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Manager i koordynator projektu w czasie konferencji 

podsumowującej pierwszy rok działań w projekcie. 

Wstęp 

  

Pilotażowy projekt wspomagania pracy szkół, zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu re-

alizowany jest przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych (PZOSiPO) 

w Giżycku. Kierownikiem projektu został dyrektor PZOSiPO, a obsługę księgową 

i administracyjną wykonują pracownicy Zespołu. Koordynatorem projektu jest dyrektor Po-

radni Psychologiczno- Pedagogicznej. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji oraz koordy-

natorzy sieci wyłonieni zostali na podstawie przeprowadzonego konkursu. SORE to min. na-

uczyciele, byli doradcy metodyczni, pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

i Biblioteki Pedagogicznej. Wszyscy posiadają bardzo duże doświadczenie w pracy z osobami 

dorosłymi oraz kompetencje do wy-

konywania postawionych przed nimi 

zadań między innymi: diagnoza po-

trzeb szkoły/ przedszkola, opracowa-

nie Rocznego Planu Wspomagania, 

organizowanie i monitorowanie 

przebiegu form wsparcia, wspoma-

ganie placówek we wdrożeniu do 

praktyki szkolnej nowych umiejętno-

ści nabytych w ramach oferty dosko-

nalenia, opracowanie sprawozdania 

z realizacji RPW i przedstawienie go 

Radzie Pedagogicznej. W czasie co-

tygodniowych spotkań zespołu reali-

zującego projekt na bieżąco analizo-

wano działania w placówkach, 

wprowadzano konieczne zmiany.  

 Koordynatorami sieci w wyniku odbytych konkursów zostali byli lub obecni 

dyrektorzy szkół, których kompetencje dają gwarancję wysokiej jakości pracy sieci. Wśród 

zadań koordynatorów sieci są min. przygotowanie planu działania sieci współpracy 

i samokształcenia zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez uczestników, organizacja spotkań 

sieci, moderowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej, przekazywanie materiałów 

samokształceniowych i innych przydatnych w praktyce pedagogicznej, sporządzenie rocznego 

sprawozdania z pracy sieci i przedstawienie go jej uczestnikom. Koordynatorzy, tak jak 

SORE odbywają cotygodniowe spotkania z koordynatorem projektu podsumowując na 

bieżąco realizowane zadania i planując następne przedsięwzięcia. 

 W dniu 1 września 2013 do projektu wspomagania pracy szkół przystąpiły 43 placów-

ki, po pierwszym roku dołączyły dwie kolejne w tym: 9 przedszkoli (4 publiczne), 18 szkół 

podstawowych, 10 gimnazjów, 8 szkół ponadgimnazjalnych.  

 Utworzono 4 sieci współpracy i samokształcenia: 

- sieć dyrektorów „Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły” 

- sieć wychowawców „Nauczyciele pracują zespołowo” 

- sieć matematyków „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki” 

- sieć humanistów „Jak pobudzić twórcze myślenie uczniów” 

Proces wspomagania w placówkach, pomimo, że organizacyjnie realizowany w ten 

sam sposób, jednak w każdej przebiegał odmiennie. Wynikało to ze specyfiki placówki, zaan-

gażowania dyrektora, zrozumienia istoty procesu wspomagania przez nauczycieli, kultury 

organizacyjnej w placówce, a nawet doświadczenia i osobowości Szkolnego Organizatora 

Rozwoju Edukacji lub koordynatora sieci. Realizacja zadań wypracowanych w ramach RPW 

przyniosła największe korzyści w przedszkolach, w ponad 90% szkół wiejskich oraz w pla-
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cówkach w których w procesie diagnozy uczestniczyli nauczyciele rozumiejący potrzebę po-

dążania za zmianą w systemie doskonalenia nauczycieli wprowadzoną przez MEN. Spotkali-

śmy się tam z niewielkim oporem w trakcie realizowanych działań i dużym zrozumieniem dla 

istoty procesu. W niektórych placówkach SORE oraz eksperci stanęli przed zadaniem przeła-

mywania oporu nauczycieli (szczególnie nauczycieli – przedmiotowców), którzy nie rozumie-

li potrzeby wspólnej pracy całej kadry pedagogicznej nad wybranym przez szkołę obszarem. 

Pomimo pojawiających się trudności proces wspomagania szkół i przedszkoli przebiegał 

w sposób prawidłowy. Wspólnie wypracowano wiele materiałów, zainicjowano w placów-

kach nowe przedsięwzięcia, zrealizowano dużo wartościowych zadań. 

 W realizację procesu wspomagania szkół włączyli się pracownicy Poradni Psycholo-

giczno – Pedagogicznej, którzy prowadzali warsztaty, pogadanki, konsultacje dla nauczycieli, 

rodziców i uczniów w zakresie realizowanych przez szkoły ofert. Pracownicy Biblioteki Pe-

dagogicznej przygotowali wykaz dostępnej w bibliotece literatury, organizowali wystawki 

książek w trakcie konsultacji i warsztatów. W zależności od potrzeb placówek SORE anga-

żowali do współpracy inne instytucje, które w ramach poszczególnych ofert wspomagali pra-

cę szkół. Pracownicy Centrum Organizacji Pozarządowych pomagali w założeniu Stowarzy-

szenia rodziców i nauczycieli w Przedszkolu, natomiast nauczyciele Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego przedstawiali metody wsparcia i terapii dzieci mających trudno-

ści w uczeniu się oraz pomagali w opracowywaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno – 

Terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

 W czasie realizacji projektu Zarząd Powiatu podjął decyzję powołania Powiatowego 

Ośrodka Rozwoju Edukacji, który w przyszłości będzie jednostką wspomagającą rozwój pla-

cówek edukacyjnych w Powiecie Giżyckim , inicjatorem działań innowacyjnych oraz badaw-

czych w zakresie kreowania polityki oświatowej na terenie Powiatu. W skład PORE weszły: 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Biblioteka Pedagogiczna oraz Ośrodek Doskonale-

nia Nauczycieli. 

 Kluczową rolę w realizacji pilotażu pełnił dyrektor szkoły, który jako lider zespołu 

wyznaczał kierunek doskonalenia, motywował zespół, łagodził niepokój związany 

z wprowadzaną zmianą. Ważnym elementem był także Szkolny Organizator Rozwoju Eduka-

cji (SORE), który towarzyszył szkole na każdym etapie realizacji Rocznych Planów Wspo-

magania (RPW). 

 Spostrzeżenia i refleksje SORE i koordynatorów sieci dotyczące dwuletnich działań 

w szkołach, przedszkolach i sieciach współpracy i samokształcenia zaprezentują częściowe 

efekty i wnioski do dalszej pracy w zakresie doskonalenia nauczycieli w Powiecie Giżyckim.  
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Ewa Szydłowska i Ewa Ambroch  

Szkolne Organizatorki Rozwoju Edukacji 

prezentujące projekt na konferencji w ORE 
 

SORE – Ewa Szydłowska 

 

 Punkt Wychowania Przedszkolnego „Mały Artysta” w Wydminach 

 Szkoła Podstawowa w Talkach 

 Szkoła Podstawowa w Zelkach 

 Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach 
 

 
 

  

Zgodnie z założeniami projektu, reali-

zacja wspomagania we wszystkich placów-

kach odbywała się w czterech etapach: dia-

gnoza, warsztaty, wdrażanie zdobytej wiedzy 

do praktyki szkolnej, podsumowanie działań 

podjętych przez nauczycieli - sprawozdanie. 

Przy wsparciu szkolnego organizatora 

rozwoju edukacji (dalej SORE), w każdej 

z placówek przeprowadzona została diagnoza 

potrzeb szkoły. Dzięki temu możliwe było 

wyłonienie obszaru doskonalenia nauczycieli 

w kolejnych latach realizacji projektu. Etap 

ten jest jednym z ważniejszych w realizacji 

doskonalenia nauczycieli. Po pierwsze, daje możliwość wypowiedzenia się wszystkim za-

trudnionym w placówce pedagogom, a po drugie pozwala na wspólną refleksję nad najważ-

niejszymi problemami, z którymi borykają się nauczyciele w swojej pracy. Powołane na ra-

dach pedagogicznych zespoły zadaniowe dokonywały pogłębionej analizy potrzeb szkoły 

i opracowywały harmonogramy działań na dany rok szkolny. Bardzo ważnym było, aby każ-

dy z nauczycieli miał możliwość i czas do zapoznania się oraz zgłoszenia ewentualnych uwag 

do opracowanego przez zespół harmonogramu.  

Kolejnym krokiem na tym etapie realizacji rocznego planu wspomagania (dalej RPW), 

było opracowanie przez SORE propozycji tematyki szkoleń, najbardziej odpowiednich do 

zdiagnozowanych przez nauczycieli potrzeb oraz zaplanowanych w harmonogramie działań.  

Istotnym było również w tym wypadku, aby nauczyciele mogli wyrazić swoją opinię na temat 

zakresu poruszanych na warsztatach zagadnień. 

 Jestem przekonana, że taki model prowadzenia diagnozy potrzeb jest najbardziej efek-

tywny dla szkoły, jako organizacji uczącej się. Myślę, że w kolejnych latach będzie on często 

wykorzystywany przy definiowaniu tematyki i celów wewnątrzszkolnego doskonalenia na-

uczycieli. 

Na drugim etapie realizacji RPW odbyły się w placówkach zaplanowane warsztaty. 

Podczas wszystkich spotkań eksperta z radą pedagogiczną, był obecny SORE. Do jego zdań 

należało czuwanie nad właściwym przebiegiem szkolenia, dopytywanie nauczycieli o ich po-

trzeby na kolejne spotkania oraz czy wiedza przekazana przez eksperta jest wystarczająca, 

aby zrealizować zaplanowane w harmonogramie działania.  

Etap trzeci realizacji RPW, to przełożenie zdobytej podczas warsztatów wiedzy na 

praktykę szkolną i realizacja zaplanowanych w harmonogramie działań. 

 Jednym z sukcesów realizowanego projektu, na pewno było aktywne włączenie się do 

procesu wspomagania placówek Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku oraz Po-

radni Psychologiczno – Pedagogicznej. We wszystkich placówkach, co najmniej dwa razy do 
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Przedszkole „Mały Artysta” Wydminy 

 

 
Szkoła Podstawowa w Zelkach 

 

 
Szkoła podstawowa w Talkach 

 
ZSO w Wydminach – rada pedagogiczna 

 
ZS w Gawlikach Wielkich - gimnazjum 

roku, odbyły się prezentacje literatury dotyczącej realizowanej oferty. Pracownicy powyższej 

instytucji, prowadzili warsztaty dla nauczycieli i rodziców. 

 Zadania SORE realizowałam w n/w placówkach:  

 Punkt Wychowania Przedszkolnego 

„Mały Artysta” w Wydminach 

 Szkoła Podstawowa w Zelkach 

 Szkoła Podstawowa w Talkach 

 Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich – 

szkoła podstawowa 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Wydminach – szkoła podstawowa 

 Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich – 

gimnazjum 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Wydminach - gimnazjum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Punkt Wychowania Przedszkolnego „Mały Artysta” w Wydminach  

 Nauczyciele przedszkola uznali, że najbardziej odpowiednią ofertą do realizacji w roku 

szkolnym 2013/ 2014 będzie oferta „Techniki uczenia się i metody motywowania dziecka 

do działania”, zaś na lata 2014/2015 w wyniku przeprowadzonej diagnozy, wyrazili chęć 

doskonalenia się w tematyce „Rodzice są partnerami przedszkola”.  

 Przeprowadzone w pierwszym roku, warsztaty pomogły nauczycielom w poznaniu za-

sad budowania systemu motywacji dziecka, sposobu dokonywania wyboru wzmocnień, do-

bierania odpowiednich metod aktywizujących i motywujących dziecko do działania.  
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Warsztaty 

 
Zajęcia otwarte z udziałem rodziców  

„Festyn rodzinny w przedszkolu” 
 

 
Warsztaty dla rodziców : 

 „Co zamiast klapsa” 
 

 Drugi rok doskonalenia nauczycieli był 

ukierunkowany na poznanie metod motywowa-

nia rodziców do współpracy, zasad współpracy 

z rodzicami, pokonywanie barier utrudniających 

współpracę, budowanie autorytetu, prawidłowej 

komunikacji z dzieckiem i rodzicem. 

 Nauczyciele wykorzystują wiedzę pozy-

skaną podczas szkoleń w pracy zawodowej. 

Przeprowadzony został cykl warsztatów dla 

rodziców na temat problemów wychowawczych 

dziecka w wieku przedszkolnym, opracowali 

i przeprowadzili zajęcia otwarte dla i z udzia-

łem rodziców.  

 Na tablicy „Z życia przedszkola” pokazują swoich podopiecznych w trakcie ich twór-

czych zabaw. Znacznie poprawiła się komunikacja między nauczycielem, a rodzicem.  

 Efektem pracy nauczycieli jest również bank siedmiu najciekawszych scenariuszy zajęć 

z wykorzystaniem metod poznanych na warsztatach oraz plan współpracy z rodzicami. 
 

 

 Szkoła Podstawowa w Talkach  

 „Techniki i metody motywujące do nauki”, to oferta realizowana przez szkołę w roku 

szkolnym 2013/2014. Wybierając tą tematykę, nauczyciele postawili sobie za cel zwiększenie 

efektywności procesów edukacyjnych poprzez poszerzenie warsztatu pracy w zakresie metod 

aktywizujących i technik motywujących uczniów do nauki. Efektem przeprowadzonych 

warsztatów były opracowane przez nauczycieli dwa katalogi: „Katalog metod aktywizujących 

i motywujących” oraz „Katalog metod uczenia się”. Od marca do maja przeprowadzone zo-

stały we wszystkich klasach zajęcia dotyczące technik efektywnego uczenia się 

i zapamiętywania. Dodatkowo w czerwcu ze sposobami zapamiętywania zapoznane zostały 

dzieci w oddziale przedszkolnym. Na zajęciach wychowawczych każdy z uczniów prezento-

wał indywidualne sposoby uczenia się. Podsumowaniem zajęć dotyczących sposobów ucze-

nia się, była ankieta skierowana do uczniów na temat „Czy potrafię się uczyć?” Celem ankie-

ty było sprawdzenie w jaki sposób informacje zdobyte podczas zajęć miały wpływ na zmianę 

sposobu myślenia o nauce. Od marca do czerwca nauczyciele na zajęciach stosowali metody 

poznane lub przypomniane w trakcie warsztatów. Efektem ich pracy była teczka 

7 najciekawszych scenariuszy. 

  Metodą projektu uczniowie pracowali podczas zajęć z języka polskiego. Zadaniem było 

przygotowanie komiksu na podstawie fragmentu książki „Matylda” Roalda Dahla. Projekt 
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„Super niania”  

inscenizacja z okazji Święta Rodziny 
 

 
Katyń - pamiętamy 

 

 
Warsztat 

 

wykorzystany był również przy organizacji święta rodziny, zaś finał można było oglądać na 

deskach domu kultury.  

 Na rok 2014/2015 decyzją rady pedagogicznej, wybrana została oferta „Technologie 

informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela – bezpieczny Internet”. Podczas warszta-

tów omawiane były zagadnienia dotyczące wykorzystania programu Excel w pracy nauczy-

ciela, tworzenia efektownych prezentacji multimedialnych. Największym powodzeniem cie-

szyły się zajęcia dotyczące tablic multimedialnych.  

 Nauczyciele zaplanowali w harmonogramie opracowanie Katalogu stron i programów 

edukacyjnych przydatnych w pracy nauczyciela szkoły podstawowej oraz przygotowanie cie-

kawej prezentacji multimedialnej. Harmonogram jest w trakcie realizacji. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Zelkach 

 Na podstawie przeprowadzonego z radą pe-

dagogiczną warsztatu diagnostyczno -

rozwojowego, wyłoniony został obszar do rozwoju 

na rok szkolny 2013/2014. Wszyscy uczestniczący 

spotkania jednomyślnie podjęli decyzję o realizacji 

oferty „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces 

edukacyjny”. 

 Plan szkolenia zakładał, że po zakończeniu 

szkolenia uczestnik będzie wiedział, jak zdiagno-

zować ucznia ze względu na jego preferencje sen-

soryczne i profil dominacji półkul mózgowych, 

a także będzie umiał wspomóc ucznia w procesie 

nauczania/uczenia się. 

 Po odbytych warsztatach nauczyciele w codziennej pracy wykorzystywali poznane me-

tody. Przeprowadzone zostały cztery lekcje otwarte dla nauczycieli i rodziców, a scenariu-

sze lekcji były zaczątkiem teczki najciekawszych zajęć prowadzonych w szkole. Opracowane 

został również materiały dotyczące rozpoznawania indywidualnych strategii uczenia się.  

 W akademii szkolnej (12 04.2014r.) poświęconej obchodom „Zbrodni Katyńskiej”, po-

szczególne role zostały przydzielone wg. rozpoznanych predyspozycji uczenia się. 

 Wiedza zdobyta podczas warsztatów pomogła nauczycielom w umiejętnym formułowa-

niu informacji zwrotnej na temat wyników edukacyjnych w dialogu z rodzicem podczas in-

dywidualnych spotkań, jak i ogólnych zebrań z opiekunami dzieci. 

 W kwietniu przeprowadzony został przez pracownika Poradni Psychologiczno -

Pedagogicznej w Giżycku warsztat dla rodziców dotyczący sposobów motywowania dziecka 



9 

 

 
„Witaj w Europie” – lekcja w klasie „0” 

 

 
„Słowniki jako źródło informacji”  

lekcja w klasie 6 
 

 
Warsztat 

 
„Morze” klasa „0" 

 

 
Warsztaty prowadzone przez  
pracownika PPP w Giżycku 

 

 
„Witaj w Europie” – lekcja w klasie 3 

 

do nauki. Kontynuacją warsztatu było spotkanie z radą pedagogiczną. Tematem spotkania 

była: „Efektywna współpraca nauczyciela i rodzica gwarancją sukcesu edukacyjnego dziec-

ka”.  

 W ramach współpracy z Powiatową Biblioteką Pedagogiczną zarówno nauczyciele, jak 

i rodzice mieli możliwość zapoznania się z literaturą dotyczącą technik uczenia się i metod 

motywowania dziecka do nauki. 

Warsztat diagnostyczno-rozwojowy przeprowadzony w roku szkolnym 2014/2015 

wskazał, że najbardziej adekwatną do realizacji ofertą na ten rok była oferta „Jak i po co 

prowadzić ewaluację wewnętrzną”. Nauczyciele w trakcie warsztatów opracowali projekt 

i narzędzia do ewaluacji wewnętrznej w dwóch obszarach. Od marca do kwietnia przeprowa-

dzili zaplanowane badania. Końcowy raport został opracowany maju. Na czerwiec przewi-

dzieli przedstawienie wybranych wniosków z ewaluacji wewnętrznej na spotkaniu z rodzica-
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Warsztat 

 
„Inny nie znaczy gorszy”-  

lekcja języka polskiego 
 

mi. Należy nadmienić iż dzięki ogromnej kompetencji eksperta prowadzącego warsztat tak 

trudne zagadnienie, jak ewaluacja stało się zrozumiałe, a nauczyciele zobaczyli sens prowa-

dzenia takiego badania nie tylko w stosunku do pracy całej szkoły, ale i indywidualnie w trak-

cie codziennych zajęć.  

 
Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich – szkoła podstawowa  

 Zwiększenie udziału uczniów w dosko-

nalenie procesów edukacyjnych zachodzących 

w szkole, pobudzenie wśród nich większej 

odpowiedzialności za powierzone zadania, 

wdrożenie do pracy zespołowej. Takie zagad-

nienia wyłoniono podczas warsztatu diagno-

stycznego na spotkaniu z radą pedagogiczną. 

Zespół zadaniowy do RPW zauważył również 

potrzebę zwiększenia efektywności pracy 

samorządu uczniowskiego, aby pobudzić 

uczniów do demokracji, samorządności i od-

powiedzialności. Wszyscy nauczyciele wyra-

zili chęć podniesienia swoich kompetencji w zakresie metod i technik aktywizujących oraz 

motywujących ucznia na zajęciach lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych. Na tak sformułowane 

potrzeby nauczycieli najlepiej odpowiadała oferta „Uczeń aktywny uczestnik procesu ucze-

nia się”. 

 Wiedza zdobyta podczas warsztatów pomo-

gła w opracowaniu harmonogramu działań angażu-

jących uczniów w doskonalenie procesów eduka-

cyjnych. Nauczyciele motywowali uczniów do 

angażowania się w prowadzenie zajęć wychowaw-

czych. Efektem tych działań były zajęcia przygo-

towane i prowadzone przez wychowanków na na-

stępujące tematy: „Mój idol”, „Wielcy Polacy”, 

„Palcem po mapie – wakacyjne marzenia”. Usta-

lono z uczniami, aby raz w miesiącu samodzielnie 

realizowali jedną godzinę wychowawczą na intere-

sujący ich temat. 

Na szczególną uwagę zasługują zmiany jakie zostały wprowadzone w ordynacji wyborczej 

i pracy Samorządu Uczniowskiego. Celem tych działań było rozwijanie wśród uczniów po-

stawy obywatelskiej, uczenie odpowiedzialności za swoje decyzje i najbliższe otoczenie. 

Zwiększenie świadomości odpowiedzialnego głosowania, potrzeb i interesów wspólnoty jaką 

jest szkoła. 

Nauczyciele wykorzystując metody z warsztatów pomagają uczniom w prowadzeniu 

gazetki szkolnej pt. „Szkolne Gadu Gadu…”, motywują do podejmowania różnorodnych 

działań na rzecz szkoły i środowiska. Na stronie internetowej szkoły funkcjonuje elektronicz-

na wersja gazetki.  

 Mając na uwadze dzielenie się wiedzą, przeprowadzono dwie lekcje otwarte dla na-

uczycieli i rodziców. Opracowano siedem scenariuszy zajęć z wykorzystaniem metod pozna-

nych na warsztatach, które mogą być inspiracją dla innych lub początkujących nauczycieli.

 „Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej” jest obsza-

rem doskonalenia wybranym przez nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015. Umiejętności 

nabyte podczas warsztatów pozwoliły na pogłębioną analizę oferty edukacyjnej w kontekście 

podstawy programowej. Podczas warsztatów opracowano dwa projekty ewaluacyjne dotyczą-
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Lekcja historii 

  

ce realizacji podstawy programowej, narzędzia do badania oferty edukacyjnej w kontekście 

realizacji podstawy programowej. Zespoły badawcze przeprowadziły i opracowały badania 

wybranych obszarów, wyniki przedstawione zostały w formie raportu, którym w czerwcu 

została zapoznana rada pedagogiczna. Nauczyciele w większym stopniu zaczęli wykorzysty-

wać technologie informacyjno-komunikacyjne podczas prowadzonych zajęć. Przeprowadzono 

zajęcia otwarte dla nauczycieli z wykorzystaniem tablic multimedialnych i programów edu-

kacyjnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich – gimnazjum 

 „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” taki był wybór oferty doskona-

lenia nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014. Efektem przeprowadzonego warsztatu było 

nabycie umiejętności w zakresie metod aktywizujących i motywujących uczenia do nauki ze 

względu na cele i treści nauczanego przedmiotu, dobrej komunikacji z uczniem i jego rodzi-

cem, sporządzania notatek, zapamiętywania nowych treści, planowania pracy. 

Wiedza zdobyta podczas warsztatów pozwoliła nauczycielom na opracowanie dwóch 

katalogów: „Katalog metod aktywizujących i motywujących” oraz „Katalog uczenia się”. 

Przeprowadzone zostały trzy lekcje otwarte dla nauczycieli, mające na celu dzielenie się wie-

dzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, a także pokazanie w praktyce szkolnej zasto-

sowanie poznanych podczas warsztatów narzędzi. 

 We wszystkich klasach gimnazjalnych odbyły się zajęcia dotyczące technik efektywne-

go uczenia się i zapamiętywania. Aby zwiększyć motywację dziecka do nauki niezbędna jest 

współpraca na linii nauczyciel / rodzic. Rodzice mogą wspomagać nauczyciela w wypełnianiu 

zadań edukacyjnych, są partnerami, a wspólnym celem jest sukces dziecka. W tym celu na-

uczyciele przeprowadzili warsztat dla rodziców „Motywowanie dziecka do nauki”. Rodzicom 

bardzo odpowiadała warsztatowa forma spotkania prowadzona przez nauczycieli, którzy na 

co dzień uczą ich dzieci.  

 W ramach realizowanego projektu w roku 

szkolnym 2014/2015 nauczyciele zdecydowali 

o wyborze oferty „Nauczyciel 45+”. Swoją decy-

zję argumentowali tym, że posiadają niewystarcza-

jącą wiedzę praktycznego wykorzystania możli-

wości, jakie oferują tablice interaktywne, a techno-

logie informacyjno - komunikacyjne są zbyt rzad-

ko wykorzystywane podczas prowadzonych zajęć. 

Choroby gardła, stres, zmęczenie psychofizyczne 

w znacznym stopniu mają wpływ na zmniejszenie 

motywacji do pracy. Zależy im również na budo-

waniu dobrych relacji w zespole nauczycielskim. 
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„Jak motywować dziecko”  

warsztat dla rodziców 
 

 
Warsztaty z emisji głosu 

 
Warsztaty 

 

 Dzięki warsztatom przeprowadzonych przez ekspertów, jak i pracowników poradni psy-

chologiczno-pedagogicznej w Giżycku, nauczyciele wykorzystują w pracy lekcyjnej i poza-

lekcyjnej tablice interaktywne i inny sprzęt multimedialny będący na wyposażeniu szkoły, 

przygotowują atrakcyjne prezentacje multimedialne. Znane są im również zasady prawidło-

wej emisji głosu i niwelowania stresu. Zdobytą wiedzę stosują w pracy z uczniami . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół Szkól Ogólnokształcących w Wydminach – gimnazjum 

Podczas diagnozy potrzeb placówki 

nauczyciele stwierdzili, że korzystają z róż-

nych technik i metod nauczania, ale ich do-

bór nie zawsze jest odpowiedni do celów 

i potrzeb uczniów na poziomie gimnazjum. 

Zwrócili również uwagę na słabą motywację 

uczniów do nauki i nieznajomość metod 

efektywnego uczenia się. Ofertą, która najle-

piej odpowiadała ich potrzebom, była oferta 

nt. „Techniki uczenia się i metody motywu-

jące do nauki”  
Plan przeprowadzonego w roku 

2013/2014 szkolenia zakładał zwiększenie 

efektywności procesów edukacyjnych, po-

przez poszerzenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie metod aktywizujących i technik 

motywujących uczniów do nauki. Poznanie wybranych strategii motywacyjnych uczniów.  

Nauczyciele opracowali dwa katalogi: „Katalog metod aktywizujących i motywujących” 

oraz „Katalog uczenia się”. Z obu katalogów mogą korzystać zarówno nauczyciele, jak 

i uczniowie. Od marca do kwietnia przeprowadzone zostały, we wszystkich klasach gimna-

zjalnych, lekcje wychowawcze dotyczące technik efektywnego uczenia się. 

W kwietniu nauczyciele - wychowawcy przeprowadzili szkolenie dla rodziców na temat 

motywowania dziecka do nauki. W tym samym miesiącu został przeprowadzony konkurs na 

najlepszą prezentację multimedialną na temat „Technik uczenia się”. Konkurs skierowany był 

do uczniów klas 1 – 3 gimnazjum. Celem konkursu było rozbudzenie i pogłębienie zaintere-

sowania uczniów technikami uczenia się. Nauczyciele w zespołach przedmiotowych opraco-

wali pięć przykładowych scenariuszy z wykorzystaniem metod poznanych lub przypomnia-

nych na warsztatach. Teczka scenariuszy jest nieoceniona pomocą dla wszystkich nauczycieli 

rozpoczynających pracę w zawodzie nauczyciela.  

W roku szkolnym 2014/2015 nauczyciele w wyniku przeprowadzonej diagnozy zdecy-

dowali o realizacji oferty „Technologie informacyjno – komunikacyjne w pracy nauczyciela 
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Warsztaty 

 

 
Materiały przygotowane przez nauczycieli  

 

– bezpieczny Internet” Zwrócili szczególną uwagę na większe wykorzystanie w pracy dydak-

tycznej tablic multimedialnych oraz arkuszy kalkulacyjnych. Zauważyli również, że poznanie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych pozwoli na znaczne wzbogacenie warsztatu pracy 

każdego nauczyciela, a tym samym podniesie jakości pracy całej szkoły.  

Nauczyciele opracowali wykaz przydatnych stron Internetowych w pracy nauczyciela 

gimnazjum. Przeprowadzone zostały zajęcia z zastosowaniem tablic multimedialnych. W ze-

społach przedmiotowych opracowane zostały scenariusze zajęć wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. Opracowane scenariusze dołączone zostały do ubiegłorocz-

nej teczki scenariuszy. Przygotowana została prezentacja wyników próbnych egzaminów 

gimnazjalnych. Podczas warsztatów nauczyciele opracowali elektroniczną wersję dziennika 

frekwencji uczniów na zajęciach. Podczas zajęć wychowawczych uczniowie zostali zapozna-

ni ze świadomym i bezpiecznym korzystaniem z Internetu. Odbyło się również spotkanie 

z Policjantem nt. „Bezpieczny Internet – bezpieczeństwo w Internecie” 
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Opracowanie harmonogramu  

Przedszkole „Bajka” 

 
Diagnoza potrzeb (metaplan)  

 SP Rydzewo 

 
Diagnoza potrzeb (metaplan) 

SP Staświny 

 
Diagnoza potrzeb („rybi szkielet”)  

 przedszkole „Koralik” 

SORE – Ewa Ambroch 
 

 Przedszkole „Bajka” w Giżycku  

 Przedszkole Niepubliczne „Koralik” w Giżycku 

 Przedszkole Samorządowe w Zespole Placówek Oświatowych w Miłkach 

 Szkoła Podstawowa w Rydzewie 

 Szkoła Podstawowa w Staświnach 

 Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku 

 
 

Lata 2013/2015, to w szkołach i przedszkolach powiatu giżyckiego okres realizacji 

projektu „SORE działają w szkole – nowy model systemu doskonalenia nauczycieli  

w powiecie giżyckim”. Kompleksowe wspomaganie rozwoju placówek obejmowało 

następujące etapy: diagnoza, planowanie zmian, szkolenia prowadzone przez ekspertów 

zewnętrznych, wdrażanie i monitorowanie zaplanowanych działań, określenie rekomendacji 

do pracy w następnym roku szkolnym. Na wszystkich etapach realizacji projektu 

nauczycielom towarzyszył szkolny organizator rozwoju edukacji. 

Bardzo istotnym elementem dla całego procesu było dokładne określenie potrzeb 

szkoły lub przedszkola. Rzetelna, aktywizująca całą radę pedagogiczną, diagnoza 

gwarantowała zaangażowanie nauczycieli, a co za tym idzie zadowolenie i satysfakcję  

z przeprowadzonych działań.  

Trudnego zadania podjęły się zespoły zadaniowe (w mniejszych placówkach były to 

całe rady pedagogiczne), które w trakcie warsztatu diagnostyczno-rozwojowego dokonały 

pogłębionej analizy wybranego obszaru, określiły cele realizacji Rocznego Planu 

Wspomagania, tematykę szkoleń oraz harmonogram działań na cały rok szkolny. Był to – 
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Diagnoza potrzeb („rybi szkielet”)  

przedszkole w Miłkach 

 
Opracowanie harmonogramu – ZSEiI 

 
Dzień bohatera literackiego-  

„Kubuś Puchatek” 

obok diagnozy - bardzo ważny moment realizacji projektu, ponieważ wyznaczał kierunek 

doskonalenia i pracy nauczycieli na cały rok szkolny.  

Na jakość szkoleń i efekty podejmowanych działań wpływ miało wiele czynników: 

profesjonalizm eksperta, zaangażowanie nauczycieli i chęć do wprowadzania zmian, 

zrozumienie przez rady pedagogiczne istoty projektu.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Bajka w Giżycku 

Formy i metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym, agresywnym, nieśmiałym, 

z zaburzoną motoryką, koordynacją wzrokowo-ruchową, spostrzeganiem słuchowym, 

zaburzoną koncentracją uwagi - to obszar do rozwoju wybrany przez radę pedagogiczną 

Przedszkola „Bajka” w roku szkolnym 2013/2014. W ramach wybranej oferty „Praca 

z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” nauczyciele zwrócili uwagę na 

pracę z dzieckiem w dużej grupie, współpracę z rodzicami oraz integrację dzieci ze s.p.e 

z rówieśnikami. W trakcie roku szkolnego nauczyciele opracowali scenariusze zajęć 

indywidualnych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci, odbyły się zajęcia na 

podstawie bajek terapeutycznych, zajęcia w grupach oparte na historyjkach i opowiadaniach 

o tematyce poszanowania odmienności. Dużym przeżyciem dla dzieci był cykl imprez 

służących integracji społeczności przedszkola pod hasłem „Dzień Bohatera Literackiego”. 

Systematycznie w trakcie roku szkolnego odbywały się spotkania nauczycieli w celu 

wymiany doświadczeń, omówienia problemów pojawiających się w codziennej pracy 

z dzieckiem ze s.p.e. Roczny plan wspomagania przedszkola realizowany był przy udziale 

Biblioteki Pedagogicznej. Nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z najnowszą literaturą 

dotyczącą pracy z dziećmi nadpobudliwymi, nieśmiałymi, agresywnymi, rodzice zaś 

otrzymali wykaz książek na temat 

”Wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym” 

opracowany na bazie zbiorów biblioteki. 

Za wartość dodaną, którą zyskało 

przedszkole w wyniku uczestnictwa w projekcie 

należy uznać zdobycie „Zielonej Flagi”. Dzięki 

wsparciu i motywacji ze strony eksperta 

nauczyciele podjęli - uwieńczone sukcesem 

starania - o przyznanie certyfikatu. 

W roku szkolnym 2014/2015 rada 

pedagogiczna jednogłośnie uznała za zasadny 

wybór tematu doskonalenia - „Jak i po co 

prowadzić ewaluację wewnętrzną?” W trakcie 
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Warsztaty z ekspertem – etapy ewaluacji 

 

 
Metoda zbierania danych –„Róża wiatrów” 

 
Zajęcia otwarte dla rodziców – „Krasnoludki” 

szkolenia omówiono prawne regulacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej w placówce, 

planowanie ewaluacji, tworzenie projektów, konstruowanie narzędzi badawczych, zasady 

sporządzania raportu, wykorzystanie ewaluacji w doskonaleniu pracy przedszkola. 

Nauczyciele bardzo wysoko ocenili wiedzę i przygotowanie merytoryczne eksperta.  

Efektem procesu doskonalenia było  

 pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat istoty ewaluacji i możliwości jej wykorzy-

stania w planowaniu pracy placówki, 

 poznanie metod, narzędzi i procedur przydatnych w tworzeniu projektu ewaluacji, 

 przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej w wybranym obszarze zgodnie  

z procedurami i przy wykorzystaniu alternatywnych metod badawczych.  
 

 

 

Przedszkole „Koralik” w Giżycku 

W roku szkolnym 2013/2014 Przedszkole „Koralik” realizowało ofertę „Rodzice są 

partnerami przedszkola”. Za główny cel rada pedagogiczna uznała zbudowanie między 

przedszkolem a rodzicami partnerskich relacji nastawionych na współpracę w zakresie 

wspierania rozwoju dziecka. Zagadnienia realizowane na warsztatach dotyczyły m.in. 

prawidłowych zasad współpracy z rodzicami, budowania autorytetu i zaufania wychowawcy, 

diagnozowania oczekiwań rodziców wobec przedszkola/nauczycieli, form współpracy 

nauczyciela z rodzicami, komunikacji z rodzicem w kontakcie indywidualnym i grupowym, 

poznania zasad efektywnego prowadzenia spotkań z rodzicami, kształtowania umiejętności 

skutecznego motywowania rodziców do współpracy. 

W ramach realizacji Rocznego Planu 

Wspomagania wypracowano narzędzia do 

diagnozy potrzeb i oczekiwań rodziców, 

opracowano scenariusze spotkań z rodzicami, 

powstał plan współpracy placówki 

z rodzicami. Dla dzieci i rodziców atrakcją 

były zajęcia otwarte, zajęcia „Rodzice w roli 

ekspertów” oraz spotkania pod hasłem 

„Poznajemy zawody naszych rodziców”. 

W realizacji Rocznego Planu Wspomagania 

uczestniczyła Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Giżycku – pedagog z PPP 

przeprowadził warsztat dla rodziców 

dotyczący dojrzałości szkolnej dzieci. 
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Warsztaty - Zabawy teatralne 

 
Spotkanie z pracownikiem Straży Gminnej 

 
„Dzień Sportu w Przedszkolu” 

Uczestnicy warsztatu mieli możliwość zapoznania 

się z literaturą poświęconą dojrzałości szkolnej oraz 

problemom wychowawczym dziecka w wieku 

przedszkolnym, zaprezentowaną przez Powiatową 

Bibliotekę Pedagogiczną. 

Ankieta dla rodziców dotycząca form 

i metod współpracy przeprowadzona na 

zakończenie roku szkolnego wykazała, że rodzice 

są zadowoleni z proponowanych działań, 

pozytywnie oceniają atmosferę panującą 

w przedszkolu, aktywnie uczestniczą w życiu 

przedszkola.  

Rok szkolny 2014/2015 w „Koraliku”, to czas realizacji oferty „Techniki uczenia się 

i metody motywujące do nauki”. Spotkania z ekspertem dotyczyły m.in. nowatorskich 

metod pracy w zakresie przygotowania dziecka do nauki czytania i pisania, edukacji 

matematycznej, ciekawych zabaw muzyczno-ruchowych i technik plastycznych 

rozwijających kreatywność dziecka, nowych form zabaw teatralnych. W trakcie warsztatów 

nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z ofertą Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej – 

odbył się przegląd literatury dotyczącej zasad pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. 

Metody poznane na szkoleniu stosowane są na zajęciach we wszystkich grupach. Rodzice 

przedszkolaków uczestniczyli w spotkaniu z psychologiem z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, poświęconym spójności działań przedszkola i domu rodzinnego dziecka, 

kreatywnej zabawie z dzieckiem, pracy z dzieckiem w domu. 

 

Przedszkole Samorządowe w ZPO w Miłkach 

Dyrektor i nauczyciele zwrócili uwagę na fakt, że współpraca z instytucjami 

i organizacjami działającymi w środowisku znacząco wpływa na rozwój edukacyjny 

i społeczny dzieci. Stwierdzili, że istnieje potrzeba wzmocnienia i uatrakcyjnienia form 

współpracy przedszkola ze środowiskiem lokalnym, zwiększenia ilości kontaktów 

z placówkami działającymi na terenie Miłek. Istotne jest określenie zasobów i potrzeb 

środowiska lokalnego i opracowanie ujednoliconego systemu działań w tym zakresie. 

W związku z tym rada pedagogiczna podjęła decyzję o wyborze oferty na rok szkolny 

2013/2014: „Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym”. Całoroczna praca 

nauczycieli zaowocowała m.in. opracowaniem „Programu współpracy przedszkola ze 

środowiskiem lokalnym w zakresie bezpieczeństwa”. W ramach działań ujętych w programie 

przedszkolaki miały okazję spotkać się z pracownikami Biblioteki Gminnej, biblioteki 

szkolnej, pielęgniarką, policjantem, pracownikiem Straży Gminnej. Wiele pozytywnych 

emocji wywołał Dzień otwarty pod hasłem "Dzień Sportu w Przedszkolu”, w którym wzięły 

udział dzieci, rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele Straży Pożarnej, Straży Gminnej 

i Ośrodka Kultury. 

 



18 

 

 
Zajęcia otwarte - grupa 

 
„Jasełka” z udziałem rodziców 

Drugi rok realizacji projektu w Przedszkolu w Miłkach, to kontynuacja tematyki 

dotyczącej współpracy ze środowiskiem. Rada pedagogiczna jednogłośnie opowiedziała się 

za wyborem oferty „Rodzice są partnerami przedszkola”. Efekty pracy nad wybranym 

tematem, to m.in. zajęcia otwarte angażujące rodziców, akcja „Rodzice czytają dzieciom”, 

zbadanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola oraz inscenizacja teatralna z udziałem 

rodziców, która na stałe wpisze się w kalendarz działań przedszkola. Nauczyciele widzą 

również potrzebę wspierania rodziców w realizowaniu funkcji wychowawczej, konieczność 

spójności między zasadami respektowanymi w przedszkolu, a systemem wychowawczym 

w domu rodzinnym dziecka. Między innymi temu problemowi poświęcone było spotkanie 

zainteresowanych rodziców z pedagogiem Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne 

 

Szkoła Podstawowa w Rydzewie 

W wyniku wnikliwej analizy potrzeb placówki, Dyrektor i nauczyciele Szkoły 

Podstawowej w Rydzewie jako cel doskonalenia w roku szkolnym 2013/2014 wskazali 

zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych, m.in. poprzez poszerzenie warsztatu 

nauczycieli w zakresie technik nauczania i metod motywowania do nauki, podniesienie 

kompetencji uczniów w zakresie technik uczenia się, zwiększenie udziału rodziców 

w procesie motywowania dzieci do nauki. Roczny plan wspomagania dla szkoły powstał 

w oparciu o ofertę „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”. Zagadnienia 

realizowane na warsztatach dotyczyły m.in. motywujących sposobów prowadzenia lekcji, 

zasad efektywnego nauczania poszczególnych przedmiotów, metod budowania 

zaangażowania uczniów do osiągania wysokich wyników, technik efektywnego uczenia się, 

umiejętności ułatwiających współpracę z rodzicami. 

Efekty realizacji RPW to przeprowadzenie lekcji otwartych z wykorzystaniem metod 

motywujących uczniów do pracy, opracowanie zestawu ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej 

do wykorzystania na lekcjach ze wszystkich przedmiotów, przeprowadzenie lekcji 

wychowawczych w kl. 4-6 poświęconych technikom uczenia się. Uczniowie 

kl. 5 uczestniczyli w konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną dotyczącą 

sposobów uczenia się, kl. 4 opracowała ulotkę na temat technik uczenia się. W szkole odbyły 

się 2 prezentacje literatury przygotowane przez pracownika Biblioteki Pedagogicznej. Podjęto 

również działania skierowane do rodziców. Byli oni uczestnikami spotkania dotyczącego 

sposobów motywowania dzieci do nauki prowadzonego przez pedagoga z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 
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Lekcja przyrody 

 
Lekcja języka polskiego 

 
Lekcja ekspercka z elementami OK 

 
Literatura przedmiotu na warsztatach 

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Rydzewie stosują w swojej pracy nowoczesne 

metody nauczania, szukając jednocześnie nowych rozwiązań, aby pomagać uczniom osiągnąć 

sukces edukacyjny. Rada Pedagogiczna uznała za słuszne wprowadzenie elementów systemu 

oceniania kształtującego, który zwiększy motywację uczniów do nauki i przyczyni się do 

osiągania lepszych wyników nauczania. W roku 2014/2015 wybrano ofertę „Ocenianie 

kształtujące”.  

Efektem procesu doskonalenia było poszerzenie wiedzy nauczycieli w zakresie strate-

gii oceniania kształtującego i wprowadzenie zmian do praktyki szkolnej: opracowanie toku 

lekcji z elementami OK, stosowanie elementów oceniania kształtującego na wszystkich 

przedmiotach, „dobra praktyka” –przeprowadzenie przez nauczyciela lekcji otwartej opartej 

na OK. Inspirującym doświadczeniem była lekcja języka polskiego prowadzona przez eksper-

ta – nauka liczebników z zastosowanym pytaniem kluczowym: Co ma wspólnego liczebnik 

z literaturą? a jubilat z solenizantem? wzbudziła zainteresowanie nauczycieli i entuzjazm 

uczniów. Z zasadami nowego systemu oceniania zapoznani zostali rodzice. 
 

Szkoła Podstawowa w Staświnach 

W roku szkolnym 2013/2014 rada pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Staświnach 

w ramach projektu doskonalenia nauczycieli przyjęła do realizacji ofertę „Techniki uczenia 

się i metody motywujące do nauki”. Na spotkaniu rady pedagogicznej dyrektor 

i nauczyciele zwrócili uwagę na potrzebę większego aktywizowania i motywowania uczniów 

do osiągania wysokich wyników. Zauważyli, że uczniowie posiadają niewystarczającą wiedzę 

dotyczącą technik efektywnego uczenia się. Istotne jest również zaangażowanie rodziców 

w proces motywowania dzieci do nauki. 

Działania, które podjęto w ramach realizacji Rocznego Planu Wspomagania dla szko-

ły, to m.in.: zajęcia dla uczniów kl. 4-6 dotyczące technik uczenia się, lekcje wychowawcze 

„Jak się uczę?” prowadzone przez uczniów, rozszerzenie istniejącego w szkole „Banku metod 
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Lekcja dotycząca technik uczenia się 

 
Lekcja „Niebezpieczeństwo w sieci” 

 
Warsztaty - TIK w pracy nauczyciela 

aktywizujących”. Metody aktywizujące są wykorzystywane przez nauczycieli, zarówno pod-

czas lekcji (powstało 13 scenariuszy zajęć), jak i przy realizacji projektów i imprez szkolnych 

(np. „Lekcje z natury”, obchody I Dnia Wiosny, Dnia Ziemi). Zorganizowano zebranie z ro-

dzicami dotyczące motywowania i sposobów uczenia się, przeprowadzono pogadanki dla 

rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej i czwartej: „Jak przygotować 

dziecko do klasy I?” i „Jak motywować dziecko do nauki?” 

Na etapie diagnozy potrzeb szkoły w ro-

ku szkolnym 2014/2015 nauczyciele opowie-

dzieli się za pogłębieniem swojej wiedzy w za-

kresie technologii komputerowych. RPW dla 

szkoły został opracowany w oparciu o ofertę 

„Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyj-

nych – bezpieczny Internet”. Wiedza eksperta 

i sposób przekazania informacji zostały ocenio-

ne przez uczestników bardzo wysoko. Nauczy-

ciele poznali możliwości wykorzystania tablicy 

interaktywnej w różnych sytuacjach dydaktycz-

nych, stosują technologie komputerowe na 

wszystkich przedmiotach oraz zajęciach specja-

listycznych –logopedycznych i korekcyjno-

kompensacyjnych. Zwrócono uwagę na bezpie-

czeństwo korzystania z Internetu – prezentacja 

multimedialna „Niebezpieczeństwo w sieci” 

stanowiła podbudowę lekcji wychowawczej dla 

kl. 4-6. Dokonano ewidencji programów mul-

timedialnych, które posiada szkoła, opracowano 

katalog stron internetowych przydatnych 

w pracy nauczyciela. 

W czasie realizacji projektu doskonalenia 

w szkole odbyły się prezentacje literatury 

związanej z wybranymi przez radę 

pedagogiczną ofertami: 

 aktywizujące metody pracy z uczniem, 

sposoby motywowania do nauki, efek-

tywna praca z uczniem, techniki uczenia 

się 

 wykorzystanie multimediów w edukacji, 

bezpieczne korzystanie z Internetu, za-

grożenia w cyberprzestrzeni 

 

 

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku 

Obszar doskonalenia przyjęty do realizacji w roku szkolnym 2013/2014 w ZSEiI 

w Giżycku dotyczył Edukacyjnej Wartości Dodanej i możliwości jej wykorzystania w plano-

waniu pracy szkoły. Szkolenia realizowane w ramach oferty „Wykorzystanie EWD w ewa-

luacji wewnętrznej szkoły” poszerzyły wiedzę nauczycieli w zakresie koncepcji EWD, wy-

korzystania wyników egzaminów zewnętrznych do identyfikacji kluczowych dla szkoły pro-

blemów w nauczaniu, oceny jakości kształcenia i procesów edukacyjnych w szkole na pod-
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Edukacyjna Wartość Dodana – warsztaty 

 
Raport opracowany przez nauczycieli 

 

 
Lekcje wychowawcze  

dotyczące uzależnienia od Internetu 

stawie wyników i analiz, planowania rozwoju szkoły pod kątem wykorzystania informacji 

o EWD. Nauczyciele wysoko ocenili wiedzę i przygotowanie merytoryczne eksperta.  

Efekty pracy nad wybranym obszarem to:  

 powołanie Zespołu ds. EWD,  

 opracowanie przez zespół raportu z wynikami i wnioskami dotyczącymi 4-letnich wskaź-

ników EWD dla szkoły oraz jednorocznego wskaźnika EWD dla matury z matematyki, 

 przedstawienie raportu całej radzie pedagogicznej,  

 określenie przedmiotu do ewaluacji,  

 analiza i modyfikacja planu ewaluacji wewnętrznej. 

W drugim roku realizacji projektu, po wnikliwej analizie potrzeb placówki, rada peda-

gogiczna wybrała obszar do rozwoju związany z wychowawczą sferą pracy szkoły – „Wspie-

ranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła”. Jako cel Rocznego Planu Wspoma-

gania, Dyrektor i nauczyciele przyjęli zbudowanie kompleksowego wsparcia dla wychowaw-

ców, poprawę funkcjonowania klas i pojedynczych uczniów w sferze wychowawczej oraz 

lepszą współpracę wychowawców z uczniami i rodzicami.  

Tematyka szkoleń skupiała się wokół zagadnień związanych z problemami przemocy, 

uzależnień, sposobów radzenia w sytuacjach trudnych, dyscypliny w klasie, umiejętności 

rozwiązywania konfliktów, kompetencji komunikacyjnych nauczycieli. Z dużym zaintereso-

waniem obserwujących nauczycieli i zaangażowaniem uczniów spotkały się lekcje wycho-

wawcze prowadzone przez eksperta, poświęcone zagadnieniom bezpiecznego korzysta-

nia z multimediów. W szkole odbyło się również spotkanie z rodzicami dotyczące funkcjo-

nowania młodzieży w świecie wirtualnym, cyberprzemocy, bezpieczeństwa użytkowników 

sieci.  

Zadania, których podjęli się nauczyciele, to 

zmodyfikowanie dokumentów regulujących pracę 

wychowawczą szkoły – procedur postępowania w 

sytuacjach trudnych systemu oceniania zachowania 

uczniów oraz przeprowadzenie w każdej klasie lekcji 

wychowawczych dotyczących uzależnienia od kom-

putera i Internetu. 

Proces doskonalenia w ZSEiI w ciągu dwóch 

lat realizowany był przy udziale placówki wspierają-

cej - Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżyc-

ku. W szkole odbyły się prezentacje literatury i zbio-

rów audiowizualnych dotyczących specyfiki pracy 

z młodzieżą ponadgimnazjalną, problemów wycho-

wawczych, zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym. 



22 

 

SORE – Małgorzata Czopińska 

 

 Przedszkola – Nr 1, Nr 4, Krasnal 

 Szkoły Podstawowe - Nr 4, Nr 6, Nr 7, Nr 3 

 Gimnazja - Nr 1, Nr 2, Nr 3 

 

 

Przedszkole nr 1 w Giżycku 

W roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu nr 1 w Giżycku realizowana była oferta 

„Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.  

W trakcie konsultacji SORE zaprezentował nowoczesne metody terapii dziecka ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym metody oparte na neurodydaktyce). W ramach 

wsparcia przez Bibliotekę Pedagogiczną przedstawił także związane z tym tematem najnow-

sze pozycje książkowe znajdujące się w bibliotece. Nauczycielom przekazany został wykaz 

stron internetowych na których znajdą najnowsze informacje dotyczące metod terapeutycz-

nych oraz szkoleń. W ramach wsparcia przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 

przedstawione zostały przez terapeutę integracji sensorycznej symptomy nieprawidłowego 

rozwoju dziecka na które powinni zwracać uwagę nauczyciele oraz rodzice. SORE przekazał 

też na potrzeby nauczycieli oraz rodziców broszury dotyczące obowiązków samorządu wobec 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi W trakcie konsultacji SORE zorganizowa-

ne zostało (w ramach wsparcia przez Centrum Organizacji Pozarządowych) spotkanie 

z przedstawicielami COP, którzy przedstawili zasady tworzenia Stowarzyszenia przy Przed-

szkolu. W ramach wspomagania Przedszkola przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną 

zorganizowane zostały warsztaty dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyj-

nymi oraz nauczycieli pracujących z tą grupą dzieci z pedagogiem specjalnym na temat ujed-

nolicenia oddziaływań domu i przedszkola w zakresie rozwoju dziecka. 
W trakcie konsultacji analizowano też wartość realizowanych działań dla nauczycieli. 

Omówiono w jaki sposób nauczyciele wdrażają elementy z warsztatów i konsultacji w swojej 

codziennej pracy. Za najbardziej wartościowe w trakcie wspomagania uznano: 
 nowe metody i formy pracy 

 ugruntowanie wiedzy na temat dzieci ze SPE, rozbudzenie refleksji 

 informacje dotyczące konstruowania Indywidualnych Programów Edukacyjno – Tera-

peutycznych 

 konstrukcja IPET od strony formalnej 

 sposoby pracy z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej 

 metody pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i z zaburzeniami sensomotorycznymi 

 warsztaty praktyczne z wykorzystaniem prostych pomocy 

 warsztaty praktyczne 

 zestaw zabaw dla dzieci mających trudności  

 spotkania z praktykami, którzy dzielili się własnymi doświadczeniami, przeżyciami 

 

Na Ogólnopolskiej Konferencji "SORE uczy się - rola wspomagania na etapie wdro-

żenia i podsumowania RPW" organizowanej w Warszawie w dniach 13-15.03.2014 przez 

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprezentowano dobrą praktykę wsparcia Przedszkola przez in-

stytucje środowiska lokalnego (SOSW, PPP, COP, Bibliotekę Pedagogiczną). 

W roku 2014/2015 w ramach oferty „Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokal-

nym” analizowano zasoby przedszkola oraz potrzeby środowiska lokalnego w zakresie 

współpracy. Określono też mocne i słabe strony placówki oraz opracowano wykaz działań 

innowacyjnych. W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym nauczyciele uczestniczyli 
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w zajęciach terapeutycznych w SOSW poznając nowe metody pracy z dzieckiem. W ramach 

pozyskiwania środków finansowych przez powstałe w Przedszkolu Stowarzyszenie SORE 

przekazał placówce Poradnik o fundacjach w Polsce i realizowanych przez nie konkursach 

grantowych.  

 

 
 

 
 

Instytucje wspierające proces wspomagania nauczycieli w Przedszkolu nr 1 

 

Przedszkole nr 4 w Giżycku  

W roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu nr 4 w Giżycku realizowana była oferta 

„Rodzice są partnerami Przedszkola”. Główny celem realizacji oferty było budowanie pomię-

dzy przedszkolem a rodzicami partnerskich relacji nastawionych na realizację wspólnych 

przedsięwzięć oraz świadomą współpracę w zakresie wspierania rozwoju dzieci. W trakcie 

spotkań z ekspertem dużo czasu poświęcono na budowanie prawidłowych relacji z rodzicami 

a w czasie konsultacji SORE zaprezentowano metody oddziaływania na dziecko w przypadku 

stwierdzonych u niego deficytów. Przedstawione też zostały symptomy nieprawidłowego 

rozwoju dziecka na które powinni zwracać uwagę nauczyciele oraz rodzice. Wspólnie z SO-

RE analizowano wartość realizowanych działań dla nauczycieli. Omówiono też w jaki sposób 

nauczyciele wdrażają elementy z warsztatów i konsultacji w swojej codziennej pracy. Za naj-

bardziej wartościowe elementy w trakcie rocznego wspomagania nauczyciele uznali: 

 wymianę doświadczeń, pomysły koleżanek i ich rady 

 poznanie nowej metody - komunikat JA 

 nowe metody i formy pracy 

 wykazanie jak ważna jest znajomość wzajemnych oczekiwań rodziców i nauczycieli 

 sposoby komunikacji z rodzicami  

 zwrócenie uwagi na swoje nawyki, przyzwyczajenia, których należy unikać 

 ciekawe potraktowanie tematu przez eksperta 

 fachowość eksperta, podawanie dużo praktycznych przykładów z propozycjami roz-

wiązań 

 formę zajęć /warsztaty/ 
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 możliwość autorefleksji 

 miłą atmosfera w czasie zajęć 

 bardzo dobry kontakt prowadzącej z grupą 

 posiłek, kawa, herbata w trakcie warsztatów, konsultacji 

 

W ramach wspomagania Przedszkola przez Bibliotekę Pedagogiczną SORE zaprezen-

tował zestaw pozycji dostępnych w bibliotece z zakresu pracy w Przedszkolu oraz przez ro-

dziców w domu z dzieckiem z zaburzonym rozwojem. 

Na zakończenie rocznego wspomagania przeprowadzona została ankieta dla nauczy-

cieli. 100% nauczycieli stwierdziło, że dzięki uczestnictwu w procesie wspomagania wzrosły 

ich kompetencje we wspieranym obszarze. Jako przykłady wdrożenia treści z warsztatów 

i konsultacji podawali: 

 w codziennej pracy z dziećmi 

 w czasie spotkań z rodzicami 

 dzielę się wiedzą z koleżankami z innych placówek 

 przykładam większą wagę do rozmów z rodzicami 

 wykorzystuję potencjał rodziców 

 przy organizacji wyjazdów, uroczystości /angażuję rodziców wykorzystując ich zdol-

ności, wiedzę i kompetencje 

 lepszy sposób komunikacji z rodzicami /dowartościowanie rodzica/ 

 zwrócenie uwagi na oczekiwania rodzica wobec przedszkola 

 rozwiązywanie z rodzicami zaistniałych problemów z dziećmi 

 konsultacje z rodzicami, zebrania grupowe, kontakty indywidualne 

 

W roku 2014/2015 w ramach oferty „Współpraca nauczycieli w prowadzeniu proce-

sów edukacyjnych” nauczyciele nabywali umiejętności praktycznego stosowania wiedzy oraz 

metod pracy w zakresie wspólnej, skutecznej organizacji procesów edukacyjnych. Analizo-

wano też zagadnienia związane z efektywnością pracy zespołowej i barierami w komunikacji 

w ramach zespołu. 

 

Przedszkole Krasnal w Giżycku 

W roku 2014/2015 w ramach oferty „Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokal-

nym” analizowano zasoby przedszkola oraz potrzeby środowiska lokalnego w zakresie 

współpracy. Określono też mocne i słabe strony placówki oraz opracowano wykaz działań 

innowacyjnych. Wypracowano kalendarz imprez w których Przedszkole będzie brało udział 

w następnych latach szkolnych. W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym nauczycie-

le uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych w SOSW poznając nowe metody pracy z dziec-

kiem. Przy pomocy SORE założono profil przedszkola na Facebooku dzięki któremu środo-

wisko lokalne będzie mogło zapoznać się z działaniami realizowanymi przez Przedszkole. 

W ramach wspomagania Przedszkola przez Bibliotekę Pedagogiczną SORE zaprezentował 

zestaw pozycji dostępnych w bibliotece z zakresu promocji placówki oświatowej w środowi-

sku lokalnym. Wspólnie z SORE analizowano wartość realizowanych działań dla nauczycieli. 

Omówiono też w jaki sposób nauczyciele wdrażają elementy z warsztatów i konsultacji 

w swojej codziennej pracy. 
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Konsultacje z ekspertem 

 

 
Wystawka publikacji związanych z ofertą  

w ramach wsparcia realizowanego  

przez Bibliotekę Pedagogiczną 
 

 
  

Szkoła Podstawowa nr 3 w Giżycku 

 W roku 2014/2015 nauczyciele wybrali ofertę „Praca z uczniem ze specjalnymi po-

trzebami edukacyjnymi”. W trakcie warsztatów, oraz konsultacji przedstawiono funkcjono-

wanie w zespole klasowym dzieci z ADHD, nadpobudliwością, zaburzeniami zachowania, 

autyzmem oraz organizacja procesu dydaktycznego z zespołem klasowym, w którym są dzie-

ci z różnego rodzaju zaburzeniami zakłócającymi przebieg zajęć. Wypracowywano metody 

reagowania na „zachowania aspołeczne” uczniów ze SPE oraz egzekwowania wymagań 

i ustalonych zasad przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Sporo czasu po-

święcono na zagadnienie oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Za-

prezentowano też nowoczesne metody terapii dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyj-

nymi (w tym metody oparte na neurodydaktyce). Przedstawione zostały także związane z tym 

tematem najnowsze pozycje książkowe znajdujące się w Bibliotece Pedagogicznej.  

W trakcie całego roku SORE przesyłał dyrektorowi Szkoły linki do stron z materiała-

mi szkoleniowymi oraz ciekawymi szkoleniami ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji. Prze-

kazał też na potrzeby nauczycieli oraz rodziców broszury dotyczące obowiązków samorządu 

wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Na zakończenie rocznego wspomagania przeprowadzona została ankieta dla nauczy-

cieli. 79% nauczycieli stwierdziło, że dzięki uczestnictwu w procesie wspomagania wzrosły 

ich kompetencje we wspieranym obszarze. Jako przykłady wdrożenia treści z warsztatów 

i konsultacji podawali: 

 podczas oceniania zachowania, wiadomości i umiejętności 

 w czasie pracy z uczniami niepełnosprawnymi 

 podczas zajęć indywidualnych i grupowych z uczniami niepełnosprawnymi 

 rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem cznia niepełnosprawnego 

 praca z uczniem autystycznym - rozróżnianie spectrum autyzmu - reakcja na bodźce 

zewnętrzne, modulacja i stymulacja zachowań dzieci z autyzmem 

 

W roku 2014/2015 w ramach oferty „Budowanie koncepcji pracy szkoły” przeanali-

zowano stopień realizacji obowiązującej w placówce koncepcji pracy, opracowano i wdrożo-

no narzędzia służące wspólnemu wypracowywaniu koncepcji pracy szkoły i określono pożą-

dane kierunki rozwoju placówki przez całą społeczność szkolną. W efekcie końcowym wy-

pracowana została koncepcja pracy placówki. W celu zwiększenia możliwości realizowanej 

koncepcji SORE przekazał placówce Poradnik o fundacjach w Polsce i realizowanych przez 

nie konkursach grantowych. 
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Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku 

W roku 2013/2014 nauczyciele wybrali ofertę „Postawy uczniowskie. Jak je kształto-

wać?”. Po przeprowadzonym rocznym procesie wspomagania nauczyciele stwierdzili, że 

warsztaty i konsultacje pozwoliły na zweryfikowanie stosowanych metod. Wysoko oceniono 

poziom merytoryczny ekspertów oraz wprowadzonych przez nich nowych treści z neurody-

daktyki. W ramach wsparcia szkoły przez Bibliotekę Pedagogiczną zaprezentowany został 

zestaw pozycji dostępnych w bibliotece z zakresu omawianej oferty. Nauczyciele otrzymali 

także wykaz bibliografii. Pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej przeprowadzili 

dla uczniów warsztaty „Czy kiedy jestem zły, to jestem szczęśliwy”, a dla rodziców na temat 

„Co mam robić, kiedy dziecko lekceważy mnie i swoje otoczenie”. 

Jako przykłady wdrożenia treści z warsztatów i konsultacji nauczyciele podawali: 

 sposób podawania komunikatów słownych uczniom 

 sposób formułowania celów lekcji  

 podawanie uczniom informacji zwrotnej 

 planowanie celów lekcji 

 sposoby formułowania komunikatów kierowanych w stronę ucznia (zwracanie uwagi 

bazując na faktach) 

 sposób komunikowania się z rodzicami- przekazywanie informacji 

 rozmowy z uczniem trudnym, rozwiązywanie problemów wychowawczych, rozmowy 

z rodzicami 

 motywowanie dużej grupy uczniów do pracy poprzez pozytywne ocenianie i angażo-

wanie do konkretnych zadań 

 lepsze rozumienie pewnych zachowań uczniów i ich wzajemnych relacji 

 

W roku 2014/2015 w ramach oferty Nauczyciel 45 + kadra pedagogiczna zajęła się 

w szczególności problemem wypalenia zawodowego, radzenia sobie ze stresem. Sporo czasu 

w trakcie warsztatów i konsultacji poświęcono na rozmowy o tym w jaki sposób możemy 

przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu biorąc szczególnie pod uwagę czynniki na które 

mamy wpływ. 

W trakcie całego procesu wspomagania SORE przesyłał dyrektorowi Szkoły linki do 

stron z materiałami oraz ciekawymi szkoleniami ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji, a tak-

że informacje o konkursach na granty dla szkół. Przekazał też na potrzeby nauczycieli książki 

związane z pracą z uczniem zdolnym na różnych zajęciach edukacyjnych. 

 

Szkoła Podstawowa nr 6 w Giżycku 

 W pierwszym roku procesowego wspomagania szkoły nauczyciele w ramach oferty 

„Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny” omawiali zagadnienia związane z moty-

wacją uczniów, indywidualnymi możliwościami uczniów do procesu uczenia się, stylami 

uczenia się. Zapoznano się także z budową systemu badania osiągnięć uczniów. Pod koniec 

rocznego procesu wspomagania nauczyciele wskazali, że wykorzystują treści z warsztatów 

i konsultacji do diagnozy uczniów, podczas pracy indywidualnej i grupowej z uczniami, 

Wprowadzili też nowe metody pracy z uczniami i analizują sposób uczenia się uczniów. Za-

chęceni przez eksperta nauczyciele postanowili też wprowadzić w przyszłym roku innowację 

„System oceniania i klasyfikowania zachowania” 

Kontynuując w roku 2014/2015 działania zmierzające do opracowania szkolnego sys-

temu badania osiągnięć uczniów w ramach oferty „ Uczeń – aktywny uczestnik procesu ucze-

nia się” nauczyciele opracowali dla każdego etapu edukacyjnego oraz dla każdego przedmiotu 

narzędzia służące do badania poziomu osiągnięć. Stworzenie tych narzędzi pozwoli na zbu-

dowanie systemu, który podniesie jakość pracy placówki. W trakcie konsultacji zajęto się też 

edukacyjną wartością dodaną. Ekspert opracował EWD dla szkoły zwracając uwagę na istot-
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ne elementy, które należy ująć w planowaniu procesu dydaktycznego oraz w bezpośredniej 

pracy z uczniami. Kadra pedagogiczna w trakcie pracy w grupach wypracowywała sposoby 

wykorzystania EWD w swojej szkole. 

 

Szkoła Podstawowa nr 7 w Giżycku  

W roku 2013/2014 nauczyciele wybrali ofertę „Postawy uczniowskie. Jaki je kształ-

tować ? ”. Za najbardziej wartościowe elementy warsztatów i konsultacji przeprowadzonych 

w trakcie rocznego wspomagania nauczyciele uznali: 

 wzbogacenie metod pracy 

 wiedza dotycząca specyfiki trudności uczniów 

 otrzymane wartościowe materiały 

 wejście eksperta na zajęcia z uczniami 

 spotkanie nauczycieli i „przegadanie” problemów 

  „grupa wsparcia” dla siebie nawzajem 

 podawanie konkretnych przypadków i sposobów rozwiązania problemów 

W ramach wspomagania przez Bibliotekę Pedagogiczną zaprezentowany został zestaw 

pozycji dostępnych w bibliotece z zakresu pracy z dzieckiem z nadpobudliwością, ADHD 

oraz zachowaniami nieakceptowanymi. Nauczyciele otrzymali wykaz bibliografii z zakresu 

wybranej oferty. 

W ramach wspomagania Szkoły przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną odby-

ło się spotkanie zainteresowanych rodziców z psychologiem na temat „Co mam robić, kiedy 

dziecko lekceważy mnie i swoje otoczenie. 

W trakcie konsultacji grupowych SORE wypracowano następujące wnioski do dalszej pracy:  

 stworzenie punktu konsultacyjnego psychologa 

 zatrudnienie stażysty z Urzędu Pracy /pomoc w klasach, w których są dzieci zaburza-

jące pracę innych uczniów/ 

 spotkania integracyjne nauczycieli 

 konieczność pracy zespołowej 

 spotkania specjalistów z nauczycielami zainteresowanymi konkretnymi problemami 

W roku 2014/2015 w ramach oferty „ Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyj-

ny opracowany został system oceniania zachowania uczniów. W trakcie spotkań poznawano 

różne systemy oceniania zachowania uczniów, a także analizowano wpływ systemu oceniania 

zachowania na efektywność pracy wychowawczej w szkole.  

 

Gimnazjum nr 1 w Giżycku 

W 2013/2014 Rada Pedagogiczna biorąc pod uwagę przeprowadzoną w szkole ewalu-

ację zewnętrzną wybrała do doskonalenia ofertę „Efektywna organizacja pracy zespołów na-

uczycielskich”. Była to jedyna placówka w Powiecie, która wybrała ten obszar do doskonale-

nia. Za najbardziej wartościowe elementy warsztatów i konsultacji przeprowadzonych w trak-

cie rocznego wspomagania nauczyciele uznali atmosferę współpracy podczas zajęć, bardzo 

ciekawą formę prowadzenia zajęć, zaakcentowanie istoty „ważności” pracy w zespole, spre-

cyzowanie (zdiagnozowanie) problemów), wzajemne poznanie oczekiwań dotyczących pracy 

w zespole, możliwość wyrażania własnych emocji. 

W 2014/2015 wybierając obszar do doskonalenia „Jak pomóc uczniowi osiągnąć suk-

ces edukacyjny” nauczyciele postawili sobie za cel podniesienie kompetencji w zakresie ana-

lizy danych, prawidłowego wnioskowania z przeprowadzanych analiz, programowania zmian 

oraz wdrażania podjętych działań. Dużo czasu poświęcono analizie własnych działań nauczy-

cieli oraz ich wpływie na efektywność pracy, Cennym doświadczeniem była obserwacja zajęć 

nauczycieli z uczniami przez eksperta, zajęć eksperta przez nauczycieli oraz ich omówienie. 
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Poruszane w trakcie warsztatów zagadnienia były bardzo szerokie dzięki czemu każdy na-

uczyciel dzięki krytycznej samoocenie miał stworzoną płaszczyznę do autorefleksji. 

 

Gimnazjum nr 2 w Giżycku  

W 2013/2014 szkoła wybrała ofertę „Techniki uczenia się i metody motywujące do 

nauki”. W ramach wspomagania przez Bibliotekę Pedagogiczną nauczyciele otrzymali wykaz 

bibliografii z zakresu wybranej oferty, a w ramach wspomagania Szkoły przez Poradnię Psy-

chologiczno- Pedagogiczną odbyły się warsztaty dla uczniów w zakresie technik uczenia się 

i motywacji. 

W trakcie całego roku SORE przesyłał dyrektorowi Szkoły linki do stron z materiała-

mi oraz ciekawymi szkoleniami ze strony Ośrodka Rozwoju Edukacji. Przekazał też na po-

trzeby nauczycieli książki związane z pracą z uczniem zdolnym na różnych zajęciach eduka-

cyjnych. Na zakończenie rocznego wspomagania przeprowadzona została ankieta dla nauczy-

cieli. 22 nauczycieli stwierdziło, że dzięki uczestnictwu w procesie wspomagania wzrosły ich 

kompetencje we wspieranym obszarze, natomiast 1 osoba stwierdziła, że uczestnictwo w pro-

cesie wspomagania w wybranym obszarze nie przyczyniło się do wzrostu jej kompetencji 

w tym zakresie. Określili także sposoby wykorzystania w praktyce pedagogicznej nabytej 

wiedzy i umiejętności. Jako przykłady podawali: 
 na godzinach wychowawczych 

 w pracy z uczniami 

 w rozmowach z trudnymi rodzicami 

 ćwiczenia i metody aktywizujące w pracy z uczniami 

 w planowaniu metod pracy 

 staram się mieć zawsze przygotowane zadanie metodą aktywną, którą wykorzystuję 

wg potrzeb, w szczególności kiedy klasa jest mało aktywna 

 częściej stosuję aktywne metody pracy 

 wprowadzam ocenianie kształtujące 

 niektóre metody stosuję na przedmiocie i w pracy wychowawczej z uczniami 

 praca z uczniem „słabym” na lekcji – motywowanie 

 godziny wychowawcze - zabawy integrujące i uaktywniające 

 na godzinach wychowawczych - do rozwiązywania problemów wychowawczych 

 w relacjach interpersonalnych z nauczycielami, rodzicami, uczniami 

 

W drugim roku wspomagania nauczyciele zdecydowali się na ofertę 45 + zwracając 

szczególną uwagę na symptomy wypalenia zawodowego, istotę wypalenia, metody relaksa-

cyjne. Dużo czasu poświęcono na rozmowy dotyczące dobrego klimaty w zespole jako czyn-

nikowi przeciwdziałającemu wypaleniu zawodowemu. 

 

Gimnazjum nr 3 w Giżycku 

 

W 2013/2014 nauczycieli zajęli się obszarem „Praca z uczniem zdolnym” W trakcie 

konsultacji SORE analizowano wartość realizowanych działań dla nauczycieli. Omówiono też 

w jaki sposób nauczyciele wdrażają elementy z warsztatów i konsultacji w swojej codziennej 

pracy. SORE zaprezentował też nowoczesne metody pracy z dzieckiem zdolnym (w tym me-

tody oparte na neurodydaktyce). W ramach wspomagania nauczycieli przez Bibliotekę Peda-

gogiczną SORE zorganizował wystawkę pozycji (związanych z ofertą) dostępnych w biblio-

tece. Przedstawił także wykaz najnowszych pozycji książkowych znajdujących się w Biblio-

tece Pedagogicznej. W ramach wspomagania nauczycieli przez Poradnię Psychologiczno - 

Pedagogiczną zorganizowane zostały warsztaty dla uczniów klasy V w zakresie technik 
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Warsztaty dla uczniów zorganizowane  

przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną 
 

 
Warsztaty z ekspertem  

„Praca z uczniem zdolnym” 
 

 

 
Praca SORE z zespołem zadaniowym  

ds. ewaluacji zewnętrznej 
 

uczenia się, rozpoznawania stylów uczenia się i motywacji do pracy. SORE przekazał też na 

potrzeby nauczycieli książki związane z pracą z uczniem zdolnym na różnych zajęciach edu-

kacyjnych. 

Na zakończenie rocznego wspomagania przeprowadzona została ankieta dla nauczy-

cieli. 100% nauczycieli stwierdziło, że dzięki uczestnictwu w procesie wspomagania wzrosły 

ich kompetencje we wspieranym obszarze. Jako przykłady wdrożenia treści z warsztatów 

i konsultacji podawali: 

 skuteczniej dobieram metody i formy pracy na lekcji z uczniem zdolnym 

 wykorzystuję wiedzę z warsztatów, wykładów, konsultacji w pracy indywidualnej do-

stosowując metody do możliwości uczniów 

 korzystam z literatury zaprezentowanej w czasie warsztatów, konsultacji 

 skrupulatnie dobieram metody i formy pracy pracując z uczniem ze specjalnymi po-

trzebami edukacyjnymi indywidualnie lub grupowo 

 poszukuję rozwiązań studiując literaturę podaną podczas warsztatów 

 wprowadzam elementy planu daltońskiego 

 przeprowadziłam lekcję wg szkoły daltońskiej 

 wdrażam uczniów do samokształcenia 

 korzystam z różnych sposobów motywowania uczniów 

W 2014/2015 w Gimnazjum realizo-

wana jest oferta „Jak i po co prowadzić ewa-

luację wewnętrzną”. Nauczyciele w trakcie 

warsztatów opracowali projekt ewaluacji, 

wybrali narzędzia. SORE wspomagał zespół 

zadaniowy w analizie danych zebranych pod-

czas przeprowadzonych badań. SORE prze-

kazał także placówce Poradnik o fundacjach 

w Polsce i realizowanych przez nie konkur-

sach grantowych. W trakcie dwuletniego pro-

cesu wspomagania SORE przesyłał dyrekto-

rowi Szkoły (tak jak i innych placówek) linki 

do stron z materiałami szkoleniowymi, cie-

kawymi szkoleniami ze strony Ośrodka Roz-

woju Edukacji oraz linki do konkursów gran-

towych na działania edukacyjne. 
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SORE – Anna Lewkowicz 

 

 Szkoły Podstawowe: Bystry, Wilkasy, Upałty, Kruklanki, Boćwinka, Spytkowo 

 Gimnazja: Wilkasy, Bystry, Kruklanki  

 

Podjęcie pracy jako Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji wynikło ze zmian w pra-

wie oświatowym. Jako pedagog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej zapoznałam się 

z nowym rozporządzeniem MEN z 13 marca 2013r. wprowadzającym dla nas pracowników 

dodatkowe obowiązki. Poza dotychczasowymi obszarami pracy, czyli: 

 diagnozą (w celu wydania opinii lub orzeczenia), 

 udzielaniu bezpośredniej pomocy dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom (w formie 

konsultacji, poradnictwa, terapii), 

 działalności profilaktycznej i wspieraniu nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych i wychowawczych (zajęcia dla uczniów, prelekcje, warsztaty i wykła-

dy dla rodziców i rad pedagogicznych),  

pojawił się nowy obszar działalności poradni, a mianowicie: 

 organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie 

realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

Wspomaganie przedszkoli i szkół polega na udzielaniu pomocy przez SORE (szkolnego or-

ganizatora rozwoju edukacji), którym ma być pracownik poradni - na kolejnych etapach dzia-

łania, tj. diagnozowaniu potrzeb placówki, wybraniu obszaru doskonalenia zawodowego, 

ustalaniu możliwych sposobów i form działania, realizacji zaplanowanych działań, ocenie 

efektów i opracowaniu wniosków z realizacji zaplanowanych działań. W realizacji tych zadań 

poradnie będą wspierane przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli oraz biblioteki 

pedagogiczne.  

 W związku z tym wiosną 2014r. ukończyłam czternastodniowe specjalistyczne szko-

lenie zakończone uzyskaniem certyfikatu SORE. Nie ukrywam, że do nowej roli podchodzi-

łam początkowo sceptycznie, szczególnie dlatego, że obwiałam się niechęci ze strony nauczy-

cieli do nowego modelu wspomagania. Powód był prosty – nauczyciele poza godzinami dy-

daktycznymi spędzają dużo czasu przygotowując się do zajęć, uczestnicząc w wielu szkole-

niach, a także podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe na kursach kwalifikacyjnych i stu-

diach podyplomowych. Ponadto w ostatnich latach w polityce oświatowej nastąpiło sporo 

zmian, które w rzeczywistości nie miały miejsca na utrwalenie się i wyciągnięcie wniosków. 

Pojawiło się pytanie: jak na nową i zobowiązującą propozycję współpracy zareagują nauczy-

ciele?  

Pomimo pewnych obaw postanowiłam sprawdzić się w roli SORE, dlatego gdy powiat 

giżycki przystąpił do unijnego pilotażowego projektu: „SORE działają w szkole – nowy mo-

del systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim“, postanowiłam wziąć udział 

w konkursie na stanowisko SORE - i udało mi się. Podjęłam współpracę z szkołami podsta-

wowymi i gimnazjami z Gmin Giżycko i Kruklanki. Większość tych placówek była mi już 

znana wcześniej, ponieważ prowadziłam w nich zajęcia profilaktyczne dla uczniów i współ-

pracowałam z pedagogami szkolnymi. Dlatego gdy pojawiłam się w szkołach w nowej roli, 

jako „sorowiec“, byłam kojarzona z poradnią. W pewnym sensie występowałam w „podwój-

nej” roli. Poza nowymi zadaniami, wynikającymi z roli SORE – czyli diagnozą potrzeb pla-

cówki i zorganizowaniem działań, udzielam się także w roli pedagoga poradni (w ramach 

współpracy poradni ze szkołami) - przeprowadzam zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla 

uczniów i wykłady dla rodziców.  

W ramach godzin konsultacyjnych z projektu nauczyciele korzystając z okazji pytali 

mnie o specyficzne problemy związane z nauką, zachowaniem czy emocjami uczniów. Nasu-

wa się stąd wniosek, że pojawienie się w szkołach pracownika poradni, nawet w roli osoby 
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Warsztaty w Gimnazjum w Bystrym 

 

wspomagającej doskonalenie zawsze będzie rodzić potrzebę konsultacji bieżących potrzeb 

nauczycieli wynikających z pracy z dziećmi. Poza tym „w terenie“ mam możliwość lepszego 

poznania zespołów nauczycieli oraz zrozumienia ich aktualnych potrzeb i problemów. To 

otwiera drogę do efektywniejszej współpracy zgodnie z nowym rozporządzeniem.  

 

 Podczas diagnozy przeprowadzonej w szkołach zauważyłam, że nauczyciele mieli 

podobne potrzeby w zakresie ofert wspomagania. W roku szkolnym 2013/14 zainteresowa-

niem cieszyły się głównie oferty: „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki“ oraz 

„Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?“. Z wywiadu oraz diagnozy wynika, że było to 

spowodowane potrzebą podniesienia wyników nauczania, zwiększeniem świadomości 

uczniów nt. wartości edukacji, nabyciem umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji 

w szkole i poprawy współpracy z rodzicami w zakresie kształtowania postaw uczniów. Nato-

miast w roku szkolnym 2014/15 zdecydowanie większym zainteresowaniem ciszyły się ofer-

ty: „Ocenianie kształtujące“ - co było spowodowane zmianami w systemie oświaty, jakie cze-

kają szkoły w przyszłych latach oraz „Nauczyciel 45+“, co wynika z potrzeby pracy nauczy-

cieli nad skutkami stresu i wypalenia zawodowego.  

 

 W roku szkolnym 2013/14 w Szkole Podstawowej w Upałtach, w Gimnazjum w By-

strym oraz w Gimnazjum w Wilkasach nauczyciele zdecydowali się na wybór oferty „Techni-

ki uczenia się i metody motywujące do nauki“. Zauważyli oni potrzebę doskonalenia swoich 

kompetencji w obszarze: motywowania uczniów do nauki, poszerzenia umiejętności w zakre-

sie stosowania nowych metod i technik nauczania, dostosowania ich do możliwości i potrzeb 

uczniów. Nauczyciele podkreślili także konieczność uściślenia współpracy z rodzicami 

uczniów, w celu ujednolicenia metod oddziaływań i pomocy uczniom oraz kontroli efektów 

nauczania. Efektem działań własnych nauczycieli po warsztacie, konsultacji i wykładach 

z ekspertem było wykorzystywanie nabytej i poszerzonej wiedzy na lekcji, przeprowadzenie 

zajęć dla uczniów ze sposobów i technik uczenia się i motywacji do nauki. Nauczyciele prze-

prowadzili wśród uczniów testy profili inteligencji wielorakiej i stylów ucznia się.  

Poznanie preferencji uczniów ma na celu dostosowanie metod nauczania do poszcze-

gólnych typów uczniów oraz odpowiedni dobór osób do grup. Ponadto założono w szkołach 

katalogi metod, które będą w kolejnych latach uzupełniane. Nauczyciele ucząc się od siebie 

wzajemnie przeprowadzili kilka lekcji otwartych stosując aktywizujące metody nauczania. 

Przeprowadzono w szkołach spotkania dla rodziców na temat sposobów i metod motywowa-

nia uczniów do nauki, pomocy w domu oraz efektywnego planowania i wykorzystania czasu. 

Z wywiadu wynika, że nauczyciele potrzebują więcej czasu na widoczne efekty, dlatego będą 

kontynuowali wprowadzanie zmian także w kolejnych latach.  
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Przedstawienie teatralne w SP w Boćwince 

 

W Szkołach Podstawowych w Wilkasach, Bystrym, Kruklankach oraz Gimnazjum 

w Kruklankach wybrano w roku szkolnym 2013/14 ofertę „Postawy uczniowskie. Jak je 

kształtować?“. Przeprowadzona z zespołami zadaniowymi diagnoza wskazywała na potrzebę 

pracy w tym zakresie. Dotyczy to głównie ujednolicenia działań wychowawczych oraz kon-

sekwencji wobec uczniów, utworzenia katalogu procedur postępowania w sytuacjach trud-

nych, wprowadzenia nowych działań edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu postaw 

uczniów i motywujących ich do nauki, analizowania działań edukacyjno – wychowawczych 

i uściślenia współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia metod oddziaływań i pomocy 

uczniom. Warsztaty w szkołach przeprowadzili specjaliści socjoterapeuci. Udzielili oni na-

uczycielom wielu ciekawych wskazówek i rozwiązań. Ćwiczono także praktyczne metody 

pracy z uczniami i rodzicami.  

W ramach spotkań z ekspertami pracowano też nad ujednoliceniem metod działania 

w sytuacjach trudnych i konfliktowych w szkole oraz opracowaniem katalogu metod. Efek-

tem działań w tych szkołach było: przeprowadzenie zajęć dla uczniów dotyczących kształto-

wania postaw i umiejętności społecznych takich jak: tolerancja, komunikacja, umiejętności 

radzenia sobie ze złością, integracja z grupą klasową, nauczycielem. Zajęcia prowadzili wy-

chowawcy, pedagodzy szkolni oraz pedagog poradni. Zorganizowano spotkanie pedagoga 

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z rodzicami nt: Jak pomóc dziecku w uczeniu się. 

Dotyczyło ono głównie organizacji planu dnia i czasu dziecka, motywowania do nauki 

i wspierania w sytuacjach trudnych. Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem rodziców 

we wszystkich placówkach. W szkole Podstawowej w Wilkasach pojawił się też dodatkowy 

pomysł na integrację wychowawcy i grupy klasowej pt. „Noc w szkole”. Ponadto zorganizo-

wano tam pełen atrakcji i nagród piknik integracyjny – imprezę skierowaną do rodziców, 

uczniów i nauczycieli.  

  

 

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej 

w Boćwince wybrali w roku szkolnym 

2013/14 ofertę „Rodzice są partnerami 

szkoły“. Nauczycielom zależało głównie na 

poprawie relacji z rodzicami, integracji, 

zwiększeniu ich aktywności na terenie 

szkoły. Poprawa współpracy z rodzicami 

w efekcie ma wpłynąć na wzrost wyników 

nauczania i zmiany w zachowaniu uczniów. 

W ramach współpracy z Poradnią Psycho-
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Warsztaty w SP w Spytkowie 

logiczno – Pedagogiczną uruchomiono w szkole punkt konsultacyjny, w którym z konsultacji 

z pedagogiem mogli skorzystać uczniowie, rodzice i nauczyciele. Odbyło się spotkanie peda-

goga poradni z rodzicami w celu udzielenia wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. „Pe-

rełką“ dobrych praktyk było zorganizowane w ramach współpracy z rodzicami przedstawienie 

pt. „Księżniczka na ziarnku grochu“. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia była nauczycielka 

klasy „0“, która wspólnie z rodzicami zagrała w przedstawieniu. Spektakl przedstawiono pu-

bliczności szkolnej, a następnie w ramach współpracy z Gminą Kruklanki, publiczności 

z Kruklanek i okolic. Szkoła zapowiada w przyszłości kolejne przedstawienia. 

 Szkoła Podstawowa w Spytkowie, to jedyna niepubliczna placówka oświatowa, z któ-

rą współpracuję. Możliwość doskonalenia w ramach projektu spotkała się tu z zainteresowa-

niem i zadowoleniem kadry. Pani Dyrektor widziała w tym możliwości rozwoju placówki. 

W roku szkolnym 2013/14 rada pedagogiczna wybrała obszar skierowany na udzielanie po-

mocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, dlatego zdecydowano się na ofertę: Praca 

z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych“. Nauczyciele oczekiwali wskazówek do 

pracy odnośnie uczniów z dysleksją rozwojową, z autyzmem oraz upośledzeniem umysło-

wym. Zgłosili też potrzebę zwiększenia kompetencji w zakresie technik i metod zindywidu-

alizowania pracy na lekcji z uczniem ze SPE.  

Pani Dyrektor zależy na rozwoju pla-

cówki i zapewnieniu uczniom jak najlep-

szych warunków do nauki i kompensacji 

deficytów rozwojowych. Szkoła jest otwarta 

na przyjmowanie uczniów specyficznych, 

z opiniami o dysleksji oraz orzeczeniami do 

kształcenia specjalnego z uwagi na upośle-

dzenie umysłowe oraz całościowe zaburze-

nia rozwoju, także spoza rejonu. W efekcie, 

poza pracą z ekspertem, w ramach realizacji 

Rocznego Planu Wspomagania przeprowa-

dzono następujące działania: udzielono bez-

pośredniej pomocy uczniom - zwiększono 

ilość zajęć logopedycznych i korekcyjno – 

kompensacyjnych, we współpracy z PP-P w Giżycku zorganizowano na terenie szkoły punkt 

konsultacyjny, w którym dwa razy w miesiącu wskazówek udzielała psycholog. W spotka-

niach uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice. Pedagog poradni przeprowadziła spo-

tkanie z rodzicami i nauczycielami na temat pomocy dziecku z dysleksją rozwojową. Doty-

czyło ono głównie organizacji czasu dziecka, motywowania do nauki i wspierania w sytu-

acjach trudnych.  

Psycholog z poradni podczas kolejnego spotkania omówiła z rodzicami sposoby ra-

dzenia sobie w problemach wychowawczych, opieki oraz pomocy dziecku w nauce. Nauczy-

ciele w codziennej praktyce zawodowej korzystali ze wskazówek eksperta zewnętrznego 

i pamiętali o indywidualnym podejściu do ucznia, któremu sprzyjają w tej szkole mało liczne 

zespoły klasowe. W roku szkolnym 2014/15 rada pedagogiczna zdecydowała się na wybór 

oferty „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki“. Nauczycielom zależało na po-

wtórzeniu i poszerzeniu wiedzy z zakresu aktywizujących metod pracy z uczniami, doborze 

metod do preferencji sensorycznych oraz uzyskaniu wiadomości na temat oceniania kształtu-

jącego.  

Podczas warsztatu, wykładów i konsultacji z ekspertem omówiono i przećwiczono 

wiele z metod aktywizujących, sposobów wpływających na zwiększenie motywacji do nauki 

i systematyczności. Na prośbę nauczycieli ekspert przygotowała też wykład na temat rozwią-
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Zajęcia z emisji głosu w GM w Kruklankach 

 

zywania konfliktów w grupie klasowej oraz mediacji. Zostały przeprowadzone zajęcia dla 

uczniów klas IV – VI na temat sposobów uczenia się oraz redukcji stresu.  

 W roku szkolnym 2014/15 aż cztery placówki, a mianowicie Szkoła Podstawowa 

i Gimnazjum w Wilkasach, Szkoła Podstawowa w Upałtach oraz Gimnazjum w Bystrym zde-

cydowały się na realizację oferty „Ocenianie kształtujące“. Jest to wynikiem zmian w zakresie 

prawa oświatowego jakie czekają szkoły. Chodzi o poprawę wyników nauczania, zwiększenie 

motywacji do nauki, świadomości i odpowiedzialności uczniów za efekty pracy. Podczas gdy 

ocenianie sumujące ma na celu podsumowanie wiedzy uzyskanej przez ucznia po zakończe-

niu procesu uczenia się, ocenianie kształtujące ma towarzyszyć procesowi uczenia się i go 

wspomagać. 

Podczas zajęć warsztatowych, wykładów i konsultacji z ekspertami zewnętrznymi na-

uczyciele w powyższych placówkach zdobywali wiedzę nt.: elementów oceniania kształtują-

cego, praktycznie przygotowywali się do lekcji, tworzyli przykładowe scenariusze i informa-

cje zwrotne oraz uczestniczyli w lekcjach metodą symulacji. Poruszali rolę komunikacji 

z rodzicami, istotnie wpływającą na motywację do nauki. W większości placówek zorganizo-

wano przy okazji wywiadówek spotkania, 

w których zapoznano rodziców ze zmianami. 

W efekcie działań nauczyciele zaczęli wpro-

wadzać na zajęciach wybrane elementy oce-

niania kształtującego, takie jak: tworzenie 

celów w języku ucznia, „NaCoBeZU” – czyli 

„na co będę zwracać uwagę” – sformułowane 

kryteria oceny, oraz informacje zwrotne. 

W związku z tym, że poszczególne elementy 

oceniania kształtującego wymagają treningu 

jak dotąd żadna z placówek nie zdecydowała 

się na całkowitą zmianę sposobu pracy.  

 

 W roku szkolnym 2014/15 na wybór 

oferty „Nauczyciel 45+“ zdecydowali się 

nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Bo-

ćwince i Gimnazjum w Kruklankach. Wybór 

był podyktowany głównie potrzebą „inwe-

stycji w siebie“, czyli pracą nad rozwojem 

osobistym w zakresie radzenia sobie ze stre-

sem, złością i wypaleniem zawodowym, 

poprawy komunikacji oraz wykorzystania 

technologii multimedialnych w pracy na 

lekcji. W efekcie tych potrzeb odbyły się w 

szkołach warsztaty z psychologami, na któ-

rych nauczyciele poznali i ćwiczyli techniki 

relaksacyjne, oraz sposoby rozładowania 

napięcia, skupili się wokół komunikacji na linii rodzic – nauczyciel, pracowali nad podniesie-

niem samooceny i systemem wartości. Podczas wykładów i konsultacji w szkołach pojawili 

się inni eksperci: logopeda, który pracował nad profilaktyką zdrowia i emisją głosu oraz in-

formatyk, który omawiał wykorzystanie technologii komputerowych, multimedialnych, zaso-

bów Internetu w pracy z uczniem. W konsekwencji nauczyciele poznali możliwości zastoso-

wania tablic multimedialnych oraz nauczyli się tworzyć prezentacje.  
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Przygotowanie do pracy zespołowej  

metodą projektu edukacyjnego  

w SP w Bystrym 
 

W Szkole Podstawowej w Kruklankach w roku szkolnym 2014/15 wybrano ofertę 

„Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi“. Podczas warsztatu, wykładów 

i konsultacji ekspert zapoznała nauczycieli z przepisami prawa oświatowego dotyczącego 

wydawania opinii oraz orzeczeń przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Szczególną 

uwagę zwróciła na terminy zawarte w w/w dokumentach, omówiła szczegółowo wpływ zabu-

rzeń na funkcjonowanie dziecka w roli ucznia. Uczestnicy otrzymali opracowanie wytycz-

nych dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych 

ucznia.  

W oparciu o przykłady codziennej pracy nauczycieli omówiono tworzenie indywidu-

alnych programów edukacyjno-terapeutycznych, zapoznano z przykładowymi opracowaniami 

dla ucznia z autyzmem, zagrożonego niedostosowaniem. Zaprezentowano programy terapeu-

tyczne uczniom z dysleksją, w tym rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. 

Zarówno w formie warsztatowej jak wykładowej, wyposażono w wiedzę i umiejętności do 

pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową, z autyzmem, upośledzeniem umysło-

wym. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał od eksperta także materiały pomocnicze. Po-

święcono też czas na aktywne metody warsztatowe, na kształtowanie pozytywnych postaw, 

zachowań uczniów, motywowanie do pracy własnej.  

Nauczyciele poprzez udział w dramie aktywnie pracowali nad przypomnieniem 

ogromnego znaczenia, roli rodziców, zachęcania ich do współpracy ze szkołą, poszerzenia 

umiejętności w komunikacji na płaszczyźnie rodzic-nauczyciel. Spotkania odbyły się w opar-

ciu o oczekiwania, w atmosferze gwarantującej zrozumienie i poczucie bezpieczeństwa, przy 

znacznym zaangażowaniu i okazywanej chęci poszerzania swojej wiedzy i umiejętności ze 

strony nauczycieli. Szereg aktywnych metod, dynamika pracy sprzyjały wzajemnej otwarto-

ści. Każde kolejne warsztaty, spotkania kon-

sultacyjne stawały się przyjemnym, efek-

tywnym i pełnym ciepłego odbioru czasem 

spędzanym wśród ludzi serdecznych, otwar-

tych, zaangażowanych w rozwój osobisty na 

płaszczyźnie zawodowej.  

Ekspert przeprowadziła na początku 

i na końcu pracy z grupą testy, służące dia-

gnozie i na ich podstawie wywnioskowała, 

że wskazane jest objęcie Rady Pedagogicz-

nej opieką zmierzającą ku podnoszeniu 

atrakcyjności lekcji, współpracy i integracji 

klas.  

Nauczyciele Szkoły Podstawowej 

w Bystrym w roku szkolnym 2014/15 zde-

cydowali się na wybór oferty: „Projekt edu-

kacyjny w szkole“. Na podstawie przepro-

wadzonej diagnozy okazało się, że nauczy-

ciele chcą podniesienia kompetencji w za-

kresie stosowania metody projektu eduka-

cyjnego w szkole. Dlatego na warsztatach, 

wykładach i konsultacji ekspert omówiła 

etapy pracy metodą projektu. Wskazała jak 

należy tworzyć zespoły projektowe oraz 

jakie są cechy dobrego projektu. Wspólnie 

z nauczycielami dokonała podziału obo-

wiązków, przydzielając je zespołom na-
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Materiał z warsztatów "Wykorzystanie EWD w 

ewaluacji wewnętrznej szkoły" 
 

uczycieli i uczniom, wspólnie z Radą stworzyła konspekt dokumentacji oraz podała sposoby 

monitorowania projektu edukacyjnego w szkole.  

Kolejnym etapem było omówienie możliwości pozyskania środków finansowych 

z zewnątrz na realizację projektu edukacyjnego w szkole. Efektem finalnym działań w szkole 

ma być czerwcowy piknik „Postaw na rodzinę“ - zorganizowany przez społeczność szkolną 

(nauczycieli, uczniów i rodziców). Festyn jest doskonałą okazją do integracji i doskonałej 

zabawy.  

 

SORE – Zofia Ilwicka 

 

 I Liceum Ogólnokształcące 

 II Liceum Ogólnokształcące 

 Liceum Ogólnokształcące i Technikum w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego 

 Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu 

 Zespół Szkół Zawodowych 

 

Pilotaż nowego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Giżyckim dobiega koń-

ca. Utworzenie Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku w pierwszym roku mo-

jej pracy w charakterze SORE korzystnie wpłynęło na rozwój umiejętności komunikacyjnych 

i organizacyjnych w samym zespole SORE, a także współpracy z pracownikami PZOSiPO, 

Starostwem Powiatowym i pracownikami instytucji zewnętrznych zaangażowanych w reali-

zację projektu. Nowa forma doskonalenia – wspierania szkół i placówek oświatowych pilo-

towana w tym projekcie opiera się na dobrze przeprowadzonej diagnozie. W różnych szko-

łach ponadgimnazjalnych ten proces przebiegał różnie. Zależało to od wielu czynników, np. 

dużego/ minimalnego oporu wobec zmian, postawy dyrektora, uprzedzeń nauczycieli, stopnia 

wypalenia zawodowego kadry pedagogicznej, rutyny zawodowej – starsi myślą już często 

tylko o emeryturze. Rozpoznawanie i celowe reagowanie na potrzeby każdej z siedmiu szkół 

ponadgimnazjalnych, którymi się zajmuję, rozpoczynałam od spotkania z dyrektorem, na-

stępnie z Radą Pedagogiczną i utworzenia zespołu zadaniowego, który uczestniczył w warsz-

tacie diagnostyczno-rozwojowym. 

W ramach rocznych planów wspomagania w niżej wymienionych szkołach podejmo-

wane były różnorodne działania, które wspólnie z ekspertami, nauczycielami, rodzicami były 

wdrażane. Na początku wspomagania, po warsztatach z ekspertami i na zakończenie realizacji 

RPW przeprowadzałam ankiety, które następnie opracowywałam i przedstawiałam m.in. 

w sprawozdaniach z RPW na zakończenie roku szkolnego. 

 

I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Kętrzyńskiego 

Podstawą do dobrego wdrożenia zagad-

nień realizowanych podczas szkoleń okazały się 

osoby prowadzące szkolenia w wybranych przez 

Radę Pedagogiczną i dyrektora obszarach. W 

pierwszym roku realizacji projektu proponowana 

przez eksperta forma nie spełniła oczekiwań na-

uczycieli, po pierwszym etapie zespół zarządza-

jący projektem poprosił firmę realizującą szkole-

nie o zmianę osoby prowadzącej. W drugim roku 

współpracy eksperci zewnętrzni bardzo dobrze 

poprowadzili zarówno warsztaty, jak i konsultacje 

oraz wykłady w I LO. Uczestnicząc w zajęciach 

widziałam poszukiwanie rozwiązań dotyczących 
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Zespoły pracują nad tematem  

"Atrakcyjna godzina wychowawcza" 

 
Praca z filmem dydaktycznym 

 
Podział pracy w zespole 

wybranych problemów w sposób praktyczny i zespołowy. Efektami realizacji ofert w roku 

szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 były m. in.: 

 wykorzystanie wiedzy z EWD do 

określenia potencjału uczniów klas 

pierwszych a w przyszłości klas trze-

cich 

 ustalenie celów i wskaźników na po-

ziomie możliwym do realizacji, 

 opracowano program współpracy 

z rodzicami, 

 nauczyciele doskonalili się w media-

cji, czują się lepiej przygotowani do 

rozmowy z uczniami i rodzicami 

 nauczyciele zostali wyczuleni na pro-

blemy narkotyków i dopalaczy, 

 wychowawcy wzbogacili swój warsztat pracy o metody do przeprowadzenia cieka-

wych godzin wychowawczych.  

 

II Liceum Ogólnokształcące im. G. Gizewiusza  

Realizowana w roku szkolnym 2013/2014 oferta "Budowa koncepcji pracy szkoły” nie 

spełniła oczekiwań dyrektora i uczestniczących w procesie nauczycieli II LO. Niezadowole-

nie z metod pracy eksperta spowodowało niechęć do realizacji zaplanowanych w ramach 

RPW działań i niechęć do dalszego udziału w projekcie. Koncepcję pracy szkoły wypracowa-

ła Rada Pedagogiczna bez udziału zewnętrznego eksperta. 

W drugim roku realizacji projektu 2014/15 Rada Pedagogiczna II LO wybrała ofertę 

"Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Tym razem realizacja tematu 

przebiegała, dynamicznie zrealizowano zamierzone efekty na każdym etapie realizacji RPW. 

Nauczyciele byli zmotywowani do działań osobowością, metodami pracy ekspertów oraz 

przygotowanymi przez nich materiałami szkoleniowymi. Ważnym elementem była obecność 

również SORE, który czuwał nad sprawną organizacją. Efektami tegorocznego doskonalenia 

są m.in. wykorzystywanie proponowanych przez ekspertów ćwiczeń rozpoczynania lekcji 

w sposób przyjazny mózgowi, wprowadzenie metod pracy zwiększających aktywność po-

znawczą uczniów, nabycie umiejętności diagnozowania potrzeb oraz możliwości uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych np. uczniów z ZA, zaburzeniami emocjonalnymi, 

uwagi, a także uczniów zdolnych z doborem najefektywniejszych metod i form pracy stale 

podnoszących ich aktywność poznawczą. 
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EWD w praktyce 

 
Jak pomóc uczniowi osiągnąć  

sukces edukacyjny? 

Liceum Ogólnokształcące i Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białym-

stoku z siedzibą w Giżycku 

Decyzją Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły obie placówki realizują w ciągu 

dwóch lat trwania projektu te same oferty 

doskonalenia. Mimo specyfiki pracy szkół 

atmosfera współpracy SORE z nauczycielami 

i Panią Dyrektor jest bardzo przyjazna, co nie 

pozostaje bez znaczenia na sprawne przepro-

wadzenie warsztatu diagnostyczno-

rozwojowego i realizację RPW. W roku 

szkolnym 2013/2014 wybrano ofertę "Wyko-

rzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej 

szkoły" ze względu na zasygnalizowane po-

trzeby. Tym razem ekspert zewnętrzny był nie 

tylko kompetentny, ale i elastyczny wobec potrzeb doskonalenia nauczycieli obu szkół. 

Uczestnicząc we wszystkich zajęciach, (co ułatwiało mi dalszą współpracę) widziałam wyso-

ką motywację nauczycieli do uczenia się i korzystania z wiedzy eksperta oraz wsparcie ze 

strony Pani dyrektor. 

W drugim roku wspomagania 2014/2015 szkoły wybrały ofertę "Jak pomóc uczniowi 

osiągnąć sukces edukacyjny?". Postawiły na doskonalenie kompetencji w zakresie analizy 

wyników , diagnozy osiągnięć i możliwości rozwojowych uczniów, dostosowywania odpo-

wiednich metod i form pracy, wykorzystywania dziennika elektronicznego do kontaktów 

z rodzicami uczniów. Jako SORE byłam obecna na zajęciach realizowanych w obu szkołach 

motywując nauczycieli do maksymalnego wykorzystania możliwości wymiany doświadczeń, 

poszerzenia kompetencji w realizowanych obszarach i wykorzystania możliwości wynikają-

cych z przystąpienia do projektu.  

W obu latach i obu szkołach efektami realizacji projektu są m.in.: 

 wzrost kompetencji nauczycieli we wspieranym obszarze, 

 powołano zespoły ds. EWD, które przeanalizowały konstrukcję przedmiotowego sys-

temu oceniania oraz wyniki matur z ostatnich trzech lat, 

 zmodyfikowano plan ewaluacji we-

wnętrznej z wykorzystaniem elemen-

tów EWD, 

 nauczyciele poszerzyli swoją wiedzę 

w zakresie procesów uczenia się 

i wspomagania uczniów w osiąganiu 

sukcesów edukacyjnych,  

 poszerzyli kompetencje w obszarach: 

diagnozy, rozpoznawania indywidual-

nych potrzeb uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi w tym 

w zakresie wspomagania uczniów 

zdolnych. 

 
 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 

W roku szkolnym 2013/2014 szkoła wybrała ofertę "Nauczyciel 45+". Udział w doskonaleniu 

wzięło 11 nauczycieli w bardzo zróżnicowanym wieku. Byłam obecna na zajęciach i współ-

praca z gronem pedagogicznym przebiegała bez problemów. Opór nauczycieli widoczny był 

podczas warsztatów z ekspertem przy autoanalizie obszarów problemowych. Nauczyciele 
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Autoanaliza obszarów problemowych - ankieta 

 
Zespół zadaniowy na warsztacie  

diagnostyczno-rozwojowym 

 
WebQuest i ePortfolio  

w warsztacie pracy nauczycieli 

 
Kreatywne zabawy podczas warsztatów 

powoli pokonywali trudności zwłaszcza przy 

strategiach radzenia sobie ze stresem i komu-

nikacji interpersonalnej. Wykorzystali okazję 

wzmocnienia swojej kondycji psychofizycznej. 

W drugim roku 2014/2015 realizacji 

projektu zwiększyła się liczba nauczycieli bio-

rących udział w działaniach do 14 osób. Po 

dyskusji w gronie pedagogicznym wybrano 

ofertę "Wykorzystanie TIK na zajęciach edu-

kacyjnych – bezpieczny Internet". Współpraca 

w realizacji RPW na każdym etapie przebiega-

ła bez zastrzeżeń. Nauczyciele bardzo dużo 

skorzystali z warsztatów i konsultacji z eksper-

tem, czemu dawali wyraz podczas wymiany 

doświadczeń i konsultacji z SORE. 

 Wartością dodaną były: materiały 

szkoleniowe od eksperta, dyspozycyjność SO-

RE, wspólna praca nad wybranym obszarem. 

Efektami realizacji ofert w roku szkolnym 

2013/2014 i 2014/2015 były m. in.: 

 doświadczenia różnych sposobów ra-

dzenia sobie ze stresem, 

 zdiagnozowanie własnego stylu komu-

nikowania, 

 weryfikacja mocnych i słabych stron 

własnych umiejętności – eliminowanie 

najczęściej popełnianych błędów poja-

wiających się w relacjach szkolnych, 

 umiejętność tworzenia prezentacji 

w Prezi, 

 wykorzystanie WebQuest i ePortfolio 

w pracy nauczyciela, 

 wzbogacanie warsztatu pracy nauczy-

ciela i wykorzystywanie w czasie lekcji 

tablic interaktywnych. 

 

 

Technikum nr 3 

W roku szk. 2013/14 rada pedagogicz-

na we współpracy z SORE wskazała temat 

doskonalenia: "Wspieranie pracy wychowaw-

ców klas - bezpieczna szkoła". Zespół zada-

niowy opracował wstępną diagnozę , terminarz 

spotkań. W czasie warsztatu diagnostyczno-

rozwojowego wypracowano zagadnienia do 

realizacji podczas szkolenia z ekspertem ze-

wnętrznym.  

Ścisła współpraca z pedagogiem szkolnym, dyrekcją szkoły i nauczycielami z zespołu 

zadaniowego pozwoliła na bardzo dokładne określenie potrzeb nauczycieli. Kontakt z wybra-

nymi w ramach przetargu ekspertami na skonkretyzowanie oferty, przekazanie potrzeb 
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Zespół zadaniowy Technikum nr 3  

w drugim roku wspomagania 

 
Praca w chmurze 

uczestników, dopasowanie metod i propozy-

cji do etapu edukacyjnego w którym pracują 

nauczyciele. Warsztaty i konsultacje prowa-

dzone przez ekspertów bardzo zainteresowa-

ły nauczycieli. Przydatne w pracy okazały 

się m.in. przykłady blokad komunikacyj-

nych i procedury interwencyjno-

profilaktyczne. 

Wierzę, że moja obecność zachęcała 

nauczycieli do działania, wymiany doświad-

czeń podczas konsultacji grupowych i in-

dywidualnych. Podczas rady pedagogicznej 

czerwcowej przedstawiłam sprawozdanie z 

realizacji RPW. 

W drugim roku współpracy 2014/2015 rada pedagogiczna wybrała ofertę: "Techniki 

uczenia się i metody motywujące do nauki". Z Zespołem opracowaliśmy wstępną diagnozę 

potrzeb szkoły, przeprowadziłam warsztat diagnostyczno- rozwojowy. 

Wyłoniony w przetargu ekspert niestety nie spełnił oczekiwań nauczycieli ("mniej za-

bawy więcej treści") i po interwencji na wykłady/konsultacje wszedł drugi ekspert, który za-

inspirował nauczycieli metodą pracy w chmurze i metodami motywującymi do nauki. 

Towarzysząc nauczycielom w czasie spotkań starałam się inspirować wymianę 

doświadczeń pomiędzy nimi, wykorzystywać w praktyce nabyte umiejętności i wiedzę, 

zachęcałam do korzystania z bibliografii w tym zakresie dostępnej w Bibliotece 

Pedagogicznej. Efektami realizacji ofert w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 były m. in.: 

 wzbogacenie warsztatu pracy na-

uczycieli i wychowawców, 

 umiejętność poprawnej komunikacji 

nauczyciel – uczeń - rodzic, 

 schemat postępowania interwencyj-

nego w sytuacji np. wagarów ucznia, 

użycia środków psychoaktywnych, 

 wzbogacenie warsztatu pracy na-

uczycieli o metody i techniki moty-

wujące do nauki, 

 umiejętność i wiedza na temat pracy 

metodą w chmurze, 

 częstsze wykorzystywanie tablic interaktywnych na lekcjach różnych przedmiotów. 

 

 

Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku 

W pierwszym roku 2013/2014 realizacji projektu we współpracy z dyrektorem i wice-

dyrektorem szkoły oraz kierownikami praktyk zawodowych i internatu przeprowadziliśmy 

wstępną diagnozę potrzeb. Wybrano ofertę: "Budowa koncepcji pracy szkoły. Na spotkaniu 

Rady Pedagogicznej omówiłam założenia projektu "SORE działają w szkole – nowy model 

doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim" oraz możliwości wynikające z wybranej ofer-

ty. Wybrany obszar zyskał akceptację Rady Pedagogicznej.  
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Warsztaty na temat  

budowy koncepcji pracy szkoły 

 
Nauczyciele ZSKŚiA w Giżycku  

testują metodę aktywizującą do nauki 

 
Katalog metod wypracowanych na warsztatach 

Kolejnym etapem był warsztat diagnostyczno – rozwojowy w czasie którego wypra-

cowaliśmy sposób realizacji tematu, terminy spotkań, efekty dla placówki i nauczycieli. 

Współpraca z ekspertem prowadzącym warsztaty i konsultacje w szkole umożliwiła dostoso-

wanie treści warsztatu do sprecyzowanych potrzeb zespołu. Efektem pracy było utworzenie 

dokumentu Koncepcja Pracy ZSKŚiA. Podczas czerwcowej rady pedagogicznej przedstawi-

łam sprawozdanie z realizacji RPW za rok 2013/2014. 

W drugim roku realizacji projektu Rada Pedagogiczna wybrała temat: "Techniki ucze-

nia się i metody motywujące do nauki". Wspólnie z zespołem zadaniowym przeprowadzili-

śmy pogłębioną diagnozę potrzeb szkoły. Ekspertowi przedstawiono bardzo konkretne ocze-

kiwania nauczycieli i Dyrekcji szkoły w wybranym obszarze, dostosowane do potrzeb na-

uczycieli w kształceniu zawodowym. Ekspert stanął na wysokości zadania. Rada Pedagogicz-

na bardzo wysoko oceniła wartość merytoryczną i przydatność treści do dalszej pracy. 

Każdy z nauczycieli miał możliwość wziąć udział w ćwiczeniach i utworzyć cel pro-

wadzonych przez siebie zajęć w języku ucznia/nauczyciela. 

Już po warsztatach powstał katalog sposobów motywowania ucznia do nauki. 

Efektami realizacji ofert w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 były m. in.: 

 efektywna współpraca nauczycieli 

w zespołach, 

 pokonanie oporu wobec zmian w do-

skonaleniu, 

 wspólne wypracowanie dokumentu słu-

żącego na wiele lat, 

 wiedza i umiejętności w stosowaniu 

zróżnicowanych, przydatnych prak-

tycznie metod motywujących do nauki 

i technik uczenia się. 

 

 

Z satysfakcją stwierdzam, że wszystkie szkoły ponadgimnazjalne zrealizowały zamie-

rzenia zaplanowane w RPW w pierwszym i drugim roku trwania projektu. 

Kolejny rok przyniósł większe zrozumienie dla zmiany w systemie doskonalenia na-

uczycieli. Znacznie zmalał opór, obszary do pracy w drugim roku trwania projektu wybierane 

by zespołowo, zgodnie z aktualnymi potrzebami placówek. 
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie  

źródło: www.ryn.pl 

 

 
Wykłady z ekspertem 

SORE – Małgorzata Lasota 

 

 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rynie 

o Przedszkole Samorządowe 

o Szkoła Podstawowa 

o Publiczne Gimnazjum 

 Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach 

o Szkoła Podstawowa 

o Publiczne Gimnazjum 

 Przedszkole Niepubliczne „Promyk” 

 

 W ramach pilotażowego projektu realizowałam roczne plany wspomagania w sześciu 

placówkach położonych w obszarach miejskim, miejsko-gminnym i wiejskim na terenie po-

wiatu giżyckiego. Placówki pozostające pod moją opieką przez kolejne lata szkolne od wrze-

śnia 2013 do czerwca 2015r. to Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rynie i Zespół Placówek 

Oświatowych w Miłkach, a w drugim roku realizacji projektu dodatkowo Przedszkole Niepu-

bliczne Promyk w Giżycku.  

  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie 
tworzą od 2008r. Przedszkole Samorządowe, 

Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimna-

zjum i organem prowadzącym Zespołu jest 

Gmina Ryn.  

 W pierwszym roku realizacji projektu 

nauczyciele przedszkola i szkoły podstawo-

wej zgłosili potrzebę doskonalenia w zakre-

sie rozwoju osobistego, związanego w szcze-

gólności z nabyciem umiejętności radzenia 

sobie ze stresem spowodowanym własną niedyspozycją i trudnymi sytuacjami w relacjach 

z uczniami i ich rodzicami. Swoje potrzeby szkoleniowe skierowali w stronę oferty doskona-

lenia „Nauczyciel 45+” . 

Nauczyciele gimnazjum określili swoje potrzeby w obszarze budowania wsparcia w pracy 

wychowawczej, podniesienia autorytetu nauczyciela, skutecznego komunikowania się 

z rodzicami i większego ich zaangażowania 

w wychowanie i rozwój dziecka, dyscyplino-

wania uczniów. W odpowiedzi na oczekiwania 

nauczycieli została wybrana oferta „Wspiera-

nie pracy wychowawców klas – bezpieczna 

szkoła”. 

 Istotę szkoleń stanowiły podstawy 

konstruktywnej komunikacji oraz narzędzia 

coachingowe – ich wykorzystanie w budowa-

niu relacji w zespole nauczycielskim oraz 

z uczniami i rodzicami. Nauczyciele poznali 

sposoby budowania dobrych relacji z rodzi-

cami i zdobyli umiejętności komunikacyjne pozwalające na radzenie sobie w trudnych sytu-

acjach. Nauczyciele gimnazjum poznali między innymi aspekty prawne przeciwdziałania 

przemocy i demoralizacji wśród dzieci i młodzieży oraz procedury postępowania nauczycieli 

i współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją. 
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Warsztaty z ekspertem 

 
Warsztaty z ekspertem 

 Po odbytych warsztatach, wykładach i konsultacjach nauczyciele przeprowadzili 

85 rozmów indywidualnych z rodzicami dzieci, na dwunastu zebraniach z rodzicami 

poruszano tematykę radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych, motywowania 

ucznia, potrzeb psychicznych dziecka, nagród i kar.   

Wychowawcy szkoły podstawowej i gimnazjum przeprowadzili w swoich klasach 

lekcje dotyczące asertywności i uleganiu różnym nałogom. Nauczyciele stosując techniki 

dobrej komunikacji zachęcali rodziców do działania na rzecz placówki. Zorganizowano przy 

pomocy rodziców wiele imprez, między innymi:  

 Święto Pieczonego Ziemniaka – IX 2013,  

 Andrzejki – XI 2013,  

 Mikołajki – XII 2013,  

 Kiermasz Świąteczny – XII i IV,  

 Spotkanie Wigilijne,  

 Dzień Babci i Dziadka – I 2014,  

 Bal Karnawałowy – I 2014,  

 Festyn Rodzinny – 31.V 2014,  

 Dzień Dziecka – 02.VI 2014. 

 

 W drugim roku realizacji projektu 

wybrana została oferta doskonalenia „Praca 

z uczniem młodszym” dla nauczycieli przed-

szkola i nauczycieli szkoły podstawowej 

klas 1-3 oraz oferta „Techniki uczenia się 

i metody motywujące do nauki” dla nauczy-

cieli szkoły podstawowej klas 4-6 i gimna-

zjum. Nauczyciele dostrzegli problemy doty-

czące przede wszystkim dużego zróżnicowa-

nia w zakresie rozwoju emocjonalnego dzieci 

i różnych możliwości poznawczych. Dzieci 

mają trudności w adaptacji do warunków 

szkolnych. Problemy wynikają również ze 

słabszej kondycji rodziny. Przyczynę tego 

stanu rzeczy nauczyciele upatrują w refor-

mie, w wyniku której w klasach pierwszych 

uczą się dzieci w wieku sześciu i siedmiu lat.  

 Nauczyciele szkoły podstawowej klas 

4-6 i gimnazjum wymienili najważniejsze przeszkody w pracy dydaktycznej: nieefektywna 

praca uczniów podczas lekcji, problem ze skupieniem uwagi, ogólny brak motywacji do na-

uki. Pracę nauczycieli utrudnia też dużą nadpobudliwość uczniów, wpływ technik kompute-

rowych na ich psychikę oraz duży wpływ grupy rówieśniczej na motywację do nauki. Na-

uczyciele odczuwają potrzebę zwiększenia różnorodności metod i technik nauczania, aby 

w większym stopniu aktywizować i motywować uczniów.  

 Główne zagadnienia szkoleniowe w zakresie pierwszej oferty to: etapy rozwoju emo-

cjonalnego dziecka, metody i narzędzia potrzebne do diagnozowania rozwoju dziecka młod-

szego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z problemami emocjonalnymi i dzieckiem 

zdolnym, praca z arkuszem diagnostycznym dziecka przedszkolnego, aktywizowanie 

i motywowanie dziecka młodszego.  
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Warsztaty z ekspertem 

 
Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach 

 Druga forma doskonalenia zawierała 

przede wszystkim etapy rozwojowe dzieci 

w powiązaniu z procesem uczenia się, mo-

tywowanie ucznia do nauki, stymulowanie 

procesem uczenia się, zapoznanie z techni-

kami motywowania i wzmacniania uczniów. 

 Po odbytych szkoleniach nauczyciele 

przedszkola i klas 1-3 przeprowadzają dia-

gnozę z zastosowaniem nowo poznanych 

metod i narzędzi, pracują z arkuszem diagno-

stycznym dziecka przedszkolnego. Nauczy-

ciele nawiązują współpracę z rodzicami dzie-

ci z problemami emocjonalnymi i dzieci 

zdolnych, wdrażają do praktyki edukacyjnej 

nowe metody pracy i sposoby motywowania 

dzieci wykorzystując opracowany własny 

katalog nowych metod i sposobów pracy 

i motywowania dzieci. 

 Nauczyciele klas 4-6 i gimnazjum 

pracują nad katalogiem technik uczenia się 

i metod motywowania uczniów do pracy 

(katalog będzie dostępny w pokojach na-

uczycielskich). Nauczyciele stosują na lek-

cjach poznane w czasie szkolenia techniki 

uczenia się i motywowania do nauki i dokumentują to w dziennikach lekcyjnych. Uczniowie 

opracują przy pomocy nauczycieli języka polskiego i informatyki broszurę skierowaną do 

rodziców i zawierającą wybrane metody i techniki szybkiego i skutecznego uczenia się. Sys-

tematyczne i powszechne stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności oraz korzystanie z wy-

pracowanych w czasie szkoleń materiałów i pomocy przyczyni się do poprawy jakości pracy 

Zespołu. 

 

Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach 
skupia Przedszkole Samorządowe, Szkołę 

Podstawową oraz Publiczne Gimnazjum 

i organem prowadzącym Zespołu jest Gmina 

Miłki. Roczne plany wspomagania realizo-

wałam w szkole podstawowej i gimnazjum. 

 W pierwszym roku realizacji projektu 

podczas warsztatu diagnostyczno-

rozwojowego nauczyciele szkoły podstawo-

wej zwrócili uwagę na stosowanie ciągle 

tych samych metod nauczania, małe wyko-

rzystywanie na lekcjach metod z zastosowaniem technologii informacyjnej, małe zaangażo-

wanie uczniów na lekcjach, słabe osiągnięcia uczniów, brak umiejętności samodzielnego 

uczenia się uczniów. W związku z tymi potrzebami wybrana została oferta doskonalenia 

„Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”. 

 Nauczyciele gimnazjum skierowali swoje potrzeby szkoleniowe w stronę oferty 

„Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła” wymieniając następujące przy-

czyny: zbyt małą efektywność pracy wychowawczej, małe zaangażowanie rodziców we 

współpracę ze szkołą oraz trudności w sprawnym komunikowaniu się nauczycieli 
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Apel przygotowany i przeprowadzony  

przez uczniów gimnazjum 
źródło: http://www.zpomilki.pl 

 

 

 
Konsultacje 

 
Konsultacje z ekspertem 

 
Warsztaty z ekspertem 

 

 

i wychowawców z rodzicami i uczniami 

i niedoskonały system współpracy w zespole 

nauczycieli – wychowawców. 

 Wiodące zagadnienia tematyczne 

w zakresie pierwszej oferty to poszerzenie 

warsztatu nauczycieli w zakresie technik 

nauczania i metod motywowania do nauki, 

doskonalenie przez nauczycieli umiejętności 

stosowania aktywizujących metod pracy na 

lekcjach, podniesienie kompetencji nauczy-

cieli w zakresie technik uczenia. 

 Główny temat szkoleniowy oferty dla 

nauczycieli gimnazjum stanowiły zasady 

skutecznej komunikacji, zarządzanie poten-

cjałem uczniów, wykorzystanie naturalnego 

potencjału uczniów do konstruktywnego 

działania, zgodnego z oczekiwaniem na-

uczyciela, skuteczne sposoby współpracy 

z rodzicami.  

 Nauczyciele szkoły podstawowej 

zastosowali zdobytą wiedzę i nowe umiejęt-

ności na 20 lekcjach, opracowali katalog 

otwarty zawierający nowe techniki i metody 

motywujące do nauki, wychowawcy prze-

prowadzili pedagogizację rodziców przed-

stawiając im sposoby motywowania i wspie-

rania dziecka. 

 Nauczyciele gimnazjum wypracowali 

własne cele zespołu wychowawczego, które 

starają się osiągać w codziennej pracy 

z uczniami i rodzicami. W szkole został, po 

raz pierwszy po dłuższej przerwie, przygo-

towany i przeprowadzony przez uczniów 

apel na temat porządku i bezpieczeństwa 

w szkole. Uczniowie wykazali się kreatyw-

nością i poczuli się współgospodarzami 

szkoły. 

 W drugim roku realizacji projektu 

wybrana została ta sama oferta szkoleniowa 

dla szkoły podstawowej i gimnazjum – 

„Ocenianie kształtujące”. W wyniku prze-

prowadzonego w placówce warsztatu dia-

gnostyczno - rozwojowego nauczyciele 

stwierdzili, że niektórzy z nich posiadają 

tylko ogólną wiedzę z zakresu oceniania 

kształtującego i stosują jego zasady w prak-

tyce szkolnej sporadycznie. Uczniowie mają 

niewielką motywację do nauki i nie wiedzą 

na co zwracać uwagę ucząc się, ich rodzice 

też nie posiadają takiej wiedzy i nie są 
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Warsztaty z ekspertem 

w stanie pomagać swoim dzieciom. Wyniki egzaminów zewnętrznych są niezadowalające, 

a EWD ma tendencję zniżkową. Nauczyciele chcą poszerzyć swoje kompetencje w obszarze 

oceniania kształtującego, rozpocząć stosowanie jego elementów i w ten sposób przyczynić się 

do osiągania lepszych wyników w nauce swoich uczniów.  

 W czasie warsztatów, wykładów i konsultacji nauczyciele zapoznali się ze wszystkimi 

elementami OK ze szczególnym uwzględnieniem tych, które zobowiązali się stosować na 

swoich lekcjach w tym roku szkolnym. Nauczyciele przeprowadzą również pedagogizację 

rodziców na temat motywowania uczniów za pomocą pozytywnych wzmocnień. 

 

Przedszkole Niepubliczne „Promyk” jest 

przedszkolem miejskim. Nauczycielki 

wspólnie wybrały obszar do rozwoju przed-

szkola, dokonano wyboru oferty, która jest 

realizowana w bieżącym roku szkolnym: 

„Współpraca przedszkola ze środowiskiem 

lokalnym”.  

 Nauczycielki zwróciły uwagę, że 

współpraca z instytucjami i organizacjami 

działającymi w środowisku przebiega od 

dłuższego czasu w sposób poprawny, ale 

monotonny; przedszkole nie podejmuje 

współpracy z nowymi instytucjami. Nauczy-

cielki uważają, że istnieje potrzeba wzmoc-

nienia i uatrakcyjnienia form współpracy, 

zwiększenia ilości kontaktów z placówkami 

działającymi na terenie miasta. Istotne jest 

określenie zasobów i potrzeb środowiska 

lokalnego i opracowanie ujednoliconego sys-

temu działań w tym zakresie. Nauczycielki 

zwracają również uwagę na konieczność lep-

szej współpracy z rodzicami w zakresie ich 

potrzeb dotyczących edukacji i wychowania 

dziecka.  

 W trakcie warsztatu diagnostyczno - 

rozwojowego zauważono potrzebę poszerze-

nia działań promocyjnych przedszkola o no-

we formy. 

 Po szkoleniu nauczycielki zmodyfiku-

ją mapę środowiska lokalnego i zastosują nowe sposoby promocji przedszkola. Zbadają po-

trzeby szkoleniowe rodziców za pomocą skonstruowanej przez siebie ankiety. Od nowego 

roku szkolnego zaplanowano zawiązanie klubiku dla rodziców, podczas spotkań będą poru-

szane wybrane przez rodziców tematy. Dzięki tej inicjatywie przedszkole stanie się bardziej 

atrakcyjne. 
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Warsztaty z ekspertem 

 

 

Podsumowanie działań w projekcie 

Dyrektorzy szkół i placówek, w których realizowany jest projekt dostrzegają wiele ko-

rzyści płynących z tego tytułu: 

1. Powszechne uczestnictwo wszystkich nauczycieli w wybranych przez nich formach do-

skonalenia pozwala na szerokie wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce szkolnej 

(wszyscy nauczyciele, wszystkie zespoły uczniowskie). ZPO Miłki. 

2. Szkolenia odbywają się w placówce po zajęciach, co nie dezorganizuje pracy zespołu. 

ZPO Miłki. 

3. Organizacja doskonalenia wpływa pozytywnie na integrację zespołu nauczycieli. ZPO 

Miłki. 

4. Nauczyciele pogłębili swoją wiedzę i umiejętności, chętnie korzystają z wypracowanych 

przez siebie materiałów i dzielą się z innymi nauczycielami placówki. ZPO Miłki. 

5. Nastąpiła aktywizacja działania samorządu uczniowskiego w szkole. ZPO Miłki. 

6. Nauczyciele wdrażają elementy oceniania kształtującego. ZPO Miłki. 

7. Największa oferta szkoleniowa – program SORE. ZS-P Ryn. 

8. Szkolenia odbyte w ramach projektu zmotywowały i ukierunkowały nauczycielki do po-

dejmowania dalszych działań rozwojowych przedszkola. Przedszkole Promyk. 

9. Podczas szkoleń wypracowane zostały narzędzia poszerzające warsztat pracy nauczycie-

la: arkusz diagnostyczny dziecka przedszkolnego, metody pracy i sposoby motywowania 

dzieci (ZS-P Ryn), ankiety do instytucji, ankiety do rodziców (Przedszkole Promyk).  

10. Wspólne uczestniczenie w formach szkoleniowych i konsultacjach skłoniło nauczycieli 

do refleksji w kontekście zmieniającej się rzeczywistości zawodowej nauczycieli, jak 

również w obszarze podlegającym ciągłej zmianie środowiska uczniowskiego, rodziciel-

skiego, ich oczekiwań i obaw związanych z wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży. 

ZPO Miłki, ZS-P Ryn, Przedszkole Promyk. 
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Podsumowanie działań sieci dyrektorów 

 

Temat sieci : Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły. 

Grupa: dyrektorzy szkół i przedszkoli z powiatu giżyckiego – 25 osób. 

Wybrana tematyka:  

1. Kontrola zarządcza.  

2. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej. 

3. Dyrektor jako pracodawca: 

a) Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli. 

b) Administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.  

 

Zgodnie z założeniami projektu współpraca dyrektorów, którzy zadeklarowali uczest-

nictwo w pracach sieci, przebiegała w oparciu o wspólnie wypracowany plan działań na rok 

szk. 2014/15. Opracowanie planu poprzedziła, przeprowadzona podczas inauguracyjnego 

spotkania w styczniu 2014 r., diagnoza potrzeb. Uczestnicy sieci jednomyślnie zdecydowali 

o wyborze pozapedagogicznych obowiązków dyrektora jako tematyki pracy na cały okres 

realizacji projektu. Uznano, że ten temat jest wspólny dla kadry kierowniczej na wszystkich 

etapach edukacyjnych. Taki wybór przyczynił się do aktywnego udziału w pracach sieci za-

równo dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów jak i szkół ponadgimnazjal-

nych. Przeprowadzona ankieta dotycząca wskazania szczegółowej tematyki w obrębie poza-

pedagogicznych obowiązków dyrektora szkoły wykazała, że największym problemem dla 

kadry kierowniczej było wdrożenie systemu kontroli zarządczej. Dlatego okres od stycznia do 

czerwca 2014r. poświęcono na udzielenie pomocy dyrektorom we wdrożeniu lub zmodyfiko-

waniu systemu kontroli zarządczej (w przypadku szkół i placówek, które poczyniły już dzia-

łania dotyczące kontroli zarządczej). Zaplanowane działania podzielono na etapy: 

 omówienie przepisów regulujących kontrolę zarządczą, w lutym 2014r. umieszczono 

na platformie przepisy dotyczące kontroli zarządczej oraz stworzono zbiór linków do 

zasobów internetowych na jej temat oraz dostępnej literatury, 

 ustalenie zakresu tematycznego warsztatów prowadzonych przez eksperta – diagnoza 

potrzeb (dyskusja podczas drugiego spotkania w lutym 2014r.), 

 wypracowanie metodą warsztatową praktycznych rozwiązań do zastosowania 

w szkole – spotkanie z ekspertem w kwietniu 2014r. 

 przykład dobrej praktyki - wystąpienie Pani dyrektor SP w Wilkasach, która przedsta-

wiła dokonała prezentację dotycząca wdrożenia kontroli zarządczej (czerwiec 2014r.). 

Niestety ze względu na to, że tematyka kontroli zarządczej jest trudna i czasochłonna nie uda-

ło się zrealizować zaplanowanego dzielenia się pomysłami dotyczącymi jej wdrożenia. 

W praktyce trudna do realizacji okazała się również wymiana doświadczeń i informacji na 

platformie oraz informowanie o postępie prac dotyczących wdrożenia kontroli zarządczej. 

Do słabych stron pracy sieci w pierwszym roku jej funkcjonowania należy zaliczyć 

brak zainteresowania ze strony uczestników możliwościami jakie daje platforma oraz skupie-

nie całej uwagi na jednym temacie dotyczącym kontroli zarządczej. W związku z tym posta-

nowiono, że w drugim roku realizacji projektu należy reagować na pojawiające się bieżące 

problemy w zarządzaniu szkołą wynikające np. ze zmiany przepisów  

Podsumowaniem pierwszego roku realizacji działań sieci była przeprowadzona ankieta. 
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Skala od 1 do 5, gdzie 5 jest najwyższą wartością, ankietę zwróciło 15 dyrektorów, 

liczby w tabeli oznaczają ilość odpowiedzi 

Ocena spotkań sieci 1 2 3 4 5 

Realizacja celów pracy sieci   8 5 2 

Użyteczność omawianych treści i zagadnień  1 3 9 2 

Różnorodność wykorzystanych materiałów dydaktycznych   6 8 1 

Dopasowanie metod pracy do specyfiki sieci  1 3 10 1 

Profesjonalizm ekspertów    8 7 

Harmonogram pracy sieci   3 3 9 

Jakość infrastruktury w miejscu spotkań  2 2 5 6 

Ocena koordynatora:      

Sposób organizacji pracy sieci   1 3 11 

Zarządzanie czasem spotkań  1  3 11 

Dbanie o przepływ informacji i komunikację w grupie   1 2 12 

Kontakt z uczestnikami sieci  1 1 1 12 

 

Dyrektorzy w większości starali się być obecni na wszystkich spotkaniach oraz ak-

tywnie w nich uczestniczyć. Zabierali głos w dyskusjach i przekazywali swoje uwagi 

i przemyślenia. Nowoczesne narzędzie w postaci platformy internetowej nie wzbudziło zain-

teresowania. Uczestnicy woleli kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną lub wybierali 

kontakt telefoniczny. 

Pierwsze spotkanie po wakacjach w październiku br. poświęcono na zaplanowanie 

pracy na rok szkolny 2014/2015 oraz wybór szczegółowej tematyki związanej 

z pozapedagogicznymi obowiązkami dyrektora – przeprowadzono ankietę. Ze względu na 

coraz częściej pojawiające się problemy w szkolnej praktyce oraz planowaną zmianę przepi-

sów wybrano ochronę danych osobowych w placówce oświatowej – spotkanie z ekspertem 

odbyło się w styczniu br. Ponadto drugi rok pracy sieci poświęcono na zadania dyrektora 

związane z rolą pracodawcy: zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli (spotkanie z ekspertem 

w marcu br.), administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (spotkanie 

z ekspertem 14 maja br. – będzie ono również poświęcone sprawom kadrowym ze względu na 

prośby uczestników sieci).  

Podczas spotkań z dwoma ekspertami zaplanowano wypracowanie metodą warsztato-

wą praktycznych rozwiązań do zastosowania w szkole np. procedury i wzory dokumentów 

dotyczące ochrony danych osobowych oraz spraw kadrowych. Zadanie zostało zrealizowane. 

Eksperci prowadzący zajęcia zyskali uznanie za posiadaną wiedzę i kompetencje.  

Ponadto zaplanowano opracowanie w formie elektronicznej zestawu materiałów do 

praktycznego wykorzystania w pracy dyrektora – zadanie w trakcie realizacji (procedury, 

wzory dokumentów związane z pozapedagogicznymi obowiązkami dyrektora szkoły). 

Współpracę dyrektorów powiatu giżyckiego w sieci można uznać za udaną. Wszystkie 

osoby, do których zwrócił się koordynator, chętnie udzielały pomocy organizacyjnej – udo-

stępnianie pomieszczeń szkolnych i pomocy dydaktycznych. Spotkania nacechowane były 

atmosferą życzliwości. Dyrektorzy chętnie dzielili się swoja wiedzą i doświadczeniem. 

Z przeprowadzonego pilotażu jednoznacznie wynika, że w przyszłości należy kontynuować 



50 

 

w podobnej formule współpracę dyrektorów szkół i przedszkoli powiatu giżyckiego. Jest ona 

wręcz niezbędna, co jednoznacznie wynika z opinii wyrażanych przez kadrę kierowniczą.  

 

Opracował Piotr Szulc 

koordynator sieci dyrektorów 

 

 

Podsumowanie działań sieci humanistycznej 

 

Temat sieci :  1 rok- Jak pobudzić twórcze myślenie uczniów? 

  2 rok- Skuteczne metody zachęcania uczniów do czytania. 

Grupa: nauczyciele szkoły i przedszkola z powiatu giżyckiego – 25 osób. 

  

Zgodnie z założeniami projektu współpraca nauczycieli, którzy zadeklarowali uczest-

nictwo w pracach sieci, przebiegała w oparciu o wspólnie wypracowany plan działań na po-

szczególne lata. Opracowanie planu poprzedziła zawsze przeprowadzona podczas inaugura-

cyjnego spotkania diagnoza potrzeb. Uczestnicy sieci jednomyślnie zdecydowali o wyborze 

dwóch problemów jako tematyki pracy na pierwszy i drugi okres realizacji projektu. Wybrano 

takie tematy, które byłyby wspólne wspólny dla nauczycieli na wszystkich etapach edukacyj-

nych. Mimo takiego wyboru, dał się zauważyć spadek aktywności w pracach sieci nauczycieli 

przedszkoli.  

W pierwszym roku pracy przeprowadzono jedno spotkanie z ekspertem, pozostałe by-

ły prowadzone metodą warsztatową przez samych uczestników, którzy dzielili się własnymi 

pomysłami i doświadczeniami. Na dwa spotkania zostali zaproszeni uczniowie - jeden z nich 

był członkiem grupy kreatywnych „AfterFace” , która w konkursie w USA zajęła pierwsze 

miejsce; obecnie sam prowadzi taką grupę uczniów z gimnazjum, uczennica z kolei przedsta-

wiła prezentację na temat gestu w sztuce i omówiła metody przygotowania twórczej prezenta-

cji. 

 Do słabych stron pracy sieci w pierwszym roku jej funkcjonowania należy zaliczyć 

brak zainteresowania ze strony uczestników możliwościami, jakie daje platforma (woleli kon-

taktować się e-mailowo lub telefonicznie) oraz niechęć do wymiany doświadczeń poza spo-

tkaniami. 

Podsumowaniem pierwszego roku realizacji działań sieci była przeprowadzona ankieta. 

 

Skala od 1 do 5, gdzie 5 jest najwyższą wartością, ankietę zwróciło 15 dyrektorów, 

liczby w tabeli oznaczają ilość odpowiedzi 

Ocena spotkań sieci 1 2 3 4 5 

Realizacja celów pracy sieci    1 7 7 

Użyteczność omawianych treści i zagadnień   2 5 7 

Różnorodność wykorzystanych materiałów dydaktycznych    1 9 5 

Dopasowanie metod pracy do specyfiki sieci    1 9 6 

Profesjonalizm ekspertów     5 10 

Harmonogram pracy sieci     7 8 

Jakość infrastruktury w miejscu spotkań     6 9 
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Ocena koordynatora: 1 2 3 4 5 

Sposób organizacji pracy sieci     4 11 

Zarządzanie czasem spotkań    5 10 

Dbanie o przepływ informacji i komunikację w grupie     5 10 

Kontakt z uczestnikami sieci     5 10 

 

Nauczyciele w większości starali się być obecni na wszystkich spotkaniach oraz ak-

tywnie w nich uczestniczyć. Zabierali głos w dyskusjach i przekazywali swoje uwagi 

i przemyślenia. 

Nauczyciele deklarowali wykorzystanie materiałów z sieci podczas zajęć lekcyjnych:  

 szczególnie wykorzystałam materiał na temat edukacji filmowej  

 podczas pracy w grupie układam polecenia wg podanych wzorców 

 dzielę się informacjami zdobytymi na spotkaniach z koleżankami i na forum interneto-

wym 

 wykorzystuję ćwiczenia kreatywności podczas przerwy śródlekcyjnej 

 zmieniam metody pracy na lekcji 

Pierwsze spotkanie po wakacjach w październiku br. poświęcono na zaplanowanie pra-

cy na rok szkolny 2014/2015 oraz wybór tematyki. Odbyły się trzy spotkania z ekspertami 

(w tym jedno dodatkowe). 

Eksperci prowadzący zajęcia na temat skutecznych metod zachęcania do czytania (dwie 

tury - elementy literatury jako punkt wyjścia do analizy tekstu; film jako punkt wyjścia do 

analizy tekstu) nie zyskali uznania za posiadaną wiedzę i kompetencje. Niekiedy kontrower-

syjne tezy prowadzących prowadziły do burzliwych dyskusji. Wartościowe okazało się przede 

wszystkim spotkanie z p. W. Tańskim, który przeprowadził warsztaty na temat odpowiedzial-

ności nauczycieli poszczególnych etapów nauczania za wyniki uczniów na egzaminie ze-

wnętrznym oraz wyższych szczeblach nauki. 

Współpracę nauczycieli powiatu giżyckiego w sieci humanistycznej można uznać za 

udaną. Spotkania nacechowane były atmosferą życzliwości. Wartością dodaną jest fakt, iż po 

prostu poznaliśmy się i także w przyszłości możemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem. 

Z przeprowadzonego pilotażu jednoznacznie wynika, że w przyszłości należy kontynuować 

współpracę, ale w innej formule - sieć humanistyczna tak, ale nie dla wszystkich etapów na-

uczania, gdyż problemy i zadania są nieco inne. 

 

Opracowała Iwona Rosa 

koordynator sieci humanistycznej 
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Podsumowanie działań sieci wychowawczej  

 

Sieć wychowawców i pedagogów 

szkolnych działa od 1 stycznia 2014 roku 

w ramach powiatowego projektu pilotażo-

wego. Zgodnie z założeniami projektu, ko-

ordynator sieci wyłoniony został w drodze 

konkursu. Jego zadaniem między innymi 

było przygotowanie planu działania sieci 

współpracy i samokształcenia zgodnie z po-

trzebami zgłoszonymi przez uczestników 

sieci, organizacja spotkań, moderowanie 

forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej, 

przekazywanie materiałów szkoleniowych i innych przydatnych w praktyce pedagogicznej, 

sporządzenie sprawozdania z pracy sieci i podjęcie dalszych działań w ramach sieci. Zapla-

nowane zostały trzy spotkania z ekspertem zewnętrznym. Pierwszym tematem spotkania było: 

Rozwiązywanie konfliktów- mediacje wg modelu M. Rosenberga - ,,Porozumienie bez 

przemocy”, drugi: Jak rozpoznać i postępować w sytuacji depresji i samookaleczenia 

u dzieci i młodzieży. Ze względu na duże zainteresowanie tematyką dorastania odbyło się 

następne spotkanie z ekspertem na temat: Bezpieczne dorastanie - jak wspierać dziecko 

w okresie dojrzewania ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki okresu dojrzewania-

rozwoju psychicznego, społecznego i fizycznego, pomocy dziecku w pokonywaniu trudności 

w nauce, stresu, przygnębienia, bunt nastolatka - czym się objawia oraz zasady postępowania 

rodziców wobec dorastających nastolatków. Również omawiane były wskazówki dla wycho-

wawców klas w celu zapewnienia dobrych relacji z dojrzewającą młodzieżą. W ramach sa-

mokształcenia jedna z uczestniczek sieci poprowadziła warsztaty na temat: Budowania w 

szkole strategii pomocy dzieciom z trudnościami. Z każdego spotkania uczestniczki otrzy-

mały pakiety z materiałami dotyczącymi omawianych zagadnień.  

W czasie spotkań wszyscy mieli możliwość dyskusji na aktualnie omawiany temat 

oraz przegląd i zapoznanie się z obszerną literaturą dotyczącą omawianego zagadnienia. Pro-

wadząca warsztaty odpowiadała na pytania uczestniczek oraz podawała przykłady jak radzić 

sobie z występującymi w szkole konfliktami. 

W czasie zajęć można było zauważyć 

zaangażowanie uczestniczek sieci, zaintere-

sowanie tematami jak również potrzebą kon-

tynuowania szkoleń poza siecią. W ten spo-

sób grupa aktywnych uczestniczek zorgani-

zowała dalsze szkolenia z zakresu mediacji 

cz. III, Umiejętności wychowawczo -

terapeutyczne w pracy z młodzieżą 

i rodzicami - podstawy TSR (Terapia Skon-

centrowana na Rozwiązaniach) oraz szkolenie 

z zakresu Terapii Poznawczo Behawioralnej 

w ilości 60 godzin. 

Cieszą więc wszystkie przykłady i komentarze mówiące o możliwości, a przede 

wszystkim chęci i potrzeby działań poza siecią a nawet poza projektem. Przykłady szkoleń 

poza siecią pozwalają rozszerzyć wiedzę na wybrany jak również bardzo ważny temat. 

Otrzymaliśmy również spostrzeżenia i refleksje z prowadzonych warsztatów przez 

eksperta, który zauważał duże zainteresowanie uczestniczek problematyką wychowawczo - 

profilaktyczną i terapeutyczną. Podkreślił również dobrowolność i własną inicjatywę udziału 
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w szkoleniach, które odbyły się poza działaniami sieci. Jego zdaniem uczestniczki spotkań 

przejawiały duże zainteresowanie, pozytywną motywację i aktywność zadaniową podczas 

warsztatów oraz chęć zdobycia nowej wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy zawodo-

wej. W trakcie zajęć brały czynny udział w symulacjach ról (mediacje), zadawały pytania, 

miały możliwość dzielenia się doświadczeniem. 

Dla sieci ważny jest czas. Trzeba dać uczestnikom możliwość dojrzeć do nowej roli 

jaką jest uczestnictwo w sieci. Sieć buduje relacje, które są głębsze niż w miejscu pracy. 

Zwłaszcza, że spotykamy się w tzw. „realu”. Relacje z uczestnikami sieci jakie z nimi budu-

jemy są znacznie bliższe, a poziom partnerski z reguły głębszy. 

Na pewno przerost obowiązkowych szkoleń w szkole mocno nadużywa chęć do wie-

dzy nauczycieli. Jednak kto lubi ludzi, to każde spotkanie uczy go czegoś nowego. Zawsze 

z tych spotkań coś pozostaje, czego nam nikt nie zabierze. 

W pracy sieci można wykorzystać różne formy aktywności uczestników takich jak: 

doskonalenie umiejętności pracy z grupą, wymiana doświadczeń, coatchingowe metody pracy 

i wartość dodana- rozmowy. Przyjdzie czas i na platformę. Sądzę, że po zakończeniu projektu 

sieci składać się będą z chętnych uczestników, którzy lubią Internet, komunikowanie się przez 

platformę. Bardzo sprecyzowane sieci pozwolą chętnym osobom zapisywać się i nakręcać. Na 

razie jest pewien opór w zakresie korzystania z platformy. 

Widząc małą aktywność na platformie sądzę, że większość z nas lubi bardziej brać niż 

aktywnie uczestniczyć. Uczestnictwo w sieciach pomaga funkcjonować w zewnętrznej struk-

turze, w której spotykamy innych ludzi o podobnych poglądach. Uczestniczenie w wielu 

szkoleniach pozwala bardziej zżyć się ze sobą nawet do tego stopnia, że uczestnicy sieci szu-

kają nowych wspólnych szkoleń. 

Jako koordynator sieci zauważam wzrost zaangażowania nauczycieli w zmiany, ko-

rzystanie z wartościowych doświadczeń innych i możliwość dzielenia się własnymi zasobami 

z innymi. 

Moim zdaniem nauczyciele potrzebują pewnego planu działania, strategii, aby zmienić 

gorsze na lepsze, bardziej skuteczne. Jeżeli wypracujemy takie rozwiązania będziemy szczę-

śliwcami. 

Z obserwacji zaangażowania uczestniczek sieci wychowawczej uważam, że sieć ta 

powinna dalej funkcjonować gdyż problematyka wychowawcza, profilaktyczna 

i terapeutyczna jest bardzo ważna w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

 

Opracowała Urszula Knyps- Dawidowicz 

koordynator sieci wychowawczej 

 

 

Podsumowanie działań sieci matematycznej  

 

Zgodnie z założeniami projektu, wspomaganie pracy nauczycieli matematyki objęło 

szkoły różnego typu oraz przedszkola powiatu giżyckiego. Do sieci „Jak wspierać dziecko 

w uczeniu się matematyki” przystąpiło 23 nauczycieli szkół oraz dwie nauczycielki przed-

szkola. Zdiagnozowano zasoby uczestników oraz ich potrzeby. Zapoznano z ideą projektu, 

opracowano plany pracy sieci. 

 Nauczyciele uznali, że najbardziej odpowiednią tematyką warsztatową do realizacji 

w roku szkolnym 2013/2014 będzie „Rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów”, zaś na 

lata 2014/2015 w wyniku przeprowadzonej diagnozy, wyrazili chęć doskonalenia się w tema-

tyce „Rozwijanie myślenia matematycznego”, „Turniej gier matematycznych”, „Pokony-
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wanie trudności w uczeniu się matematyki”, „Poznanie pro-

gramu GeoGebra i jego aplikacji do nauczania algebry i geo-

metrii szkolnej” .  

 Przeprowadzone w pierwszym roku, warsztaty pomogły 

nauczycielom w poznaniu praktycznych pomysłów na wyko-

rzystanie zabaw z bryłami i układankami matematycznymi do 

zainteresowania uczniów matematyką. 

 Kolejne spotkanie warsztatowe w drugim roku doskona-

lenia nauczycieli było ukierunkowane na poznanie środków 

i pomocy dydaktycznych, w tym także literatury, w celu rozwi-

jania myślenia matematycznego uczniów. Spotkanie poświęco-

ne turniejowi gier matematycznych, pozwoliło zapoznać 

wszystkich członków sieci ze stosowanymi prze niektóre 

uczestniczki sieci grami rozwijającymi spostrzegawczość, lo-

giczne myślenie i umiejętność analizowania. Dyskutowano jak i kiedy wykorzystywać takie 

formy pracy. Trudności w uczeniu się matematyki pojawiają się zawsze, jedne bywają krótko-

trwałe, inne powodują nawarstwianie się. Metody pokonywania tych trudności były tematyką 

kolejnego spotkania warsztatowego. Nauczyciele poznali metody oswajania zadań teksto-

wych, „dotykowego” rozwiązywania problemów geometrycznych oraz liczenia pamięciowe-

go. Podobną tematykę, ale w atrakcyjniejszej dla ucznia formie, czyli z wykorzystaniem 

komputera, nauczyciele mogli rozwijać na warsztatach z GeoGebry. Efektem tego spotkania 

było: poznanie programu GeoGebra i jego aplikacji do nauczania algebry i geometrii szkolnej, 

poznanie pliku organizującego prace nauczyciela na lekcji, inne spojrzenie na nauczanie ma-

tematyki - metody myślenia dynamicznego, dowodzenie twierdzeń, wyprowadzanie wzorów 

(np. na objętość kuli, czy pole koła i inne) oraz realizacja stereometrii z programem Skel-

tchUp - lekcje o graniastosłupach i ostrosłupach i porównanie tego nauczania z programem 

GeoGebra. Nauczyciele mieli szanse poznać metodę budowania i wykorzystywania różno-

rodnych przykładów zastosowań programu w nauczaniu na wszystkich etapach edukacyjnych. 

 Tematyka wszystkich warsztatów wzbudziła duże zain-

teresowanie nauczycieli, niemniej jednak różnorodność grupy 

odbiorczej, była zbyt duża. Z analizy wszystkich spotkań na-

suwa się propozycja rozbicia tej struktury na dwie, pierwszej: 

nauczycieli przedszkola, nauczania wczesnoszkolnego i szko-

ły podstawowej oraz drugiej: nauczycieli gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych. Pozwoliło by to na lepszy dobór tema-

tów, ćwiczeń i metod pracy. Ze względu na zaplanowaną 

w projekcie liczebność sieci, zabrakło w niej nauczycieli na-

uczania wczesnoszkolnego, czyli etapu w którym rodzi się 

najwięcej zaniedbań matematycznych. Wydaje się więc nie-

zbędne włączenie tych nauczycieli w przyszłości w prace 

grupy. 

 

Opracowała Alicja Złotorzyńska 

koordynator sieci matematycznej 
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 Pilotaż w opinii dyrektorów szkół - podsumowanie 

 

Trudności: 

 Jeśli ktoś w ogóle nie odczuwa potrzeby szkolenia, zawsze będzie miał uwagi  dotyczące 

terminu, zakresu szkoleń, itp. 

 Szkoła nie miała wpływu na wybór eksperta  

 Brak czasu na indywidualne konsultacje  

 Sztuczny podział na szkołę podstawową i gimnazjum 

 Połączenie w ramach sieci nauczycieli z różnych etapów edukacyjnych 

 Projekt dobiega końca i to właśnie nas martwi 

 Zbyt duża liczba godzin 

 Szkolenia w soboty i jakość potraw 

 Projekt pochłania wiele dodatkowego czasu i nakładu pracy 

 Niechęć nauczycieli do przyjmowania na siebie jakichkolwiek zadań i  wprowadzania 

zmian 

 Szkolenia z projektu naruszały higienę pracy nauczyciela potęgując liczbę  godzin, szkoleń 

i rad 
 

Korzyści: 

 Uczestnictwo nauczycieli w różnych formach doskonalenia (RPW, sieci współpracy) 

 Szeroka oferta szkoleń w ramach projektu 

 Wspierająca rola SORE, elastyczność i szybka reakcja na sugestie nauczycieli 

 Uczestnictwo wszystkich nauczycieli (ujednolicenie oddziaływań), integracja zespołu 

 Wymiana doświadczeń w sieciach 

 Szkolenia są bezpłatne i odbywają się w miejscu pracy z zapewnieniem posiłku 

 Wykwalifikowani i kompetentni eksperci prowadzący szkolenia 

 Tematyka szkoleń spójna z WDN, dostosowana do potrzeb szkoły 

 Dzielenie się wiedzą z dyrektorami, nauczycielami, pedagogami z innych placówek 

 Sprawna organizacja warsztatów, konsultacji, bardzo kompetentni eksperci 

 Wspólne wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań, podniesienie jakości pracy szkoły 

 Możliwość realizacji 4 różnych ofert (w ramach zespołu - SP i G) 

 Uściślenie współpracy z placówkami wspomagającymi PPP, BP, SOSW, COP itp. 

 Wprowadzenie innowacji pedagogicznych  

 Oferta skierowana do nauczycieli z wieloletnim stażem pracy- „w końcu pomyślano o nas”  

 Przygotowanie dyrektora i nauczycieli do projektowanych przez MEN zmian 

 Ułatwienie kontaktów z instytucjami odpowiedzialnymi za pomoc uczniom, rodzicom 

i nauczycielom, 

 Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej 

 Przesunięcie funduszy w szkolnym WDN na indywidualne formy doskonalenia 

 Szkolenie nauczycieli oparte na nowych standardach – doskonalenie - wdrażanie -

monitorowanie zachodzących zmian 

 Wspólna analiza problemów zwiększa poczucie odpowiedzialności nauczycieli za efekty 

 Wspieranie pracy dyrektorów w ramach doskonale prowadzonej „sieci dyrektorów” 


