie nauczycielki 
wykazały się dużym zainteresowaniem nt. projektu. Szczegółowo 
dopytywały: jakie możliwości daje projekt? Jakie szanse mają na 
doposażenie przedszkolnej biblioteczki? Czy będą szanse na zapraszanie 
ekspertów z pierwszych stron gazet, autorów książek i publikacji? (…) 
bardzo sympatycznie w życzliwej atmosferze”2 

„Nauczyciele podeszli życzliwie i słuchali (…) tego co im mówiłem na temat 
projektu. Dodatkowo dość aktywnie brali udział w wyborze obszarów 
rozwojowych.”3 

do sceptycznych  z dużą ilością wątpliwości: 

„Nauczyciele sceptycznie nastawieni do uczestnictwa w projekcie. Sporo 
krytycznych uwag dotyczących „dobrowolnego” rekrutowania się (co 
odnotowano w regulaminie). Wszyscy członkowie rady bardzo uważnie 
czytali regulaminy. Kilka osób niechętnie odnotowało swój nr telefonu                      
i adres mail”4 

„Początkowo zarysował się silny sprzeciw wobec założeń projektu. Również 
doświadczenia z przeszłości w różnych projektach, kazały nauczycielom 
zajmować postawę wycofaną. Po odpowiednich zabiegach SORE i dyskusji 
o zmianie, sytuacja uległa poprawie”5 

                                                           
2 Dokumentacja projektowa - Spotkania SORE z dyrektorem i radą pedagogiczną 2013-2015 
3 Dokumentacja projektowa - Spotkania SORE z dyrektorem i radą pedagogiczną 2013-2015 
4 Dokumentacja projektowa - Spotkania SORE z dyrektorem i radą pedagogiczną 2013-2015 
5 Dokumentacja projektowa - Spotkania SORE z dyrektorem i radą pedagogiczną 2013-2015 
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 „Dużym problemem okazało się wypełnianie wniosków i oświadczeń przez 
nauczycieli, a związane to było z nadmiarem obowiązków, wątpliwościami 
co do projektu, trwającymi ruchami kadrowymi, potrzebami przekazania 
danych osobowych i oświadczeń o przetwarzaniu wizerunku osobistego, 
formułą dobrowolności”6  

Wątpliwości nauczycieli nie dotyczyły tylko dokumentacji projektowej, ale                      
i wyboru firmy szkolącej oraz wpływu na jakość i terminowość  realizowanych 
spotkań: 

„Placówka (…) chętnie przystąpiła do projektu, uważa to za kolejny krok                  
w swoim rozwoju i jedyne zagrożenie jakie dostrzega to odpowiednie 
przygotowanie osób prowadzących warsztaty,  a także odpowiednio 
dopasowane terminy szkoleń” 7 

Sporadycznie zdarzały się także przypadki niechęci  i oporu ze strony nauczycieli: 

„Nauczyciele nie chcieli się zgodzić na przystąpienie do projektu – uważali,  
że jest to kolejne działanie angażujące ich czasowo. Ok. 30% grona uznało, 
że nie chce podawać swoich danych osobowych (…)” 8 

„Chcą nie mieć poczucia straconego czasu. Tak naprawdę nie wierzą, że 
coś może się zmienić”9 

W zdecydowanie inny sposób projekt odbierali dyrektorzy, którzy od początku jego 
realizacji wykazywali bardzo pozytywne nastawienie i otwartość, widząc w nim 
szansę, a nie zagrożenie: 

 „Pani Dyrektor jest nastawiona bardzo pozytywnie do realizacji projektu, 
uważa, że jest duża szansa na rozwijanie szkoły jako organizacji uczącej 
się”10  

„Pani dyrektor jest osobą bardzo doświadczoną w projektach unijnych,                 
w tym w wielu nieudanych. Jednak charakter projektu i zmian wpisuje się             
w wizję pracy szkoły, preferowaną przez Panią dyrektor. Oczekuje zmian 
trwałych i motoryki działań, zwłaszcza w kontekście metod i technik. 
Nauczyciele zostali przedstawieni jako grupa otwarta na zmiany i chętna 
do współpracy, innowacyjna”11 

                                                           
6 Dokumentacja projektowa - Spotkania SORE z dyrektorem i radą pedagogiczną 2013-2015 
7 Dokumentacja projektowa - Spotkania SORE z dyrektorem i radą pedagogiczną 2013-2015 
8 Dokumentacja projektowa - Spotkania SORE z dyrektorem i radą pedagogiczną 2013-2015 
9 Dokumentacja projektowa - Spotkania SORE z dyrektorem i radą pedagogiczną 2013-2015 
10Dokumentacja projektowa - Spotkania SORE z dyrektorem i radą pedagogiczną 2013-2015 
11Dokumentacja projektowa - Spotkania SORE z dyrektorem i radą pedagogiczną 2013-2015 
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„Pani Dyrektor jest bardzo zadowolona z przystąpienia do projektu (…). 
Uznała, że wspomaganie jest konieczne dla wszystkich nauczycieli 
placówki.12 

„Pani Dyrektor wskazała, że jej placówka jest gotowa do współpracy                     
w ramach projektu oraz zauważyła, że (…) w ostatnich latach doskonalenie 
zawodowe nauczycieli było kierowane do poszczególnych nauczycieli.                 
W związku z projektem ma nadzieję na powrócenie do grupowej metody 
doskonalenia zawodowego nauczycieli.”13 

3.2. Uczestnicy projektu - realizacja                                                           

W efekcie podejmowanych działań w projekcie w latach 2013-2015 wzięło udział 
1387 nauczycieli i dyrektorów (1195 pań tj. 86% i 192 panów tj. 14%), w tym 482    
w roku szkolnym 2013/2014 i 905 w roku 2014/2015.  

Tabela 2. Nauczyciele i dyrektorzy w projekcie 2013-2015 
 2013/2014 2014/2015 2013-2015 

K M O K M O K M O 

Nauczyciele 
przedszkoli 

93 1 94 88 0 88 181 1 182 

Nauczyciele 
szkół 
podstawowych 

147 17 164 385 51 436 532 68 600 

Nauczyciele 
szkół 
gimnazjalnych 

114 25 139 264 54 318 378 79 457 

Nauczyciele 
szkół 
ponadgimnazja
lnych 

60 25 85 44 19 63 104 44 148 

Łącznie 414 68 482 781 124 905 1195 192 1387 

Źródło: Dokumentacja projektowa - Wydział Edukacji UM Katowice 2013-2015  

Najliczniejszą grupę reprezentowali nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych 
(600 nauczycieli), najmniej liczną (ze względu na małą ilość placówek w projekcie) 
                                                           
12 Dokumentacja projektowa - Spotkania SORE z dyrektorem i radą pedagogiczną 2013-2015 
13 Dokumentacja projektowa – Spotkania SORE z dyrektorem i radą pedagogiczną 2013-2015 
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nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych (148 nauczycieli).  
Według danych, przygotowanych na potrzeby projektu, w większości nauczyciele- 
uczestnicy posiadali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego                          
i dyplomowanego, natomiast dyrektorzy- nauczyciela dyplomowanego. Średni staż 
pracy dyrektora wyniósł powyżej 20 lat (średni wiek 45 lat), natomiast nauczycieli 
ok. 18 lat (średni wiek  41 lat).                                                  
Należy podkreślić, że wielu  uczestników  projektu posiadało kwalifikacje do 
nauczania 2 lub 3 przedmiotów, co pozwoliło na wyciągnięcie wniosku, iż jest to 
grupa zawodowa otwarta na doskonalenie i rozwój.  

4. Diagnoza potrzeb w katowickich placówkach                           
Aleksandra Wojciechowska  

Słowa Platona „Początek jest najważniejszą częścią pracy” w sposób dość 
szczególny wpisują się w nowy system doskonalenia nauczycieli: system oparty na 
wnikliwej diagnozie potrzeb placówki, potrzeb nauczycieli, potrzeb dyrekcji                          
w zakresie doskonalenia zawodowego.  
W moim przekonaniu (specjalisty ds. monitoringu PPWSiP) w każdej placówce 
zawsze jest i zawsze będzie obszar, który warto rozwijać, ponieważ szkoła                        
i przedszkole nie są instytucjami „stacjonarnymi”, gdzie można poprzestać na tym 
co już zrobione, ale instytucjami, które bezustannie ulegają zmianom                                  
i przeobrażeniom. Uczeń, rodzic, nauczyciel, dyrektor, instytucje zewnętrzne, 
przepisy prawa oświatowego zmieniają rzeczywistość szkolną/przedszkolną, 
stwarzając tym samym bezustanną przestrzeń do rozwoju.  
Chcąc zachęcić Państwa - nauczycieli i dyrektorów do dokonywania diagnozy 
potrzeb w placówkach, przedstawiam poniżej pewien „schemat” pracy SORE (etap 
diagnozowania) oraz przykładowe narzędzia, które mam nadzieję okażą się                 
pomocne.  

 Szkolni organizatorzy rozwoju edukacji rozpoczynali swoją pracę od analizy 
ogólnodostępnych dokumentów na temat placówki, a następnie podczas pierwszych 
spotkań z dyrektorami zadawali  wiele pytań: 

 „Co było dużym sukcesem placówki w bieżącym roku? Które z działań 
placówki warto kontynuować? Jak widzi Pani/Pan pracę swojej placówki? 
Jak Pani/Pan postrzega sytuację placówki? Na czym polega przepis na 
sukces pracy nauczycieli placówki? Jak wyglądałby stan idealny? Czego 
oczekuje Pani/Pan od projektu? Co chciałaby Pani/chciałby Pan osiągnąć? 
Co w Pani/Pana ocenie należałoby zmienić, aby podnieść jakość pracy 
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placówki? Jakie korzyści osiągnie wtedy placówka? Po czym będzie można 
poznać rezultaty? Od czego według Pani/Pana należałoby zacząć?”14 

Wspólnie omawiali wnioski z ewaluacji, dotychczasowe doświadczenia związane           
z doskonaleniem i badaniem potrzeb, szczególne zainteresowania, zwyczaje 
panujące w placówce.  

Podczas posiedzenia rady pedagogicznej SORE prezentowali założenia projektu, 
swoją rolę i zadania, „drogę przez zmianę” i zasady współpracy. Pogłębiali 
zainteresowanie wspólną sprawą,  pozwalali przyswoić trudną wiedzę, rozwijali 
pomysły  i idee oraz podejmowali razem działania na rzecz placówki.  

http://prezi.com/smwxqqwvn3ko/?utm_campaign=share&utm_medium=copy15 

Wykorzystywali różnorodne narzędzia, takie jak:  
 burzę mózgów 
 analizę SWOT (Strengths- silne strony, Weaknesses- słabe strony, 

Opportunities- możliwości, Threats- zagrożenia)  

Rysunek 1. Analiza SWOT 

 
Źródło: Zasoby Internetu16 

                                                           
14 Dokumentacja projektowa - Spotkania SORE z dyrektorem i radą pedagogiczną 2013-2015  
15 Dokumentacja projektowa - Spotkania SORE z dyrektorem i radą pedagogiczną 2013-2015 
16https://www.google.pl/search?q=swot&sa=X&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&imgil=WU
CtawLzA6f0fM%253A%253BjSZAdLbzHf1nXM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fen.wikipe
dia.org%25252Fwiki%25252FSWOT_analysis&source=iu&pf=m&fir=WUCtawLzA6f0fM%253A%
252CjSZAdLbzHf1nXM%252C_&usg=__GAYtGscR8mD30LA3hTU0Z2xltFA%3D&ved=0CCsQyj
c&ei=l96bVfqUMsH6Uu62pIgL#imgrc=VcJmkkXLh33w5M%3A&usg=__GAYtGscR8mD30LA3h
TU0Z2xltFA%3D (dostęp: 07.07.2015) 
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aby pomóc określić nauczycielom mocne i słabe strony placówki, poszukać 
obszarów do rozwoju i zastanowić się nad zagrożeniami:  

„Jakie pozytywne przesłanie wysyła placówka do otoczenia? Jakie 
negatywne przesłanie wysyła placówka do otoczenia? Co pozytywnego 
wnosi placówka do otoczenia? Czego placówka obawia się ze strony 
otoczenia?”17  

Z zaangażowaniem pracowały zespoły zadaniowe (reprezentanci rad 
pedagogicznych wybieranych na spotkaniu z SORE) nad pogłębieniem diagnozy 
potrzeb:  

„(…) spotkania z Zespołami pokazują, że są zadowoleni z tego, że sami 
mogą wybierać kierunki doskonalenia zawodowego (oczywiście nie jest to 
robione w komfortowych warunkach (…) tzn. spotkania odbywają się po 
zajęciach  i kończą się dość późno), ale taki jest charakter tego projektu               
i z tego nauczyciele zdają sobie sprawę”18 

„Panie nauczycielki bardzo zaangażowane w proces tworzenia                                        
i uszczegółowiania celów. Wiedzą do czego dążą, czego oczekują od 
projektu. Potrafią nazwać problem, z którym chcą się zmierzyć w ramach 
tegorocznych działań doskonalących. Są wyjątkowo życzliwie nastawione 
do projektu i osoby SORE”19 

Przydatne w tym celu były różnorodne narzędzia (poniżej zostały przedstawione  
przykładowe narzędzia diagnostyczne wykorzystywane przez SORE podczas prac 
zespołu zadaniowego):  

 metaplan  

Rysunek 2. Metaplan  
 

1.Jak jest? 
(stan aktualny) 

 

 
2.Jak powinno być? 

(stan idealny) 

 
3. Dlaczego nie jest tak, jak powinno 

być? 
(rozbieżności między stanem aktualnym,               

a idealnym) 

 
4. Wnioski 

(jakie są skutki stanu obecnego) 

Źródło: Z dokumentacji SORE 2013-2015 

                                                           
17 Dokumentacja projektowa - Spotkania SORE z dyrektorem i radą pedagogiczną 2013-2015 
18 Dokumentacja projektowa - Spotkania SORE z dyrektorem i radą pedagogiczną 2013-2015 
19 Dokumentacja projektowa - Spotkania SORE z dyrektorem i radą pedagogiczną 2013-2015 
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 metoda 5Q:    
Czego możemy robić więcej, aby osiągnąć cel?  
Czego możemy robić mniej,  aby osiągnąć cel? 
Co możemy robić inaczej, aby osiągnąć cel? 
Co możemy przestać robić, aby osiągnąć cel?  
Co możemy zacząć robić, aby osiągnąć cel? 
 

 rybi szkielet  

Rysunek 3. Rybi szkielet 

 
Źródło: Z dokumentacji SORE 2013-2015 
 

 Jak? Co? Dlaczego? 

Zdjęcie 1.Materiały wypracowane w placówkach 2013-2015 

 
Źródło: Dokumentacja projektowa - Wydział Edukacji UM Katowice 2013-2015 
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Zdjęcie 2 i 3.Materiały wypracowane w placówkach 2013-2015 

  
Źródło: Dokumentacja projektowa - Wydział Edukacji UM Katowice 2013-2015 

 planowanie działań - schemat  

Rysunek 4. Planowanie działań 
Co robimy? Jak to 

zmierzymy? 
Osoby 

odpowiedzialne 
za realizację 

Zasoby. Co już 
mamy? 

Zasoby. Co 
trzeba 

zorganizować? 

   

 

 

  

Źródło: Z dokumentacji SORE 2013-2015 
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Zespoły zadaniowe wraz z SORE doprecyzowały obszary do 
rozwoju/wspomagania,  określały cele wg metodologii  SMART (cel ma być:                  
S- konkretny, M- mierzalny, A- osiągalny, R- istotny, T- określony w czasie), 
tematy doskonalenia, wskaźniki (po czym poznamy, że cel został osiągnięty), 
harmonogram realizacji, role i zadania poszczególnych uczestników.  
Wspólnie wypracowano roczny plan wspomagania, dokument obejmujący:  

 „(…) cały proces: od diagnozy potrzeb, poprzez planowanie i realizację 
konkretnych działań (np. warsztaty, szkolenia, konsultacje), pomoc 
nauczycielom we wprowadzaniu zmiany, aż po ewaluację podjętych 
działań”20 

5.Roczne plany wspomagania 2013-2015                                      
Aleksandra Wojciechowska                       

W wyniku w/w  działań każda z placówek biorących udział w projekcie wybrała po 
dwa obszary (z katalogu obszarów ORE) do rozwoju/wspomagania, dla których 
zostały wypracowane roczne plany wspomagania. 

5.1.Przedszkola - wybrane obszary                                       

Tabela 3. Obszary doskonalenia wybrane przez przedszkola 2013-2015 
2013/2014 

20
13

/2
01

4 

Miejskie Przedszkole nr 3 1/Praca z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 

2/Jak i po co prowadzić ewaluację 
wewnętrzną? 

Miejskie Przedszkole nr 12 1/Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

2/Rodzice są partnerami szkoły 

Miejskie Przedszkole nr 21  

im. Wesołej Ludwiczki 

1/Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

2/Uczeń- aktywny uczestnik procesu 
uczenia się  

                                                           
20 Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań 
Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, Moduł I. Idea procesowego wspomagania, PM 
GROUP, Białystok 2013, s.21 
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Miejskie Przedszkole nr 25  

im. Króla Maciusia Pierwszego 

1/Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

2/Jak i po co prowadzić ewaluację 
wewnętrzną? 

Miejskie Przedszkole nr 34  

im. Jasia i Małgosi 

1/Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

2/Rodzice są partnerami szkoły 

Miejskie Przedszkole nr 57  

im. Krasnala Hałabały 

1/Praca z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 

2/Rodzice są partnerami szkoły 

Miejskie Przedszkole nr 85 1/Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

2/Praca z uczniem zdolnym 

Miejskie Przedszkole nr 93 1/Praca z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 

2/Nauczyciel 45+ 

2014/2015 

20
14

/2
01

5 

Miejskie Przedszkole nr 5 1/Praca z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 

2/Uczeń- aktywny uczestnik procesu 
uczenia się  

Miejskie Przedszkole nr 16 1/Postawy uczniowskie. Jak je 
kształtować? 

2/Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

Miejskie Przedszkole nr 59 1/Rodzice są partnerami szkoły 

2/Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

Miejskie Przedszkole nr 71 1/Uczeń- aktywny uczestnik procesu 
uczenia się  

2/Rodzice są partnerami szkoły  
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Miejskie Przedszkole nr 82  

im. Dzieci z Leszczynowej 
Górki 

1/Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

2/Współpraca przedszkola ze 
środowiskiem lokalnym  

Miejskie Przedszkole nr 91  

z Oddziałami Integracyjnymi 

1/Uczeń- aktywny uczestnik procesu 
uczenia się  

2/Rodzice są partnerami szkoły 

Miejskie Przedszkole nr 99 

 

1/Praca z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 

2/Rodzice są partnerami szkoły  

Źródło: Dokumentacja projektowa - Wydział Edukacji UM Katowice  2013-2015 

Na wykresie poniżej zostały przedstawione zbiorczo obszary doskonalenia 
wybierane przez przedszkola w latach 2013-2015. 

Wykres 2. Obszary doskonalenia w przedszkolach 2013-2015 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznych planów wspomagania 2013-2015 
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W latach 2013-2015 zdecydowana większość- 8 przedszkoli (w tym 5 w roku 
szkolnym 2013/2014 oraz 3 placówki w roku 2014/2015)  wybrało jako obszar do 
rozwoju/wspomagania: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki, 
natomiast 7 placówek (3 w roku 2013/2014 i 4 w roku szkolnym 2014/2015) 
Rodzice są partnerami szkoły.  
W roku szkolnym 2013/2014 po jednej z placówek zdecydowało się na rozwijanie 
swojej wiedzy i umiejętności w obszarze: Praca z uczniem zdolnym oraz 
Nauczyciel 45+, natomiast w roku 2014/2015: Współpraca przedszkola ze 
środowiskiem lokalnym oraz Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? 

5.2.Szkoły podstawowe - wybrane obszary                                                               

Tabela 4. Obszary doskonalenia wybrane przez szkoły podstawowe  2013-2015 
2013/2014 

20
13

/2
01

4 

Szkoła Podstawowa nr 1               
im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 

1/Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces 
edukacyjny? 

2/Nauczyciel 45+ 

Szkoła Podstawowa nr 27            
im. Władysława Szafera 

1/Praca z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 

2/Nauczyciel 45+ 

Szkoła Podstawowa nr 58               
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Marii Dąbrowskiej 

1/Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

2/Praca z uczniem zdolnym 

Szkoła Podstawowa nr 66             
im. Janusza Korczaka 

1/Wykorzystanie TIK na zajęciach 
edukacyjnych- bezpieczny Internet 

2/Rodzice są partnerami szkoły 

2014/2015 

20
14

/2
01

5 

Szkoła Podstawowa nr 2               
im. Jana III Sobieskiego 

1/Praca z uczniem zdolnym 

2/Praca z uczniem  ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

Szkoła Podstawowa nr 11             
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Tadeusza Kościuszki 

1/Wspomaganie pracy wychowawców 
klas - bezpieczna szkoła 

2/Nauczyciel 45+ 
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Szkoła Podstawowa nr 12          
im. Ignacego Jana 
Paderewskiego 

1/Praca z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 

2/Praca z uczniem młodszym 

Szkoła Podstawowa nr 18 1/Wspieranie pracy wychowawców klas 

2/Nauczyciel 45+ 

Szkoła Podstawowa nr 20             
im. Tadeusza Rejtana 

1/Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

2/Wspieranie pracy wychowawców 

Szkoła Podstawowa nr 29               
im. F. Żwirki i S. Wigury 

1/Budowa koncepcji pracy szkoły 

2/Jak efektywnie wykorzystać 
wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? 

Szkoła Podstawowa nr 44               
im. Marii Curie-Skłodowskiej 

1/Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

2/Nauczyciel 45+ 

Szkoła Podstawowa nr 47               
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Józefa Lompy  

1/Praca z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 

2/Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

Szkoła Podstawowa nr 48             
im. Juliusza Ligonia 

1/Wspieranie pracy wychowawców klas  
-bezpieczna szkoła 

2/Nauczyciel 45+ 

Szkoła Podstawowa nr 51                 
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Fryderyka Chopina 

1/Rodzice są partnerami szkoły 

2/Nauczyciel 45+ 

Szkoła Podstawowa nr 53             
im. Stefana Żeromskiego 

1/Praca z uczniem młodszym 

2/Rodzice są partnerami szkoły 

Szkoła Podstawowa nr 65              
im. Gustawa Morcinka 

1/Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

2/Wykorzystanie TIK na zajęciach 
edukacyjnych- bezpieczny Internet 

Źródło: Dokumentacja projektowa - Wydział Edukacji UM Katowice  2013-2015 
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Poniżej wykres przedstawiający zbiorczo obszary doskonalenia wybierane                                 
przez szkoły podstawowe.  

Wykres 3. Obszary doskonalenia w szkołach podstawowych 2013-2015 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznych planów wspomagania  2013-2015 

Największym zainteresowaniem szkół podstawowych biorących udział w projekcie 
w latach 2013-2015 cieszył się obszar: Nauczyciel 45+ (obszar ten wybrało                                   
7 placówek, w tym: 2 w roku szkolnym 2013/2014 i 5 w  roku 2014/2015)  oraz 
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (łącznie 5 placówek: 1 w roku 
2013/2014 i 4   w roku 2014/2015).  
W roku szkolnym 2014/2015 - 4 placówki zdecydowały się na wybór obszaru: 
Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła, zaś 2 placówki  wybrały 
obszar: Praca z uczniem młodszym (obszary te nie pojawiły się w ubiegłym roku 
szkolnym). 
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Po jednej placówce wybrało obszary: w roku szkolnym 2013/2014 - Jak pomóc 
uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?, a w roku 2014/2015 - Budowa koncepcji 
pracy szkoły oraz  Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe 
szkoły? 

5.3. Szkoły gimnazjalne - wybrane obszary                                                               

Tabela 5. Obszary doskonalenia wybrane przez szkoły gimnazjalne   2013-2015 
2013/2014 

20
13

/2
01

4 

Gimnazjum nr 3 im. Alfreda 
Szklarskiego 

1/Szkoła promuje wartość edukacji 

2/Rodzice są partnerami szkoły 

Gimnazjum nr 19 im. Henryka 
Sławika 

1/Wykorzystanie TIK na zajęciach 
edukacyjnych- bezpieczny Internet 

2//Rodzice są partnerami szkoły  

Gimnazjum nr 20 im. Karola 
Miarki 

1/Postawy uczniowskie. Jak je 
kształtować? 

2/Rodzice są partnerami szkoły  

Gimnazjum nr 24 im. Mikołaja 
Kopernika 

1/Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

2/Nauczyciel 45+ 

Gimnazjum Integracyjne nr 36 
im. Roberta Oszka  

1/Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

2/Praca z uczniem zdolnym 

2014/2015 

20
14

/2
01

5 

Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha 
Korfantego 

1/Wspieranie pracy wychowawców klas 

2/Nauczyciel 45+ 

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi 

1/Wykorzystanie TIK na zajęciach 
edukacyjnych- bezpieczny Internet 

2/Nauczyciel 45+ 

Gimnazjum nr 4 im. Jerzego 
Ziętka 

1/Wykorzystanie TIK na zajęciach 
edukacyjnych- bezpieczny Internet 

2/Ocenianie kształtujące  
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Gimnazjum nr 9 im. Romualda 
Traugutta 

1/Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

2/Praca z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 

Gimnazjum nr 10 im. Jerzego 
Kukuczki 

1/ Praca z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 

2/Nauczyciel 45+ 

Gimnazjum nr 11 im. Adama 
Mickiewicza 

1/Wykorzystanie TIK na zajęciach 
edukacyjnych- bezpieczny Internet 

2/Nauczyciel 45+ 

Gimnazjum nr 13 im. Huberta 
J. Wagnera  

1/Techniki uczenia się i metody 
motywujące do zajęć  

2/Wspieranie pracy wychowawców klas    
-bezpieczna szkoła  

Gimnazjum nr 14 im. Juliusza 
Słowackiego 

1/Praca z uczniem zdolnym 

2/Rodzice są partnerami szkoły 

Gimnazjum nr 16 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Marii 
Konopnickiej 

1/Ocenianie kształtujące 

2/Nauczyciel 45+ 

Gimnazjum nr 21 im. Adeli 
Korczyńskiej 

1/ Wspieranie pracy wychowawców 
klas- bezpieczna szkoła 

2/Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 

Gimnazjum nr 23 z Oddziałami 
Integracyjnymi                              
im. Ratowników Górskich 

1/Praca z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych  

2/Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki  

Gimnazjum nr 35                          
im. Powstańców Śląskich 

1/ Praca z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 

2/Nauczyciel 45+ 

Źródło: Dokumentacja projektowa - Wydział Edukacji UM Katowice  2013-2015 
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Na wykresie zostały przedstawione  zbiorczo obszary doskonalenia wybierane 
przez szkoły gimnazjalne w latach 2013-2015. 

Wykres 4. Obszary wybierane przez szkoły gimnazjalne 2013-2015 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznych planów wspomagania  2013-2015 

Większość szkół gimnazjalnych (1 placówka w roku szkolnym 2013/2014                            
i 6 placówek w roku 2014/2015)  po rozpoznaniu potrzeb w zakresie doskonalenia 
wybierało obszary: Nauczyciel 45+ oraz Techniki uczenia się i metody motywujące 
do nauki (2 placówki w roku szkolnym 2013/2014 i 4 w roku 2014/2015). 
W roku szkolnym 2014/2015 gimnazja wybierały także obszary: Praca  z uczniem         
o specjalnych potrzebach edukacyjnych (4 placówki), Wspieranie pracy 
wychowawców klas- bezpieczna szkoła (3 placówki) oraz Ocenianie kształtujące                
(2 placówki) - obszary te nie pojawiły się w roku szkolnym 2013/2014. 
Po jednej placówce w roku 2013/2014 zdecydowało się na wybór takich obszarów 
jak: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? oraz Szkoła promuje wartość 
edukacji (obszary te nie zostały wybrane w roku szkolnym 2014/2015)  
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5.4. Szkoły ponadgimnazjalne - wybrane obszary   
Tabela 6. Obszary doskonalenia wybrane przez szkoły ponadgimnazjalne  

2013/2014 

20
13

/2
01

4 

I Liceum Ogólnokształcące         
im. Mikołaja Kopernika  

1/Techniki uczenia się i metody 
motywujące do nauki 
2/Nauczyciel 45+ 

VI Liceum Ogólnokształcące 
im. Jana Długosza  

1/Wspieranie pracy wychowawców klas-
bezpieczna szkoła 
2/Szkoła promuje wartość edukacji  

Technikum nr 3 1/Wspieranie pracy wychowawców klas-
bezpieczna szkoła 
2/Nauczyciel 45+ 

2014/2015 

20
14

/2
01

5 

IV Liceum Ogólnokształcące 
im. gen. Stanisława Maczka 

1/Praca z uczniem o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych 
2/Nauczyciel 45+ 

Technikum nr 4                                         
im. Powstańców Śląskich  

1/Praca z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi  
2/Nauczyciel 45+ 

Źródło: Dokumentacja projektowa - Wydział Edukacji UM Katowice  2013-2015 

Wykres 5. Obszary wybierane przez szkoły ponadgimnazjalne 2013-2015                   

0 1 2 3 4

Szkoła promuje wartość edukacji

Techniki uczenia się i metody motywujące do
nauki

Praca z uczniem o SPE

Wspieranie pracy wychowawców klas

Nauczyciel 45+

2013-2015 2014/2015 2013/2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rocznych planów wspomagania  2013-2015 



 

27 
 

 

Na wybór obszaru doskonalenia Nauczyciel 45+ zdecydowały się łącznie                      
4 placówki: 2 w roku szkolnym 2013/2014 i 2  w roku 2014/2015.  
W roku szkolnym 2013/2014 szkoły ponadgimnazjalne wybierały także obszary: 
Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła (2 placówki), Techniki 
uczenia się i metody motywujące do nauki (1 placówka) oraz Szkoła promuje 
wartość edukacji (1 placówka).   
W roku szkolnym 2014/2015 dwie placówki wybrały obszar: Praca z uczniem                        
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

6.Formy doskonalenia w projekcie                                                            
Aleksandra Wojciechowska  

W każdej placówce, zgodnie z założeniami projektu oraz rocznymi planami 
wspomagania, zostały zaplanowane formy doskonalenia: 

 warsztaty: 15 godzin w każdej placówce 
 spotkania grupowe (doskonalące): 12 godzin w każdej placówce  
 spotkania indywidualne (coachingowe): 10 godzin w każdej placówce 
 spotkania grupowe (wspierające): 5 godzin w każdej placówce  

Tabela 7. Liczba godzin w poszczególnych typach placówek wg form doskonalenia 
 

Forma 
doskonalenia 

Przedszkola Szkoły   
podstawowe 

Szkoły    
gimnazjalne 

      Szkoły    
ponadgimna

zjalne 

Ogółem 

2013/
2014 

2014/
2015 

2013/
2014 

2014/
2015 

2013/
2014 

2014/
2015 

2013/
2014 

2014/
2015 

2013-
2015 

Warsztaty 
120 105 60 180 75 180 45 30 795 

Spotkania 
grupowe 
doskonalące 

96 84 48 144 60 144 36 24 636 

Spotkania 
grupowe 
wspierające 

40 35 20 60 25 60 15 10 265 

Spotkania 
indywidualne  80 70 40 120 50 120 30 20 530 

Ogółem  
336 294 168 504 210 504 126 84 2226 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dzienników zajęć 2013-2015 
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Łącznie w latach 2013-2015 w szkołach i przedszkolach  biorących udział                             
w projekcie zostało zrealizowanych 2226 godzin spotkań prowadzonych przez 
ekspertów zewnętrznych z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego 
Metis. 
W tym: 

 630 godzin spotkań w przedszkolach 
 672 godziny w szkołach podstawowych 
 714 godzin w szkołach gimnazjalnych 
 210 godzin w szkołach ponadgimnazjalnych  

Ogółem eksperci przeprowadzili w placówkach: 
 795 godzin warsztatów  
 636 godzin spotkań grupowych (doskonalących) 
 265 godzin spotkań grupowych (wspierających) 
 530 godzin spotkań indywidualnych adresowanych do zainteresowanych 

nauczycieli i dyrektorów 

Zdjęcie 4.Nauczyciele podczas zajęć projektowych 2013-2015 

 
Źródło: Dokumentacja projektowa – Wydział Edukacji UM Katowice 2013-2015 
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Zdjęcie 5.Nauczyciele podczas zajęć projektowych 2013-2015 

 
Źródło: Dokumentacja projektowa  – Wydział Edukacji UM Katowice 2013-2015 

Zdjęcie 6.Nauczyciele podczas zajęć projektowych 2013-2015 

 
Źródło: Dokumentacja projektowa  – Wydział Edukacji UM Katowice 2013-2015 
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Zdjęcie 7.Nauczyciele podczas zajęć projektowych 2013-2015 

 
Źródło: Dokumentacja projektowa – Wydział Edukacji UM Katowice 2013-2015 

 

7.Efekty pracy projektowej                                                                           
Aleksandra Wojciechowska  
Podsumowując okres 2 lat realizacji projektu  w szczególny sposób należy 
podkreślić zaangażowanie i efekty pracy nauczycieli i dyrektorów poszczególnych 
placówek. 
Efekty te widoczne są w powstałych narzędziach, opracowaniach, dokumentach, 
zakupionych środkach dydaktycznych, a także, a może przede wszystkim,                       
w zmianie postaw, nabyciu nowej wiedzy i umiejętności, które w sposób realny 
przekładają się nie tylko na rzeczywistość szkolną i przedszkolną, ale 
zdecydowanie i pewnie wykraczają poza jej granice.  
Nauczyciele i dyrektorzy: 

 podnieśli swoje kompetencje w zakresie: diagnozy potrzeb i efektywnej 
realizacji zadań szkoły i przedszkola oraz w zakresie badania potrzeb 
dydaktycznych 

 zwiększyli i usystematyzowali wiedzę i umiejętności oraz podnieśli 
kompetencje w wybranych przez siebie obszarach 
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 w codziennej pracy efektywnie wykorzystują poznane metody i sami 
tworzą narzędzia/pomoce/rekwizyty  dostosowując je do indywidualnych 
potrzeb uczniów: 

„Nauczyciele podnieśli swoje kompetencje w zakresie  przygotowywania   
ciekawych lekcji dla swoich uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych 
metod nauczania”21 

 „Nauczyciele stosując poznane metody Batti Strauss, edukacji przez ruch 
wg Doroty Dziamskiej oraz gier dydaktycznych  uczą dzieci odczuwać                      
i przeżywać radość wspólnoty tworzenia. Pozwalają na swobodną zamianę 
ról  jakie mogą pełnić dzieci w danym utworze muzycznym, raz występując        
w roli wykonawcy, a za chwilę wcielając się w dyrygenta. Kształtują 
wyobraźnię dźwiękową dzieci. Nauczyciele korzystając z tych metod mają 
możliwość rozwijania aktywności twórczej własnej i dziecka (…). Integrują 
różne formy aktywności: słuchanie, granie, tańczenie i śpiewanie                                    
z elementami pantomimy, dramy i różnych form plastycznych.”22 

„Przedszkolne korytarze zdobiły prace dzieci wykorzystujące techniki 
poznane na warsztatach” 23 

„Wzrosła motywacja dzieci do twórczego działania oraz umiejętność 
współpracy w grupie i w małych zespołach”24 

„Ponad 90 % uczestników szkolenia uważa, że ich uczniowie zaczęli silniej 
interesować się życiem klasy, inicjować działania (…)”25 

 powstały programy m.in. Szkolny program pracy z uczniem zdolnym, 
Program przedszkola promującego zdrowie, programy dot. kółek 
zainteresowań  

 innowacje pedagogiczne m.in. Mam sześć lat - uczę się dbać o zdrowie, 
Podróż do krainy muzyki poważnej - innowacja oparta na metodzie Batti 
Strauss, TOC - Twórcze Odkrycia Człowieka małego, Bezpieczeństwo                      
i Ratownictwo 

 narzędzia diagnostyczne m.in. arkusze obserwacji, narzędzia do badania 
środowiska rodzinnego dzieci, ankiety dla rodziców nt. stosowanych przez 
nich kar i nagród, testy do diagnozowania uzdolnień, ankiety dot. badania 
postaw dzieci 

                                                           
21 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
22 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
23 Dokumentacja projektowa - Sprawozdania z realizacji RPW 2013-2015 
24 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
25 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
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 scenariusze zajęć m.in. Dzień Chłopca, Dzień Mamy i Taty, Dzień 
marchewki, Dzień otwarty w przedszkolu, Jesienna dyskoteka, Koszyczek 
wielkanocny, Małe kotki lubią się bawić, Muzyczne zabawy, Piracka 
wyprawa po skarb, Sprzątanie świata, Święto dyni, Walentynki, Wielkanoc, 
Z mamą na łące, Zabawy na niepogodę, Zajęcia muzyczne, Spotkanie                         
z rodzicami, Jasełka, Pożegnanie karnawału 

 bajki terapeutyczne m.in. Szara Myszka, Nowe dziecko w rodzinie, Lęk 
przed pająkami, Pomagaj innym w potrzebie, bajki dot. traumatycznych 
przeżyć utraty bliskiej osoby, nieśmiałości w relacjach z rówieśnikami 

 poradniki: Poradnik kompetentnego 
rodzica  

 biuletyny, broszury, ulotki, plakaty m.in. 
Mamo, tato chcę być samodzielny!, 
Odpowiedni wybór zabawek rozwijających 
inteligencję Twojego dziecka, Jaką rolę 
odgrywam jako rodzic w kształtowaniu samodzielności dziecka, broszurka 
dla rodziców dziecka 3-letniego rozpoczynającego uczęszczanie do 
przedszkola, broszura z poradami dla rodziców, biuletyn nt. stawiania 
dziecku granic oraz samodzielności 6-latka i gotowości do podjęcia nauki          
w szkole, Karanie i nagradzanie dzieci w wieku przedszkolnym, Jak 
nauczyć swoje dziecko samodzielności i czego od niego wymagać                         
w określonym wieku?, plakaty promujące samodzielność wśród dzieci  

 gazetki szkolne m.in. Kleksik, Nasza 12-stka, Ale 
numer- MP34!  

 wzrosła atrakcyjność wydawanych wcześniej 
gazetek przedszkolnych: więcej wskazówek, 
artykułów, promowanie talentów 

 nauczyciele opracowali referaty m.in. Podstawowe 
zasady w komunikacji rodzic-dziecko, Problematyka 
wykorzystania gier i zabaw dydaktycznych, 
Inteligencje wielorakie - inny sposób postrzegania 
człowieka, Jak pomóc dziecku pozbyć się negatywnych emocji 

 podnieśli swoje umiejętności dot. kształtowania prawidłowych postaw 
uczniowskich 

 powstały modele absolwenta przedszkola, wspierania właściwych 
zachowań uczniów 
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 na godzinach wychowawczych, wychowania fizycznego i zajęciach 
świetlicowych nauczyciele prowadzili warsztaty nt. technik relaksacyjnych, 
metod ruchowych, tworzenia i wykorzystania map myśli, efektywnego 
uczenia się, zasad oceniania kształtującego 

 w placówkach powstały liczne kółka zainteresowań dla uczniów (m.in. 
Mały ekolog, Plastyka smyka), a także koła dla  rodziców (W zdrowym 
ciele żyje się weselej, Koło kreatywnego rodzica) 

 wzrosła liczba uczniów uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne 
 wprowadzono zajęcia i zabawy dla uczniów na przerwach śródlekcyjnych  
 zorganizowano liczne konkursy m.in. plastyczne, recytatorskie, sportowe, 

multimedialne:   

„(…) wdrożenie metod pracy z wykorzystaniem narzędzi i metod TIK na 
lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych m.in. zorganizowano konkurs 
multimedialny o postaciach mitologicznych, (…) realizowano szereg 
kursów online (…)”26 

 „(…) udział zespołu klasowego w konkursie "Rozwijające Wakacje", który 
 kształcił kompetencje pracy zespołowej i oddolnego działania młodzieży”27 

 wzrosły umiejętności komunikacyjne nauczycieli, umiejętności planowania 
pracy, budowania zespołu i własnego wizerunku, radzenia sobie z trudnymi 
emocjami i trudnymi sytuacjami, manipulacją  i wypaleniem zawodowym, 
mobbingiem i cyberprzemocą:                                                                                                             

„(…) wzmocniło się poczucie bezpieczeństwa psychicznego oraz rozwinęła 
samoświadomość”28 

„Nauczyciele zdobyli umiejętność dokonywania autorefleksji i analizy 
własnych działań”29 

„Ewaluacja wewnętrzna stała się elementem codziennej praktyki (…)”30 

 nauczyciele nabyli umiejętności efektywnej komunikacji i współpracy                        
z rodzicami (którzy także mieli możliwość spotkań z ekspertami), dzięki 
czemu więcej rodziców uczestniczyło w konsultacjach i angażowało się                      
w życie placówki (organizację imprez, dokumentację ważnych momentów, 
pozyskiwanie pomocy dydaktycznych i środków finansowych): 

                                                           
26 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
27 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
28 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
29 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
30 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
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„Na podstawie warsztatów i spotkań doskonalących dostosowano metody             
prowadzenia zebrań oraz nowe sposoby na pedagogizację rodziców i ich 
włączenie w działania szkolne, m.in. przez umożliwienie spotkania                        
z doradcą zawodowym w trakcie „Dni kariery”31 
„Przedszkole dołożyło starań, aby rodzice stali się jego sojusznikami                          
w sprawach zdrowia i bezpieczeństwa dzieci, a także wspierali inne 
działania stymulując jego wielostronny rozwój, dlatego też rodzice chętniej 
współuczestniczą w organizowaniu edukacji”32 

„Efektem podjętych działań w ramach RPW jest (…) wspieranie rodziców  
poprzez stały kontakt m.in. wykorzystując media elektroniczne,  tworzenie               
i organizowanie grup klasowych na portalu FB”33  

 organizowano dni otwarte, lekcje otwarte, pikniki rodzinne: 

„(…) zorganizowano dzień otwarty dla przedszkoli, gdzie bazowano na                
zasobach multimedialnych zgromadzonych w projekcie”34 

 nauczyciele i dyrektorzy w szerszym zakresie zaczęli wykorzystywać  
narzędzia TIK  oraz  wyposażenie placówki:  

„Była to bardzo dobra okazja do pogłębienia zwłaszcza obszaru 
wykorzystania TIK  na zajęciach przedmiotów nieinformatycznych dla: 
wykorzystania poczty e-mail (…) oraz portali  i mediów społecznościowych, 
wykorzystania tablic interaktywnych, (…), wykorzystanie darmowych 
aplikacji online do pracy metodą odwróconej  klasy/lekcji, tworzenie                      
i obróbka materiału video oraz jego publikowanie na portalu Youtube (…), 
zorganizowanie prelekcji dla uczniów (…) na temat zagrożeń 
bezpieczeństwa w sieci, prawa autorskiego oraz CC (…), tworzenie grup 
nauczycielskich na FB m.in. z fizyki i geografii”35 

„Uczestnicy projektu rozpoczęli działania wynikające z treści 
merytorycznej szkoleń  np. rozszerzyli bazę swoich materiałów w zakresie 
TIK, zwiększyli częstotliwość wykorzystania tych materiałów, zweryfikowali 
swoją pracę pod kątem przepisów prawa autorskiego”36 

 placówki przystąpiły do projektów: 

                                                           
31 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
32 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
33 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
34 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
35 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
36 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
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„(…)  e-Twinning, w którym uczniowie realizują pod opieką nauczycielki                       
j.niemieckiego filmy z użyciem darmowego oprogramowania, które są  
następnie publikowane w sieci Internet”37 

„(…) powstał projekt, w którym szkoła została liderem w ramach 
międzynarodowej współpracy „Erasmus plus”38 

 „(…) powstał materiał instruktażowy dla dyrektorów szkół dotyczący 
edukacji domowej ucznia”39 

 rozwinął swoją działalność Klub Wolontariusza, Teatr profilaktyczny, 
Kluby dyskusyjne, nawiązano współpracę z lokalnymi instytucjami                    
i innymi placówkami: 

„Dla rozwijania pasji, własnych talentów oraz przełamywania strachu 
przed wystąpieniami publicznymi organizowano Koła Dyskusyjne”40 

 powstały nowe strony internetowe placówek: 

„(…) szkoła zmieniła swoją stronę internetową, przygotowała kampanię 
informacyjną, przygotowała plakaty, broszury i ulotki reklamowe oraz 
zrealizowała imprezy zachęcające do uczęszczania do szkoły zgodnie                             
z sugestiami specjalistów”41 

„(…) rozpoczęto działania zmierzające do dostosowania wyglądu strony 
internetowej w kierunku wzmocnienia wizerunku szkoły oraz uproszczenia 
wykorzystania jej przez rodziców i uczniów”42 

 powstały profile na Facebooku i blogi: 

„Dla komunikacji z uczniami                                             
i pozycjonowania placówki w środowisku 
lokalnym wykorzystano również nowe media, 
jak portale społecznościowe, gdzie 
uruchomiono fanpage szkoły i „grupy 
klasowe”43 

 zakupiono nowe pomoce dydaktyczne: tablice multimedialne, tablety, 
projektory 

                                                           
37 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
38 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
39 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
40 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
41 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
42 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
43 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
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 rozpoczęto budowę szkolnej infrastruktury Wi-Fi i przygotowanie placówki 
do pracy w systemie BYOD; procedury wdrożenia Google Apps For Edu 

Nie są to z całą pewnością wszystkie efekty pracy nauczycieli i dyrektorów 
uczestniczących w projekcie „System wsparcia placówek oświatowych                         
w Katowicach”.  
Dodatkowe informacje można znaleźć w niniejszym raporcie w rozdziale „Dobre 
praktyki – wybrane przykłady” oraz na stronie internetowej projektu: 
https://www.katowice.eu/Strony/System-wsparcia-plac%C3%B3wek-
o%C5%9Bwiatowych-w-Katowicach.aspx 

                                                                                                          
8.Sieci współpracy i samokształcenia                                  
Aleksandra Wojciechowska  

Projekt „System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach” to także 4 sieci 
współpracy i samokształcenia działające na portalu http://doskonaleniewsieci.pl/. 

„Sieć szkół to przede wszystkim platforma wzajemnego wsparcia w obliczu 
nieustannie pojawiających się nowych wyzwań, szansa na bieżący kontakt 
oraz na poszerzenie perspektywy, z jakiej patrzy się na własną szkołę                     
i swoje środowisko. Jest to też okazja zarówno do inicjowania nowych 
przedsięwzięć w kooperacji z innymi szkołami, jak i refleksyjnego 
przeniesienia sprawdzonych gdzie indziej rozwiązań do swojego miejsca 
pracy”44  

Po rozpoznaniu potrzeb nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli przez 
szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (zapytania na etapie diagnozy                       
i przygotowań rocznych planów wspomagania) odnośnie tematyki/obszaru sieci, 
podjęto decyzję  o utworzeniu sieci: 

 Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły 
 Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania. Jak nie zanudzić na 

lekcjach języka polskiego? 
 Jak budować własny program nauczania? 
 Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet  

Wymienione sieci zaczęły funkcjonować w roku szkolnym 2013/2014                                          
i kontynuowały działania w roku 2014/2015 na podstawie planów pracy sieci 
współpracy i samokształcenia przygotowanych przez koordynatorów                             

                                                           
44 Nowe formy wspomagania szkół. Koordynator sieci. System doskonalenia nauczycieli oparty na 
ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Zeszyt 1, ORE, Warszawa 2012, s. 14 
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(na zakończenie pracy w danym roku szkolnym powstały sprawozdania z realizacji 
pracy poszczególnych sieci).  
Zakładanym efektem pracy sieci była: 

 wymiana doświadczeń dyrektorów w zakresie kierowania placówkami 
oświatowymi 

 nawiązanie współpracy nauczycieli uczących tego samego przedmiotu, 
prowadzących zajęcia tego samego typu w różnych szkołach                                                     
i przedszkolach 

 upowszechnianie dobrych praktyk m.in. w zakresie realizacji rocznych 
planów wspomagania45 

Koordynatorzy sieci oraz szkolni organizatorzy rozwoju edukacji (w ramach 
współpracy) zaprosili do sieci wszystkich zainteresowanych nauczycieli                                       
i dyrektorów szkół i przedszkoli.  
Według stanu na dzień  09.07.2015 (dzień przygotowania tej części raportu) 
zarejestrowanych w sieciach było 137 uczestników, w tym zdecydowaną większość 
stanowiły panie - 120 (88%), panów zarejestrowało się 17 (12%). 

Tabela 8.Liczba zarejestrowanych na platformie uczestników sieci 2013-2015 
Sieci 2013-2015  K M O 

Sieć 1: Pozapedagogiczne obowiązki 
dyrektora szkoły 21 6 27 

Sieć 2: Skuteczne sposoby zachęcania 
uczniów do czytania. Jak nie zanudzić na 
lekcjach języka polskiego? 

40 1 41 

Sieć 3: Jak budować własny program 
nauczania? 31 7 38 

Sieć 4: Praca z nowoczesnymi technologiami 
TIK - bezpieczny Internet 28 3 31 

Ogółem  120 17 137 

Źródło: Strony w/w sieci na portalu www.doskonaleniewsieci.pl46 

                                                           
45Wniosek o dofinansowanie projektu pn. System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach,    
PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie 
rozwoju szkół 
46http://doskonaleniewsieci.pl/SiecWsparcia.aspx?id=5293&backUrl=/SieciWsparcia.aspx                  
(dostęp: 09.07.2015) 
http://doskonaleniewsieci.pl/SiecWsparcia.aspx?id=5295&backUrl=/SieciWsparcia.aspx                  
(dostęp: 09.07.2015) 
http://doskonaleniewsieci.pl/SiecWsparcia.aspx?id=5291&backUrl=/SieciWsparcia.aspx                     
(dostęp: 09.07.2015) 
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Przez okres dwóch  lat (2013-2015) uczestnicy poszczególnych sieci spotykali się 
na platformie ORE. 

Tabela 9. Spotkania na platformie www.doskonaleniewsieci.pl 2013-2015 
 Sieć 1* Sieć 2* Sieć 3* Sieć 4* 

Ilość założonych wątków 9 1 23 7 

Ilość postów 
 10 2 78 7 

Ilość wyświetleń 
 95 4 676 56 

Ilość zamieszczonych plików  16 8 14 7 

Źródło: Strony w/w sieci na portalu www.doskonaleniewsieci.pl                                                         

Na stronach poszczególnych sieci zostały zamieszczone pliki: 

Tabela 10. Zamieszczone pliki 2013-2015 
Sieć  Zamieszczone pliki 

 

  
Po
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da
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gi
cz

ne
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w

ią
zk

i d
yr

ek
to

ra
 sz

ko
ły

 1/ G11_Warunki realizacji projektu gimnazjalnego 
2/ Procedura wdrażania wniosków w szkole 
3/ Plan nadzoru 2012-2013 
4/ Wzór oświadczenia religia - etyka 
5/ Wniosek o dopuszczenie do użytku programu nauczania                       
6/ Wniosek o użytkowanie podręcznika 
7/ Zwolnienia grupowe 
8/ Zasady udzielania nauczycielom urlopów wypoczynkowych 
9/ Służba przygotowawcza 
10/ Dyrektor jako pracodawca - prezentacja 
11/ List MEN do JST- rekrutacja 6-latków 
12/ Druga zmiana Ustawy o systemie oświaty 2014 
13/ Plan pracy szkoły na rok 2013/2014 spójny z koncepcją  
14/Przykład identyfikacji ryzyka 
15/ORE - sieci współpracy i samokształcenia 
16/Plan pracy sieci- Dyrektor pozapedagogiczne obowiązki  

                                                                                                                                                     
http://doskonaleniewsieci.pl/SiecWsparcia.aspx?id=5294&backUrl=/SieciWsparcia.aspx                 
(dostęp: 09.07.2015) 
*numery sieci odpowiadają sieciom zamieszczonym w tabeli: Liczba zarejestrowanych na platformie 
uczestników sieci 
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1/Jakie książki wybrali i rzeczywiście czytają uczniowie klas IV-VI 
2/Co czytają naprawdę licealiści - wybory książek 2015 
3/Jakie książki najbardziej lubią dzieci w edukacji wczesnoszkolnej - 
wybory książek 2015 
4/Jakie książki wybrali i rzeczywiście czytają uczniowie gimnazjów 
5/Czym są sieci doskonalenia i samokształcenia - materiał ORE 
6/Etapy rozwoju emocjonalnego 
7/Etapy rozwoju emocjonalnego- opis i charakterystyka poszczególnych 
faz  
8/Plan pracy sieci 2013 - Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do 
czytania  

 
Ja

k 
bu

do
w

ać
 w

ła
sn
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cz
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ia

? 

1/ Inspirujące miejsce w sieci 
http://nowoczesnenauczanie.pl/smart-board/jak-tworzyc-interaktywne-
gry-i-cwiczenia-dla-uczniow/ 
2/Film po spotkaniu sieci z ekspertem  
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpaga&v=LRRwT
RZV7vI/ 
3/Linki do 2 filmów polecanych przez eksperta 
https://www.youtube.com/watch?v=TacC0SUzA4g 
http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_shows_how_kids_teach_themse
lves?language=en 
4/ Neurodydaktyka 
5/ Wygotski 
6/ Odwrócona szkoła 
7/ Myśleć jak da Vinci 
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?la
nguage=en/ 
8/Myśleć jak da Vinci 
9/ Błąd fundamentalny 
http://www/edunews.pl/system-edukacji-warto-przeczytać/2528-o-
dydaktyce-ewolucyjnej/ 
10/Neurodydaktyka - materiały spotkanie 3 
11/Materiały - spotkanie 2 
12/Pierwsze koty za płoty - tworzenie programu nauczania 
13/ORE - sieci współpracy 
14/Plan pracy sieci - Jak budować własny program nauczania? 
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 1/Zarządzanie wiedzą w systemach otwartej edukacji 
2/Dobre i złe praktyki opisu wolnej licencji 
3/Dozwolony użytek - tabela 
4/Dozwolony użytek - wyjaśnienie 
5/Dozwolony użytek - infografika 
6/Prawo autorskie 
7/Plan pracy sieci TIK 

Źródło: Strony w/w sieci na portalu www.doskonaleniewsieci.pl47 

Obok spotkań na portalu ORE odbywały się także spotkania warsztatowe. W latach 
2013-2015  każda z sieci miała do dyspozycji po 8 spotkań (4 spotkania w roku 
2013/2014 oraz 4 spotkania w roku 2014/2015) 4-godzinnych (łącznie 128 godzin) 
prowadzonych przez ekspertów z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-
Edukacyjnego Metis oraz spotkania prowadzone przez koordynatorów sieci 
współpracy i samokształcenia.  

Zdjęcie 8. Spotkania uczestników sieci współpracy i samokształcenia 2013-2015 

 
Źródło: Dokumentacja projektowa – Wydział Edukacji UM Katowice 2013-2015 

                                                           
47 http://doskonaleniewsieci.pl/SiecWsparcia.aspx?id=5293&backUrl=/SieciWsparcia.aspx             
(dostęp: 09.07.2015) 
http://doskonaleniewsieci.pl/SiecWsparcia.aspx?id=5295&backUrl=/SieciWsparcia.aspx                
(dostęp: 09.07.2015) 
http://doskonaleniewsieci.pl/SiecWsparcia.aspx?id=5291&backUrl=/SieciWsparcia.aspx                 
(dostęp: 09.07.2015) 
http://doskonaleniewsieci.pl/SiecWsparcia.aspx?id=5294&backUrl=/SieciWsparcia.aspx                 
(dostęp: 09.07.2015) 
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Zdjęcie 9. Spotkania uczestników sieci współpracy i samokształcenia 2013-2015 

 
Źródło: Dokumentacja projektowa – Wydział Edukacji UM Katowice 2013-2015 

Koordynatorzy sieci współpracy i samokształcenia podkreślają małe 
zainteresowanie uczestników sieci, zarówno nauczycieli, jak i dyrektorów pracą na 
platformie www.doskonaleniewsieci.pl 

„(…) nauczyciele wolą rozmowy bezpośrednie, telefoniczne oraz 
ewentualne przesyłanie materiałów e-mailem lub poprzez pendrive”48 

Z poszczególnych sieci w latach 2013-2015 korzystała zawsze stała, niewielka 
grupa nauczycieli. Najbardziej zaangażowani byli nauczyciele przedszkoli, klas 1-3 
szkół podstawowych oraz ci „prosieciowi”, natomiast pozostali uczestnicy nie 
wykazywali żadnej aktywności ani zainteresowania zarówno pracą na platformie, 
jak  i spotkaniami z ekspertami.  
Trudno stwierdzić, czy ten brak chęci dzielenia się wiedzą i umiejętnościami 
wynikał z braku wewnętrznej potrzeby, lęku przed oceną, czy może rywalizacją 
między szkołami (w szczególności szkołami ponadgimnazjalnymi) w zabieganiu           
o ucznia.  
Jak zauważa koordynator jednej z sieci:  

„Rekrutacja osób do sieci powinna opierać się na zasadzie dobrowolności                    
i potrzeby wymiany doświadczeń u samych Uczestników. W praktyce                 
w naszej sieci aktywne były jedynie te osoby, które miały taką wewnętrzną 

                                                           
48 Dokumentacja projektowa - Roczne sprawozdanie koordynatora sieci 2013-2015 
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motywację. Kilka początkowo negatywnie nastawionych osób przekonawszy 
się, że szkolenia w ramach sieci są wartościowe uczestniczyło w nich 
regularnie, ale nie przełożyło się to w żaden sposób na dzielenie się 
refleksjami czy wspieranie wzajemne w sieci (nawet kiedy jedna                           
z Uczestniczek, a potem kolejna poprosiła o pomoc wprost na forum). Skoro 
w sieciowaniu nie chodzi głównie o to, żeby uczestniczyć w szkoleniach to 
można przyjąć, że negatywne nastawienie początkowe uczestników sieci 
wynikające z poczucia przymusu uczestnictwa nie uległo modyfikacji                    
w kierunku pożądanym, a jedynie w kierunku wykorzystania sytuacji bycia 
uczestnikiem sieci dla siebie (skoro już i tak trzeba w być w sieci) bez 
perspektywy dawania od siebie, gotowości wymiany”49 

Ową „gotowość wymiany” mieli i mają dyrektorzy szkół i przedszkoli 
uczestniczących  w projekcie: 

 „Jako dyrektor szkoły uważam, że sieci wraz z organizowanymi 
spotkaniami wypełniły lukę, która powstała po zmianie rozporządzenia                    
o nadzorze pedagogicznym i przestało funkcjonować wspomaganie 
wizytatorów w szkołach. Spotkania w ramach sieci stały się miejscem 
bezpośrednich kontaktów, wymiany doświadczeń, omawiania problemów 
towarzyszących dyrektorowi w codziennej pracy”50 

Należy jednak podkreślić (zważywszy na niewielką liczbą zarejestrowanych na 
platformie dyrektorów), że nie chodzi tutaj o sieć „wirtualną”, ale o sieć „realną”- 
„miejsce bezpośrednich kontaktów” 

9.Szkolni organizatorzy rozwoju edukacji                                                             
Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha  
Kiedy rozpoczynaliśmy pracę jako szkolni organizatorzy rozwoju edukacji (SORE), 
nikt z nas nie wiedział, jak wpłynie to na szkoły, w jaki sposób pomoże im się 
zmieniać i rozwijać. Byliśmy swego rodzaju prekursorami, a każdy z nas musiał  
liczyć się z koniecznością wprowadzania w swojej codziennej pracy wielu zmian 
oraz  możliwością szybkiego reagowania na potrzeby nauczycieli i dyrektorów.             
Jako zespół zaplanowaliśmy sposoby włączenia nauczycieli i dyrektorów w proces 
przewidziany projektem, ale nie mieliśmy żadnej gwarancji, że nasze wyobrażenia 
będą zgodne z rzeczywistością. Na podstawie wiadomości zdobytych na kursach 
                                                           
49  Dokumentacja projektowa - Roczne sprawozdanie koordynatora sieci  2013-2015 
50 Rembiasz-Gaborska D., Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii 
Dąbrowskiej, Gimnazjum Integracyjne nr 36 im. Roberta Oszka, w: Powiatowy Program 
Wspomagania Szkół i Przedszkoli w Katowicach, Katowice 2015, s.72 
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dla sorowców oraz własnych doświadczeń ułożyliśmy pewien scenariusz 
postępowania z założeniem, że jest on elastyczny i każdy sorowiec sam będzie 
podejmował decyzje co do wprowadzenia poszczególnych elementów oraz 
zastosowania ich w określonej kolejności. Scenariusz obejmował następujące 
elementy:  wywiad  z dyrektorem  i/lub wicedyrektorem placówki, wywiad 
grupowy z nauczycielami, prezentację, diagnozę potrzeb rady, analizę potrzeb                 
i pogłębienie planowania procesu wspomagania przez zespół zadaniowy, pracę nad 
rocznym planem wspomagania, monitorowanie działań  oraz ewaluację – zarówno 
na poziomie poszczególnych form wspomagania, jak i całego rocznego procesu. 
Założyliśmy również, że dzięki naszym kompetencjom będziemy mogli dodatkowo 
wesprzeć szkoły w dziedzinach, w których się specjalizujemy np. prawo oświatowe, 
badania wewnętrzne, wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu                  
i wielu innych. Podczas pierwszych spotkań z dyrektorami i radami 
pedagogicznymi w roku 2013 byliśmy pełni obaw, czy taka forma współpracy                     
i działania będzie dla nich wartościowa.  Po dwóch latach okazało się, że projekt 
przyniósł wiele dobrych owoców, czasami takich, których nikt się nie spodziewał. 
Owoce te nie zawsze polegały na tym, że wypracowano jakiś program pracy lub 
projekt, czasem były zwyczajnym „przebudzeniem” ludzi, którzy zmęczeni 
wieloma reformami i ciągłymi zmianami nie wierzyli, że jest możliwa taka forma 
wspomagania, która pomoże im w codziennej, praktycznej pracy. Nie można też 
zapomnieć  o wzroście świadomości nauczycieli i dyrektorów w zakresie 
umiejętności rozpoznawania i analizowania swoich potrzeb.  
Droga, na którą weszliśmy nie była prosta i łatwa – chociaż można by pomyśleć,             
że koncepcyjnie wszystko było opisane w założeniach, to rzeczywistość jak zwykle 
zweryfikowała teorię. Zdaliśmy sobie sprawę, że wiele szkół obawiało się nas jako 
potencjalnych kontrolerów, „cichych audytorów”  na zlecenie urzędu, a czasem 
wścibskich ekspertów, którzy  pod pozorem współpracy i pomocy w rozwoju będą 
zbierać informacje o szkole. Szkoły i przedszkola bardzo często też musiały 
dostosować dotychczasowe cele szkoleniowe do zupełnie nowego spojrzenia na 
doskonalenie, rozpoczynające się od diagnozy potrzeb, analizy problemów,                      
a dopiero potem spójnego wypracowania cyklu spotkań, które mają pomóc 
rozwinąć się w wybranym obszarze. Wiele szkół miało już zaplanowane warsztaty 
czy konferencje, więc również należało to wziąć pod uwagę. Zauważyliśmy 
również duże niebezpieczeństwo – diagnoza często przybierała formę poszukiwania 
ciekawych, nietypowych tematów nie mających nic wspólnego z umiejętnością 
rozpoznawania obszaru, w których placówka mogłaby się rozwijać lub rozwiązać 
jakieś problemy. Nikt nie lubił mówić o problemach, które wybrzmiewają przy 
takich okazjach jako „słabe strony pracy placówki”, dlatego jednym z naszych 
najtrudniejszych zadań, na jakie natrafiliśmy jako sorowcy, było pozyskanie 
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zaufania szkół i umiejętne towarzyszenie tym szkołom w sensownym wyborze 
obszaru wspomagania. Niejednokrotnie musieliśmy również wykazać się 
umiejętnościami pogodzenia wniosków jakie prezentowała dyrekcja placówki                  
z wnioskami jakie wyciągali na temat swoich potrzeb nauczyciele.  
Nauczyciele, prawie zawsze, słysząc od nas o liczbie godzin, które mają do swojej 
dyspozycji wcale nie byli szczególnie zadowoleni z tego, że czekają ich popołudnia, 
wiele popołudni w nadchodzącym roku szkolnym, które będą spędzać nie z rodziną, 
ale na doskonaleniu. Obaw było sporo. Również o to, jaką formę przyjmą 
szkolenia: oby tylko nie były to „gadające głowy”, odczytujące tekst z prezentacji 
Power Point, szkoleniowcy, którzy znają się na wszystkim, tylko nie na realiach 
naszej szkoły, naszej pracy. Niejednokrotnie musieliśmy również tłumaczyć im na 
czym będzie polegała możliwość korzystania z konsultacji grupowych 
wspierających lub indywidualnych – nie wierzyli, że otrzymają aż tak głębokie                   
i szczegółowe wsparcie. 
Nie sposób jeszcze pominąć zagrożenia jakie niosła ze sobą postawa niektórych rad  
pedagogicznych– nowy projekt, nowe dokumenty, nowe problemy czyli zróbmy to 
szybko, byle zgadzały się papiery, a SORE niech nam mówi co mamy robić                        
i pilnuje nas. Innymi słowy niechęć do wzięcia odpowiedzialności za kolejne nowe 
zadania – rola SORE była wtedy bardzo zagrożona, istniało ryzyko 
zaszufladkowania sorowca jako osoby, która ma zająć się wszystkim tak, aby  
projekt przeszedł „bezboleśnie”  i aby wszyscy mieli spokój.  
Potem, w trakcie spotkań, zaczynało się to wszystko pozytywnie zmieniać na 
sensowne i efektywne współdziałania. Nauczyciele zaczynali czuć się 
odpowiedzialni za to co wybrali i za to,  jak to wykorzystają. 

10.Eksperci, specjaliści, konsultanci                                                                                  
Grażyna Cybula  

                         „W procesie zdobywania wiedzy 
                                                                          pierwszym krokiem jest  milczenie,                                                                                              
                                                                 drugim słuchanie, trzecim zapamiętywanie, 
                                                                          czwartym stosowanie w praktyce, 
                                                                                   piątym uczenie innych.” 

           - Salomon Ibn Gabriol 

Kompleksowe wspomaganie szkół to nowa formuła doskonalenia nauczycieli, która 
zakłada towarzyszenie społeczności szkolnej w rozwijaniu jej potencjału                         
i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych w celu podnoszenia jakości kształcenia.              
Dla placówki doskonalenia nauczycieli nie jest to zadanie nowe.                         
Nowa jest jego forma. 
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Zanim rozpoczęliśmy realizację zadań nowego systemu, doskonalenie nauczycieli 
miało głównie formę szkoleń rad pedagogicznych, które odbywały się na 
zamówienie dyrektorów  szkół. Wybierali oni z naszej oferty tematy odpowiadające 
przede wszystkim na zalecenia nadzoru pedagogicznego lub pozwalające na 
realizację priorytetów polityki oświatowej państwa. 
Szkolenia takie miały charakter okazjonalny – nie tworzyły spójnej całości i nie 
wynikały z rzeczywistych potrzeb szkoły. W związku z tym – mimo wysokiego 
poziomu merytorycznego – ich efektywność nie zawsze była zgodna                                 
z oczekiwaniami, a zdobyta przez nauczycieli wiedza nie przekładała się na 
poprawę efektywności pracy całej szkoły. Brakowało bowiem wsparcia nauczycieli 
we wdrażaniu zdobytej wiedzy i umiejętności do praktyki szkolnej oraz ewaluacji 
podejmowanych przez nich działań. Trudno zatem mówić o procesie implementacji, 
który stanowi warunek rozwoju organizacji. Nauczyciele uczestniczący                             
w warsztatach prowadzonych w siedzibie ośrodka nie byli zobowiązani do dzielenia 
się zdobytą wiedzą z pozostałymi kolegami. Nie następował zatem transfer wiedzy, 
a tym samym podnoszenie jakości pracy wszystkich nauczycieli. Dyrektor 
delegujący nauczyciela na szkolenie nie czuł się depozytariuszem zdobytej przez 
niego wiedzy, nie miał zatem wpływu na jej wdrażanie do praktyki szkolnej. 
Taki system doskonalenia nie przynosił większych korzyści szkołom                                
i nauczycielom, a w konsekwencji nie pomagał im w efektywnym przygotowaniu 
dzieci i młodzieży do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości.  
Odpowiedzią na realne potrzeby szkoły jest nowy system doskonalenia nauczycieli, 
oparty na kompleksowym wspomaganiu szkół. Dwuletnie doświadczenie                      
w pilotażowym projekcie System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach 
pozwala na dokonanie analizy i wskazanie istotnych elementów, które mogą 
wpłynąć na poprawę jakości kształcenia. 
Podstawową zaletą nowego systemu jest towarzyszenie całej społeczności szkolnej 
w procesie rozwoju i odpowiadanie na rzeczywiste potrzeby w zakresie 
doskonalenia nauczycieli. Podczas realizacji założeń rocznych planów 
wspomagania katowickich szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie, 
mieliśmy możliwość modyfikowania treści i form szkoleniowych, dostosowując je 
do potrzeb, które pojawiały się podczas procesu wspomagania. Dzięki temu 
uczestnicy szkoleń nie mieli poczucia, że są tylko biernymi odbiorcami, co                    
w dużym stopniu wpływało na zwiększenie ich motywacji do udziału w zajęciach             
i wdrażania zdobytej wiedzy do praktyki edukacyjnej. Treści szkoleniowe były 
bowiem na bieżąco dostosowywane do konkretnych, często ujawnianych podczas 
spotkań,  potrzeb rozwojowych szkoły, dając w ten sposób nauczycielom poczucie 
sprawstwa oraz odpowiedzialności za jakość pracy całej placówki.  
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Możliwość udziału we wspólnych zajęciach na terenie szkoły lub przedszkola 
pozwoliła również nauczycielom na doskonalenie umiejętności pracy zespołowej,          
a tym samym wymianę doświadczeń, wzajemne wsparcie oraz udzielanie sobie 
informacji zwrotnej i podejmowanie inicjatywy w zakresie wdrażania poznanych 
treści. Nauczyciele konsultanci stosowali różnorodne formy i metody warsztatowe 
pozwalające na internalizację zdobytej wiedzy, co przyczyniało się do wysokiego 
poziomu zaangażowania uczestników, umożliwiając jednocześnie integrację 
zespołu w zakresie rozwiązywania konkretnych problemów szkoły lub placówki.  
Stosowanie metod aktywizujących podczas szkoleń rad pedagogicznych było 
skutecznym sposobem kształtowania umiejętności kreatywnego rozwiązywania 
zdiagnozowanych problemów. W rezultacie wielu nauczycieli zaczęło na co dzień 
wykorzystywać różne metody pracy, pozwalające na zwiększenie efektywności 
pracy dydaktycznej i wychowawczej.  
Zaletą nowego systemu doskonalenia jest zatem dostosowanie tematyki i form 
szkoleń do potrzeb i możliwości nauczycieli, którzy najbardziej cenili sobie 
możliwość pracy w małych zespołach podczas spotkań grupowych oraz 
indywidualny kontakt z ekspertem podczas konsultacji indywidualnych. Mogli 
wtedy uzyskać odpowiedzi na pytania, skorzystać z pomocy w rozwiązywaniu 
problemów zawodowych, a także znaleźć wsparcie w sytuacjach kryzysowych. 
Pozwoliło to nauczycielom nie tylko na analizę i ewaluację pracy własnej czy 
zespołowej, ale przede wszystkim stworzyło okazję do refleksji, która jest 
niezbędna w pracy nauczyciela mającego na względzie doskonalenie własnego 
warsztatu pracy i podnoszenie jakości pracy szkoły. Dzięki temu został 
zainicjowany proces zmiany, w który zaangażowało  się całe środowisko  szkolne, 
czego trwałym efektem w przyszłości będą sukcesy uczniów. Rezultatem spotkań         
z ekspertami Metisu są w wielu przypadkach własne publikacje opracowane przez 
nauczycieli placówek. Dotyczą one modelu pracy z dzieckiem zdolnym 
w przedszkolu oraz profilu absolwenta przedszkola, wyposażonego w kompetencje 
niezbędne do podjęcia nauki szkolnej. W wypracowaniu tego brali również udział 
rodzice dzieci przedszkolnych, co stanowi dowód efektywności i kompleksowego 
wspomagania szkół i placówek.  
Podczas realizacji projektu System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach 
nauczyciele–konsultanci ROM-E Metis odnieśli również osobiste korzyści, które 
polegały na udoskonaleniu pracy zespołowej oraz stałej wymianie doświadczeń po 
przeprowadzonych warsztatach i spotkaniach grupowych. Dokonywano bieżącej 
analizy i ewaluacji przeprowadzonych szkoleń, dostosowując je w sposób 
elastyczny do potrzeb edukacyjnych zespołów nauczycieli, które pojawiały się               
w trakcie trwania procesu wspomagania. 
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Podążanie  za realnymi potrzebami edukacyjnymi  pojawiającymi się w trakcie 
spotkań było – naszym  zdaniem – wartością dodaną do realizacji zapisów w RPW. 
Na taką komfortową sytuację miała wpływ decyzja o ograniczeniu się do składania 
ofert w innych gminach i skupieniu się przez okres dwóch lat wyłącznie na 
realizacji zadań projektu System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach. 
Doświadczenia zdobyte w czasie realizacji projektu skłaniały nas również do 
refleksji towarzyszących nam w procesie wspomagania i wyciagnięcie wniosków 
na przyszłość w projektowaniu programów edukacyjnych dla szkół i placówek                
w celu zwiększenia ich efektywności i poprawy jakości kształcenia. 

11.Ekspert – TIK w katowickich placówkach                                                                   
Sebastian Koczy  

Wprowadzenie 
Jednym z najważniejszych czynników stanowiących o jakości systemów 

edukacyjnych jest skuteczność nauczycieli, która wynika z ich zawodowego 
przygotowania. Odpowiednie kształcenie i doskonalenie nauczycieli ma kluczowe 
znaczenie w osiąganiu przez uczniów sukcesów edukacyjnych i zdecydowanie 
wpływa  na pracę placówki. 

Projekt realizowany był przez miasto Katowice z merytorycznym 
wsparciem Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis                               
w Katowicach. 
Celem głównym było podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia 
nauczycieli w mieście Katowice poprzez stworzenie planów wspomagania spójnych 
z rozwojem placówki oraz ich wykonanie w obszarach wymagających 
szczególnego wsparcia. 

Okres zaangażowania w realizację projektu autora artykułu miał miejsce                
w czasie trwania roku szkolnego 2013/2014 i 2014/2015 i dotyczył realizacji zajęć 
dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

Na podstawie wstępnych badań i skali występujących problemów, 
sformułowano oczekiwania dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii na 
zajęciach  z różnych przedmiotów.  
Dyrektorzy placówek wskazali jako pilną potrzebę wyjście naprzeciw postępującej 
cyfryzacji szkolnictwa i konieczność wykorzystywania narzędzi cyfrowych. 
Zwrócili uwagę, iż pomimo dysponowania dobrym zapleczem dydaktycznym, na 
które składają się nie tylko komputery stacjonarne, ale i tablice multimedialne oraz 
urządzenia mobilne, brakuje wśród nauczycieli umiejętności praktycznych 
związanych z obsługą techniczną sprzętu oraz umiejętności swobodnego tworzenia 
i prowadzenia zajęć w oparciu i z wykorzystaniem posiadanych technologii.  
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Natomiast rady pedagogiczne zwróciły uwagę na potrzebę doskonalenia metod 
pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych, w tym z uczniami bardzo zdolnymi oraz uczniami mającymi 
problemy z nauką w szkole z uwzględnieniem konieczności rozwijania ich 
myślenia i motywowania do aktywności. Podkreślono, że najważniejsze jest 
ukazanie możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii, w tym pracy                     
z tablicą interaktywną oraz urządzeniami mobilnymi.  
Dodatkowo nauczyciele zwrócili uwagę na konieczność pozyskania informacji na 
temat darmowych serwerów edukacyjnych z programami do wykorzystania na 
różnych przedmiotach. 

Ze względu na zróżnicowany poziom umiejętności nauczycieli, jak również 
wyposażenie poszczególnych placówek w sprzęt komputerowy cel szczegółowy był 
doprecyzowywany i modyfikowany tak, aby uwzględniać specyfikę konkretnej 
jednostki i jej potrzeby. 

Problemy edukacji wobec nowych technologii informacyjnych 
Przeprowadzony proces wspomagania rozwoju placówek w mieście 

Katowice ukazał strukturę i tempo przemian zachodzących w edukacji pod 
wpływem nowych technologii informacyjnych, które ze względu na swą 
wszechobecność są istotną płaszczyzną odniesienia dla współczesnego człowieka. 
Ich dominująca rola w każdym obszarze życia wiąże się z powstawaniem nowego 
układu społecznego wyrażanego poprzez zintensyfikowanie współpracy przy 
wykorzystaniu globalnej sieci informacyjnej i poszukiwaniu nowych elastycznych 
form działania oraz przeobrażeniu struktury pracy i organizacji edukacji.  

Nowe technologie i urządzenia, jak np. tablety, smartfony, tablice 
interaktywne czy projektory multimedialne stają się zupełnie bezużyteczne, jeśli 
nauczyciel nie potrafi z nich swobodnie korzystać podczas lekcji. Można 
przytoczyć wiele przykładów świadczących o tym, że interwencja publiczna 
zakładająca wyposażenie szkół w sprzęt informacyjno-komunikacyjny nie 
przyniesie oczekiwanych efektów, jeśli nie towarzyszy jej odpowiednie 
wyszkolenie nauczycieli i zapewnienie im wsparcia, zwłaszcza płynącego                       
z uczestnictwa w zorganizowanych szkoleniach nauczycieli dot. wykorzystujących 
TIK  w nauczaniu. 

Z tego względu szczególnego znaczenia nabiera proces wszechstronnej 
edukacji, który stoi przed ważnymi wyzwaniami, przede wszystkim przed 
zwiększeniem funkcji wychowawczej i kulturotwórczej. Jego głównym zadaniem 
staje się przygotowanie człowieka do spotkania z wyzwaniami określanymi przez 
nowe technologie informacyjne. Obszar ten coraz ważniejszy, a zarazem coraz 
trudniejszy, musi uwzględniać potrzeby rodzącej się przyszłości. Wyniki 
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edukacyjne w coraz większym stopniu zależą od tego, w jakiej mierze 
społeczeństwo, w tym także dzieci i młodzież, zostaną przygotowane do przyjęcia 
nauki i techniki, która nigdy wcześniej nie warunkowała istnienia ludzkiego                   
w takiej mierze i tak powszechnie, jak zaczęło się to ujawniać w ciągu ostatnich lat. 

Nowe technologie informacyjne w edukacji, w parze z umiejętnościami 
posługiwania się informacją, stanowią szansę odejścia od encyklopedyzmu, czyli od 
przekazywania przez nauczycieli i gromadzenia przez uczniów dużych zasobów 
informacji. Nowe technologie stwarzają możliwość powstawania u uczniów 
mechanizmów poznawczych na bazie ich dotychczasowego zasobu posiadanych 
podstawowych informacji, uczą radzenia sobie z pojawiającymi się nowymi 
informacjami oraz wyrabiają otwartą postawę na ciągłe kształcenie się, również po  
zakończeniu etapu edukacji formalnej.  

Realia katowickich placówek 
Prowadząc zajęcia w ramach wspomagania autor uzyskał pewien obraz 

placówek, co pozwala na sformułowanie następujących stwierdzeń: 
Wykorzystanie na zajęciach lekcyjnych urządzeń z zakresu nowych 

technologii informacyjnych ogranicza się najczęściej do rzutnika multimedialnego 
lub sprzętu video/dvd. Nauczyciele nie znają pełnych możliwości wykorzystania 
mediów, nie znają wykazu  pomocnego oprogramowania, nie mają pomysłów, jak 
umiejętnie wkomponować komputery, tablety, smartfony na swoich zajęciach. 
Wynika to między innymi z braku w tym zakresie odpowiednio zredagowanych 
podręczników ułatwiających przygotowanie lekcji pod kątem przekazu 
dostosowanego do poziomu nauczania.  

Ponadto istnieje ścisła korelacja pomiędzy częstością wykorzystywania 
urządzeń nowych technologii informacyjnych, a wiekiem nauczyciela. Osoby 
starsze boją się nowości, niechętnie sięgają po rozwiązania zaawansowanej 
techniki. Nauczyciele ci osiągnęli maksymalny stopień awansu zawodowego  – są 
nauczycielami dyplomowanymi, brak im jednak zewnętrznego przymusu rozwoju 
zawodowego, a wewnętrzna motywacja, pod natłokiem obowiązków zawodowych         
i osobistych, ulega znacznemu osłabieniu. Z kolei młodszym nauczycielom brak 
doświadczenia i rozeznania obszarów, w których mogliby wykorzystać sprzęt. 
Braki te są uzupełniane entuzjazmem, pomysłowością i stałym dążeniem do 
doskonałości, motywowanym uzyskaniem odpowiednich stopni awansu 
zawodowego. Jednak,  aby w sposób prawidłowy realizować założenia koncepcji 
nauczania wzbogaconego o nowe technologie informacyjne nauczyciele muszą być 
odpowiednio przygotowani pod względem merytorycznym. Nie wystarczy, że 
ukończyli oni studia wyższe, ponieważ dynamiczny postęp w naukach 
pedagogicznych oraz technicznych szybko dezaktualizuje raz zdobytą wiedzę. 
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Zachodzi zatem potrzeba ciągłego doskonalenia i uczenia się. Z uwagi na fakt, że 
na uczelniach dopiero od niedawna prowadzone są wykłady z informatyki 
niezależnie od kierunku i specjalizacji,  można zaobserwować istnienie luki                                                   
w przygotowaniu informatycznym i wykształceniu osób kończących studia we 
wcześniejszym okresie.  

Dodatkowo trzeba zauważyć, że nauka oraz praca nauczycieli z nowymi 
technologiami informacyjnymi jest zbieżna z programem certyfikacji ECDL Start,              
a co za tym idzie skupiona jest wokół programów Microsoft Office,                                   
w szczególności Microsoft Word oraz Microsoft PowerPoint. Zatem obecne 
przygotowanie nauczycieli w zakresie technologii informacyjnych nie różni się od 
przygotowania pracownika biurowego. Przekazywane umiejętności ograniczone są 
do komputerowego pisania tekstu (obsługa edytorów tekstowych i tekstowo-
graficznych). Nazwa przedmiotu informatyka/technologia informacyjna jest 
nieadekwatna do nauczanych treści. W edukacji brak jest obszarów takich jak 
wykorzystanie multimediów oraz specjalnych programów edukacyjnych.                       
Tylko nieliczni nauczyciele potrafili podać nazwę programu edukacyjnego 
przeznaczonego dla dzieci i młodzieży możliwego do zastosowania w nauczanych 
przez nich klasach. W ramach tradycyjnego kształcenia nauczycieli w dalszym 
ciągu pomijane są aspekty związane z zastosowaniem Internetu w edukacji. 
Większość z nauczycieli nie znała edukacyjnych portali należących do American 
Association of Schoollibrarians (AASL). Tymczasem istnieje bardzo szeroka gama 
stron uzupełniających treści lekcji takich jak: „Glogster”, „SchoolTube”, „Learn 
Central”, „National Science Digital Library”, „The National Archives’ Digital 
Classroom”. Nauczyciele nie mają możliwości zdobycia umiejętności związanych     
z prawidłową obsługą przenośnego systemu multimedialnego, stanowiącego część 
wyposażenia dostarczanego szkołom w ramach różnego rodzaju programów 
rządowych i unijnych.  

Wnioski 
Omówione zagadnienia prowadzą do sformułowania wniosków w obszarze     
znaczenia i miejsca nowych technologii informacyjnych w edukacji: 

 umiejętności kadry pedagogicznej w zakresie stosowania nowych 
technologii informacyjnych wymagają ciągłego uzupełniania w różnorodnej 
formie, 

 wyposażenie sprzętowe nie jest zadowalające, ani od strony ilościowej, ani 
jakościowej, 

 nowe technologie informacyjne wnoszą pozytywne wartości do edukacji, 
wpływając na jakość kształcenia, 
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 kształcenie nauczycieli musi stanowić proces ciągły, niezamykający się na 
etapie studiów wyższych. 

Zakończenie 
Swoista diagnoza oparta na podstawie realizowanych zajęć w ramach 

wspomagania, ze względu na ogromne tempo przemian, jest tylko próbą 
przedstawienia tej problematyki. Może być ona nie tylko źródłem wielu refleksji 
nad edukacyjną rolą nowych technologii informacyjnych, ale co ważniejsze, nad 
tendencjami rozwojowymi społeczeństwa, w którym kompleksowe poznanie szans    
i zagrożeń warunkuje prawidłowe funkcjonowanie człowieka w nowej szybko 
zmieniającej się rzeczywistości. 

III. Dobre praktyki – wybrane przykłady  

1.Miejskie Przedszkole nr 16 
Hanna Kosmalska, Katarzyna Sobolewska 
Beata Cielecka, Aleksandra Kruszyńska  

W celu uzyskania informacji na temat 
świadomości rodziców dotyczącej rozwoju 
postaw społecznych dzieci 5 i 6-letnich  skonstruowano w okresie od marca do 
kwietnia ankiety dla rodziców i nauczycieli. Następnie w miesiącu maju  
przeprowadzono  ankietowanie wśród rodziców i nauczycieli. Wydano 50 ankiet,  
38 rodziców zwróciło wypełnione. Na podstawie analizy otrzymanych danych 
wysnuto następujące wnioski: 

  analiza porównawcza otrzymanych odpowiedzi wykazała  wysoki poziom 
spójności informacji oraz wysoki poziom świadomości rodziców dotyczący 
postaw swoich dzieci, 

 na pierwszym spotkaniu z rodzicami w przyszłym roku zostanie rozdany 
tzw. „pretest”- ankieta dotycząca postaw i samodzielności dzieci.                    
W pierwszej kolejności ankietę wypełnią rodzice (09.2015), a po miesiącu 
ankiety wypełnią nauczyciele (10.2015), 

  obszarem wymagającym pracy z rodzicami są zagrożenia  i sytuacje 
trudne, w których dzieci mogą się znaleźć, 

 wyjaśnienie w przyszłym roku szkolnym, zarówno rodzicom, jak                        
i dzieciom, czym są „sytuacje zagrożenia”,  

 zorganizowanie w przyszłym roku szkolnym 2015/2016  zajęć dla rodziców 
związanych  z  zagrożeniami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. 
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ANKIETA DLA RODZICÓW 

Szanowni Państwo! 

Prosimy o wypełnienie  ankiety, dotyczącej postaw i aktywności społecznej dzieci.  
Niniejsza ankieta pozwoli nam zebrać Państwa opinie dotyczące procesów 
 zachodzących w naszym przedszkolu   i podjąć starania by podnosić jakość naszej pracy.  
Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi. 
 Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
 

Moje dziecko:………………………………………… 

- zaprasza inne dzieci do zabawy    tak nie 

- pomaga innym przy wykonywaniu poleceń   tak nie                             

- rozpoznaje emocje innych i reaguje na nie   tak nie                                

- staje w obronie innych dzieci     tak nie 

- wie jak trzeba się zachować w sytuacji zagrożenia  tak nie 

- w sytuacji zagrożenia upomina i zwraca innym uwagę  tak nie 

- potrafi cieszyć się z wyniku swojego lub drużyny  tak nie 

- potrafi przyznać się do błędu     tak nie  

- potrafi zgodnie współpracować w zespole   tak nie 

 

2.Miejskie Przedszkole nr 34 im. Jasia i Małgosi  
Małgorzata Gałan,  Jolanta Mielczarek 

Przykłady dobrych praktyk wypracowanych w ramach projektu:  
 innowacja pedagogiczno-metodyczna „Podróż do krainy muzyki 

poważnej - innowacja oparta na metodzie Batti Strauss”.  
Celem tej innowacji było m.in. przybliżenie dzieciom utworów muzyki klasycznej, 
opracowywanie taneczne, ruchowe i instrumentalne utworów muzycznych, 
uwrażliwienie na różne cechy utworów np. tempo, rytm, barwę, dynamikę, nastrój, 
wysokość dźwięków, długość utworu. Aktywne słuchanie muzyki                                  
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z uwzględnieniem tych elementów ma charakter twórczy, cechuje je dobrowolność, 
kształtuje wyobraźnię muzyczną przedszkolaków.  
Na zajęciach w ciągu całego tygodnia nasze dzieci poznawały różne utwory 
muzyczne. Wspólnie tworzyliśmy ich interpretację muzyczną lub taneczną, a efekty 
prezentowaliśmy m.in. podczas „Tygodnia Jasia i  Małgosi”, wizyty górnika, 
występów z okazji zdobycia Certyfikatu Zdrowia, kiedy to nasze dzieci zdobywały 
sprawność tancerza. 
Na warsztatach z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca, 
dzieci wykonywały tańce i instrumentalizację razem z zaproszonymi gośćmi. 
Wówczas nasi wychowankowie byli ekspertami, a ich rodzice i dziadkowie musieli 
od nich nauczyć się potrzebnych ruchów. Najbardziej naszym 
gościom przypadły do gustu tańce takie jak „Annen Polka”, 
„La Basque”, „Gallop Komendiantów”, „Czardasz”. Efekty 
pracy dzieci widoczne były również podczas pożegnania 
starszych grup.  
Przedszkolacy bardzo szybko zapamiętywali kolejność 
ruchów, gestów, uderzeń w instrumenty. Widoczne efekty 
sprawiały im ogromną radość. Żaden nauczyciel nie spotkał 
się podczas zabaw muzycznych z odmową wzięcia udziału   
w tańcu, czy też w „orkiestrze”. 

 innowacja  metodyczna: „TOC - Twórcze 
Odkrycia Człowieka małego”. 

Narzędzia TOC, wykorzystane w tej metodzie to profesjonalne narzędzia, dzięki 
którym można nauczyć dzieci procesu samodzielnego myślenia już od 
najmłodszych lat. Za cel mają przede wszystkim: rozwijanie i pobudzanie myślenia 
krytycznego kilkulatków, kształtowanie umiejętności przewidywania konsekwencji 
swoich decyzji i brania za nie odpowiedzialności, umiejętności planowania                      
i kierowania własną uwagą i zachowaniem oraz rozwijanie ważnych dla całego 
życia umiejętności takich jak komunikacja i poznanie. 
Inspiracją do napisania owej innowacji była chęć 
wspierania wraz z rodzicami rozwoju samodzielności 
wśród naszych dzieci przedszkolnych. Był to jeden                    
z celów określonych w wybranym przez nas obszarze 
„Rodzice są partnerami szkoły”. Ogromne znaczenia dla 
nas nauczycieli ma fakt, iż dzieci chętnie i poprawnie 
korzystają z takich narzędzi jak: „chmurka” - służąca 
rozwiązywaniu konfliktów zgodnie z normami 
społecznymi.  
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Dzieci najpierw identyfikują problem (ten etap wykonują bardzo szybko),                        
a następnie określają swoje potrzeby (zazwyczaj etap ten trwał troszkę dłużej), 
ustalają wspólny cel (ten moment trwa dłużej ze względu na to, że chcemy znaleźć 
cel, który zaspokoi potrzeby obu stron jednocześnie) i na samym końcu dzieci 
szukają rozwiązania (ten etap jest zazwyczaj najdłuższy). Dzieci potrafią 
rozwiązywać konflikty na chmurce nawet kilkanaście minut, ale ten czas zawsze 
jest czasem dla nich. Nauczyciel nigdy ich nie pogania i stara się nie ingerować 
podczas ich działania. 
Narzędziem, które dzieci także bardzo polubiły była „gałązka logiczna”, która 
pomaga rozwijać myślenie przyczynowo- skutkowe.  
Największą popularnością, zwłaszcza wśród rodziców, cieszyło się „drzewko 
ambitnego celu” (narzędzie do pracy rodzica z dzieckiem w domu). Nasze                       
pięcio  i sześciolatki potrafiły określić jaką mają potrzebę (np. potrzebę spędzenia 
czasu z rodzicem) oraz co jest  przeszkodą, przez którą nie mogą jej zaspokoić. 
Wiedziały co muszą zrobić,  aby przeszkodę tę ominąć lub zlikwidować i w jaki 
sposób zaplanować działania. Po warsztatach dzieci intensywnie zaczęły 
akcentować swoje potrzeby w domach i wspólnie z rodzicami wyznaczali cele 
pośrednie, które pozwalały je zaspokoić.  

 bajki terapeutyczne 
Podczas szkoleń, które były realizowane w ramach projektu, powstały także bajki 
terapeutyczne takie jak: „Boję się cosia…”- bajka pomagająca przezwyciężyć 
strach przed pająkami i „Tancereczka”- ukazująca sens niesienia pomocy innym 
ludziom. 

„BOJĘ SIĘ COSIA…” 
„Historia, którą za chwilę wam opowiem, zdarzyła się w pokoju                     

Zuzi - zwykłym pokoiku dziecięcym, podobnym do waszego, pełnym zabawek                  
i pudełek z klockami. 
Pewnego sobotniego dnia, Zuzia obudziła się w wyśmienitym humorze i zawołała: 
-Mamusiu! Pójdę pobawić się na plac zabaw! 
-Niestety Zuzanko, dzisiaj to niemożliwe, ponieważ od rana pada deszcz                                   
-odpowiedziała mama. 
-No trudno - pomyślała Zuzia - pobawię się w takim razie w swoim pokoju  
i zabrała się do budowania własnego placu zabaw. 
Najpierw wysunęła pudła z klockami i już miała je wysypać na podłogę, gdy nagle 
zobaczyła COŚ …strasznego! To COŚ…, co czaiło się w kącie za pudłami, miało 
długie włochate nogi oraz wielkie wyłupiaste oczy, które złowrogo wpatrywały się 
w Zuzię (…)”. 
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 Bajka pokazała dzieciom, iż małe pajączki boją 
się dużych dzieci bardziej niż dzieci ich. Między 
dziećmi rozpoczęła się dyskusja o tym, iż pajączki 
żyjące w naszych pokojach, salach to pajączki bardzo 
przyjazne, nieczyniące nikomu żadnej krzywdy. Odtąd 
żadne dziecko „nie zabija” pajączków, dzieci wynoszą 
je na chusteczkach higienicznych na podwórko lub za 
okno na parapet.  

                                                 „TANCERECZKA” 
 „Za górami, za lasami, w małej wiosce żyła sobie dziewczynka, którą 
wszyscy wokół nazywali małą Tancereczką. Od rana do wieczora tańczyła                       
w swoich srebrnych pantofelkach przy dźwiękach ładnie brzmiącego tamburyna,                   
z którym nigdy się nie rozstawała.  
Prosi ją raz młodsza siostrzyczka - przyszyj mi falbankę do spódnicy. Ale nasza 
Tancereczka nie ma czasu. Podskakuje i przy dźwiękach tamburyna tańcuje. Prosi 
ją tatko wąsaty, brodaty, co właśnie wrócił z pracy – weź duży garnuszek, ugotuj 
barszczu z mnóstwem uszek. Ale ona nie ma czasu. Podskakuje i z  ładnie 
brzmiącym tamburynem tańcuje (…)”.  
 Utwór ten najbardziej spodobał się dziewczynkom. Jest ciepły, barwny, 
pełen dynamicznych i plastycznych środków wyrazu. Dzieci bardzo dobrze 
odszyfrowały morał bajki. 

 w ramach projektu opracowaliśmy także biuletyny, broszury i gazetkę 
przedszkolną: „Odpowiedzialny wybór zabawek rozwijających inteligencje 
twojego dziecka”, „Mamo, tato chcę być samodzielny!”,  „Ale numer- MP34!”  
 
3.Miejskie Przedszkole nr 85 
Anna Dobosz  

Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach miało okazję 
uczestniczyć w pilotażowym programie „ System wsparcia 
placówek oświatowych w Katowicach” 
Wybrane zostały przez nauczycieli dwa obszary działań: 

 Praca z uczniem zdolnym 
 Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.                                          

W trakcie całego roku szkolnego odbyły się spotkania, konsultacje, warsztaty, 
których efektem było: 
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 poznanie i usystematyzowanie wiedzy nt. ucznia, dziecka zdolnego  
Zdolni z reguły: uczą się szybciej, osiągają wysokie (a nawet wybitne) wyniki                           
w jakiejś określonej dziedzinie, czy działalności (konkursach, olimpiadach, 
zawodach sportowych), opanowują szerszy zakres materiału, są dociekliwi, uczą się 
inaczej, szukają związków przyczynowo- skutkowych, dążą do odkryć, swobodniej 
zestawiają wiadomości, sięgają po dodatkowe informacje, mają bogatsze 
skojarzenia,  posługują się łatwo językiem danej dyscypliny, lubią czytać (czytają 
dużo i chętnie), uczą się wytrwalej, jeśli tylko uznają sens pracy nad danym 
materiałem, ich wyniki uczenia się sięgają głębiej i obejmują rozumienie materiału, 
a także rozwiązywanie problemów, potrafią świadomie kierować własnymi 
procesami umysłowymi, mają urozmaicone cele uczenia się i zaspakajania 
ciekawości, zainteresowań i ambicji oraz odległe plany życiowe, bardziej zależy im 
na nagrodach, mają szeroki zakres uwagi, są zdolni do koncentracji i wytrwałości       
w rozwiązywaniu problemów, charakteryzuje ich bogatsze niż u rówieśników 
słownictwo zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, są zdolni do 
samodzielnej i efektywnej pracy, wykazują 
zdolność wnikliwej obserwacji oraz wysoką 
sprawność umysłową  i szybką reakcję na nowe 
pomysły, szybko uczą się na pamięć (zapamiętują 
nowe rzeczy), mają niezwykłą wyobraźnię, 
posiadają łatwość rozumienia i przyswajania 
symboli abstrakcyjnych, mają różne i liczne 
zainteresowania, często korzystają z bibliotek                 
i innych źródeł informacji, charakteryzuje ich 
wyższy poziom wiary we własne siły a także 
większe poczucie humoru 

 powstały narzędzia do diagnozowania uzdolnień dzieci w kierunkach:  
dziecko uzdolnione językowo, dziecko uzdolnione sportowo, dziecko uzdolnione 
matematycznie, dziecko uzdolnione naukowo, dziecko uzdolnione twórczo,  
dziecko uzdolnione organizatorsko, dziecko uzdolnione przywódczo, dziecko 
uzdolnione plastycznie, dziecko uzdolnione muzycznie, dziecko uzdolnione 
technicznie, dziecko uzdolnione aktorsko. 

 powstał  „Poradnik kompetentnego rodzica” wspierający rodzica 
dziecka uzdolnionego. 
W pierwszym rozdziale staramy się odpowiedzieć na pytanie, które rodzice często 
stawiają nauczycielom i samym sobie: Czy moje dziecko jest zdolne? To w tym 
rozdziale poznamy rodzaje zdolności oraz sposoby, jak je rozpoznać  u dziecka.           
Drugi rozdział: Czy łatwo jest być dzieckiem zdolnym? przedstawia to co czuje 
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dziecko i jak może się zachowywać w środowisku, a co za tym idzie, jak widzi go 
otoczenie. Style wychowawcze i postawy rodziców zawarte są w rozdziale trzecim 
zatytułowanym: Czy warto być rodzicem dziecka zdolnego? W rozdziale czwartym 
zawarto sposoby wspierania dziecka zdolnego oraz podano instytucje, które 
wszechstronnie rozwijają dziecko. Zabawy i ćwiczenia rozwijające zdolne dziecko 
zawarte są w ostatnim piątym rozdziale. Podane tam przykłady będą mogli rodzice 
wykorzystywać w różnych sytuacjach. 
Niniejszą pracę polecamy przede wszystkim rodzicom, a także nauczycielom                      
i studentom pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej: 

www.katowice.eu/SiteAssets/urzad-miasta/urząd-miasta/fundusze-
europejskie/fundusze-europejskie-na-lata-2007-2013/fundusze-w-katowicach-w-
latach-2007-2013/projekty-które-uzyskały-dofinansowanie/system-wsparcia-
placówek-oświatowych-w-katowicach/Poradnik.pdf 

 na zajęciach otwartych nauczyciele podejmowali dyskusję w oparciu                       
o poradnik. Wydaje się, że najważniejsza dla rodziców była informacja                              
o miejscach, w których dziecko może rozwijać swoje zainteresowania. Rodzice 
mogli zapisać dzieci na zajęcia, których samo przedszkole nie proponuje                        
(np. gimnastyka artystyczna), ponieważ znaleźli je w ofercie podanej w poradniku.  

W efekcie usystematyzowania pracy z uczniem zdolnym nauczyciele przedszkola 
podjęli działania:  

 sprawdzania uzdolnień dzieci ( testy)  
Nauczyciele zwrócili uwagę na to, że rodzice często chcą, aby dziecko brało udział 
w zajęciach dodatkowych bo: Kasia, Basia tez chodzą, a tak naprawdę samo 
dziecko nie jest tym zainteresowane. Wykonanie testów i przedstawienie wyników 
rodzicom niejednokrotnie zaskakiwało ich, ale i uzmysławiało, że to co by oni 
chcieli dla swojego dziecka nie idzie w parze z zainteresowaniami malucha. Rodzic 
bardzo chce, a dziecko bardzo nie chce.  

 kwalifikowanie na zajęcia dodatkowe w formie kółek zainteresowań  
Na podstawie wyników testów nauczyciele przedszkola kwalifikowali dzieci do 
kółek, mających zapewnić rozwój ich zdolności, pasji i zainteresowań. 
Przygotowaliśmy programy autorskie, na podstawie których prowadzone były 
kółka: „Plastyka smyka”, „Mały ekolog”,  „Mali Odkrywcy”, „Kucharz”, „Zabawy 
ruchowe”. Dzieci  „przypisane” do danych kółek  chętnie w nich uczestniczyły, 
nawet jeżeli były zapisane do 3 kółek zainteresowań. 
Największym powodzeniem cieszyło się u nas kółko kulinarne, a dzieci nieobecne      
w tym dniu w przedszkolu przychodziły specjalnie na spotkania.  

Należy podkreślić, że rodzice są bardzo zainteresowani uczestnictwem dziecka                      
w kółkach zainteresowań. Pilnują harmonogramu kółek zamieszczonego na stronie 
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internetowej, a jakiekolwiek odwołanie zajęć musi być bardzo uzasadnione                                 
i   informacja o tym musi zaleźć się na tablicy ogłoszeń. 

 dużym zainteresowaniem cieszą się także kółka zainteresowań dla 
rodziców 

Rodzice rozwijający swoje pasje sportowe zapraszani są  raz w miesiącu na 
spotkania ze sportem - pracują razem ze swoimi dziećmi (są to zabawy sportowe, 
logorytmiczne i logopedyczne), natomiast Kółko kreatywnego rodzica, na którym 
powstają kompozycje z bibuły (kwiaty, obrazy bibułkowe)  "opanowały" mamy. 
Spotkania kółka odbywają się raz w miesiącu i prowadzi je jedna z nauczycielek 
przedszkola.  

4.Szkoła Podstawowa nr 12 im. 
Ignacego Jana Paderewskiego  
Allicja Mól  
 
W roku szkolnym 2014/2015 nauczyciele 
Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego                                        
Jana Paderewskiego w Katowicach 
uczestniczyli w projekcie „System wsparcia placówek oświatowych                                  
w Katowicach”.  

 Po szczegółowej analizie potrzeb szkoły w zakresie doskonalenia nauczycieli                      
w kontekście spraw i problemów pojawiających się w szkole oraz w celu 
podniesienia własnych kompetencji zostały wybrane dwa obszary, w ramach 
których zaplanowano szkolenia i warsztaty.  

Pierwszym z nich była „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych” rozumiana  bardzo szeroko. Nie chodzi tu tylko o uczniów 
mających problemy w nauce, gdyż na nich skupiamy się już od lat, ale również             
o tych, którzy mają szerokie zainteresowania i często nie potrafią sami wybrać 
swojej ścieżki rozwoju. Istotną kwestią była dla nas taka organizacja procesu 
lekcyjnego, aby uczeń zdolny nie nudził się po wykonaniu zadań przydzielonych 
dla całej klasy. Warsztaty, grupowe spotkania doskonalące oraz konsultacje 
indywidualne i grupowe pomogły nam tak organizować proces lekcyjny, aby każdy 
uczeń był w niego zaangażowany. Stworzyliśmy katalog kart pracy i zadań 
dodatkowych przydzielanych uczniom sprawniej radzącym sobie z wykonywaniem 
zadań.   

Kolejnym efektem naszych szkoleń jest zaangażowanie uczniów do tworzenia                     
m. in. gazetki szkolnej „Nasza 12-tka”, która jest redagowana przez uczniów pod 
opieką nauczycielki bibliotekarki i zamieszczana na stronie internetowej szkoły.  
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Młodzi twórcy mają szansę nie tylko redagować artykuły i dbać o szatę graficzną 
gazetki, ale również doskonalą swoje kompetencje społeczne, uczą się współpracy      
w grupie oraz ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane zadania.  

  Kolejnym polem działań szkoły w  wybranym obszarze było zaangażowanie 
uczniów do działań związanych ze współpracą  międzynarodową w ramach 
programu e-Twinning. Uczniowie zachęceni przez nauczycieli brali czynny udział 
w realizacji zadań podjętych w ramach współpracy ze szkołami z innych krajów,               
a następnie efekty realizacji tych zadań zamieszczali np. na stronie internetowej 
szkoły lub na tablicach wewnątrz szkoły. Opiekunowie projektu wraz z uczniami 
zorganizowali 21 maja  wideokonferencję ze szkołą partnerską z Turcji na temat 
sportu i zdrowego odżywiania w szkołach. W konferencji wzięli udział uczniowie 
klas Vb i VIc należący do grupy e-Twinning. Rozmowa na żywo z rówieśnikami               
z Turcji była bardzo ekscytująca i satysfakcjonująca, ponieważ uczniowie mieli 
okazję zobaczyć siebie nawzajem, porozmawiać na czacie i zawrzeć znajomości, 
które będą kontynuować przy użyciu mediów elektronicznych. 

 Dostrzegając potencjał tkwiący w uczniach i nauczycielach podjęliśmy  starania                    
o uzyskanie certyfikatu „Szkoły Odkrywców Talentów”. Po spełnieniu wymagań 
regulaminu otrzymaliśmy go, co napawa nas dumą i jednocześnie zobowiązuje do 
systematycznej pracy i  odkrywania „perełek” spośród naszych uczniów. 

 Jedną z nich jest z pewnością uczennica klasy szóstej, która została laureatką 
Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego. Szkoła od wielu lat osiąga bardzo 
dobre wyniki w konkursach o różnym zasięgu oraz w akcjach i programach 
realizowanych w kraju zarówno w dziedzinie dydaktycznej, jak i sportowej. 

 Szkolenia, w których uczestniczyliśmy usystematyzowały naszą wiedzę w zakresie 
pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wskazały nowe ścieżki, 
którymi można podążać w celu rozpoznawania zainteresowań uczniów i rozwijania 
ich. Należy przy tym pamiętać, że każdy uczeń jest zdolny, a od nas i od rodziców 
zależy, kiedy jego zdolności zostaną „odkryte” i odpowiednio rozwinięte. 

 Drugim wybranym przez nas obszarem była „Praca z uczniem młodszym”. Rada 
pedagogiczna wybrała ten temat ze względu na zmiany, które zachodzą w polskim 
systemie oświaty. Interesowały nas metody i formy, które będą najbardziej 
odpowiednie do pracy z uczniami młodszymi.  

 W wyniku warsztatów powstała baza konspektów i pomysłów zajęć, podczas 
których  można doskonalić kompetencje uczniów i robić to w  sposób atrakcyjny 
dla młodszych dzieci. W klasie pierwszej uczniowie szukali oznak wiosny                      
w tekście literackim, a następnie przenieśli swoje działania na teren klasy, 
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rozpoznając rośliny i ptaki, które są właściwe dla tej pory roku. Dzieci sadziły 
również wiosenne kwiaty w skrzynkach. 

  Umiejętności wyniesione ze szkoleń  zostały wykorzystane również przy 
tworzeniu i realizacji zadań innowacji „Mam sześć lat - uczę się o zdrowie dbać”, 
realizowanej przez nauczycieli świetlicy szkolnej i wychowawczynie dwóch klas 
pierwszych, w których uczyły się dzieci sześcioletnie. Uczniowie poznali zasady 
prowadzenia zdrowego trybu życia, dbania o własny wygląd, komponowania 
posiłków, higieny spędzania wolnego czasu oraz uczenia się. W tych działaniach 
wspomagała wychowawczynie pielęgniarka szkolna. 

W roku szkolnym 2014/2015 świetlica szkolna ukierunkowała swoje działania                  
w stronę uczniów młodszych. Efektem tych działań były konkursy, spotkania                        
z interesującymi ludźmi oraz działania praktyczne. Uczniowie poznali pracę 
weterynarza, zasady kolekcjonowania znaczków. Mogli wysłuchać czytania 
tekstów literackich w wykonaniu pracowników Uniwersytetu Śląskiego, rodziców                                
i dziadków. 

 Świetlica szkolna brała udział w ogólnopolskim konkursie  zorganizowanym przez 
Studium Prawa Europejskiego i otrzymała tytuł „Świetlicy szkolnej przyjaznej 
uczniowi”. Uczniowie pod opieką wychowawczyń świetlicy zrealizowali dziesięć  
zadań, m.in. z zakresu czytelnictwa, rozwoju umiejętności plastycznych                                           
i muzycznych. Innowacja została opracowana w oparciu o doświadczenia 
wynikające ze szkoleń i warsztatów, w których uczestniczyły nauczycielki świetlicy 
w ramach opisywanego projektu. 

 Działania nauczycieli ukierunkowane na pracę z uczniem młodszym zaowocowały 
ich udziałem w wielu konkursach: np. „Bajkowy świat Europy”. 

 Zarówno w jednym, jak i w drugim obszarze zwróciliśmy szczególną uwagę na 
ocenianie kształtujące, a udział w projekcie usystematyzował naszą wiedzę w tym 
zakresie. 

5.Gimnazjum nr 14 im. Juliusza 
Słowackiego  
Iwona Orlikowska 

Udział w projekcie zainicjował w szkole 
wiele  wydarzeń:  

 Klub Wolontariusza, Szkolna Drużyna WOPR - w szkole od 7 lat działa  
szkolny klub wolontariusza „14” skupiający zarówno uczniów zdolnych, jak i tych, 
którzy nie odnosili sukcesów edukacyjnych.  W czasie trwania projektu SORE klub 
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nasilił  swoje działania. W roku szkolnym 2014/2015 w klubie skupionych było 157 
na 159 uczniów w szkole.  
Działalność szkolnego klubu wolontariusza opierała się także bardzo mocno na 
współpracy z instytucjami znajdującymi  się w otoczeniu naszej szkoły: Hospicjum 
Cordis, Zespołem Szkół Specjalnych nr 7, Warsztatami Terapii Zajęciowej 
„Promyk”, Szkołą Podstawową nr 53 w Katowicach, Szkołą Podstawową nr 42                       
w Katowicach, Miejskim Przedszkolem  nr 62 w Katowicach oraz Centrum 
Zimbardo. Nasi wolontariusze uczestniczyli w obchodach Dni Godności Osób 
Niepełnosprawnych, Spartakiadzie Młodzieży Niepełnosprawnej,  Gimnazjaliści 
czytają przedszkolakom. 
Wolontariusze wspólnie z uczestnikami WTZ „Promyk” brali udział w akcjach 
„Zima w mieście” oraz „Lato w mieście”. Współorganizowaliśmy z Fabryką 
Inicjatyw Lokalnych oraz Młodzieżowym Centrum Zimbardo Jarmark na 
Nikiszowcu. 56 wolontariuszy czynnie brało udział w VII edycji programu Miejska 
Dżungla współpracując przez cały rok z Fundacją „Dziewczynka z zapałkami” oraz 
Stowarzyszeniem osób chorych na stwardnienie rozsiane. 
Udało nam się połączyć wolontariat z działalnością szkolnej drużyny WOPR. 
Wolontariusze oraz młodzi woprowcy organizowali pokazy ratownictwa wodnego                 
i medycznego dla okolicznych szkół, przedszkoli, osób niepełnosprawnych.  
Projekt SORE zainicjował przystąpienie dużej grupy nauczycieli do innowacji 
pedagogicznej „Bezpieczeństwo i Ratownictwo”. 
Uczniowie naszej szkoły aktywnie działający w szkolnej drużynie WOPR potrafią 
ratować na wodzie i lądzie oraz potrafią swoją wiedzą dzielić się z innymi. 
Podsumowaniem  rocznej działalności  szkolnego klubu wolontariusza było 
zorganizowanie II Zlotu szkolnych klubów wolontariusza pod patronatem 
Prezydenta Miasta Katowice. W zlocie udział wzięli uczniowie szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. 
Zlot miał charakter gry terenowej z udziałem instytucji wspierających działania 
naszej szkoły, a także Szkoły Podstawowej nr 42, z którą jesteśmy od 3 lat                                 
w projekcie społecznościowym „Starszy brat, starsza siostra”. 

 Teatr profilaktyczny 
W ramach projektu SORE w naszej szkole swoją działalność  rozwinął Teatr 
profilaktyczny „Unikat”. Połączyliśmy działania w ramach środowiskowych 
programów profilaktycznych. Uczniowie przygotowywali przedstawienia teatralne 
„Taniec z białą damą”, „Mur czyli wołanie o miłość”. 
Dzięki działalności szkolnego Teatru profilaktycznego udało  się zaangażować dużą 
grupę uczniów sprawiających problemy wychowawcze, a także wpłynąć na 
rozwijanie przez nich zainteresowań.   
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Uczniowie przygotowali również przedstawienie   dla  przedszkolaków z grami                         
i zabawami, występowali na Jarmarku na Nikiszowcu. Wspólnie z nauczycielami 
zorganizowali wieczór pieśni patriotycznych dla społeczności lokalnej                             
w Młodzieżowym Centrum Zimbardo, a także Wieczór Kolęd w naszym 
gimnazjum. 
Umiejętności, które nauczyciele wynieśli w czasie szkoleń SORE wykorzystaliśmy 
do indywidualnej pracy z uczniami. 

 Doradztwo zawodowe – Dni kariery zawodowej 
W roku szkolnym 2014/2015 pod wpływem projektu SORE  w naszym gimnazjum 
bardzo rozwinęło się doradztwo zawodowe. Grupa nauczycieli mając na uwadze 
rozwój ucznia prowadziła cykliczne zajęcia warsztatowe. 
Organizowaliśmy także indywidualne spotkania, w trakcie których diagnozowane 
były predyspozycje ucznia oraz zajęcia dla rodziców z zakresu doradztwa 
zawodowego.  Uczniowie klas III nie tylko wzięli udział  w Targach Edukacyjnych, 
ale dzięki kreatywności nauczycieli zostały po raz pierwszy zorganizowane Dni 
Kariery Zawodowej, w których wzięło udział 36 szkół ponagimnazjalnych. 

 Koła dyskusyjne 
Nauczyciele organizowali, mając na uwadze rozwój ucznia zdolnego, a także ucznia 
z problemami dydaktycznymi - koła dyskusyjne. Zajęcia te bardzo pozytywnie 
wpłynęły na rozwój świadomości społecznej naszych uczniów.  
Bardzo prężnie działało koło filmowe, które skupiło dużą grupę uczniów I klas 
gimnazjum. Efektem było m.in. nakręcenie teledysku o szkole „Jeżeli nie my to 
kto?”. Aktywnie działało także szkolne koło „Brukselki”. 
W roku szkolnym 2014/2015 zorganizowaliśmy 3 debaty oxfordzkie, w trakcie 
których młodzież poruszała nurtujące je problemy, a przed wyborami 
prezydenckimi przeprowadziliśmy  akcję „Młodzi głosują”. 

 Stworzyliśmy  narzędzia do szkolnego systemu wspierania  uzdolnień                  
i zainteresowań ucznia 

Grupa nauczycieli wraz z psychologiem METIS opracowała ankiety dotyczące 
zainteresowań uczniów, które zostaną wykorzystane do diagnozy uzdolnień                             
i zainteresowań uczniów rozpoczynających naukę w naszym gimnazjum.  

 Promocja szkoły 
W trakcie trwania projektu SORE zrodził się pomysł utworzenia profilu i promocji 
działań naszej szkoły na Facebooku, a także utworzenie bloga szkolnego z główną 
postacią Gimbusia Wspaniałego. Głównymi hasłami, pod którymi promowaliśmy 
nasze osiągnięcia były: „Jeżeli nie my to kto?” oraz „Blisko, Bezpiecznie, 
Wszechstronnie”. 
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Wszystkie nasze inicjatywy, a także przebudowa strony szkoły zaowocowały tym, 
że zwiększyło się zainteresowanie naszym gimnazjum wśród młodzieży 
zamieszkałej w obwodzie naszej szkoły, lecz wybierającej inne gimnazja. Rodzice 
przekonali się do naszych działań uczestnicząc bardzo licznie w dniach otwartych, 
sportowych  i okolicznościowych.  
Uważamy, że podjęte już działania powinny być kontynuowane w kolejnych latach. 

 

IV. Projekt w placówkach - studium przypadku 
1.Miejskie Przedszkole nr 16 
Hanna Kosmalska, Katarzyna Sobolewska 
Beata Cielecka, Aleksandra Kruszyńska 

Parę słów o nas 
Miejskie Przedszkole nr 16 mieści się w budynku wolnostojącym 

dwukondygnacyjnym znajdującym się w południowej dzielnicy Katowic - Ligota. 
Budynek wyposażony jest w duże, jasne, przestronne sale z bezpośrednim 
dostępem do sanitariatów, salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt w postaci: 
drabinek, materacy gimnastycznych i klockowych, piłek do gry, piłek lekarskich, 
jak i innych akcesoriów do prowadzenia gimnastyki z dziećmi. Dzieci mogą 
korzystać ze zjeżdżalni, chybotek, oraz karuzeli.  
W przedszkolu jest gabinet do prowadzenia zajęć przez psychologa i logopedę.   
Placówka posiada duży ogród z wyposażeniem na zadbanym zielonym terenie. 
Przedszkole mieści cztery oddziały dla dzieci zbliżonych wiekowo. 
W Miejskim Przedszkolu nr 16 zatrudnionych jest 27 pracowników, w tym                   
14 nauczycieli. 

Z jakiego powodu przystąpiliśmy do projektu 
Z reguły jest tak, że naprawia się to, co się psuje. U nas było odwrotnie.                

Nie przystąpiłyśmy do projektu dlatego, że uważałyśmy, iż nasze przedszkole ma 
jakieś deficyty. Wprost przeciwnie, uważałyśmy, że jest naprawdę bardzo dobre,                    
a dzieciaki czują się w nim świetnie. Nie chciałyśmy jednak spocząć na laurach. 
Zdawałyśmy sobie jednak sprawę z tego, że zawsze należy podwyższać poprzeczkę 
po to, by móc działać lepiej. Miałyśmy dużą świadomość tego, że z roku na rok 
wzrastają potrzeby edukacyjne dzieci i oczekiwania rodziców…takie są wymogi 
rynku. A przedszkole, jako świadczące usługi dla małego obywatela, musi się do 
tego rynku dostosować.  
Chciałyśmy też nauczyć się lepiej funkcjonować jako ZESPÓŁ. Do tej pory było 
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 bowiem tak, że doskonaliłyśmy się indywidualnie, co oczywiście przekładało się 
na naszą pracę, ale też skutkowało tym, że każda z nas miała swoją działkę                              
i w niej – niejako w izolacji – działała. Nie miałyśmy wcześniej okazji kształcić się, 
wymieniając nasze doświadczenia i ucząc się współdziałania w zespole przy pracy 
projektowej.  
Ta potrzeba nabycia kompetencji w zakresie umiejętności koordynowania działań 
oraz animowania procesu uczenia została ujawniona również w czasie diagnozy 
potrzeb przeprowadzonej wspólnie z SORE Panią Katarzyną Fijas. 
Zależało nam również na poznaniu narzędzi służących kształtowaniu postaw 
uczniowskich i systemu wartości. Uznałyśmy, że być może zbyt rzadko 
modyfikowane są pod kątem potrzeb dzieci działania wychowawcze. 
Nauczyciele zauważyli też braki w spójności działań wychowawczych przedszkola 
i rodziców. Chciałyśmy więc ustalić wspólny front we współpracy z rodzicami                  
i wypracować spójną strategię działań i procesów wychowawczych  w odniesieniu 
do każdego dziecka. 

Współpraca 
SORE – dużym wsparciem była dla nas Pani Kasia Fijas, koordynator 

SORE, osoba niezwykle radosna, otwarta w kontaktach interpersonalnych,                      
a równocześnie rzetelna i rzeczowa, która wpierała nas w burzliwym okresie 
diagnozowania potrzeb. W każdej chwili była dostępna i na bieżąco reagowała na 
potrzeby grupy. Dzięki temu stała się inspiracją do wielu podjętych w przedszkolu 
działań.  

METIS – jeśli chodzi o prowadzących musimy przyznać,                                   
że zaproponowane przez nich warsztatowe formy zajęć pozwalały na wysoki 
poziom zaangażowania z naszej strony oraz na integrację zespołu. Okazało się, że 
czas wspólnego doskonalenia jest dla nas czasem dobrej zabawy. Równocześnie 
prowadzący reagowali na potrzeby grupy  modyfikując treści i zajęcia, dzięki temu 
nie było poczucia, że jesteśmy tylko biernymi odbiorcami. Prowadzący odpowiadali 
na pytania i dawali przykłady. Uzyskaliśmy konkretne materiały edukacyjne do 
wykorzystania w pracy z grupą. 

Rezultaty 
ZESPÓŁ – nasz zespół jest od wielu lat zżyty że sobą, jednak możliwość 

udziału we wspólnych zajęciach pozwoliły nam na popatrzenie na siebie nawzajem 
z innej perspektywy. Odkryłyśmy w sobie pokłady możliwości dotychczas 
nieujawnione. Aktywnie i z wielkim entuzjazmem uczestniczyliśmy we wszystkich 
typach spotkań, które przebiegały pod hasłem od zabawy do nauki. Od pierwszych 
minut włączałyśmy się w pracę zespołu i wykazywałyśmy dużą inicjatywę. Cieszył 
nas klimat wspólnoty jaki wtedy czułyśmy. Dzięki wspomaganiu rozpoznałyśmy 
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nie tylko swoje słabe i mocne strony, ale także spojrzałyśmy pod tym kątem na 
naszą Placówkę. Pomimo tego, że pracujemy w odrębnych grupach przedszkolnych 
(o innej specyfice wiekowej), w trakcie wspólnych działań udało się podjąć taką 
aktywność, która przekłada się na płynne połączenie działań artystycznych 
wszystkich grup.  

  RODZICE – dzięki wspomaganiu udało się w trakcie wspólnego 
spotkania rodziców i grona wymienić uwagi dotyczące wielu aspektów pracy 
przedszkola. Rodzice zaangażowali się we współpracę z zakresu kształtowania 
postaw społecznych dzieci, ponadto wzrosła ich świadomość dotycząca zasad 
wychowania, które powinni stosować dla dobra dziecka. Przedszkole dołożyło 
starań, aby rodzice stali się jego sojusznikami w sprawach zdrowia                                     
i bezpieczeństwa dzieci, by wspierali inne działania stymulujące jego rozwój. Takie 
„partnerstwo celów” sprawiło, że rodzice chętniej współuczestniczyli                                  
w organizowaniu edukacji. Modyfikacja kontaktów i zwiększenie umiejętności 
prowadzenia rozmów z rodzicem spowodowała większą otwartość                                     
w przekazywaniu informacji   o dziecku.  

 Korzyści 

 Nauczyciele przekonali się, że stosowanie metod aktywizujących jest 
najskuteczniejszym sposobem kształtowania umiejętności kreatywnego 
rozwiązywania problemów i dlatego zaczęli na co dzień stosować różne metody 
pracy. Wiedzą, że dzięki nim dzieci osiągają wysokie efekty edukacyjne, 
systematyczniej pracują indywidualnie, wdrażają się do pracy w zespole, uczą 
poprawnego wypowiadania się z poszanowaniem godności rówieśników, 
rozwijają wyobraźnię, myślenie, spostrzeganie. Dzięki nowym metodom pracy 
dzieci mają większe poczucie sukcesu, bo nauczyły się nowych, 
skuteczniejszych zasad współdziałania. Dzieci czują się ważne, zauważone, 
docenione, wzrosła wśród nich motywacja do twórczej aktywności o różnym 
charakterze muzycznym, plastycznym, ruchowym. Zauważyłyśmy 
ograniczenie częstotliwości występowania zachowań agresywnych. 
 W trakcie wspólnych działań opracowano ulotkę dla rodziców Model 
Absolwenta Przedszkola oraz ankiety dla rodziców i nauczycieli dotyczące postaw 
społecznych dziecka.  
Wyniki ankiety okazały się być obszarem do zastanowienia. Każdy rodzic                                       
i nauczyciel wypowiadał się imiennie o dziecku. Pytaliśmy o reakcje na sytuacje 
zagrożenia, o kompetencje społeczne o to,  czy dziecko zaprasza inne dzieci do 
zabawy i pomaga przy wykonywaniu poleceń, rozpoznaje emocje innych i reaguje 
na nie, staje w obronie innych dzieci, w sytuacji zagrożenia upomina i zwraca  
uwagę, potrafi cieszyć się z osiągniętego wyniku swojego lub drużyny, potrafi 

 

66 
 

 

przyznać się do błędu oraz  potrafi zgodnie współpracować z zespole. Wyniki 
potwierdziły, że znajomość dziecka wykazywana przez rodzica i nauczyciela               
w większości przypadków się pokrywa, tylko w kilku wypadkach były rozbieżności 
polegające na wyższej ocenie dziecka przez rodzica niż nauczyciela. Wynika to                 
z tego, że rodzic ocenia dziecko zazwyczaj bez porównywania go z innymi, co 
oczywiście czyni nauczyciel, a to co dziecko sobą prezentuje uznaje za normę.   
Dodatkowym efektem projektu jest pomysł, aby MP nr 5, MP nr 17, MP nr 40, MP  
nr 94, MP nr 99 wraz z  nami od przyszłego roku szkolnego wypracowywały  
ankiety dla rodziców i nauczycieli. Stworzony pakiet ankiet dla wszystkich 
obszarów rozwojowych 5 i 6 latka, pozwoli na lepszą ocenę funkcjonowania                         
i umiejętności dziecka w przedszkolu, a równocześnie stanie się dla rodziców 
ważnym źródłem wiedzy o dziecku.  
W pakiecie znajdą się takie obszary jak: funkcjonowanie w otoczeniu, 
samoobsługa, budowanie relacji, mowa i koncentracja uwagi oraz koordynacja  
wzrokowo-ruchowa. Ankiety przeprowadzone 2 razy w czasie roku szkolnego 
pozwolą na ocenę postępów lub wskażą obszary do zintensyfikowania pracy                       
z dzieckiem. 
 Kadra naszego Przedszkola chętnie kolejny raz będzie uczestniczyć w tego 
typu działaniach.    
                                                                                         MOJE DZIECKO 

JEST PRZYGOTOWANE   
ABSOLWENT             DO RADZENIA SOBIE 
PRZEDSZKOLA NR 16        W SZKOLE!                  
W KATOWICACH 

 
 

 

 

        Umiejętności                                                                          
       jakie posiada                              
         5 i 6 latek   
 
 
 
 

Źródło: 
1. Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego z 30 maja 2014r.
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2.Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi                    
im. Marii Dąbrowskiej,  
Gimnazjum Integracyjne nr 36 im. Roberta Oszka  
 Dorota Rembiasz-Gaborska  

 Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka w Katowicach jest 
placówką w skład, której wchodzą Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej oraz Gimnazjum Integracyjne nr 36                      
im. Roberta Oszka. W roku szkolnym 2013/2014 były 23 oddziały w tym 15                     
w szkole podstawowej i 8 w gimnazjum. Struktura oddziałów: 7 oddziałów 
ogólnodostępnych, 6 oddziałów integracyjnych,  2 specjalne oraz 8 oddziałów 
integracyjnych w gimnazjum. Potencjał uczniów w szkole jest bardzo 
zróżnicowany, do placówki uczęszczają uczniowie ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w zakresie wszystkich deficytów rozwojowych. Oddziały specjalne 
są tworzone od roku 2012/2013 dla dzieci z afazją- niepełnosprawnością ruchową. 
Specyfika szkoły powoduje, że kadra nauczycieli jest bardzo liczna i posiada 
szeroki wachlarz kwalifikacji. Zaletą licznej kadry jest możliwość organizowania      
w szkole szeregu zajęć pozalekcyjnych, tworząc bardzo bogatą ofertę. Ponadto 
jesteśmy realizatorem Środowiskowego Programu Profilaktycznego Dzieci 
Tysiąclecia-Integracja, umożliwiając uczniom udział w bardzo ciekawych 
inicjatywach i pomysłach – Noc filmowa, weekendowe wycieczki w ramach Klubu 
Krajoznawczo-Turystycznego, wycieczki po Katowicach, wyjścia kulturalne, 
wycieczki do ciekawych miejsc na Śląsku. Oferta udziału w zajęciach została 
poszerzona o zajęcia wspólne dla dzieci i rodziców – Aktywni Razem. Pracujemy 
rozwijając potencjał uczniów na miarę ich możliwości. Wdrażamy szereg 
programów i projektów miejskich oraz ogólnopolskich. Nauczyciele są autorami 
programów własnych wspierających rozwój uczniów. Praca szkoły jest 
ewaluowana, na bieżąco rozwiązywane są problemy, a oferta szkoły jest 
dostosowana do potrzeb społeczności szkolnej.  

       Szkoła była uczestnikiem projektu realizowanego pod nazwą System wsparcia 
placówek oświatowych w Katowicach w roku szkolnym 2013/14. Był to dla 
nauczycieli bardzo pracowity rok w zakresie podejmowanego doskonalenia 
zawodowego. Jako, że jesteśmy Zespołem Szkół projekt realizowany był 
jednocześnie w dwóch placówkach tzn. Szkole Podstawowej nr 58 z Oddziałami 
Integracyjnymi i w Gimnazjum Integracyjnym nr 36. Rada Pedagogiczna w roku 
realizacji projektu liczyła 79 nauczycieli czynnych zawodowo i tylu było 
uczestnikami projektu.  Aby dobrze przygotować szkołę do realizacji pilotażu 
dyrektor, co było zresztą wymaganiem, brał udział w dwudniowym szkoleniu 
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organizowanym przez ORE przygotowującym kadrę kierowniczą do wdrożenia 
jego założeń. Podczas szkolenia zapoznano dyrektorów z zadaniami do 
zrealizowania, omówione zostały metody dokonywania właściwej diagnozy potrzeb 
oraz wstępnie zespoły uczestników opracowywały Roczne Plany Wspomagania                  
w oparciu o zaproponowane przez ORE obszary tematyczne. Po szkoleniu na 
zebraniu Rady Pedagogicznej zaprezentowane zostały przez dyrektora główne 
założenia programu, a podczas dyskusji nauczyciele w większości wyrazili chęć 
wzięcia udziału w projekcie. Dyrektor bardzo pozytywnie nastawiony odwoływał 
się także do koncepcji realizacji Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego           
w takiej formule jako obligatoryjnej, która będzie wdrażana we wszystkich 
placówkach, ponieważ taki jest pomysł Ministerstwa Edukacji Narodowej, co 
będzie unormowane przepisami prawa. Ten argument także przekonał nauczycieli. 
Formuła projektu z udziałem SORE była dla dyrektora bardzo korzystna z dwóch 
powodów: po pierwsze brał na siebie działania organizacyjne, po drugie był 
odpowiedzialny za dokumentację wynikającą z realizacji zadań. Ponadto dyrektor 
uważał, że wgląd w diagnozę potrzeb szkoły osoby z zewnątrz pozwoli na 
obiektywną ocenę sytuacji. 

Pierwsze spotkanie z SORE, którym był Marcin Paks odbyło się                                                   
z dyrektorem we wrześniu, rozmowa była bardzo owocna. Dyrektor zaprezentował  
specyfikę placówki i uprzedził, że praca w takim dużym zespole nauczycieli nie jest 
łatwa. Przedstawił także swoje oczekiwania dotyczące jednego obszaru 
tematycznego tzn. pracy z uczniem zdolnym. Uzasadniając swój wybór odwołał się 
do corocznie przeprowadzanej analizy EWD dla gimnazjum, z której jasno 
wynikało, że szkoła wypracowała system pracy z uczniem o niskim potencjale,                
a przyrost wiedzy i umiejętności takich uczniów jest ponadprzeciętny. Potwierdziła 
to także przeprowadzana ewaluacja zewnętrzna w roku 2012.  Natomiast potencjał 
ucznia zdolnego wykorzystywany jest na poziomie przeciętnym. Biorąc pod uwagę 
specyfikę pracy szkoły jasne jest, aby wypracować skuteczne metody pracy                            
z uczniem zdolnym. Ponadto szkoła ma duże możliwości kadrowe i bazowe, aby 
dostosować i uatrakcyjnić ofertę pozalekcyjną do potrzeb ucznia zdolnego. 
Dyrektor na wstępie  określił, że chciałby, aby efektem końcowym pracy był 
wypracowany Program dla ucznia zdolnego. Natomiast tematyka drugiego obszaru 
w ramach RPW zostanie określona przez nauczycieli na pierwszym zebraniu Rady 
Pedagogicznej podczas spotkania ze szkolnym organizatorem rozwoju edukacji. 
Określając mocne strony pracy szkoły dyrektor wskazał udział w projekcie Cyfrowa 
Szkoła, który wdrażany jest od 2012 roku. Szkoła posiada bogate wyposażenie            
w sprzęt multimedialny, tablice, projektory, wizualizer.  Okazało się, że Marcin 
Paks - SORE jest wielkim entuzjastą wykorzystywania TIK, co przy ambitnym 
planie realizacji RPW w zakresie ucznia zdolnego będzie bardzo przydatne.                
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Spotkanie zakończyło się wyznaczeniem priorytetów i ustaleniem terminów 
spotkań oraz zadań dla dyrektora w zakresie powołania zespołu, który podejmie się 
współpracy przy opracowaniu RPW i zaproszenia nauczycieli do pracy w sieciach 
tematycznych.  

Pierwsze spotkanie SORE z Radą Pedagogiczną odbyło się także we wrześniu 
2013r., na którym zaprezentowane były już szczegółowo założenia projektu, 
wymagania oraz czas realizacji. Pierwszym trudnym wyzwaniem było określenie 
drugiego obszaru tematycznego, na którym opierał się będzie RPW. O ile Rada 
Pedagogiczna zaakceptowała propozycję dyrektora dotyczącą pracy z uczniem 
zdolnym, to wybór drugiego tematu okazał się być bardzo trudny. Główne 
przyczyny wynikały z licznej kadry, znacznej rozpiętości wiekowej, 
zróżnicowanym stażu pracy oraz, a może przede wszystkim, z  rodzaju zadań 
realizowanych przez nauczycieli.                                    
W Zespole Szkół Integracyjnych  nauczyciele dzielą się na dydaktyków,  
współorganizujących kształcenie integracyjne w klasach integracyjnych, 
rewalidantów, wychowawców świetlicy, specjalistów- pedagodzy, psycholog. 
Według innej typologii są nauczyciele pierwszego, drugiego i trzeciego etapu 
edukacyjnego, gdzie specyfika pracy z uczniami jest także zróżnicowana. Biorąc 
pod uwagę te wszystkie czynniki nie było łatwo wybrać jeden uniwersalny obszar 
pracy. Propozycje były bardzo zróżnicowane: Nauczyciel 45+, Praca z uczniami             
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Rodzice są partnerami szkoły, Techniki 
uczenia się i metody motywujące do nauki. Tak podzielona Rada Pedagogiczna 
prezentowała argumenty za wyborem konkretnego- wskazywanego obszaru 
tematycznego. Po rozważeniu zarówno plusów, jak i minusów zdecydowano,               
że w drodze głosowania zostanie wskazany obszar tematyczny. Zwykłą większością 
głosów przeważyły Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki, chociaż 
niewiele mniej głosów otrzymał temat Nauczyciel 45+. Ze względu na to, że wybór 
nie wszystkich zadowolił można było przewidywać, że zaangażowanie nauczycieli 
będzie różne. Niemniej jednak dyrektor przekonywał Radę Pedagogiczną,                      
że  zdecydowana większość grona posiada co najmniej podwójne kwalifikacje 
prowadząc różne zajęcia, więc wykorzystanie nabytej wiedzy w zakresie Technik 
uczenia się i metod motywujących do nauki będzie przydatne nie tylko na lekcjach, 
ale także w nauczaniu indywidualnym, na rewalidacji, zajęciach świetlicowych,                
a przede wszystkim na zajęciach pozalekcyjnych zwiększając ich atrakcyjność. 
Dyrektor przypomniał także nauczycielom obawę i opór, który im towarzyszył 
podczas realizacji  założeń programu Cyfrowej Szkoły, a były one bardzo 
rygorystyczne. Dzisiaj już nikt o tym nie pamięta, a zdecydowana większość 
nauczycieli powszechnie wykorzystuje multimedia w realizacji różnych zadań                    
z uczniami. Ta argumentacja ostatecznie przekonała nauczycieli. Spotkanie Rady 
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Pedagogicznej było dla SORE dużym wyzwaniem, ale także dało obraz jakie są 
oczekiwania nauczycieli i że nie są one małe.  

Powołując zespół zadaniowy ds. wypracowania  Szkolnego Systemu Wspierania 
Zdolności dyrektor szkoły dobierał nauczycieli dbając, by znaleźli się w nim 
reprezentanci wszystkich grup nauczycielskich w szkole oraz dwóch liderów WDN, 
których jest na stałe trzech- na każdy etap edukacyjny jeden, co pozwala właściwie 
diagnozować potrzeby nauczycieli. Zespół składał się z 12 nauczycieli.                            
W pierwszym spotkaniu wziął także udział dyrektor szkoły i utwierdził się                        
w przekonaniu, że skład zespołu jest dobry – nauczyciele byli kreatywni, mieli dużo 
ciekawych pomysłów, które zostały wykorzystane w tworzeniu RPW. 

Ostatecznie zostały wypracowane zadania do realizacji obejmujące całe środowisko 
szkolne tzn. nie tylko nauczycieli, ale także rodziców i uczniów. Szkolny 
organizator rozwoju edukacji w porozumieniu z dyrektorem dopracował dokumenty 
dla każdej ze szkół w Zespole – łącznie 4 RPW. Było to bardzo duże wyzwanie, 
ponieważ nakreślone zadania wymagały dużej dyscypliny i dobrej organizacji 
pracy, aby zmieścić się w terminie. Zespół zaproponował także zakres doskonalenia 
dla nauczycieli. To był etap kończący część planowania wdrażania projektu.  

Kolejnym etapem było ustalenie harmonogramu doskonalenia zawodowego. 
Współpracujący ze szkołą SORE porozumiał się z Regionalnym Ośrodkiem 
Metodyczno-Edukacyjnym Metis, aby ustalić terminarz szkoleń, konsultacji                         
i warsztatów. To był trudny etap pracy, ponieważ krótki czas przeznaczony na część 
szkoleniową nie mógł zaburzać normalnego kalendarza działań szkoły. Szkolenia 
trwały od stycznia do maja, a ich duża intensywność bardzo zmęczyła nauczycieli             
i spowodowała, że wielu z nich straciło motywację do udziału w projekcie. 
Nauczyciele wskazywali na zróżnicowany poziom doskonalenia, który nie zawsze 
był zgodny z ich oczekiwaniami. Część tematów była odświeżeniem posiadanej już 
wiedzy, inne były poszerzeniem już posiadanych doświadczeń. Zaletą intensywnych 
i odbywających się w krótkich odstępach czasowych formach doskonalenia była 
powiązana wiedza, którą można było wykorzystywać na bieżąco i dokonywać 
selekcji wiadomości oraz ewentualnie dopytać lub przetrenować umiejętności 
nieutrwalone. Nauczyciele najbardziej cenili sobie grupowe spotkania, warsztaty, 
indywidualne konsultacje. Nie sprawdziła się forma szkoleniowa całej Rady 
Pedagogicznej ze względu na dużą liczbę nauczycieli. Od tej formy szkoła odeszła 
już wcześniej. W ciągu roku szkolnego odbywa się jedno, najwyżej dwa szkolenia 
całej rady. Doskonalenie realizujemy w zespołach nauczycielskich podzielonych 
tematycznie wg zainteresowań i potrzeb nauczycieli.  
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Plan doskonalenia w zakresie Pracy z uczniem zdolnym był ciekawy i obejmował:  
 warsztaty - Praktyczne wykorzystanie metod pracy z uczniem zdolnym na 

lekcji i zajęciach pozalekcyjnych, 
 spotkanie grupowe doskonalące - Tworzenie narzędzi badawczych dla 

diagnozowania zdolności uczniów z uwzględnieniem rodzica, 
 spotkanie grupowe wspierające - Indywidualizacja czasu pracy z uczniem 

zdolnym, 
 spotkanie indywidualne w ramach zespołu  ds. wypracowania  Szkolnego 

Systemu Wspierania Zdolności - Wypracowanie programu pracy z uczniem 
zdolnym. 

Zakres doskonalenia w obszarze Techniki  uczenia się i metody motywujące do 
nauki obejmował: 

 warsztaty - Metody aktywizujące ze szczególnym uwzględnieniem stylów 
ucznia się na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, 

 warsztaty - Techniki i metody angażowania rodzica w proces motywowania 
dziecka do nauki, 

 spotkanie grupowe doskonalące – Style uczenia się,  
 spotkanie indywidualne - Jak rozmawiać z rodzicem dziecka, u którego 

zauważono potrzebę konsultacji ze specjalistą. 

 Dyrektor szkoły uwzględnił w planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 
2013/2014 cele obserwacji lekcji i innych zajęć obejmujące: wykorzystanie TIK, 
metod aktywizujących oraz indywidualizację pracy na lekcji. Tak zaplanowane do 
realizacji zadania na rok szkolny były spójne i zaakceptowane przez cały zespół 
nauczycieli. Każdy wiedział jakie priorytety uwzględnić przy planowaniu pracy,                 
a w trakcie doskonalenia i spotkań można było przypomnieć i uzupełnić wiedzę. 
Nauczyciele także dzielili się wiedzą i doświadczeniem podczas spotkań zespołów 
samokształceniowych na wszystkich trzech etapach edukacyjnych. Oferta zajęć 
pozalekcyjnych obejmowała koła zainteresowań dla uczniów zdolnych, zajęcia 
przygotowujące do konkursów. Uczniowie gimnazjum z dużym sukcesem brali 
udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Korba, powstała kolejna już grupa 
uczniów gimnazjum, która uczestniczyła systematycznie w wykładach 
organizowanych przez Muzeum Historii Katowic. Uczennice szkoły podstawowej             
i gimnazjum miały sukcesy literackie, wydany został kolejny tom twórczości 
uczniowskiej Nie święci garnki lepią. Te działania i inne sukcesy uczniów 
promowane szeroko na forum szkoły i na stronie internetowej zaczęły przynosić 
wymierne efekty w postaci zwiększenia zaangażowania nauczycieli, wzrost 
motywacji uczniów oraz miały duży wpływ na klimat szkoły. Dyrektor 
systematycznie monitorował  zarówno atmosferę panującą wśród nauczycieli, jak                  
i w szkole. Najtrudniej było w czasie, kiedy częstotliwość szkoleń była największa. 
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Przypadło to na czas Rekolekcji, jednak wyraźnie dawało się odczuć zmęczenie                  
w gronie. Równolegle do działań doskonalących w szkole, dyrektor oraz grupy 
nauczycieli zaangażowane były w tematyczne Sieci Współpracy i Samokształcenia. 
Sieci współpracy były bardzo cenną inicjatywą w ramach projektu i na taką skalę 
były nowością. Nasza placówka już miała w tym zakresie doświadczenia wdrażając 
program Cyfrowej Szkoły, ale to nie było to samo, ponieważ tam większy akcent 
kładziony był na aktywność w sieci, natomiast tu przewidywane były spotkania  
bezpośrednie, co umożliwiało zawarcie znajomości między nauczycielami w Sieci. 
W naszej szkole, co prawda nauczyciele nie zgłaszali się samodzielnie do udziału               
w sieciach, ale dyrektor dokonywał wyboru i z każdym nauczycielem rozmawiał 
osobiście, argumentując swój wybór. Efektem tego było znacznie więcej 
nauczycieli niż przewidywał projekt. Sieć pierwsza - Wykorzystanie TIK na 
zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet (6 nauczycieli), sieć druga Jak 
budować własny program nauczania? (7 nauczycieli), sieć trzecia Skuteczne 
sposoby zachęcania uczniów do czytania – jak nie zanudzić na lekcjach języka 
polskiego? (4 nauczycieli). Udział nauczycieli w sieciach współpracy odbywał się 
również w roku szkolnym 2014/2015. Dyrektor również aktywnie uczestniczy               
w Sieci.  
Pomysł Sieci zasługuje na REKOMENDACJĘ, co potwierdza większość ich 
uczestników. Jako dyrektor szkoły uważam, że sieci wraz z organizowanymi 
spotkaniami wypełniły lukę, która powstała po zmianie rozporządzenia o nadzorze 
pedagogicznym i przestało funkcjonować wspomaganie wizytatorów w szkołach. 
Spotkania w ramach sieci stały się miejscem bezpośrednich kontaktów, wymiany 
doświadczeń,  omawiania problemów towarzyszących dyrektorowi w codziennej 
pracy.  

         Cel, który postawiła sobie szkoła w zakresie opracowania programu wpierania 
ucznia zdolnego okazał się być trudnym do realizacji. Aby opracować program, 
który byłby użyteczny, wskazywał nauczycielom drogę do pracy z uczniem 
zdolnym i był dostosowany do specyfiki placówki wymagał wypracowania 
pomysłu, jak  i co uwzględnić w jego założeniach. Była to praca długa i trudna. 
Chęć współpracy zadeklarowała Anna Stalmach-Tkacz koordynator Sieci 
Współpracy i Samokształcenia dla Dyrektorów. Szkolny Zespół Wspierania 
Zdolności spotykał się wielokrotnie wraz z koordynatorem, a efektem jego pracy 
jest Program Wspierania Rozwoju Ucznia Zdolnego. Jest to program ramowy, który 
uwzględnia wszystkie niezbędne obszary pomocy, określa zadania uczestników 
programu. Ważną jego zaletą jest wskazanie na konieczność pracy zespołowej, aby 
wszechstronnie wspomóc ucznia. Wskazany jest koordynator, który nadzoruje 
pracę zespołu. Program jest monitorowany i poddawany ewaluacji. Ważnym 
ogniwem współpracy jest rodzic, któremu należy dać wsparcie i przekonać                      
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o wartości rozwiązań systemowych ukierunkowanych na dziecko. Aby program był 
skuteczny i wdrażany z należytą starannością powinni go znać wszyscy nauczyciele 
i na tym skupiona była praca w roku szkolnym 2014/2015. Wstępna wersja 
programu była przedstawiona dyrektorowi, którą omówił z koordynatorem. Każdy 
nauczyciel przedmiotu przygotował katalog propozycji indywidualizacji pracy na 
swoich zajęciach dydaktycznych wykorzystując także wiedzę nabytą podczas 
szkoleń i warsztatów. Katalog jest obszerny i podzielony na poszczególne etapy 
edukacyjne. Po wypracowaniu materiału koordynator zorganizował spotkanie                                                     
z przewodniczącymi zespołów samokształceniowych. W szkole nauczyciele pracują 
w sześciu zespołach samokształceniowych: nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej              
i wychowawców świetlicy, nauczycieli przedmiotów humanistycznych                                    
i artystycznych drugiego i trzeciego etapu edukacyjnego, nauczycieli przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych i wychowania fizycznego drugiego i trzeciego etapu 
edukacyjnego, nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne                                
i rewalidacji. Przewodniczący omówili założenia programu w zespołach. 
Nauczyciele przedmiotów zgłosili czterech uczniów, których należałoby objąć 
programem. Zostały powołane zespoły mające za zadanie opracowanie 
Indywidualnych Programów Pracy z Uczniem Zdolnym, które ruszają od roku 
szkolnego 2015/2016.  

       Pilotażowy projekt wspomagania szkół dał możliwość nabycia doświadczenia  
 w zakresie organizowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zakłada on 
także, że owo wspomaganie ma obejmować wszystkich uczestników życia szkoły – 
nauczycieli, uczniów, rodziców i środowisko lokalne. Projekt wpisał się  w politykę 
oświatową państwa polegającą głównie na postrzeganiu szkoły jako organizacji                   
z uwzględnieniem perspektyw jej rozwoju i potrzeb. Jest to dobry kierunek, ale 
wymaga sporo czasu, aby  środowiska szkolne nauczyły się postrzegać swoja rolę             
i zadania. W programie pilotażowym wdrażanym aktywnie jeden rok szkolny 
brakło czasu na podjęcie próby szerszego zaangażowania rodziców i uczniów, 
natomiast pozwoliło uświadomić nauczycielom, że ich rozwój zawodowy jest ściśle 
powiązany z perspektywą rozwojową i potrzebami szkoły. Uważam, że bardzo 
istotna jest właściwa diagnoza potrzeb w oparciu o wypracowane przez szkołę 
źródła pozyskiwania informacji, takie jak wyniki sprawdzianu i egzaminu 
zewnętrznego w gimnazjum, analiza EWD, ewaluacja wewnętrzna, monitorowanie 
oferty zajęć pozalekcyjnych, systematyczna analiza motywacji uczniów do nauki 
itp. Istotne jest, aby wszyscy nauczyciele byli zapoznawani i uczestniczyli                      
w gromadzeniu informacji na temat pracy szkoły. Należy także rozmawiać o tym             
z rodzicami. Dobra diagnoza, to dobry plan. Wartością projektu było 
skoncentrowanie działań na jednym głównym problemie przełożonym na RPW. 
Pozwoliło to na wielostronne spojrzenie i podjęcie właściwych działań.                        
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Myślę także, że o skuteczności decyduje w dużym stopniu postawa dyrektora – 
wspierająca, entuzjasty, uczestnika procesu. Aby podsumować jakość wdrożonych 
w szkole RPW dyrektor wziął udział w szkoleniu zorganizowanym przez ORE dla 
dyrektorów na temat Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu 
szkoły uczącej się. Szkolenie utrwaliło  wiedzę w zakresie wykorzystania nowego 
modelu – wdrożonego w pilotażu, w szczególności w zakresie treningu, jak 
właściwie identyfikować potrzeby rozwojowe szkoły. Nie uważam, że realizację 
wytyczonych w RPW zadań zakończyliśmy wraz z zakończeniem projektu, 
ponieważ nauczyciele zdecydowali, że w roku szkolnym 2014/2015 doskonalenie 
ukierunkowane będzie na nabycie umiejętności stosowania oceniania 
kształtującego, którego elementy były wdrażane. Stosowanie w szerokim zakresie 
TIK, elementy oceniania kształtującego, prowadzenie treningu pamięci, 
dostrzeżenie szczególnego potencjału u czterech uczniów, to dobry kierunek pracy 
szkoły świadczący o gotowości nauczycieli do kontynuowania realizacji zadań 
wytyczonych w roku 2013/2014. 

          Dziękuję wszystkim nauczycielom za zaangażowanie i pracę podczas 
realizacji projektu oraz wyrażam nadzieję, że każdy uczestnik wzbogacił swój 
warsztat pracy, a niezadowoleni być może potrzebują więcej czasu na to, aby 
dojrzeć do udziału  w kompleksowych działaniach. Przemyślany rozwój zawodowy 
nauczyciela – to także rozwój placówki.  

 
3.IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka  
Katarzyna Ziemiec 

IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach w chwili 
realizowania projektu liczyło 15 oddziałów - 503 uczniów. Placówka zatrudniała            
51 nauczycieli. Liceum jest postrzegane przez nauczycieli, rodziców, jak i uczniów 
jako szkoła, która uczy na wysokim poziomie i w której panuje bardzo dobra 
atmosfera. W środowisku lokalnym również szkoła ma bardzo dobra opinię. 
Liceum posiada olimpijczyków, uczniowie uzyskują bardzo wysokie lokaty                             
w konkursach ogólnopolskich, jak i międzynarodowych.  
W 2012 roku została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna we wszystkich 
obszarach i szkoła została oceniona bardzo wysoko. IV Liceum Ogólnokształcące 
im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach uzyskuje bardzo wysokie wyniki                  
w egzaminach maturalnych, zdecydowanie powyżej średniej krajowej                             
i średniej województwa.  
W  pierwszym półroczu 2013 roku szkoła otrzymała pismo z Wydziału Edukacji  
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Urzędu Miasta Katowice dotyczące doskonalenia zawodowego finansowanego ze 
środków unijnych z zapytaniem, czy nauczyciele chcą przystąpić do takiego 
projektu. Po przedyskutowaniu z Zespołem Kierowniczo - Doradczym dyrektor 
postanowił wyrazić chęć udziału w projekcie, ponieważ doskonalenie byłoby 
bezpłatne. Jednak przez rok  Liceum nie miało żadnej informacji, więc uznano,                 
że  szkoła nie będzie brała udziału w projekcie. Zdziwienie było ogromne, gdy na 
początku września 2014 roku zadzwoniła pani Anna Stalmach-Tkacz - szkolny 
organizator rozwoju edukacji w IV LO. W międzyczasie nastąpiły zmiany w prawie 
oświatowym, zmiana podstawy programowej, pomoc psychologiczno- 
pedagogiczna, kontrole, zwiększająca się biurokracja, to wszystko spowodowało 
zmęczenie nauczycieli, w związku z tym pytali czy jest zasadne, aby wziąć udział         
w projekcie. Wiele osób było przeciwnych, jednak dyrektor wiedząc jakie szkoła 
ma potrzeby  w doskonaleniu oraz to, ze szkolenia są bezpłatne,  zdecydował                
o przystąpieniu do projektu.  
 Głównymi potrzebami było usystematyzowanie prowadzenia dokumentacji 
psychologiczno- pedagogicznej, pomoc w przygotowaniu projektu "Erasmus+", 
praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz profilaktyka 
wypalenia zawodowego. Natomiast kolejna zmiana w egzaminie maturalnym przy 
językach obcych spowodowała, że nauczyciele językowcy mieli potrzebę 
dokształcenia się  w zakresie przeprowadzania i oceniania egzaminu maturalnego. 
Większość szkoleń była przeprowadzona na wysokim poziomie, osoba SORE-          
pani Anna Stalmach-Tkacz była osobą perfekcyjnie zorganizowaną, świetnie 
współpracującą ze szkołą i wspomagającą dyrektora szkoły oraz nauczycieli. 
Problemem w realizacji projektu było zebranie kadry nauczycielskiej w dniach,             
w których miały odbyć się warsztaty. Z trudem można było ustalić terminy szkoleń. 
W związku z tym Grono Pedagogiczne podjęło decyzję, że wszystkie warsztaty 
skomasujemy w ciągu 3 dni. Życzeniem nauczycieli było to, aby nie rozciągać 
szkoleń na kilka miesięcy. Dla nauczycieli byłoby uciążliwe doskonalenie się                 
w godzinach popołudniowych aż do wieczornych, gdy przed południem prowadzili 
zajęcia, a na następny dzień znowu należało przyjść do pracy. Wydaje się być 
zasadne przeprowadzenia warsztatów w ramach szkoleń wyjazdowych. Praca 
nauczyciela w godzinach 9-15 i później uczestnictwo w szkoleniu do godziny                
19 nie wydaje się być wydajne i rozsądne. Głównym i jedynym problemem była 
organizacja  czasowa.  
Dzięki projektowi udało się szkole złożyć projekt Erasmus+ w języku angielskim, 
gdzie IV LO jest liderem. Usystematyzować całą dokumentację z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. Z uwagi na fakt, że do szkoły ogólnodostępnej 
mogą uczęszczać uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
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specjalnego, ważne dla nas było poznanie metod i technik pracy z uczniem                     
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.   
Nauczyciele poznali również techniki organizacji pracy, aby efektywnie 
wykorzystywać swój czas, poznali narzędzia w celu budowania swojego autorytetu     
i wizerunku co wykorzystują szczególnie podczas spotkań z rodzicami. Podczas 
przerw lekcyjnych wykorzystują techniki relaksacyjne, które pozwalają im na 
rozluźnienie napięcia po trudnych lekcjach, na których wymaga się od nauczyciela 
pełnego zaangażowania, szczególnie głosowego. 
Należy zwrócić uwagę, aby zwiększyć efektywność doskonalenia zawodowego 
nauczycieli i dobrze wykorzystać czas, powinno się organizować szkolenia 
wyjazdowe, gdzie nauczyciele oderwą się od codziennych problemów i skupią się 
na doskonaleniu. 
 

V. Co dalej? – wnioski i rekomendacje  
1.Wnioski i rekomendacje specjalisty ds. monitoringu                   
Aleksandra Wojciechowska 
Wnioski i rekomendacje z realizacji pilotażowego projektu „System wsparcia 
placówek oświatowych w Katowicach” realizowanego w latach 2013-2015 mają 
posłużyć do opracowania polityki oświatowej w zakresie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w Katowicach  przez Komitet Sterujący kierowany przez 
Pełnomocnika Prezydenta Miasta Katowice ds. Polityki Edukacji Panią Grażynę 
Burek. 
Poniższe wnioski i rekomendacje powstały na podstawie: dokumentacji projektowej 
(m.in. sprawozdań z realizacji RPW 2013-2015, sprawozdań z pracy sieci, ankiet 
ewaluacyjnych wypełnianych po spotkaniach), rozmów z dyrektorami placówek, 
szkolnymi organizatorami rozwoju edukacji oraz koordynatorami sieci współpracy                          
i samokształcenia. 
Tabela 11. Wnioski i rekomendacje   

Wnioski  Rekomendacje  

„Uczestnicy (…) dostrzegają pozytywy 
płynące z tej formy wspomagania 
pracy szkoły” 51 

„Dyrekcja i nauczyciele uznają projekt 
wspomagania za wartościowy”52 

Upowszechnić informacje dot. 
zrealizowanego projektu „System 
wsparcia placówek oświatowych                  
w Katowicach” w szczególności              
w zakresie  realizacji projektu oraz 

                                                           
51 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
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 „Realizacja wsparcia miała charakter 
planowy i zorganizowany, dyrektor            
i nauczyciele  znakomicie wywiązali 
się z zadań przed nimi stawianych. 
Umiejętności osiągnięte w procesie 
realizacji RPW  znacząco przełożyły 
się na jakość pracy placówki”53 

 

dobrych praktyk (np. zamieścić na 
stronie internetowej projektu bazę 
dobrych praktyk, przygotować 
publikację zawierającą doświadczenia 
uczestników, zorganizować 
konferencję) 

„Wykorzystać znaczną aktywność 
nauczycieli i dyrekcji placówki w celu 
dzielenia się swoimi doświadczeniami- 
wymiana dobrych praktyk”54 

„Stworzyć bazę dobrych praktyk dla 
wykorzystania przez innych 
nauczycieli”55 

„(…) doświadczenia nauczycieli są 
wartościowym tematem do wymiany          
(…) z pracownikami innych szkół 
(…)”56 

„(…) warto zorganizować wymianę 
doświadczeń nauczycieli                             
z pracownikami specjalistycznych 
ośrodków i poradni (…)”57 

„(…) należy zorganizować bazę 
narzędzi i materiałów, które będą 
służyły praktycznemu wykorzystaniu 
ich podczas zajęć (…)”58 

Brak (szczególnie w początkowym 
okresie realizacji) zrozumienia przez 
niektórych nauczycieli idei i założeń 
projektu 

Przygotować nauczycieli do 
nadchodzących zmian w zakresie 
doskonalenia zawodowego - 
upowszechnić informacje 

„Niezwykle istotnym i zajmującym 

                                                                                                                                                     
52 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
53 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
54 Dokumentacja projektowa - Sprawozdania z realizacji RPW 2013-2015 
55 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
56 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
57 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
58 Dokumentacja projektowa  -Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
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„Dlaczego dla was wspomaganie, to 
dla nas dodatkowy obowiązek”59 

„System wsparcia placówek 
oświatowych zniechęca do 
indywidualnego rozwoju zawodowego. 
Umiejętności i wiedzę, którą zdobyłby 
poprzez własny wybór realizowałby       
z pasją, radością i twórczym 
podejściem. Uogólnienie szkoleń 
zabiera czas i chęć do realizacji 
własnych potrzeb i pasji”60 

procesem jest zmiana, zmiana                   
w założeniu prowadząca do 
podniesienia kompetencji przez 
nauczycieli”61 

Przygotować odpowiednio osoby do 
pełnienia funkcji szkolnych 
organizatorów rozwoju edukacji 

„(… ) SORE to osoba                                 
z umiejętnościami i licznymi cechami 
osobowości, które pozwalają budować 
prawidłowe relacje. Jednak jako 
swoisty przewodnik, facylitator 
koniecznie musi zostać wyposażony          
w wiedzę na temat najnowszych 
zdobyczy edukacji oraz kompetencje 
informatyczne na znacznym 
poziomie”62 

„Projekt wsparcia realizowany przez 
SORE to zdecydowanie niezwykle 
pracochłonne i odpowiedzialne 
zadanie. (…) dostrzega się różnice                  
w stosunku do projektu wyjściowego                 
i jego bezpośrednich wdrożeń”63 

Wnioski i rekomendacje szkolnych 
organizatorów rozwoju edukacji 

Zbyt duża ilość dokumentacji do 
wypełnienia (w tym wymóg podawania 
danych „wrażliwych”) - opór 
nauczycieli  

„Ok. 30 % grona uznało, że nie chce 
podawać swoich danych osobowych 
(…)"64 

 

Ograniczyć ilość dokumentacji,                
w szczególności ilość podawanych 
danych osobowych 

                                                           
59 Dokumentacja projektowa - Ankieta ewaluacyjna 2013-2015 
60 Dokumentacja projektowa - Ankieta ewaluacyjna 2013-2015 
61 Dokumentacja projektowa - 2013-2015 
62 Dokumentacja projektowa - 2013-2015 
63 Dokumentacja projektowa - 2013-2015 
64 Dokumentacja projektowa - Spotkania SORE z dyrektorem i radą pedagogiczną 2013-2015 
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Duża ilość godzin różnorodnych form 
doskonalenia w krótkim czasie 
wywołuje zmęczenie i opór 
uczestników 

„Szkolenia trwały od stycznia do maja, 
a ich duża intensywność bardzo 
zmęczyła nauczycieli                                   
i spowodowała, że wielu z nich straciło 
motywację do udziału w projekcie”65 

Szkolenia prowadzić z mniejszą 
intensywnością uwzględniając 
specyfikę szkoły oraz potrzeby 
nauczycieli i dyrekcji  

 

Brak możliwości decydowania                
o sposobie realizacji zajęć – cześć 
placówek zgłaszała potrzebę wyjazdu   

Pozostawić możliwość wyboru dyrekcji 
i nauczycielom sposobu realizacji zajęć  

„Należy zwrócić uwagę, aby zwiększyć 
efektywność doskonalenia 
zawodowego nauczycieli i dobrze 
wykorzystać czas powinno się 
organizować szkolenia wyjazdowe, 
gdzie nauczyciele oderwą się od 
codziennych problemów i skupią się 
na doskonaleniu”66 
Szkolenia wyjazdowe budują i integrują 
zespół; nauczyciele zaczynają ze sobą 
współpracować, dzielić się wiedzą, 
umiejętnościami i doświadczeniem 

„Zwracać uwagę na wyższą 
efektywność szkoleń tzw. 
„wyjazdowych” w czasie, którym 
nauczyciele mogą oderwać się od 
codziennych problemów i skupić nad 
tematyką doskonalenia”67 

Zajęcia prowadzone popołudniami 
zmniejszają efektywność szkoleń - 

Wybór form, ilość godzin, czas 
realizacji pozostawić do decyzji 

                                                           
65 Rembiasz-Gaborska D., Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii 
Dąbrowskiej, Gimnazjum Integracyjne nr 36 im. Roberta Oszka, w: Powiatowy Program 
Wspomagania Szkół i Przedszkoli w Katowicach, Katowice 2015, s.70 
66 Ziemiec K., IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka, w: Powiatowy Program 
Wspomagania Szkół i Przedszkoli w Katowicach, Katowice 2015, s.76 
67 Dokumentacja projektowa - Sprawozdanie z realizacji RPW 2013-2015 
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nauczyciele są zmęczeni                               
i trudno o koncentrację 

„Praca nauczyciela w godzinach 9-15        
i później uczestnictwo w szkoleniu do 
godziny 19 nie wydaje się być wydajne    
i rozsądne”68 

dyrekcji i nauczycieli poszczególnych 
placówek 

 

Zdecydowana większość nauczycieli 
jest zadowolona z poziomu 
merytorycznego szkoleń  

„Szkolenia w pełni zaspokoiły 
wymagania i oczekiwania 
nauczycieli”69 

„Nauczyciele podczas szkoleń wykazali 
się dużą aktywnością                                  
i zaangażowaniem”70 

„Wartościowy jest fakt, że 
przekazywane informacje są poparte 
licznymi przykładami z życia, 
sposobami rozwiązań wynikającymi           
z doświadczenia zawodowego”71 

Zapewnić placówkom ekspertów/ 
specjalistów - praktyków z wielu 
dziedzin 

„Rada pedagogiczna szuka 
nowatorskich rozwiązań metodycznych 
wspomagających rozwój dziecka”72 

„(…) warto zaproponować pracę nad 
nawiązaniem współpracy                                  
z instytucjami wspierającymi działania 
profilaktyczne (…)”73 

„(…) SORE powinien te osoby 
[ekspertów] wyszukiwać i wskazywać 
do realizacji oferty. Tylko wtedy będzie 
miał realny wpływ na doskonalenie,              
a następnie jego wdrożenie”.74 

Szkolenia prowadzone w licznych 
radach pedagogicznych nie sprawdzają 
się: trudno w takich sytuacjach o pracę 
warsztatową,  a także o zaspokojenie 
potrzeb wszystkich uczestników                
w zakresie nowej wiedzy, umiejętności 
i kompetencji społecznych 

„Nie sprawdziła się forma szkoleniowa 

Szkolenia prowadzić w mniejszych 
grupach uwzględniając posiadaną (na 
dany temat) wiedzę i umiejętności 
nauczycieli  

„Doskonalenie realizujemy                     
w zespołach nauczycielskich 
podzielonych tematycznie wg 
zainteresowań i potrzeb nauczycieli”76 

                                                           
68 Ziemiec K., IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka, w: Powiatowy Program 
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całej rady pedagogicznej ze względu 
na dużą liczbę nauczycieli. Od tej 
formy szkoła odeszła już wcześniej”75 

Duże zainteresowanie nauczycieli              
i dyrektorów konsultacjami ze 
specjalistami  

„W trakcie realizacji RPW pojawiły się 
dodatkowe potrzeby konsultacji                        
z ekspertem (…)”77 

„Uczestnicy projektu chętnie korzystali 
z konsultacji indywidualnych                      
i grupowych z ekspertami (…)”78 

Zapewnić nauczycielom i dyrekcji 
placówek możliwość konsultacji 
indywidualnych i grupowych ze 
specjalistami  

„(…) nadal doskonalić umiejętności 
coachingowe nauczycieli - zapewnić 
opiekę eksperta, zorganizować treningi 
(…)” 79 

Nauczyciele w większym stopniu 
zaczęli wykorzystywać  narzędzia TIK 
do pracy  z uczniami i kontaktów                    
z rodzicami 

„(…) wniosek, który pojawił się na 
rozmowie z dyrektorem, czyli 
„marzeniu o innowacyjnej, 
nowoczesnej szkole”. Sugeruję dalsze 
pogłębienie metod i zasad 
wykorzystania TIK na wszystkich 
zajęciach (…)”80 

„(…) wzmocnienie nacisku na 
doskonalenie w kontekście TIK na 
przedmiotach nieinformatycznych, co 
idealnie komponuje się z budowaniem 
zasobów nowoczesnych metod pracy”81 

 „Ponad 90 % uczestników szkolenia 
uważa, że ich uczniowie zaczęli silniej 

„(…) zapewnić dodatkowe wsparcie 
dla uczniów w zakresie treningów 

                                                                                                                                                     
76 Rembiasz-Gaborska D., Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii 
Dąbrowskiej, Gimnazjum Integracyjne nr 36 im. Roberta Oszka, w: Powiatowy Program 
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75 Rembiasz-Gaborska D., Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii 
Dąbrowskiej, Gimnazjum Integracyjne nr 36 im. Roberta Oszka, w: Powiatowy Program 
Wspomagania Szkół i Przedszkoli w Katowicach, Katowice 2015, s.70 
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interesować się życiem klasy,  
inicjować działania (…)”82 

(…)”83 

Nauczyciele i rodzice zaczęli ze sobą 
współpracować – większe 
zaangażowanie rodziców w pracę 
placówek 

„Powinno być przeprowadzone takie 
samo szkolenie dla rodziców”84 

„Kontynuować doradztwo 
psychologiczne dla rodziców                       
i nauczycieli”85 

Brak cateringu na szkoleniach                    
w placówkach wpływał na odbiór 
projektu 

„(…) dobrą praktyką powinno być 
zabezpieczenie cateringu w trakcie 
szkoleń, którego brak w sposób 
niezwykle trwały obniża odbiór (…) 
procesu wśród nauczycieli”86 

„(…) nauczyciele z zaangażowaniem 
rozpoczęli wdrażanie wniosków                   
z przeprowadzonych w trakcie szkoleń 
analiz”87 

Zapewnić opiekę SORE i ekspertów 
także po zakończeniu realizacji 
projektu: etap wdrażania i ewaluacji 

„Kontynuować wsparcie w obszarze 
zidentyfikowanym przez radę 
pedagogiczną monitorując proces 
wdrażania (…)” 88 

„Warto wspierać szkołę w zakresie 
monitorowania efektów pracy (…)        
np. poprzez superwizję zajęć oraz 
dostarczenie metod rozpoznawania 
problemów (…) i diagnozy potrzeb 
(…)”89 

„(…) przy pomocy ekspertów 
wzmacniać umiejętności nauczycieli         
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w wyciąganiu i wdrażaniu wniosków 
(…)”90 

Przygotować placówki (np. poprzez 
organizację szkoleń) do bieżącego 
monitorowania i wdrażania projektu     
oraz ewaluacji podejmowanych działań  

„(…) warto doskonalić i pogłębić 
umiejętności nauczycieli w zakresie 
prowadzenia badań wewnętrznych, 
monitorowania wdrażanych wniosków 
oraz weryfikowania efektywności (…) 
działań (…)” 91 

Brak zainteresowania uczestników 
udziałem w sieciach współpracy                
i samokształcenia – w szczególności 
brak zainteresowania pracą na 
platformie 

Skorzystać z doświadczeń innych sieci 
np. Cyfrowa szkoła, Aktywna edukacja,  
e-Twinning, We-learning, sieci 
prowadzone przez ośrodki doskonalenia 
nauczycieli, doradców metodycznych  

Przeprowadzić badania wśród 
nauczycieli i dyrekcji placówek (np. 
metodą CATI, FGI) w celu:  
-poznania opinii nauczycieli                       
i dyrektorów nt. sieci współpracy                 
i samokształcenia 
-poznania obszarów/tematów 
preferowanych przez nauczycieli                 
i dyrektorów, którzy byliby 
zainteresowani  pracą w sieciach  
-zdiagnozowania  przyczyn niskiego 
zainteresowania uczestników sieci 
(które powstały w projekcie) pracą na 
platformie  

Zwrócić większą uwagę na tworzenie 
sieci pod względem konkretnego etapu 
edukacyjnego 
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„(…) wskazane jest tworzenie sieci nie 
tylko pod kątem problemu, ale 
równocześnie z uwzględnieniem 
adresata zdefiniowanego w sposób na 
tyle ograniczony, aby dawało to 
uczestnikom poczucie adekwatnego 
przynależenia do grupy odniesienia”92 

„Rekrutacja osób do sieci powinna 
opierać się na zasadzie dobrowolności                    
i potrzeby wymiany doświadczeń                  
u samych Uczestników”93 

Koordynowanie zaproponować 
ekspertom - znanym i cenionym przez 
nauczycieli i dyrektorów 

Poszerzyć zakres sieci np.                         
o konsultacje, porady i inne elementy 
wskazane przez nauczycieli                        
i dyrektorów podczas badania - 
upowszechnić informacje  

Założenie: nauczyciele i dyrektorzy 
poszukują wsparcia i odpowiedzi na 
wiele pytań dot. pracy zawodowej, 
jeżeli takie wsparcie otrzymają w sieci, 
częściej będą się logowali i przekonają 
się do takiej formy doskonalenia                    
i współpracy 

Przeprowadzić dla wszystkich 
nauczycieli w placówkach szkolenia          
z zakresu TIK oraz korzystania                 
z platformy  

Dla uczestników sieci zwiększyć ilość 
spotkań w „realu” 

„Spotkania sieci „w realu” można 
byłoby przewidzieć w zwiększonej ilości 
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w stosunku do założeń 
projektowych”94 

 „Warta podtrzymania jest tradycja 
poczęstunku choćby na skromnym 
poziomie oraz idea „goszczenia się”         
w różnych miejscach sprzyjającego 
„poszerzaniu perspektywy własnego 
grajdołka o perspektywę innych 
grajdołków”(wypowiedź jednej z 
Uczestniczek)”95 

 

2. Wnioski i rekomendacje szkolnych organizatorów rozwoju 
edukacji i koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia               
Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha 

Rekomendacje szkolnych organizatorów rozwoju edukacji: 
 Opieka jednego SORE nad szkołami powinna być dłuższa niż jeden 

rok szkolny. Najlepiej, aby były to przynajmniej dwa lata: w pierwszym 
roku grono pedagogiczne rozpoczyna diagnozę szkoły, rozwija się                   
w wybranym przez siebie kierunku, ale dopiero drugi rok pogłębia                     
i porządkuje ten proces, a SORE ma okazję jeszcze bardziej autentycznie 
wspomagać szkołę, która mu ufa a której problemy nie są mu obce. 

 SORE powinien opiekować się nie więcej niż czterema placówkami 
oświatowymi – najlepiej niedaleko rozmieszczonymi od siebie: wynika to          
z ekonomii czasu (dojazdy i przejazdy przez centra miast zajmują 
niepotrzebne godziny, które można spędzić w szkole) oraz logistyki 
(oszczędność przejechanych kilometrów, mądre planowanie trasy od szkoły 
do szkoły). Nie ma natomiast znaczenia, jakie to będą typy szkół: jeden 
SORE może mieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę 
ponadgimnazjalną. Należy zwrócić uwagę, że praca w przedszkolach różni 
się od pracy w szkole, gdyż inna jest liczba osób oraz sposób organizacji:       
w przedszkolach załatwia się wszystko szybciej, jest mniej nauczycieli, 
którzy właściwie są cały czas obecni w placówce (poza wyjątkami).  
Dlatego można uznać, że jedna szkoła to zakres pracy SORE w dwóch 
przedszkolach. Szkoły są liczniejsze, dotarcie do wszystkich nauczycieli 
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bardzo często jest niemożliwe (na przykład do tych, którzy pracują w kilku 
placówkach), sposób działania nie zakłada takiej integracji celów jak ma to 
miejsce w placówkach przedszkolnych. 

 SORE powinien charakteryzować się szczególną umiejętnością 
zachowania dyskrecji, słuchania i obserwowania procesów 
przebiegających w szkole a przy tym powinien mieć doświadczenie                
w doskonaleniu nauczycieli – szczególnie wartościowe jest jego 
eksperckie przygotowanie, które niejednokrotnie jest wartością dodaną dla 
szkoły, którą się opiekuje. 

 Powinno zrezygnować się z dużej ilości  warsztatów z całą radą 
pedagogiczną na korzyść spotkań grupowych doskonalących, spotkań 
grupowych wspierających oraz godzin indywidualnych. To właśnie zajęcia 
z mniejszą liczbą osób naprawdę zainteresowanych danym tematem lub 
problemem powodowały największe zmiany i przyczyniały się do rozwoju 
szkoły. 

 Należy ograniczyć wymogi dokumentacyjne szkoły: liczba sprawozdań, 
zaświadczeń, potwierdzeń, raportów, planów, podpisów, ankiet, formularzy 
itd. była zbyt duża w realizowanym projekcie unijnym, co powodowało,           
że dyrektorzy i nauczyciele postrzegają działania związane ze 
wspomaganiem jako kolejny „dobrowolny” przymus i nie wierzą w dobre 
intencje osób, które zaczynają z nimi współpracę. To zmienia się w trakcie 
– rodzi się  zaufanie i współpraca, ale nieprzyjemne uczucie wypełniania 
kolejnych rubryk dla urzędników blokuje zdrowe, naturalne i otwarte 
rozwiązanie problemów. Najlepiej, aby oprócz wspólnie utworzonego 
planu działania i ewentualnego harmonogramu oraz podsumowania działań 
w danym roku szkolnym inne dokumenty nie były już potrzebne.  

 Warto nie narzucać szkole liczby rocznych planów wspomagania 
(RPW). Najczęściej w większości szkół wystarczy jeden spójny plan na 
dany rok szkolny. Jeśli są szkoły, w których nauczyciele wskazują na 
szereg obszarów do rozwoju, które powinny być rozwijane osobno, wtedy 
warto pomyśleć o kilku RPW, ale z zastrzeżeniem, że członkowie rady 
pedagogicznej wybierają sobie obszary rozwoju, nad którymi pracują, a nie 
obligatoryjnie uczestniczą we wszystkim. 

Wnioski i rekomendacje - koordynatorzy sieci współpracy i samokształcenia 
Wnioski 

To bardzo dobrze, że ktoś dał szansę nauczycielom na to, by się wspólnie 
spotykać. Ale jeszcze bardzo dużo czasu upłynie, zanim tego typu spotkania w sieci 
rzeczywiście staną się czymś naturalnym, ciekawym i ktoś będzie chciał poświęcić 
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popołudnie na to, by spotkać się po prostu dla samego spotkania z drugim 
profesjonalistą, zdobyć nową wiedzę i doświadczenie, a w dodatku zrobić to bez 
przymusu i formalnego obowiązku. Funkcjonowanie sieci w dużym stopniu zależy 
od problemu jaki może połączyć ludzi, w  celu jego rozwiązania. Zatem 
najtrudniejsze jest dobre zdiagnozowanie potrzeb środowiska, dzięki czemu sieci 
mają największą szansę zaistnienia  efektywnego funkcjonowania. 

Rekomendacje 
 Należy przeprowadzić bardzo dobrą promocję sieci, zachęcającą 

nauczycieli do współpracy ze sobą i wspólnego rozwiązywania różnych 
problemów pojawiających się w pracy dydaktycznej i wychowawczej. 
Różnymi kanałami zaproponować nauczycielom korzyści jakie wynikną dla 
nich w ramach takiej współpracy. 

 Sieci powinny wyjść poza powiat – czasami lepiej i bezpieczniej dzielić 
się pomysłami i ideami z osobami spoza terenu zamieszkania ze względu 
na naturalną konkurencję pomiędzy placówkami na określonym terenie. 

 Sieci nauczycielskie powinny być zbudowane wokół określonego etapu 
edukacyjnego. Zbyt wielka rozbieżność celów nawet przy wspólnym 
temacie (na przykład promocji czytania) nauczycieli przedszkola                         
i nauczycieli gimnazjów powoduje, że trudno znaleźć dobrą drogę 
współpracy w sieci. Docelowo warto nawet stworzyć dwie sieci (albo 
podsieci) do określonego tematu w zależności od problemów 
występujących na danym etapie edukacyjnym lub np. przy technologiach 
informatyczno-komunikacyjnych w zależności od stopnia zaawansowania 
umiejętności poszczególnych nauczycieli, by każdy czuł się bezpiecznie                
i dobrze w grupie, w której ma coś osiągnąć i czegoś się nauczyć lub czymś 
podzielić.  

 W zależności od typu sieci oraz preferencji jej uczestników warto 
proponować wspólne spotkania na platformie, jednakże praca on-line nie 
zastąpi żywych spotkań z drugim człowiekiem, więc nie warto 
przeceniać jej roli. 

 Należy utrzymać doradztwo przedmiotowe, szczególnie tam, gdzie 
funkcjonowało ono bardzo dobrze i włączyć je do współpracy                        
z koordynatorami sieci. Okazuje się, że dobrze działający metodyk tworzy 
spójną i twórczą sieć, więc warto jedynie – aby uspójnić system od roku 
2016 – zmienić nazwę tak, by całość była zgodna z nowymi wytycznymi 
MEN.  
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 Koordynatorzy sieci powinni mieć w minimalnym stopniu 
doświadczenie w zakresie tematyki problemów, którymi zajmuje się 
sieć. 

 Należy się zastanowić nad zagrożeniem jakie niesie wzrastająca 
konkurencja szkół i przedszkoli między sobą – powoduje to 
zahamowanie procesu dzielenia się dobrymi praktykami, współpracy               
i wspólnego wypracowywania pomysłów oraz rozwiązań, które są 
podstawą działania sieci.  

3.Wnioski i rekomendacje eksperta ds. TIK 
Sebastian Koczy 

Omówione oraz sformułowane w poprzednim rozdziale wnioski pozwalają na 
przedstawienie kilku ważnych dla teorii i praktyki edukacji propozycji ulepszania 
procesu kształcenia z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych: 

 wzbogacenie przez ośrodki metodyczne oferty programowej kursów                      
i szkoleń skierowanych do nauczycieli z zakresu zastosowania nowych 
technologii informacyjnych w edukacji, dzięki którym poszerzanie 
kompetencji i umiejętności będzie nacechowane rzetelnością oraz wysoką 
jakością efektywnie wykorzystaną  w zawodzie nauczyciela, 

 wprowadzenie narzędzi certyfikacji potwierdzających w sposób 
obiektywny i jednoznaczny umiejętności zastosowania nowych technologii 
informacyjnych w edukacji, 

 uzyskanie przez szkoły dużo większej autonomii w obrębie doboru 
programów nauczania, realizowania indywidualnych i innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie kształcenia z zastosowaniem nowych technologii 
informacyjnych w obszarze zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

 włączenie szkół w większym niż dotychczas zakresie w realizowanie 
programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, które 
pozwalają na rozbudowę infrastruktury i doposażenia pracowni 
przedmiotowych, 

 rozbudowę sprzętu nowych technologii informacyjnych w oparciu  o ścisłe 
porozumienie z nauczycielami zgłaszającymi zapotrzebowanie na 
konkretne składniki majątku trwałego szkoły. 

Rekomendacje  
Na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji, wniosków i spostrzeżeń 

zgłaszanych przez placówki w czasie wspomagania, a także pojawiających  się 
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trudności i barier należy przedstawić, uwzględniając aktualne trendy w zakresie 
wykorzystywania TIK w edukacji, następujące rekomendacje: 
Dydaktyczno – metodyczne 

 połączyć wykorzystywanie nowoczesnych technologii ze stosowaniem 
efektywnych strategii uczenia się takich jak np.: 
 samoocena uczniów, 
 szybka zwrotna informacja od nauczyciela do ucznia, 
 wdrażanie uczniów do efektywnego uczenia się i myślenia, 
 uczenie się i ocenianie „poziome” – uczniowie uczą innych uczniów 

oraz pomagają im ocenić i poprawić własne prace. 
 przeszkolić nauczycieli w zakresie metod skutecznego uczenia się                     

z wykorzystaniem TIK, które powinni rekomendować uczniom, 
 kontynuować wsparcie dla nauczycieli w postaci szkoleń z dziedziny 

wykorzystania multimediów na zajęciach dydaktycznych,  
 zintensyfikować prowadzone działania szkoleniowe dla nauczycieli                           

w zakresie  kwestii technicznych związanych z wykorzystaniem 
nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz kwestii metodycznych 
związanych  z wykorzystaniem TIK na zajęciach z poszczególnych 
przedmiotów, 

 opracować i upowszechnić zbiór dobrych praktyk w wykorzystaniu TIK na 
zajęciach. Kluczowe jest propagowanie dobrych praktyk poprzez wizyty 
studyjne w szkołach „liderach”, stworzenie sieci szkół 
partnerskich/mentorskich w zakresie stosowania TIK, 

 wykorzystywać w pracy z uczniem rezultaty i produkty dotychczas 
realizowanych projektów realizowanych w ramach EFS np. Scholaris, 
EduScience, e-Twinning, e-podręczniki do kształcenia ogólnego itd.             
w szczególności zweryfikowane elektroniczne zasoby edukacyjne, 
wspierające realizację programów nauczania, 

 stworzyć odpowiednie warunki techniczne do wdrażania nowych metod 
kształcenia (kształcenie odwrócone, nauczanie programowania, edukacja 
mobilna) oraz przygotowanie nauczycieli, 

 wspierać rozwiązania edukacyjne wykorzystujące metody eksperymentalne 
z wykorzystaniem cyfrowych systemów edukacyjnych, 

 położyć szczególny nacisk na edukację w zakresie bezpieczeństwa w sieci 
(dane osobowe, prawa konsumenta, stalking, etc.) oraz bezpieczne 
korzystanie ze sprzętu komputerowego (odpowiednia postawa, odpoczynek, 
wartość aktywności fizycznej, wartość bezpośrednich relacji                                  
z rówieśnikami), 
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 ułatwić korzystanie przez nauczycieli z zasobów publicznych oraz sprzętu 
komputerowego i oprogramowania dostępnego w instytucjach kultury               
i w bibliotekach publicznych. 

Organizacyjne 
 zapewnić wsparcie merytoryczne i prawne podmiotom, które będą 

dokonywały zakupu nowoczesnych technologii dla szkół w procedurze  
zamówień publicznych, 

 zapewnić wsparcie merytoryczne w zakresie planowania rozwoju 
wewnętrznych sieci takich jak: sieć elektryczna, sieć Wi-Fi, oraz w zakresie 
wyposażenia w nowoczesne pomoce dydaktyczne, 

 uwzględnić specyficzne potrzeby nauczycieli poszczególnych przedmiotów, 
 zapewnić mobilny sprzęt komputerowy dla nauczyciela, traktowany jako 

wyposażenie warsztatu pracy nauczyciela, 

Technologiczne 
 umożliwić sfinansowanie i wykonanie wewnętrznej, wysokowydajnej, 

zarządzanej, sieci komputerowej opartej o okablowanie miedziane co 
najmniej kat. 5e, zapewniającej poprawne zestawienie połączenia                      
w standardzie Gigabit Ethernet, 

 umożliwić sfinansowanie i wykonanie wewnątrzszkolnej, bezprzewodowej, 
sieci komputerowej z wykorzystaniem centralnego systemu zarządzania,  

 zapewnić system wsparcia technicznego dla szkół ze strony organu 
prowadzącego, którego zadaniem byłoby wspieranie szkół w zakresie 
przygotowania sprzętu do pracy (instalacja oprogramowania, konfiguracja, 
rozwiązywanie problemów, kierowanie sprzętu do serwisu, drobne 
naprawy). 

 

VI. O konferencji                                                                        
Grażyna Burek 
 Projekt System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach 
nieuchronnie zbliża się do końca. Na wspólne podsumowanie przyszedł czas 
podczas konferencji zorganizowanej w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach dnia 8 lipca 2015r. Do udziału w konferencji Kierownik Projektu 
zaprosił dyrektorów szkół, realizatorów, władze Miasta Katowice oraz 
przedstawicieli instytucji, które mają wpływ na rozwój katowickiej oświaty. 
Konferencje zainaugurowała Pani Marzena Szuba Wiceprezydent Miasta Katowice, 
a swoje wystąpienie zakończyła wręczeniem w imieniu Prezydenta Miasta 
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Katowice podziękowań dla realizatorów. Całość prowadziła Pani Beata Ociepa                   
z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice.  
Uczestnicy konferencji dzielili się spostrzeżeniami w kolejnych wystąpieniach.         
Pani Grażyna Burek przypomniała zebranym, jak i dlaczego powstał projekt.                 
Pani Aleksandra Wojciechowska zapoznała uczestników konferencji z wnioskami 
wynikającymi z monitoringu, zaś Panie Anna Stalmach- Tkacz i Karina Mucha 
GES Sokrates oraz Pani Grażyna Cybula ROM-E Metis pokazały Projekt okiem 
SORE, koordynatorów sieci oraz specjalistów i konsultantów.  

Bardzo ciekawym okazał się punkt programu poświęcony prezentacji dobrych 
praktyk. Swoje Projektowe doświadczenia zaprezentowały placówki: Miejskie 
Przedszkole nr 16, Miejskie Przedszkole nr 34 im. Jasia i Małgosi, Miejskie 
Przedszkole nr 85, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana III Sobieskiego, Szkoła 
Podstawowa nr 29 im. F. Żwirki i S. Wigury, Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 
im. Roberta Oszka, IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka, 
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach.                                 
Konferencja wskazała czym był Projekt dla przedszkoli i szkół, potwierdziła 
zasadność jego realizacji   i wskazała kierunki rozwoju doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, obszaru bezpośrednio wpływającego na jakość edukacji w Mieście 
Katowice. 

Zdjęcie 10. Konferencja podsumowująca projekt 

 
Źródło: Dokumentacja projektowa – Wydział Edukacji UM Katowice 2013-2015 
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Zdjęcie 11. Konferencja podsumowująca  projekt  

 
Źródło: Dokumentacja projektowa – Wydział Edukacji UM Katowice 2013-2015 
 
Zdjęcie 12. Konferencja podsumowująca projekt 

  
Źródło: Dokumentacja projektowa – Wydział Edukacji UM Katowice 2013-2015 
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VII.Zakończenie  
W Projekcie zatytułowanym  System wsparcia placówek oświatowych               

w Katowicach uczestniczyły łącznie 53 placówki, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Katowice, w tym 15 przedszkoli, 16 szkół 
podstawowych, 17 gimnazjów, 3 licea ogólnokształcące, 2 technika. Początkowo do 
udziału w Projekcie zakwalifikowano 41 jednostek, ale dzięki oszczędnościom 
możliwe było zwiększenie tej liczby o kolejnych 12 szkół. Powstały 4 sieci 
wsparcia.  Planowana wartość Projektu wynosi 1 222 063,00 PLN.  

O tym czym był Projekt dla realizatorów i bezpośrednich odbiorców 
przeczytaliście Państwo w publikacji. Wiecie też już Państwo jakie wnioski 
wyciągnęliśmy i jakie są rekomendacje na przyszłość. Przed organem 
prowadzącym pojawiło się nowe zadanie. Z jednej strony utrzymanie sieci wsparcia 
i być może ich rozbudowa o nowe sieci tematyczne z drugiej strony utrzymanie                 
i ewaluacja rozwiązań  systemowych w zakresie doskonalenia nauczycieli 
przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Katowice oraz wykorzystanie 
rekomendacji w przygotowywanej Polityce Edukacji Miasta Katowice. Już wiemy, 
że zmiana podejścia do zagadnienia doskonalenie  jest konieczna i w pełni 
uzasadniona.  

 

 

Grażyna Burek, Kierownik Projektu 
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VIII. Spis dokumentów 
Dokumentacja projektowa - Ankiety ewaluacyjne 2013-2015 

Dokumentacja projektowa - Roczne plany wspomagania szkół i przedszkoli 2013-2015 
Dokumentacja projektowa - Roczne plany sieci współpracy i samokształcenia 2013-2015 
Dokumentacja projektowa - Spotkania SORE z dyrektorami i radami pedagogicznymi 2013-
2015 
Dokumentacja projektowa - Sprawozdania z realizacji rocznych planów wspomagania szkół 
i przedszkoli 2013-2015 
Dokumentacja projektowa - Roczne sprawozdania koordynatorów sieci 2013-2015 

Dokumentacja projektowa – Dzienniki zajęć 2013-2015 

Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie 
zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, Moduł I. Idea procesowego 
wspomagania, PM GROUP, Białystok 2013 
Nowe formy wspomagania szkół. Koordynator sieci. System doskonalenia nauczycieli oparty 
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, ORE, Warszawa 2012 
Nowe formy wspomagania szkół. SORE. System doskonalenia nauczycieli oparty na 
ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, ORE, Warszawa 2012 
Wniosek o dofinansowanie projektu pn. System wsparcia placówek oświatowych                          
w Katowicach,  PO KL, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół  
http://doskonaleniewsieci.pl/SiecWsparcia.aspx?id=5293&backUrl=/SieciWsparcia.aspx 
http://doskonaleniewsieci.pl/SiecWsparcia.aspx?id=5295&backUrl=/SieciWsparcia.aspx 
http://doskonaleniewsieci.pl/SiecWsparcia.aspx?id=5291&backUrl=/SieciWsparcia.aspx    
 http://doskonaleniewsieci.pl/SiecWsparcia.aspx?id=5294&backUrl=/SieciWsparcia.aspx 
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