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z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji 

Od po wied nie kształ ce nie i do sko na -
le nie na uczy cie li ma klu czo we zna -
cze nie w osią ga niu przez uczniów
suk ce sów edu ka cyj nych i naj więk -
szy wpływ na ja kość pra cy szko ły.
Oce nia jąc ist nie ją cy obec nie w Pol -
sce sys tem do sko na le nia na uczy cie -
li naj czę ściej wska zu je się, że po wi -
nien on być bli sko szko ły, pra co wać
na po trze by szko ły, wy ko rzy sty wać
po ten cjał ró żnych in sty tu cji, któ re
mo gą świad czyć na rzecz szko ły, tj.
pla có wek do sko na le nia na uczy cie li,
po rad ni psy cho lo gicz no-pe da go gicz -
nych, bi blio tek pe da go gicz nych.

Sys tem do sko na le nia na uczy cie li
był szcze gó ło wo ana li zo wa ny w pro -
wa dzo nym przez Mi ni ster stwo Edu -
ka cji Na ro do wej pro jekcie sys te mo -
wym „Wzmoc nie nie sys te mu wspie -
ra nia roz wo ju szkół ze szcze gól nym
uwzględ nie niem do sko na le nia na -
uczy cie li i do radz twa me to dycz ne -
go” (POKL, Prio ry tet III Wy so ka ja -
kość sys te mu oświa ty, Pod dzia ła -
nie 3.3.1). Zgod nie z re ko men da cja -
mi eks per tów te go pro jek tu do sko -
na le nie po win no być trak to wa ne ja -
ko ele ment sys te mu wspo ma ga nia
słu żą ce go szko le i po le ga ją ce go m.in.
na mo ty wo wa niu na uczy cie li do dal -
sze go ucze nia się w miej scu pra cy,
in dy wi du al nie lub w gru pie in nych
na uczy cie li, do star cza niu od po wied -
niej ofer ty szko leń i ich or ga ni zo wa -
niu. Natomiast sys tem wspo ma ga nia
roz wo ju oświa ty po wi nien być sil nie
na kie ro wa ny na pra cę ze szko łą, słu -
żyć wspie ra niu jej w wy ko ny wa niu
za dań na kła da nych przez pań stwo,
jak rów nież wspo ma gać w roz wią -
zy wa niu in dy wi du al nych pro ble mów. 

Zgod nie z ty mi re ko men da cja mi
wa żne jest, aby:

Wspo ma ga nie by ło ad re so -
wa ne do szko ły, nie wy łącz nie

do po szcze gól nych osób lub grup.
Ozna cza to, że po przez do sko na le -
nie na uczy cie li ca ło ścio wo od dzia -
łu je się na szko łę, ro zu mia ną ja ko
zło żo ną or ga ni za cję.

Wspo ma ga nie po ma ga ło szko -
le w roz wią zy wa niu pro ble -

mów, a co za tym idzie, nie wy rę cza -
ło jej i nie na rzu ca ło roz wią zań. Ozna -
cza to, że pla ców ka sys te mu wspo -

ma ga nia mu si uwzględ niać pod mio -
to wą, au to no micz ną ro lę szko ły lub
pla ców ki i ści śle współ pra co wać ze
szko łą lub pla ców ką przy or ga ni zo -
wa niu i re ali za cji wszel kich dzia łań
wspie ra ją cych szko łę lub pla ców kę.

Wspo ma ga nie wy ni ka ło z ana -
li zy in dy wi du al nej sy tu acji

szko ły i od po wia da ło na jej spe cy -
ficz ne po trze by. Punk tem wyj ścia
wszel kich dzia łań ad re so wa nych
do na uczy cie li da nej szko ły po win -
na być rze tel na, an ga żu ją ca społecz -
ność szkol ną dia gno za po trzeb.

Wspo ma ga nie by ło pro ce sem,
czy li od cho dzi ło od po je dyn -

czych form do sko na le nia na rzecz
dłu go fa lo wych form po mo cy szko le
lub pla ców ce, obej mu ją cych ca ły
pro ces wspo ma ga nia, po czy na jąc
od prze pro wa dze nia, we współ pra -
cy ze szko łą lub pla ców ką, dia gno -
zy jej po trzeb, po przez po moc w re -
ali za cji za pla no wa nych dzia łań, to -
wa rzy sze nie w trak cie wpro wa dza -
nia zmia ny, aż po wspól ną ze szko -
łą lub pla ców ką oce nę efek tów
i współ pra cę przy opra co wa niu wnio -
sków do dal szej pra cy. 

W pro ce sie wspo ma ga nia po -
win no się uwzględ niać ta kże

efek ty kształ ce nia, w szcze gól no ści
wy ni ki ewa lu acji ze wnętrz nej i we -
wnętrz nej szko ły lub pla ców ki, oraz
wy ni ki spraw dzia nu i eg za mi nów

ze wnętrz nych, a ta kże do sto so wy -
wać dzia ła nia do kie run ków po li ty -
ki oświa to wej pań stwa i wpro wa -
dza nych zmian w sys te mie oświa ty. 

Do peł nie niem i roz sze rze niem
re ali zo wa ne go w szko le/pla ców ce
wspo ma ga nia po win no być po wsta -
nie sie ci sku pia ją cych na uczy cie li
(dy rek to rów, na uczy cie li po szcze -
gól nych przed mio tów, psy cho lo -
gów, pe da go gów, bi blio te ka rzy itd.)
z ró żnych szkół i pla có wek. Sieć
po win na słu żyć współ pra cy i sa -
mo kształ ce niu da ją ce mu mo żli wość
wy mia ny do świad czeń, ana li zie do -
brych prak tyk, two rze niu in no wa -
cyj nych roz wią zań czy po sze rza -
niu kom pe ten cji. 

Mi ni ster stwo Edu ka cji Na ro do -
wej pro wa dzi obec nie pra ce le gi sla -
cyj ne zmie rza ją ce do bu do wy sys te -
mu wspo ma ga nia szkół i pla có wek.
Wpro wa dza ne są zmia ny do ak tów
wy ko naw czych re gu lu ją cych funk -
cjo no wa nie in sty tu cji zaj mu ją cych
się do sko na le niem na uczy cie li i wspo -
ma ga niem szkół. Pra ce ma ją na ce -
lu zmia nę obo wiąz ko wych za dań
oraz form pra cy sto so wa nych przez
pu blicz ne pla ców ki, po rad nie psy -
cho lo gicz no -pe da go gicz ne i bi blio te -
ki pe da go gicz ne zgod nie z za pro po -
no wa ny mi re ko men da cja mi. Wy da -
ne zo sta ło roz po rzą dze nie Mi ni stra
Edu ka cji Na ro do wej z dnia 26 paź -

dzier ni ka 2012 r. zmie nia ją ce roz -
po rzą dze nie w spra wie pla có wek
do sko na le nia na uczy cie li (Dz.U.
poz. 1196). Trwa ją pra ce nad zmia -
na mi roz po rzą dze nia w spra wie
szcze gó ło wych za sad dzia ła nia pu -
blicz nych po rad ni psy cho lo gicz no -
-pe da go gicz nych, w tym pu blicz nych
po rad ni spe cja li stycz nych, oraz roz -
po rzą dze nia w spra wie szcze gó ło -
wych za sad dzia ła nia pu blicz nych
bi blio tek pe da go gicz nych. Zmia ny
w prze pi sach zo sta ły za pro jek to wa -
ne w ta ki spo sób, aby od mo men tu
wej ścia ich w ży cie umo żli wić tym
jed nost kom re ali za cję wspo ma ga nia
szkół, a za da niem obo wiąz ko wym
usta no wić wspo ma ga nie od 1 stycz -
nia 2016 r.

Rów no cze śnie ze zmia na mi pra -
wa oświa to we go Ośro dek Roz wo ju
Edu ka cji w 2010 r. roz po czął re ali -
za cję pro jek tu „Sys tem do sko na le -
nia na uczy cie li opar ty na ogól no do -
stęp nym kom plek so wym wspo ma -
ga niu szkół”, któ ry ma na ce lu opra -
co wa nie szcze gó ło wych za sad pro -
wa dze nia no wych form wspo ma ga -
nia pra cy szkół i do sko na le nia na -
uczy cie li. Pod sta wo wy mi for ma mi
wspo ma ga nia szkół pro po no wa ny -
mi w ra mach pro jek tu, spój ny mi
z wpro wa dza ny mi zmia na mi pra wa
są: wspo ma ga nie pra cy szkół oraz
sie ci współ pra cy i sa mo kształ ce nia.

Wspo ma ga nie szkół pro wa dzo ne jest
w pro jek cie na pod sta wie rocz ne go
pla nu wspo ma ga nia, przy go to wa ne -
go na pod sta wie opra co wa nych ofert
do sko na le nia. Re ali za cja rocz ne go
pla nu wspo ma ga nia opie ra się
na współ pra cy szko ły ze szkol nym
or ga ni za to rem roz wo ju edu ka cji 
(SO RE) – oso bą peł nią cą ro lę kon -
sul tan ta i mo de ra to ra. Na to miast sieć
współ pra cy i sa mo kształ ce nia to mię -
dzysz kol ny ze spół na uczy cie li lub
dy rek to rów współ pra cu ją cych ze so -
bą nad wy bra nym za gad nie niem. Ce -
lem funk cjo no wa nia sie ci jest wspól -
ne roz wią zy wa nie pro ble mów, dzie -
le nie się po my sła mi, spo strze że nia -
mi i pro po zy cja mi – za rów no za po -
śred nic twem in ter ne to wej plat for my
trak to wa nej ja ko fo rum wy mia ny
do świad czeń, jak i oso bi stych spo -
tkań. Idei, ce lom i spo so bom or ga ni -
za cji sie ci współ pra cy po świę co ny
zo sta nie ko lej ny do da tek Gło su 
Na uczy ciel skie go.

Pro jek to wi sys te mo we mu to wa -
rzy szą pro jek ty wdro że nio we pro -
wa dza ne przez po wia ty w ra mach
Dzia ła nia 3.5 Kom plek so we wspo -
ma ga nie roz wo ju szkół (Prio ry -
tet III Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka -
pi tał Ludz ki). Ich ce lem jest pi lo taż
no we go mo de lu sys te mu do sko na -
le nia i ze wnętrz ne go wspo ma ga nia
pra cy szko ły. Pi lo taż ten po zwo li
na prak tycz ne spraw dze nie mo de -
lu wy pra co wa ne go w ra mach pro -
jek tu sys te mo we go Ośrod ka Roz wo -
ju Edu ka cji. 

Wszyst kie pro wa dzo ne w tym za -
kre sie dzia ła nia podporządkowane
są prze ko na niu o tym, że do sko na le -
nie po win no być zwią za ne z au ten -
tycz ną, to wa rzy szą cą dy rek to ro wi
i pra cow ni kom po trze bą pod no sze -
nia ja ko ści pra cy nie za le żnie od już
osią gnię te go stop nia roz wo ju. Nie -
zwy kle wa żne sta je się, aby za rów no
szko ły, jak i pla ców ki wspo ma ga nia
ewo lu owa ły w kie run ku or ga ni za cji
uczą cych się. In sty tu cje te, pod da jąc
sta łej ob ser wa cji swo ją pra cę i do -
sko na ląc ją m.in. na pod sta wie wy ni -
ków ewa lu acji we wnętrz nej, sta ną
się wzo rem nie ustan ne go roz wo ju
w zmie nia ją cej się rze czy wi sto ści. ❚
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Szko ła ja ko or ga ni za cja uczą ca się
Jednym z najważniejszych czynników stanowiących o sukcesie systemów edukacyjnych
jest skuteczność nauczycieli wynikająca z ich przygotowania zawodowego

NR 50  | 12 GRUDNIA 2012

Ko rzy ści 
dla dy rek to ra:
» po moc w po głę bie niu dia gno zy
po trzeb szko ły oraz w wy bo rze
prio ry te to we go ob sza ru roz wo ju;

» po moc w za pla no wa niu i or -
ga ni zo wa niu do sko na le nia na -
uczy cie li zgod nie z ak tu al ny mi
po trze ba mi szko ły;

» uła twie nie kon tak tów z in sty tu -
cja mi od po wie dzial ny mi za udzie -
la nie po mo cy uczniom, ro dzi com
i na uczy cie lom.

Ko rzy ści 
dla na uczy cie la:
» po moc we wdra ża niu
do prak ty ki za wo do wej zmian
wpro wa dza nych w oświa cie;
» po moc w za pla no wa niu i re ali -
zo wa niu wła sne go roz wo ju za -
wo do we go zgod nie z ak tu al ny mi
po trze ba mi szko ły;

» or ga ni za cja szko leń i warsz -
ta tów bez po śred nio w szko le;
» po moc i wspar cie we wdra ża -
niu zdo by tych umie jęt no ści.

www.ore.edu.pl/wspieranie

Pu bli ka cja współ fi nan so wa na przez Unię Eu ro pej ską w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go
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Szkol ny or ga ni za tor roz wo ju edu ka -
cji to oso ba, któ ra pra cu je na rzecz
szko ły i wspie ra ją w ra mach re ali zo -
wa ne go w po wie cie pro jek tu (fi nan -
so wa ne go z Dzia ła nia 3.5 „Kom plek -
so we wspo ma ga nie roz wo ju szkół”).
Głów nym sto ją cym przed nim za da -
niem bę dzie ini cjo wa nie, wdra ża nie
i mo ni to ro wa nie pro jek tu roz wo jo -
we go czy, ina czej mó wiąc, rocz ne go
pla nu wspo ma ga nia szko ły w okre -
ślo nym aspek cie jej dzia łal no ści. Plan
ten bę dzie słu żyć wpro wa dze niu
zmian, któ re przy czy nią się do po -
pra wy ja ko ści dzia ła nia szko ły i do -
sko na le nia kom pe ten cji osób w niej
pra cu ją cych. 

SORE jest ze wnętrz nym kon sul -
tan tem, który wspie ra szko łę i dy rek -
to ra, to wa rzy sząc oraz słu żąc po mo -
cą na ko lej nych eta pach re ali za cji pla -
nu wspo ma ga nia. Do je go za dań na -
le ży: na wią za nie kon tak tu ze szko łą,
przed sta wie nie dy rek to ro wi pa kie tu
do stęp nych, w ra mach pro jek tu, ofert
do sko na le nia, przy bli że nie i omó wie -
nie za sad, na któ rych opie ra się no -
wy sys tem. SO RE ko mu ni ku je się i bu -
du je re la cję ze szko łą, po zo sta jąc
w sta łym kon tak cie z jej dy rek to rem
i pra cow ni ka mi za an ga żo wa ny mi w re -
ali za cję rocz ne go pla nu wspo ma ga -
nia. Swo je dzia ła nia po dej mu je bez -
po śred nio w szko le, któ rą wspie ra.

Głów ne za da nia SO RE to:

» po moc dy rek to ro wi w dia gno zo -
wa niu po trzeb szko ły i for mu ło wa -
niu ce lów wy ni ka ją cych z roz po zna -
nych po trzeb;
» wspar cie szko ły w przy go to wa -
niu „szy te go na mia rę” rocz ne go pla -
nu wspo ma ga nia, ści śle od po wia da -
ją ce go po trze bom szko ły i zbu do wa -
ne go na podstawie jed nej z ofert do -
sko na le nia do stęp nych w ra mach
pro jek tu;
» po moc w de fi nio wa niu ról osób
ko rzy sta ją cych ze wspo ma ga nia, usta -
le niu ich za dań, wspar cie przy za -
pew nia niu obie gu in for ma cji;
» po zy ska nie ze wnętrz nych eks per -
tów/spe cja li stów (je śli za ist nie je ta -
ka po trze ba);
» mo ni to ro wa nie prze bie gu re ali -
za cji rocz ne go pla nu wspo ma ga nia,

re ago wa nie na po ja wia ją ce się trud -
no ści;
» za rzą dza nie re la cją ze szko łą;
» do ku men to wa nie prze bie gu pro -
jek tu;
» przy go to wa nie spra woz da nia
z prze bie gu re ali za cji rocz ne go pla -
nu wspo ma ga nia.

Szkol ny or ga ni za tor roz wo ju edu -
ka cji pra cu je w bez po śred nim kon -
tak cie ze szko łą, jed nak – po nie waż
jest oso bą z ze wnątrz – nie po zna jej
le piej i nie zdo bę dzie bar dziej ade -
kwat nych in for ma cji niż dy rek tor czy
pra cu ją cy w szko le na uczy cie le. To
do nich na le ży więc osta tecz nie prze -
pro wa dze nie au to dia gno zy, a na stęp -
nie okre śle nie prio ry te tów roz wo ju
szko ły i sfor mu ło wa nie ocze ki wań.
Do pie ro to mo że być punk tem wyj -
ścia do pla no wa nia kon kret nych dzia -
łań i kon stru owa nia rocz ne go pla nu
wspo ma ga nia korzystając z jed nej
z ofert do sko na le nia pro po no wa nych
w ra mach pro jek tów po wia to wych. 

Szkol ny or ga ni za tor roz wo ju edu -
ka cji peł ni w opi sa nym pro ce sie
wy łącz nie funk cję ko or dy na to ra
dzia łań mo de ra to ra i do rad cy. An -
ga żu je się w or ga ni zo wa nie dzia -
łań ma ją cych na ce lu opra co wa nie
dia gno zy po trzeb roz wo jo wych: mo -
że m.in. do star czać od po wied nich
na rzę dzi, po ma gać w zbie ra niu i in -
ter pre ta cji da nych o sy tu acji w szko -
le, ba dać po trze by i pro ble my ró -
żnych grup. Jed nak korzysta przede
wszyst kim z in for ma cji prze ka za -
nych mu przez dy rek to ra w trak cie
wy wia du oraz z wie dzy uzy ska nej
od na uczy cie li. 

Na stęp nie pro wa dzi warsz tat dia -
gno stycz no -roz wo jo wy dla po wo ła -
ne go w tym ce lu ze spo łu na uczy cie -
li. Pla no wa nym efek tem warsz ta tu
jest okre śle nie prio ry te to we go w da -
nym ro ku szkol nym ob sza ru do roz -
wo ju i do pre cy zo wa nie ele men tów
rocz ne go pla nu wspo ma ga nia. War -
to pod kre ślić, że osta tecz ne de cy zje

do ty czą ce okre śle nia prio ry te tów,
wo kół któ rych bę dzie bu do wa ny
rocz ny plan wspo ma ga nia, na le żą
do szko ły i jej dy rek to ra.

No wo cze sny sys tem wspo ma ga -
nia za kła da, że dzia ła nia szkol ne go
or ga ni za to ra roz wo ju edu ka cji są po -
zba wio ne zna mion kon tro li czy oce -
ny. Je go za da nia ró żnią się od za dań
nad zo ru pe da go gicz ne go, są je dnak
je go kon se kwen cją, uzu peł nie niem.
Ewa lu acja we wnętrz na (lub ze wnętrz -
na) pro wa dzo na w szko le mo że być
do brym punk tem wyj ścia do po głę -
bio nej dia gno zy, w wy ni ku któ rej
szko ła wy ło ni prio ry te ty do swo jej
rocz nej czy wie lo let niej pra cy. 

Oso ba SO RE, a zwłasz cza je go
po sta wa, jest klu czo wa dla po wo -
dze nia dzia łań po dej mo wa nych
w szko łach przy stę pu ją cych do pro -
jek tu. Dzie je się tak, po nie waż efekt
re ali za cji rocz ne go pla nu wspo ma -
ga nia za le ży w du żej mie rze
od otwar to ści dia lo gu oraz bez piecz -

nej at mos fe ry, w któ rej jest on pro -
wa dzo ny bez obaw o kon se kwen -
cje ujaw nia nych in for ma cji. Dru gim
klu czo wym czyn ni kiem, de cy du ją -
cym o suk ce sie jest po sta wa dy rek -
to ra szko ły. Bę dzie ona nie zwy kle
istot na w ca łym pro ce sie re ali za cji
pod ję tych dzia łań i w du żej mie rze
za de cy du je o za an ga żo wa niu pra -
cow ni ków szko ły i do strze że niu
przez nich w nad cho dzą cych zmia -
nach szan sy na roz wój za rów no oso -
bi sty, jak i ca łej pla ców ki. ❚

Szkol ny or ga ni za tor roz wo ju edu ka cji w projekcie „System doskonalenia nauczycieli…”

Kto wspiera szkołę?
Szkol ny or ga ni za tor roz wo ju edu ka cji to oso ba 

od po wie dzial na za re ali za cję rocz ne go pla nu 
wspo ma ga nia. Jest ze wnętrz nym kon sul tan tem, 

peł ni funk cję ko or dy na to ra dzia łań, mo de ra to ra i do rad cy

„Sys tem do sko na le nia na uczy cie -
li opar ty na ogól no do stęp nym kom -
plek so wym wspo ma ga niu szkół”
to pro jekt re ali zo wa ny w la -
tach 2010 – 2015 przez Ośro -
dek Roz wo ju Edu ka cji, współ fi -
nan so wa ny ze środ ków Unii Eu -
ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie -
go Fun du szu Spo łecz ne go (Prio -
ry tet III PO KL). Ce lem jest po pra -
wa ja ko ści sys te mu do sko na le nia
na uczy cie li, spój ne go z roz wo jem
szkół. 

W ra mach pro jek tu są re ali zo -
wa ne na stę pu ją ce dzia ła nia:

Opra co wa nie za ło żeń no we -
go sys te mu do sko na le nia

na uczy cie li, wy pra co wa nie roz -
wią zań po ma ga ją cych jak naj -
le piej wy ko rzy stać po ten cjał pla -
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có wek do sko na le nia na uczy cie li,
bi blio tek pe da go gicz nych i po rad -
ni psy cho lo gicz no -pe da go gicz nych.

Przy go to wa nie za ple cza ka -
dro we go poprzez or ga ni za -

cję szko leń i spo tkań dla ka dry
za rzą dza ją cej szko ła mi i przed -
szko la mi, pra cow ni ków pla có wek
pro wa dzą cych do sko na le nie na -
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In for ma cja o pro jek cie

Warto wiedzieć

Szkol ny or ga ni za tor
roz wo ju edu ka cji:
» pra cu je na rzecz szko ły i wspie ra ją
w ra mach re ali zo wa ne go w po wie -
cie pro jek tu;
» jest od po wie dzial ny za re ali za cję
rocz ne go pla nu wspo ma ga nia zbu -
do wa ne go na pod sta wie ofer ty do -
sko na le nia wy bra nej przez szko łę; 
» jest ze wnętrz nym kon sul tan tem;
» wspie ra szko łę i dy rek to ra, to wa -
rzy sząc oraz słu żąc po mo cą na ko lej -
nych eta pach re ali za cji pla nu wspo -
ma ga nia.

Dy rek to r szko ły:
» współ pra cuje ze szkol nym or ga ni -
za to rem roz wo ju edu ka cji;
» uczestniczy w po głę bio nej dia gno -
zie po trzeb szko ły, pla no wa niu i re -
ali za cji rocz ne go pla nu wspo ma ga -
nia (RPW);
» mo ty wuje pra cow ni ków do sys te -
ma tycz ne go udzia łu w szko le niach,
kur sach, warsz ta tach, kon sul ta cjach
me to dycz nych;
» wspie ra  pra cę ze spo łów za da nio -
wych i upo wszech nia  efek ty ich 
pra cy;
» udziela po mocy or ga ni za cyj nej
– udo stęp nia po miesz czenia i sprzęt;
» mo ni to ruje dzia łania po dej mo wa -
ne w ra mach rocz ne go pla nu wspo -
ma ga nia (RPW);
» włą cza ewa lu ację dzia łań oraz efek -
ty osią gnię te w ra mach RPW do ewa -
lu acji we wnętrz nej szko ły. ❚

Po wia ty oraz mia sta na pra wach
po wia tu mo gą ubie gać się o do fi -
nan so wa nie pro jek tów w ra mach
kon kur su otwar te go nr 1/POKL/
3.5/2012 pro wa dzo ne go przez Ośro -
dek Roz wo ju Edu ka cji, In sty tu cję
Po śred ni czą cą II stop nia dla Prio ry -
te tu III Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka -
pi tał Ludz ki 2007 – 2013 (Dzia ła -
nia 3.5 – „Kom plek so we wspo ma -
ga nie roz wo ju szkół”). 

Ce lem re ali za cji pro jek tów
po wia to wych jest pi lo taż no we -
go mo de lu sys te mu do sko na le -
nia na uczy cie li i ze wnętrz ne go
wspo ma ga nia pra cy szko ły. Pi -
lo taż ten po zwo li na prak tycz ne
spraw dze nie mo de lu wy pra co -
wa ne go w ra mach pro jek tu sys -
te mo we go „Sys tem do sko na le -

nia na uczy cie li opar ty na ogól -
no do stęp nym kom plek so wym
wspo ma ga niu szkół”. 

W ra mach pro jek tów po wia ty
mo gą uzy skać do fi nan so wa nie na -
stę pu ją cych dzia ła ń:
» po moc w dia gno zo wa niu ob -
sza rów pro ble mo wych;
» pro wa dze nie pro ce su do sko na -
le nia w opar ciu o wy bra ne przez
po szcze gól ne szko ły lub przed szko -
la ofer ty do sko na le nia na uczy cie li;
» po wo ła nie i pro wa dze nie lo kal -
nych sie ci współ pra cy i sa mo -
kształ ce nia w ce lu za pew nie nia
wspól ne go roz wią zy wa nia pro ble -
mów i wy mia ny do świad czeń.

Informacje na temat naboru
wniosków dostępne są na stronie
internetowej www.ore.edu.pl. ❚

Kon kurs 3.5 Kom plek so we wspo ma ga nie roz wo ju szkół

uczy cie li, a ta kże przed sta wi cie -
li or ga nów pro wa dzą cych.

Opra co wa nie ma te ria łów i na -
rzę dzi me ry to rycz nych (np.:

prze wod ni ki, ofer ty do sko na le -
nia, pla ny dzia ła nia sie ci współ -
pra cy, sce na riu sze spo tkań, przy -
kła dy do brych prak tyk) po moc -
nych w pro ce sie do sko na le nia.

Bu do wa plat for my in ter ne to -
wej słu żą cej pla ców kom wspo -

ma ga ją cym szko ły, dy rek to rom
i na uczy cie lom w re ali zo wa niu
do sko na le nia na uczy cie li zgod nie
z no wy mi za ło że nia mi.

Opra co wa nie sys te mu za pew -
nia nia ja ko ści usług, w tym

wspar cie in sty tu cji pro wa dzą cych
do sko na le nie na uczy cie li w pro -
ce sie akre dy ta cji. ❚
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Zalety i wady systemu doskonalenia    Sie ci współ pra cy i sa mo kształ ce nia 

Jak Pań stwa szko ła obec nie re ali -
zu je do sko na le nie za wo do we?

– Do sko na le nie za wo do we re -
ali zo wa ne jest na pod sta wie opra -
co wa ne go przez na uczy cie li na po -
cząt ku ro ku pla nu i do ty czy przede
wszyst kim roz wi ja nia umie jęt no -
ści, któ re są po trzeb ne ka żde mu
na uczy cie lo wi, np. ko mu ni ka cji in -
ter per so nal nej, pra cy z uczniem
o spe cjal nych po trze bach, wy ko -
rzy sta nia TI itp. Oprócz te go na -
uczy cie le uczest ni czą w in dy wi -
du al nych for mach do sko na le nia
(kur sy, warsz ta ty, stu dia po dy plo -
mo we).
Co się spraw dza w obec nym mo de -
lu, a co wy ma ga zmia ny?

– Mo im zda niem obec ne po dej -
ście do do sko na le nia za wo do we go
opie ra się w za sa dzie na za spo ka ja -

niu in dy wi du al nych po trzeb na uczy -
cie la. Na wet je śli pa trzy się na to
przez pry zmat szko ły. Jest to też
pew na za le ta te go sys te mu, bo na -
uczy ciel mo że roz wi jać te umie jęt -
no ści, któ re uzna je za naj wa żniej -
sze dla sie bie. Ale jest to jed no cze -
śnie wa da, któ ra spra wia, że rzad -
ko my śli się o do sko na le niu w kon -
tek ście efek tów pra cy szko ły. I cho -
ciaż za kła da się zgod ność do sko na -
le nia z po trze ba mi szko ły, to rze tel -
ne okre śle nie po trzeb przez sa mą
szko łę w kon tek ście osią ga nych efek -
tów jest nie zwy kle trud ne. I to wła -
śnie wy ma ga mo im zda niem zmia -
ny, zarówno sys te mu do sko na le nia,
jak i my śle nia o tym w szko le.
Co z punk tu wi dze nia Pań stwa szko -
ły jest naj wa żniej sze w no wym sys -
te mie do sko na le nia?

– Za kła da na kom plek so wość do -
sko na le nia. Od dia gno zy po spraw -
dze nie efek tów. 
Ja kie są Pa na ocze ki wa nia wo bec
obec nie wpro wa dza nych zmian?

– Mo im zda niem klu czo we dla po -
wo dze nia wpro wa dza nych zmian jest
od po wied nie przy go to wa nie sa mych
szkół i lu dzi, któ rzy w szko łach bę dą
pra co wać. Zwłasz cza dia gno za po trzeb
szko ły bę dzie mieć wa żą ce zna cze nie
dla prze bie gu i efek tów do sko na le nia
pra cy szko ły. Mu si więc być zro bio na
szcze gól nie rze tel nie. Dru gą wa żną
kwe stią są pie nią dze oraz spo sób ich
dys try bu cji. Ich nie do bór mo że prze -
kre ślić sku tecz ność do sko na le nia wod -
nie sie niu do zdia gno zo wa nych po -
trzeb. I al bo roz cią gnie się nad mier nie
w cza sie, al bo zo sta nie zre ali zo wa ne
w bar dzo ogra ni czo nym za kre sie. ❚

Oddia gno zy 
doefek tów

Zo fia Il wic ka, na uczy ciel ka wZe -
spo le Szkół Elek tro nicz nych 
i In for ma tycz nych w Gi życ ku:

–Szyb kie zmia ny spo łecz ne, go spo -
dar cze, kul tu ral ne oraz wzra sta ją -
ca ro la no wych tech no lo gii wy ma -
ga ją odna uczy cie li, by prze ka zy wa -
li uczniom naj bar dziej ak tu al ną wie -
dzę i po trzeb ne umie jęt no ści. Do -
sko na le nie za wo do we na uczy cie li
jest za tem na ka zem cza su. Szko ły

są co raz le piej wy po sa żo ne tech -
nicz nie i co raz no wo cze śniej za rzą -
dza ne. Ka żdy na uczy ciel po wi nien
się w tym do brze orien to wać. Naj -
wa żniej szym ele men tem do sko na -
le nia  jest do brze opra co wa ny sys -
tem wspar cia do pod nie sie nia ja ko -
ści ich pra cy, roz wo ju kom pe ten cji
oraz mo ty wa cji do bra nia w tym
udzia łu. Na pod sta wie mo ich kil ku -
na sto let nich do świad czeń stwier -
dzam, że na pra cę z ucznia mi naj le -

piej prze kła da ją się ta kie for my do -
sko na le nia, jak: warsz ta ty me to dycz -
ne, szko le nia me to dą pro jek tów, lek -
cje po ka zo we z me to da mi ak ty wi -
zu ją cy mi uczniów pod czas za jęć
edu ka cyj nych, kon sul ta cje gru po -
we z wy mia ną do brych prak tyk,
wy kła dy z udzia łem ze wnętrz nych
eks per tów, kur sy umo żli wia ją ce do -
sko na le nie się w tech no lo gii in for -
ma cyj nej, po dej mo wa nie ak tyw no -
ści na plat for mach in ter ne to wych. ❚

Doskonalenie zawodowe nauczycieli jest na kazem cza su

Roz mo wa z Kry -
sty ną Adaś ko, dy -
rek torem Po wia -
to we go Cen trum
Edu ka cji i Po mo -
cy Psy cho lo gicz -
no -Pe da go gicz -
nej w Wo ło wie.

Jak oce nia Pa ni no wy sys tem wspo -
ma ga nia pra cy szkół?

– No wy sys tem w swo im za ło że -
niu słu ży do sto so wa niu dzia łań do rze -
czy wi stych po trzeb szkół. Dzia ła nia te
bę dą wy ni ka ły z ana li zy in dy wi du al -
nej sy tu acji szko ły iod po wia da ły naspe -
cy ficz ne wa run ki w da nej pla ców ce.
Umo żli wi to dia gno zę pro ble mów szko -
ły, za pla no wa nie dzia łań roz wo jo wych,
ich or ga ni za cję i re ali za cję, oce nę efek -
tów oraz opra co wa nie wnio sków dodal -
szej pra cy. Uwa żam, że jest to wła ści -
wy kie ru nek zmian, słu żą cy przede
wszyst kim roz wo jo wi kon kret nej szko -
ły. Zwra cam jed nak uwa gę, że nie -
zbęd ne jest kom plek so we wy po sa że -
nie pla có wek za pew nia ją cych szko -
łom wspar cie, tj. pla có wek do sko na le -
nia na uczy cie li, bi blio tek pe da go gicz -
nych i po rad ni psy cho lo gicz no -pe da -
go gicz nych. Tyl ko w ten spo sób mo że -
my za gwa ran to wać naj wy ższą ja kość
usług edu ka cyj nych świad czo nych
przez ww. pla ców ki na rzecz wspar -
cia pra cy szko ły.
Co we dług Pa ni jest moc ną stro ną
wpro wa dza nych obec nie zmian?

– Moc ną stro ną jest fakt, że bę -
dzie to dłu go fa lo wy pro ces zło żo ny
z wie lu form po mo cy szko le, uwzględ -
nia ją cy po trze by kon kret nej szko ły
i od by wa ją cy się z udzia łem ze wnętrz -
ne go spe cja li sty w oso bie Szkol ne go
Or ga ni za to ra Roz wo ju Edu ka cji. Po -
zy tyw nie oce niam po wo ła nie sie ci
współ pra cy i sa mo kształ ce nia dla dy -
rek to rów i na uczy cie li, za rów no przed -
mio to wych, jak i pro ble mo wych. W na -
szej pla ców ce już od czte rech lat funk -
cjo nu je sie dem sie ci przed mio to wych
dla na uczy cie li, po czy na jąc od wy -

cho wa nia przed szkol ne go, edu ka cji
wcze snosz kol nej, ję zy ków ob cych,
ma te ma ty ki, hi sto rii, wy cho wa nia fi -
zycz ne go i edu ka cji zdro wot nej, bi -
blio te ka rzy oraz trzy fo ra słu żą ce
spe cja li stom w za kre sie po mo cy psy -
cho lo gicz no -pe da go gicz nej, tj. psy cho -
lo gów, pe da go gów, lo go pe dów. 
Co mo że być naj więk szym wy zwa -
niem dla Pań stwa in sty tu cji?

– W skład Po wia to we go Cen trum
Edu ka cji i Po mo cy Psy cho lo gicz no -Pe -
da go gicz nej wcho dzą czte ry pla ców -
ki: Po wia to wy Ośro dek Do sko na le nia
Na uczy cie li w Wo ło wie, Po rad nia Psy -
cho lo gicz no -Pe da go gicz na w Wo ło wie,
Po rad nia Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz -
na w Brze gu Dol nym i Bi blio te ka Pe -
da go gicz na w Wo ło wie. Te raz naj więk -
szym wy zwa niem jest kom plek so we
– po przez udział wszyst kich pla có -
wek wcho dzą cych w skład cen trum
–wdro że nie rozwiązań opracowanych

w pro jek cie „Sys tem do sko na le nia na -
uczy cie li opar ty na ogól no do stęp nym
wspo ma ga niu szkół”. W ra mach te go
pro jek tu, wro ku szkol nym2012/2013
oraz 2013/2014, no wym sys te mem
do sko na le nia ob ję tych zo sta nie 38
pla có wek oświa to wych, 414 na uczy -
cie li oraz 29 dy rek to rów szkół po wia -
tu wo łow skie go. Oprócz re ali za cji rocz -
nych pla nów wspo ma ga nia wy bra ne -
go aspek tu pra cy szko ły cze ka nas
bu do wa czte rech po wia to wych sie ci
współ pra cy i sa mo kształ ce nia dla na -
uczy cie li -hu ma ni stów, ma te ma ty ków,
wy cho waw ców oraz dy rek to rów szkół.
Pi lo taż ten po zwo li na prak tycz ne
spraw dze nie mo de lu wy pra co wa ne -
go w ra mach pro jek tu. ❚

Realne wspar cie
dla szkół

Zmia ny w pra wie oświa to wym

W Mi ni ster stwie Edu ka cji Na ro do -
wej trwa ją pra ce nad zmia na mi ak -
tów wy ko naw czych re gu lu ją cych
funk cjo no wa nie in sty tu cji zaj mu -
ją cych się do sko na le niem na uczy -
cie li i wspie ra ją cych pra cę szkół.

Mi ni ster edu ka cji na ro do wej pod -
pi sa ła 26 paź dzier ni ka 2012 r.
zmie nio ne roz po rzą dze nie w spra -
wie pla có wek do sko na le nia na uczy -
cie li. Obec nie przy go to wy wa na jest
no we li za cja roz po rzą dze nia w spra -
wie szcze gó ło wych za sad dzia ła -
nia pu blicz nych po rad ni psy cho lo -
gicz no -pe da go gicz nych, w tym pu -

blicz nych po rad ni spe cja li stycz nych,
oraz roz po rzą dze nia w spra wie
szcze gó ło wych za sad dzia ła nia pu -
blicz nych bi blio tek pe da go gicz nych. 

Wspo ma ga nie pra cy szko ły po -
win no być pod po rząd ko wa ne po -
trze bom ka żdej szko ły lub przed -
szko la, sprzy jać pod no sze niu po zio -
mu osią gnięć uczniów i wy rów ny -
wa niu szans edu ka cyj nych, opie -
rać się na efek tach kształ ce nia, za -
pew niać do raź ną i dłu go fa lo wą po -

moc. Wa żne jest, aby pla ców ki re -
ali zo wa ły swo je dzia ła nia w opar -
ciu o te za ło że nia.

Wpro wa dza ne do ist nie ją cych
prze pi sów pra wa oświa to we go
zmia ny na kła da ją na pla ców ki nie
tyl ko obo wiąz ko we za da nia, ale
i no we for my pra cy. Po moc udzie -
la na szko łom i przed szko lom mu si
opie rać się na wspo ma ga niu obej -
mu ją cym ca ły pro ces – od prze -
pro wa dze nia, we współ pra cy ze

szko łą, dia gno zy jej po trzeb, po -
przez po moc w re ali za cji za pla no -
wa nych dzia łań, to wa rzy sze nie we
wpro wa dza nej zmia nie, aż po wspól -
ną ze szko łą oce nę efek tów i opra -
co wa nie wnio sków do dal szej pra -
cy. No we prze pi sy zo bo wią zu ją rów -
nież pla ców ki oraz na uczy cie li do -
rad ców me to dycz nych do two rze -
nia oraz ko or dy no wa nia sie ci współ -
pra cy i sa mo kształ ce nia dla na uczy -
cie li i dy rek to rów szkół. 

Roz po rzą dze nie w spra wie 
pla có wek do sko na le nia we szło 
w ży cie z dniem 31 paź dzier ni -
ka 2012 r., pra ce nad no we li za cją
po zo sta łych ak tów praw nych trwa -
ją. Zmia ny w prze pi sach zo sta ły za -
pro jek to wa ne w ta ki spo sób, aby
od mo men tu ich wej ścia w ży cie
umo żli wić tym jed nost kom re ali za -
cję wspo ma ga nia szkół, a za da niem
obo wiąz ko wym usta no wić wspo -
ma ga nie od 1 stycz nia 2016 r. 
Pla ców ki mo gą już te raz przy go to -
wy wać się do re ali za cji tych za -
dań, uczest ni cząc w dzia ła niach
Ośrod ka Roz wo ju Edu ka cji. ❚

Roz mo wa z Ry szar dem Si ko rą,
dy rek to rem Szko ły Pod sta wo wej nr 36 w Kra ko wie

Po zy tyw nie oce niam 
po wo ła nie sie ci współ pra cy
i sa mo kształ ce nia 
dla dy rek to rów i na uczy cie li

Uwa ga, no we roz po rzą dze nie!
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Ofer ty do sko na le nia to ra my, na któ -
rych na le ży zbu do wać kon kret ną
pro po zy cję dla da nej szko ły, czy li
rocz ny plan wspo ma ga nia. Ofer ta
do sko na le nia to punkt wyj ścia
do dys ku sji nad „szy tym na mia rę”
pro jek tem roz wo jo wym, któ ry przez
rok bę dzie re ali zo wa ny w kon kret -
nej pla ców ce. Dys ku sji, w któ rej dy -
rek tor szko ły, ra da pe da go gicz na
wraz z SO RE kon kre ty zu ją od po -
wiedź na zdia gno zo wa ne po trze by
szko ły. 

W Ośrod ku Roz wo ju Edu ka cji zo -
sta ło przy go to wa nych po nad 20 ofert
do sko na le nia. Szko ła po przy stą pieniu
do pro jek tu wy bie ra z nich te, któ re bę -
dzie re ali zo wa ła w dwóch ko lej nych
la tach. Przed sta wio ne ofer ty do sko na -
le nia to pro po zy cje, któ re sta no wić mo -
gą punkt wyj ścia do dzia łań roz wo jo -
wych szkół rów nież w na stęp nych la -
tach. Mo gą one po słu żyć do przy go to -
wa nia szcze gó ło wych rocz nych pla nów
wspo ma ga nia szko ły rów nież po za -
koń cze niu pro jek tu, czy li po 2015 r. ❚

Ofer ty do sko na le nia na uczy cie li

Przy go tuj plan
wspo ma ga nia 

Te ma ty ofer t do sko na le nia na uczy cie li

1. Jak po móc ucznio wi osią gnąć suk ces edu ka cyj ny?
2. Oce nia nie kształ tu ją ce
3. Tech ni ki ucze nia się i me to dy mo ty wu ją ce do na uki
4. Uczeń – ak tyw ny uczest nik pro ce su ucze nia się
5. Wy ko rzy sta nie EWD w ewa lu acji we wnętrz nej szko ły
6. Ofer ta edu ka cyj na dro gą do wła ści wej re ali za cji pod sta wy pro gra mo wej
7. Wspie ra nie pra cy wy cho waw ców klas – bez piecz na szko ła
8. Po sta wy uczniow skie. Jak je kształ to wać?
9. Bu do wa kon cep cji pra cy szko ły
10. Pra ca z uczniem młod szym
11. Pra ca z uczniem zdol nym
12. Pra ca z uczniem ze spe cjal ny mi po trze ba mi edu ka cyj ny mi
13. Wy ko rzy sta nie TIK na za ję ciach edu ka cyj nych – bez piecz ny in ter net
14. Pro jekt edu ka cyj ny w szko le
15. Współ pra ca szko ły ze śro do wi skiem lo kal nym
16. Ro dzi ce są part ne ra mi szko ły
17. Na uczy ciel 45+
18. Szko ła pro mu je war tość edu ka cji
19. Do radz two edu ka cyj no -za wo do we w szko le
20. Efek tyw na or ga ni za cja pra cy ze spo łów na uczy ciel skich
21. Współ pra ca na uczy cie li w pro wa dze niu pro ce sów edu ka cyj nych
22. Jak efek tyw nie wy ko rzy stać wy po sa że nie i wa run ki lo ka lo we szko ły?
23. Jak i po co pro wa dzić ewa lu ację we wnętrz ną? 
24. Pierw szy/dru gi rok pra cy dy rek to ra szko ły
Opis ofert na stro nie www.ore.edu.pl/wspie ra nie

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
1. Charakterystyka Oferta jest kierowana do szkół, w których w wyniku ewaluacji wewnętrznej lub/i 
potrzeby zewnętrznej stwierdzono, że:

»osiągnięcia uczniów i ich możliwości rozwojowe nie są właściwie diagnozowane;
»wyniki diagnozy nie są analizowane;
»nie wdraża się wniosków z analiz.
Oferta odpowiada też na potrzeby szkół, w których: 
»niskie wyniki zewnętrznych egzaminów świadczą o problemach uczniów 
w nabywaniu wiedzy i umiejętności;
» rodzice lub nauczyciele uczniów diagnozują słabe, utrudniające uczniom  
dalszy rozwój w szkole opanowanie wiadomości i umiejętności;
»nauczyciele zgłaszają potrzebę i chęć doskonalenia własnych kompetencji w zakresie:
diagnozy potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów, indywidualnych strategii uczenia 
się, stosowania skutecznych rozwiązań metodycznych. 

2. Cel realizacji oferty Celem ogólnym realizacji oferty jest podniesienie kompetencji nauczycieli i 
specjalistów w obszarze diagnozowania potrzeb oraz możliwości uczniów, a także 
dostosowywanie odpowiednich, najbardziej efektywnych metod i form pracy. 
Cele szczegółowe (zostaną doprecyzowane lub zmodyfikowane tak, aby uwzględniać 
specyfikę szkoły i jej potrzeby):
»poszerzenie kompetencji nauczycieli i specjalistów w obszarach: wczesnej diagnozy 
rozwoju i gotowości szkolnej dzieci, rozpoznawania indywidualnych strategii uczenia 
się oraz dopasowywania metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych;
»nabycie przez nauczycieli wiedzy dotyczącej procesów uczenia się i osiągania  
sukcesów edukacyjnych przez uczniów;
»poszerzenie/doskonalenie kompetencji pracowników szkoły w obszarze komunikacji 
interpersonalnej (udzielanie informacji zwrotnej uczniom i ich rodzicom na temat 
postępów w nabywaniu umiejętności i wiadomości);
» realizowanie przez szkołę zadań dotyczących indywidualizacji procesu edukacji i 
właściwej organizacji środowiska edukacyjnego.  

3. Grupy docelowe W zależności od wyników przeprowadzonej diagnozy potrzeb oferta może być 
adresowana do nauczycieli, rodziców/opiekunów prawnych, a także do uczniów.  

4. Efekty realizacji Nauczyciele w sposób zaplanowany  diagnozują mocne i słabe strony ucznia,
oferty określają jego poziom wiedzy i umiejętności.

Współpraca nauczycieli z rodzicami na rzecz wspierania rozwoju dziecka jest planowana, 
realizowana i dokumentowana zgodnie z zasadami przyjętymi w szkole.  
Wzrasta frekwencja rodziców na spotkaniach z nauczycielami oraz zadowolenie rodziców 
ze stylu komunikowania się proponowanego w szkole.
Wyniki edukacyjne uczniów poprawiają się. 

5. Sposób realizacji Realizacja oferty rozpoczyna się od diagnozy  potrzeb angażującej wszystkich
oferty członków rady pedagogicznej i prowadzącej do sformułowania szczegółowego zakresu 

działań, wskazania osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz opracowania 
rocznego planu wspomagania szkoły (RPW).
Działania dostosowane do indywidualnych potrzeb szkoły mogą obejmować w 
szczególności:
1. Warsztaty dla nauczycieli/wychowawców i/lub rodziców dotyczące diagnozowania 
mocnych i słabych stron dziecka, pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym z uczniem zdolnym.
2. Konsultacje grupowe i indywidualne dla nauczycieli i/lub rodziców.
3. Nabywanie umiejętności budowania wspólnej strategii pracy nauczyciela i ucznia na 
rzecz wspierania rozwoju dziecka.
4. Dostarczanie informacji na temat materiałów edukacyjnych, innowacji, literatury dla 
nauczycieli/wychowawców i rodziców.
5. Pomoc w ewaluacji realizowanych działań.  

6. Zasady korzystania Dyrektor:
z oferty »Nadzoruje wszystkie działania. 

»Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleń, kursów, warsztatów,  
konsultacji metodycznych dla nauczycieli.
»Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach, 
kursach, warsztatach, konsultacjach metodycznych.
Pracownicy pedagogiczni szkoły:
»Stosują nabyte umiejętności dydaktyczne i wychowawcze.
»Przestrzegają wypracowanych procedur postępowania.
»Systematycznie prowadzą formy wspierające nabywanie przez uczniów wiadomości 
i umiejętności.
»Korzystają z proponowanych form szkoleniowych/doradztwa.
Rodzice:
»Aktywnie uczestniczą w spotkaniach i warsztatach, grupach wsparcia i imprezach 
integracyjnych.
»Współpracują z nauczycielami na rzecz wspierania rozwoju dziecka.

7. Czas i miejsce  Czas: w zależności od potrzeb – optymalnie 10 miesięcy.
realizacji oferty Miejsce realizacji: siedziba szkoły.

Oferta będzie realizowana etapowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem. 
W uzasadnionych przypadkach – w miejscach poza szkołą.  

8. Osoby realizujące Imię, nazwisko, biografia zawodowa (pedagog, psycholog, w tym specjalista
szkolenia/warsztaty z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz dostosowania wymagań 

edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia) 

W do dat ku „Re for ma Edu ka cji” zo sta ły wy ko rzy sta ne ma te ria ły ORE opra co wa ne
w ra mach pro jek tu „Sys tem do sko na le nia na uczy cie li opar ty na ogól no do stęp nym
kom plek so wym wspo ma ga niu szkół”. Re dak cja Głosu Nauczycielskiego nie po no si
od po wie dzial no ści za treść tych ma te ria łów.

Wspo ma ga nie bę dzie re ali zo wa ne 
w szko łach na pod sta wie szcze gó ło wych
rocz nych pla nów, w któ rych zde fi nio wa no 
ce le, za da nia, spo dzie wa ne efek ty i okre ślo no 
har mo no gram dzia łań

Przykładowa oferta doskonalenia


