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Z ośrodków doskonalenia nauczycieli 

tekst:  

Teresa Dąbrowska, 

Łódzkie Centrum   

Doskonalenia Nauczycieli  

i Kształcenia Praktycznego

Jest to jeden z projektów powiatowych umożli-

wiających wykorzystanie rezultatów projektu sys-

temowego MEN Wzmocnienie systemu wspierania 

rozwoju szkół ze szczególnym uwzględnieniem do-

skonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego 

oraz praktyczną wery!kację modelu zintegrowa-

nego systemu doskonalenia pracy szkół wypra-

cowanego w ramach projektu systemowego ORE 

System doskonalenia nauczycieli oparty na  ogól-

nodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół 

(projektów wdrażanych w  ramach Poddziałania 

3.3.1 PO KL).

Wdrożenie powiatowego projektu Komplekso-

we wsparcie szkół – sukces edukacji jest sposob-

nością do podjęcia próby modelowania łódzkiej 

edukacji, zgodnie z  wymaganiami i  potrzebami 

zewnętrznymi (określonymi w  kierunkach poli-

tyki oświatowej państwa i aktach prawnych doty-

czących edukacji) oraz z uwzględnieniem oczeki-

wań i potrzeb wewnętrznych (zgłaszanych przez 

przedszkola i szkoły). 

Projekt ma istotne znaczenie dla indywidual-

nych i instytucjonalnych uczestników, gdyż: 

–  dyrektorzy otrzymują pomoc w bieżącej orga-

nizacji pracy przedszkola/szkoły oraz wsparcie 

w przygotowaniu do wdrażania zmian,

–  nauczyciele są objęci kompleksowym wspoma-

ganiem w  doskonaleniu pracy dydaktyczno-

-wychowawczej adekwatnie do potrzeb rozwo-

jowych własnych, dzieci/uczniów i przedszkola/

szkoły,

–  placówki udzielające wsparcia (Łódzkie Cen-

trum Doskonalenia Nauczycieli i  Kształcenia 

Praktycznego, funkcjonujące w mieście Porad-

nie Psychologiczno-Pedagogiczne, Pedagogicz-

na Biblioteka Wojewódzka) mogą sprawdzić 

w  praktyce możliwości współpracy w  zakresie 

realizacji nowych zadań, w  tym dostosowania 

swoich działań do zdiagnozowanych potrzeb 

konkretnych przedszkoli/szkół, udzielania im 

systematycznej pomocy we wdrażaniu polity-

ki edukacyjnej państwa oraz budowania sieci 

współpracy i  samokształcenia dyrektorów, na-

uczycieli, przedszkoli/szkół,

–  Urząd Miasta Łodzi ma okazję do budowania lo-

kalnej sieci współpracy nauczycieli oraz przed-

szkoli/szkół i kreowania polityki oświatowej.

Niniejszy artykuł prezentuje problematykę 

wspierania rozwoju szkół z  perspektywy autorki 

jako wieloletniego pracownika systemu doskona-

lenia zawodowego nauczycieli (doradcy metodycz-

nego, konsultanta, edukatora) oraz jako specjalisty 

ds. opracowania, monitorowania i raportowania re-

alizacji Powiatowego Programu Wspomagania pra-

cującego w projekcie powiatowym. 

Wdrażanie projektu w liczbach
Wsparciem objęto: 6 przedszkoli, 30 szkół pod-

stawowych, 10 gimnazjów, 7 liceów ogólnokształ-

cących, 7 techników, 3 zasadnicze szkoły zawodo-

we.

W projekcie:

–  z  przedszkolami i  szkołami współpracowało 

6 SORE,

–  działalność sieci organizowało 6 koordynatorów, 

–  w diagnozie potrzeb przedszkoli i szkół uczest-

niczyło 6 coachów,

–  zajęcia prowadziło ponad 80 ekspertów ze-

wnętrznych,

–  zrealizowano 8 179 godzin zajęć – warsztatów, 

konsultacji grupowych i konsultacji indywidu-

alnych (7 419 w ramach doskonalenia w przed-

szkolach /szkołach i 760 w ramach działalności 

sieci współpracy i samokształcenia), 

–  wsparciem objęto 2 104 dyrektorów i nauczycieli 

z 6 przedszkoli i 57 szkół.

Najczęściej wybierane tematy ofert doskonalenia:

– Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych 

– bezpieczny Internet,

– Budowa koncepcji pracy szkoły,

–  Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?,

–  Efektywna organizacja pracy zespołów nauczy-

cielskich,

– Nauczyciel 45+.

Kompleksowe wsparcie szkół 
– założenia i praktyka
Łódź realizuje od lutego 2013 roku projekt Kompleksowe wsparcie szkół – 

sukces edukacji.
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Doświadczenia związane z wdrażaniem 
projektu powiatowego

Doświadczenia z  pierwszego roku realizacji 

projektu powiatowego utwierdziły osoby zaan-

gażowane w  to  przedsięwzięcie w  przekonaniu, 

że stanowi ono poważne wyzwanie organizacyj-

ne i merytoryczne, a osiągnięcie efektów satys-

fakcjonujących wszystkich uczestników i realiza-

torów jest trudne do osiągnięcia.

Zespół projektu (koordynator, asystent koordy-

natora, specjalista ds. opracowania, monitorowa-

nia i raportowania realizacji PPW) dostrzega wie-

le czynników utrudniających sprawne, terminowe 

i zadowalające wdrożenie zaplanowanych działań. 

Spośród tych czynników warto wymienić np.:

–  formalności związane z  umową i  podjęciem 

przez Radę Miasta niezbędnej uchwały – od 

terminów ich podpisania/obowiązywania za-

leży termin rozpoczęcia działań projektowych 

(jeśli ich nie ma sytuacja jest trudna, ponie-

waż przedłużające się czekanie może uniemoż-

liwić realizację projektu w  czasie ustalonym 

we wniosku, a wdrażanie projektu „na własną 

odpowiedzialność ” byłoby bardzo ryzykow-

ne; w  przypadku naszego projektu zależność 

od powyższego i  konieczność spełnienia wy-

mogu dotyczącego realizacji projektu w ciągu 

minimum siedmiu miesięcy roku szkolnego 

i uwzględnienia specy�ki roku szkolnego skut-

kowała prowadzeniem działań skumulowanych 

(duża częstotliwość spotkań z radami pedago-

gicznymi w wymaganym czasie),

–  obowiązkowe przeprowadzenie przetargu 

na  ekspertów zewnętrznych po  zakończeniu 

procesu diagnozy w  63 przedszkolach/szko-

łach uczestniczących w  projekcie wymagało 

czasu i  wydłużyło okres od ostatniej diagno-

zy do pierwszych spotkań w ramach doskona-

lenia z dwóch powodów; po pierwsze – duża 

liczba przedszkoli/szkół i  wybór 17 tematów 

ofert to 17 części przetargu, do których opra-

cowanie wymagań wobec ekspertów zgod-

nie ze zdiagnozowanymi potrzebami (w wielu 

przypadkach bardzo szczegółowymi) nie było 

łatwe i  nie trwało krótko (pewnie z  powodu 

braku doświadczenia w takiej pracy); po dru-

gie – procedura przetargowa się przedłużyła 

ze względu na to, że nie od razu nastąpiło roz-

strzygnięcie i w przypadku kilku części należało 

przetarg powtarzać,

–  problemy pojawiające się w sytuacji, gdy wynik 

przetargu nie zapewnił pozyskania ekspertów 

kompetentnych w  danej dziedzinie/konkret-

nym temacie i jednocześnie znających specy�-

kę szkoły oraz mających doświadczenie w pracy 

z  nauczycielami; w  naszym projekcie zdarzy-

ły się takie przypadki, co wyniknęło z  faktu, 

że oferentami były �rmy spełniające wymagania 

przetargowe i dopiero w praktyce okazało się, 

że usługi szkoleniowe dla placówek edukacyj-

nych nie są ich główną ofertą i dysponują eks-

pertami, którzy są bardzo dobrze przygotowani 

tematycznie i warsztatowo ale nie zawsze potra-

�ą konkretne treści odnieść do realiów szkoły; 

ponadto eksperci często udostępniają materiały 

zbyt ogólne, mało przydatne (zdaniem nauczy-

cieli oczekujących „gotowych” rozwiązań),

–  potrzeby zmiany terminów zajęć, często zgła-

szane przez dyrektorów przedszkoli/szkół sta-

nowiły problem, ponieważ niejednokrotnie 

trudne było ustalanie nowych terminów dogod-

nych dla ekspertów i zaburzały realizację spo-

tkań zgodnie z harmonogramem,

–  niechęć nauczycieli do wzbogacania własnego 

warsztatu pracy, brak motywacji do zastosowa-

nia nowej wiedzy i umiejętności, do przełożenia 

ich na praktykę szkolną (nauczyciele tłumaczy-

li tę postawę tym, że  nie mają czasu „na eks-

perymenty”, bo muszą uczniów przygotować 

do sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego, gdyż 

z ich wyników „są rozliczani”).

Osoby korzystające ze wsparcia i udzielające go 

dostrzegają inne utrudnienia. 

Na  przykład, niektórzy dyrektorzy twierdzą, 

że autonomię szkoły ogranicza konieczność wy-

boru tematu doskonalenia spośród „odgórnie” 

ustalonych 24 tematów ofert, które nie obejmu-

ją wszystkich zagadnień interesujących nauczy-

cieli. Ich zdaniem zasadniejsze byłoby pozosta-

wienie szkole swobody w  ustaleniu tematyki 

wsparcia zgodnie z jej potrzebami. Poza tym, dy-

rektorzy rozumieją potrzebę stosowania rozwią-

zań sprzyjających skorelowaniu działań w  ra-

mach wewnętrznego doskonalenia nauczycieli ze 

wsparciem zewnętrznym oraz sposobów monito-

rowania wdrażania do praktyki edukacyjnej no-

wej wiedzy i umiejętności.

Z  kolei eksperci zewnętrzni i  nauczyciele 

uznają, że  najkorzystniejsze byłoby prowadze-

nie warsztatów i konsultacji przez te same osoby, 

Z ośrodków doskonalenia nauczycieli 
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które dokonywały diagnozy potrzeb – spotkania 

z jednym ekspertem umożliwiłyby lepsze pozna-

nie grupy i jej oczekiwań, trafniejsze dostosowa-

nie treści szczegółowych do wyniku diagnozy 

wstępnej oraz dobór metod i form pracy do prze-

biegu procesu grupowego.

Natomiast zdaniem SORE trudno jest pogo-

dzić ich wspierająco-organizacyjną rolę koor-

dynatora doskonalenia w  szkole (który pomaga 

w diagnozie potrzeb, dostosowaniu do nich oferty 

doskonalenia i zbudowaniu RPW oraz organizu-

je szkolenia i przygotowuje sprawozdanie z RPW) 

z  rolą specjalisty zewnętrznego (który pomaga 

nauczycielom wdrażać do praktyki szkolnej nowe 

umiejętności i  ma obowiązek przeprowadzenia 

w  jednym roku 6 godzin zajęć merytorycznych 

w jednej grupie). Trudności powoduje to, że w na-

szym projekcie SORE mają pod opieką po  10 

lub 11 przedszkoli/szkół (w większości z nich są 

po dwie grupy, co wpływa na zwiększenie liczby 

godzin zajęć) oraz fakt, że różnorodność wybra-

nych tematów ofert wymaga wysokiego poziomu 

kompetencji eksperckich, wszechstronności, ela-

styczności wiedzy i umiejętności SORE (a nie ma 

możliwości aby był specjalistą „od wszystkiego”).

Koordynatorzy sieci współpracy i samokształ-

cenia dostrzegają potrzebę uświadomienia na-

uczycielom, że  efektywna działalność sieci, pre-

zentowanie własnego warsztatu pracy na  forum 

międzyszkolnym oraz wspólne wypracowywanie 

nowych rozwiązań dydaktycznych służy rozwojowi 

zawodowemu wszystkich uczestników sieci. Waż-

ne jest, aby nauczyciele nie postrzegali się wzajem-

nie jako konkurencję na rynku edukacyjnym, ale 

aby we współpracy widzieli szansę na wzbogacanie 

oferty przedszkoli/szkół, w których pracują i eks-

ponowanie ich specy�ki. Z doświadczeń w projek-

cie wynika, że kiedy tak się dzieje uczestnicy chęt-

nie realizują wspólne działania.

Oczywiście wszystkie podmioty zaangażowa-

ne w realizację projektu dostrzegają również wiele 

pozytywów tego przedsięwzięcia i doceniają jego 

efekty. Bardzo satysfakcjonujące są wyniki ewa-

luacji formatywnej. Na przykład, po zakończeniu 

zajęć nauczyciele:

–  udzielali następujących odpowiedzi na  pyta-

nie Co zabierzesz i wykorzystasz w przyszłości?: 

„bardzo ciekawe informacje z wiedzy psycho-

logicznej, które są niezbędne w prawidłowym 

rozpoznawaniu potrzeb uczniów”, „informacje 

dotyczące rozwoju psychologicznego decy-

dującego o  późniejszym zachowaniu ucznia 

i  jego dysfunkcjach”, „będę zwracała uwagę 

na samoocenę ucznia zwłaszcza podczas oce-

niania jego pracy”, „sposoby radzenia sobie 

z  agresją uczniów”, „cenne uwagi dotyczące 

konstruowania ankiety i wywiadu”, „zbliżenie 

z zespołem, wiedzę o specyfice temperamen-

tów i  materiały”, „to, co usłyszałem na  tym 

spotkaniu od innych nauczycieli z  mojej 

szkoły”, „relacje zbudowane na warsztatach”, 

„zastrzyk dobrej energii przekazanej wszyst-

kim przez wszystkich”, „chęć zmiany własnej 

osobowości, nastawienie do pracy w  zespo-

le, wnioski i refleksje”, „sugestie innych”, „re-

fleksje dotyczące wykonywanych ćwiczeń, 

współpracy w grupie”, „materiały ze szkolenia 

i chęć zmiany”, „bardziej skupię się na wyra-

żaniu własnych emocji a  nie na  krytykowa-

niu innych”, „sposób wykorzystania piramidy 

Maslowa do tworzenia oferty”, „umiejętność 

stosowania języka korzyści”, „różnorodność 

obserwacji i pomysłów”,

–  następująco kończyli wypowiedź Dzisiaj w cza-

sie zajęć: „dowiedziałam się co mnie motywuje, 

w jaki sposób „bronić się” przed demotywowa-

niem, motywacja musi się odradzać, musi być 

w życiu zachowana równowaga”, „miałam moż-

liwość poznania (lepszego poznania) koleżanek 

i kolegów i ich opinii”, „poznałam nowe meto-

dy, które będą przydatne w mojej pracy, a zajęcia 

prowadzone były w sposób rzeczowy i ciekawy”.

Nauczyciele pracujący w  sieciach udzielali 

po spotkaniach następujących informacji zwrot-

nych: 

–  przykłady z  sieć dyrektorów – „komunika-

tywny i przygotowany prowadzący”, „zajęcia 

prowadzone profesjonalnie przez praktyka 

z ogromną wiedzą”, „świetne materiały”, „od-

niesienie do interesujących nas przykładów, 

otwartość na  zadawane pytania”, „dostoso-

wanie do potrzeb grupy (zmienność naszych 

pytań i  problemów)”, „odwoływanie się do 

orzeczeń SN”, „muszę uporządkować kilka 

uregulowań w swojej szkole”, „poznałam kon-

kretne rozwiązania techniczne służące prawi-

dłowemu konstruowaniu obowiązujących do-

kumentów”, „bardzo przydatne informacje, 

bezpośrednio związane z  działalnością dy-

rektora”, „bardzo przydatne wzory dokumen-

Z ośrodków doskonalenia nauczycieli 
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tów na pewno wykorzystam w swojej pracy”, 

„zajęcia bardzo dobrze zaplanowane”, „pro-

wadzący rewelacyjny!”, „sprawa zarządza-

nia ryzykiem jest dla mnie bardziej zrozumia-

ła”, „bardzo podoba mi się pomysł spotkania 

w  grupach zróżnicowanych pod kątem eta-

pów edukacji”, „super wymiana doświadczeń”, 

„bardzo dobra atmosfera prowadzonych zajęć”, 

„zajęcia wskazały kierunki poszukiwań nowych 

rozwiązań w pracy dyrektora”, „czas dobrze wy-

korzystany”, 

–  przykłady z innych sieci – „świetne przygoto-

wanie materiałów, dobór prowadzących i treści 

warsztatów”, „konieczne pogłębienie zagadnień 

związanych z wykorzystaniem tablicy interak-

tywnej”, „trudności w  wykorzystaniu platfor-

my internetowej projektu”, „cieszę się, że moje 

potrzeby związane z pisaniem programu zosta-

ły uwzględnione”, „stworzenie własnego pro-

gramu nie jest poza moimi możliwościami”, 

„otrzymałam potrzebną wiedzę i z niej skorzy-

stam”, „usystematyzowałam wiadomości doty-

czące podstawy programowej i struktury pro-

gramu”, „warto jest poświęcić czas na  analizę 

podstawy programowej, diagnozę możliwości, 

umiejętności i zainteresowań uczniów, gdyż po-

może to przygotować dobry program naucza-

nia”, „poznałam nowe informacje i  ciekawe 

przykłady rozwiązywania kon�iktów w zespo-

le”, „prezentacje pomysłów i  doświadczeń in-

nych kolegów i koleżanek”, „całe szkolenie było 

bardzo ciekawe i bogate w różne pomocne in-

formacje”, „bardzo ciekawa oferta edukacyjna 

– przykłady, �lmy, scenariusze”, „wykorzystam 

informacje na zebraniu z rodzicami”, „będę ko-

rzystać ze wskazanych stron internetowych”, 

„więcej ćwiczeń”, „wielkie brawa dla prowadzą-

cej – za przygotowanie, prowadzenie, zaanga-

żowanie. Dziękuję”. 

Zmodernizowany system wspomagania roz-

woju szkół i przedszkoli ma na celu poprawę ja-

kości i efektywności procesu wspierania skoncen-

trowanego na  doskonaleniu instytucjonalnym 

(organizacyjnym) zgodnie ze zdiagnozowanymi 

potrzebami i  specy�ką każdej szkoły, każdego 

przedszkola. 

W  związku z  planowanym wprowadzeniem 

systemu doskonalenia nauczycieli opartego 

na ogólnodostępnym, kompleksowym wspoma-

ganiu szkół warto rozważyć m. in.:

–  organizację wsparcia placówek doskonalenia 

nauczycieli, poradni psychologiczno-peda-

gogicznych i  bibliotek pedagogicznych w  wy-

pracowaniu sposobów współpracy w  zakresie 

wspomagania szkół (co jest niezbędne dla speł-

niania wymagań określonych w  rozporządze-

niach dotyczących tych placówek i  sprawnej 

realizacji działań zintegrowanych, wzajemnie 

się uzupełniających),

–  wdrożenie systemowych przedsięwzięć w zakre-

sie rozwijania kompetencji osób udzielających 

wsparcia – pracowników merytorycznych pla-

cówek doskonalenia nauczycieli, poradni psy-

chologiczno-pedagogicznych i bibliotek peda-

gogicznych,

–  jak instytucje wspierające będą mogły zaspoka-

jać zdiagnozowane potrzeby szkół – czy będą 

dysponowały wszechstronną kadrą („znającą 

się na  wszystkim”) czy będą miały możliwość 

pozyskiwania ekspertów zewnętrznych, 

–  jaka będzie możliwość zapewnienia dostępno-

ści wsparcia dla wszystkich nauczycieli i szkół 

(środki �nansowe i instytucje/osoby nimi dys-

ponujące), 

–  jaką rolę będą miały w przyszłości osoby, które 

ukończyły kurs dla SORE (a nie są pracownika-

mi instytucji wspierających) – jak zostaną wy-

korzystane ich umiejętności,

–  jak pogodzić potrzeby doskonalenia instytucjo-

nalne (dotyczące szkoły jako organizacji) i indy-

widualne (poszczególnych nauczycieli różnych 

specjalność), tzn. jak zadbać o to, aby nie zmar-

ginalizować lub nie zaniechać działań w zakre-

sie przedmiotowego doradztwa metodycznego, 

–  zasadność wprowadzenia jednolitych mechani-

zmów monitorowania efektywności wdrażane-

go systemu wspomagania rozwoju szkół.

Obecnie funkcjonujący system doskonalenia 

nauczycieli i wspomagania szkół wymaga zmia-

ny zorientowanej na poprawę jego jakości i efek-

tywności. Doświadczenia związane z  realizacją 

projektu powiatowego (mimo trudności formal-

no-organizacyjnych) potwierdzają, że sprawdza 

się koncepcja zmiany polegająca na dostosowa-

niu oferty wsparcia do zdiagnozowanych, rze-

czywistych potrzeb instytucjonalnych (szkoły 

jako organizacji) i  indywidualnych (poszcze-

gólnych nauczycieli pracujących w  konkretnej 

szkole) oraz na  organizowaniu międzyszkolnej 

wymiany doświadczeń. 

Z ośrodków doskonalenia nauczycieli 


