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nauczycieli w Powiecie Oławskim”

Opracowanie:

Maria Szymków

specjalista ds. monitoringu

1. Wprowadzenie

Projekt  „Bezpośrednie  wsparcie  rozwoju  szkół  poprzez  wdrożenie

zmodernizowanego  systemu  doskonalenia  nauczycieli  w  Powiecie  Oławskim”

realizowany  jest  w  ramach  projektu  Ośrodka  Rozwoju  Edukacji  (ORE)  „System

doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu

szkół”  współfinansowanego  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego

(Priorytet  III,  Działanie  3.5.)  którego  celem jest  przygotowanie  zmian  w  zakresie

wspomagania szkół i doskonalenia nauczycieli.

Jednym  z  nadrzędnych  założeń  w  projekcie  doskonalenia  nauczycieli  jest

utożsamienie dobre szkoły/przedszkolaj (S/P) z organizacją  stale się rozwijającą tzn.

z organizacją uczącą się. W nowym systemie należy więc odejść od postrzegania

doskonalenia nauczycieli jako interwencji, reakcji na doraźnie pojawiające się w S/P

problemy lub też jako elementu na drodze stopni  awansu.  W projekcie zwrócono

uwagę  na  systemowość  w procesie  rozwoju  placówki  i  związany  z  tym  osobisty

profesjonalizm jej  pracowników. Przyjęto,  że ważnym elementem rozwoju S/P jest
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zespołowe uczenie się nauczycieli. Uznano też, że aby doskonalenie spełniało swoją

rolę,  powinno  być  związane  z  autentycznym,  towarzyszącym  dyrektorowi

i pracownikom, przekonaniem o potrzebie podnoszenia jakości pracy niezależnie od

już osiągniętego stopnia rozwoju.

W ramach projektu ORE działania w trakcie realizacji prowadzą do rozbudowy

zaplecza kadrowego – szkolenia, merytorycznego - poradniki, oferty doskonalenia,

plany  działań  sieci,  programy  szkoleń  itp.  oraz  technicznego  –  platforma

informatyczna. 

Przed przystąpieniem do projektu wśród szkół i przedszkoli z terenu powiatu

oławskiego  przeprowadzono  analizę  potrzeb  szkół  w  zakresie  doskonalenia

nauczycieli  i ustalono, że istnieje konieczność zmiany dotychczas funkcjonującego

modelu  wspierania  i  doskonalenia  nauczycieli.  Dotychczas  funkcjonujący  system

zaspokajał głównie potrzeby i zainteresowania indywidualnych nauczycieli/ek, ale nie

zawsze uwzględniał  potrzeby szkół/przedszkoli  (S/P),  przez co brak było  poprawy

jakości ich  funkcjonowania oraz osiąganych efektów. 

Przystąpienie Powiatu Oławskiego do projektu ORE pozwoli na weryfikację nowych

form  doskonalenia  nauczycieli  związanych  z  bezpośrednim  wsparciem  rozwoju

szkoły w różnych obszarach tematycznych oraz pomoże dyrektorom i nauczycielom

jak najlepiej przygotować się do realizacji edukacyjnej polityki państwa. 

2. Założenia  projektu  „Bezpośrednie  wsparcie  rozwoju  szkół  poprzez

wdrożenie  zmodernizowanego  systemu  doskonalenia  nauczycieli

w Powiecie Oławskim”

Działania  w  ramach  projektu  wspierania  szkół  odnoszą  się  do  konkretnych

zagadnień  w  danej  placówce  i  wpisują  się  w  realizację  koncepcji  rozwoju  szkół.

Równocześnie  możliwe  jest  zewnętrzne,  zinstytucjonalizowane  wspieranie  szkół

i placówek, zgodne z ich realnie zdiagnozowanymi potrzebami, a także doskonalenie

całego  systemu  oświaty  poprzez  wykorzystanie  pozyskanych  informacji  do

prowadzenia polityki edukacyjnej. 
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Działania prowadzone na terenie powiatu oławskiego w ramach projektu przyczynią

się do:

 powiązania ofert doskonalenia ze zdiagnozowanymi potrzebami S/P,

 prowadzenia różnych form doskonalenia w miejscu pracy nauczycieli/ek,

 wymiany  doświadczeń,  aktywizacji  uczestników,  wykorzystania  wiedzy

i umiejętności,

 skonsolidowania pracy instytucji wspierających S/P,

 ułatwienia wdrażania zmian związanych z realizacją polityki oświatowej państwa,

 zaangażowania w doskonalenie ekspertów, specjalistów, autorytetów.

2.1.  Działania prowadzące do realizacji założonych celów projektu

Celem  głównym  projektu  jest  poprawa  efektywności  funkcjonowania  systemu

doskonalenia nauczycieli/ek w powiecie oławskim poprzez wdrożenie pilotażowego

programu wsparcia w S/P w okresie od 1 października 2013 r. do 31 lipca 2015 r.

O  stopniu  realizacji  powyższego  celu  świadczyć  będzie  liczba  S/P  objętych

wsparciem,  odsetek  uczestników,  dla  których  program okaże  się  efektywny  oraz

liczba zrealizowanych PPW. 

Dane  niezbędne  do  uzyskania  informacji  o  stopniu  realizacji  celu  głównego

pozyskiwane będą na podstawie porozumień ze S/P,  raportów z realizacji  PPW,

raportów odbioru, ankiet na wejściu i wyjściu .

Dążąc do jak najpełniejszej realizacji  celu głównego projektu w S/P podejmowane

będą odpowiednie działania – realizacja celów szczegółowych:

 poprawa  spójności  programów doskonalenia  nauczycieli/ek   z  potrzebami

rozwojowymi  poprzez  wdrożenie  w  S/P  Rocznych  Program Wspomagania

(RPW),

 podniesienie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli/ek oraz

dyrektorów/ek  S/P,  którzy  brali  udział  w  doskonaleniu  i  uczestniczyli

w pracach sieci,

 polepszenie współpracy  pomiędzy nauczycielami i dyrektorami różnych S/P

poprzez organizacje sieci współpracy i samokształcenia.
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Wskaźnikami  pomiaru  powyższych  celów  szczegółowych  będzie  liczba:

zrealizowanych RPW; nauczycieli/ek, którzy stwierdzili spójność RPW z potrzebami

S/P;  nauczycieli/ek,  którzy ukończyli  doskonalenie w ramach RPW; nauczycieli/ek

u których nastąpił wzrost kompetencji o co najmniej 20 %; funkcjonujących sieci; sieci

współpracy  i  samokształcenia;  spotkań  zorganizowanych  w  ramach  sieci;

nauczycieli/ek i dyrektorów/ek, którzy pozytywnie ocenili formę współpracy sieci.

Dane niezbędne do uzyskania informacji o stopniu realizacji  celów szczegółowych

pozyskiwane  będą  na  podstawie:  RPW;  sprawozdań  z  realizacji  RPW;  ankiet

sprawdzających  spójność  RPW  z  potrzebami  S/P;  świadectw  ukończenia

doskonalenia;  ankiet  uczestników  na  wejściu  i  wyjściu;  harmonogramów spotkań

w ramach sieci; sprawozdań rocznych z działań sieci; list obecności i protokołów ze

spotkań.

Realizacja  projektu  została  przekazana  Uchwałą  Zarządu  Powiatu  w  Oławie

Powiatowemu  Ośrodkowi  Pomocy  Psychologiczno-Pedagogicznej  i  Doradztwa

Metodycznego w Oławie.  Udzielono pełnomocnictwa Dyrektorowi  POPPPiDM  do

prowadzenia wszystkich czynności związanych z realizacją projektu.

Wśród osób zaangażowanych w realizację projektu znajdują się:

Na  stanowisku  zarządzającego projektem „Bezpośrednie  wsparcie  rozwoju  szkół

poprzez  wdrożenie  zmodernizowanego  systemu  doskonalenia  nauczycieli

w Powiecie Oławskim” jest Pani Beata Kuczyńska – Gigołła. Sprawuje ona nadzór

merytoryczny, aby zapewnić realizację  założonych w projekcie celów. 

Nad całością działań w ramach projektu czuwa koordynator -  w powiecie oławskim

jest  nim  Pani  Małgorzata  Łagowska.  Koordynator  uczestniczy  bezpośrednio

w procesie zarządzania projektem, zajmuje się koordynacją zadań projektu pomiędzy

uczestnikami,  utrzymuje  motywację  zespołu  projektowego,  w  taki  sposób  by

zrealizować założone cele eliminując po drodze występujące problemy i zagrożenia

aby zapewnić  zgodność prowadzonych działań z dokumentacją projektu. Istotnym

zakresem  odpowiedzialności  koordynatora  projektu  jest  również  poprawna

komunikacja z uczestnikami projektu w celu efektywnej realizacji doskonalenia. 

.
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Obsługę  księgowo  –  finansową w  projekcie  prowadzi  Pani  Ewa  Banat.,  która

zajmuje  się  rozliczaniem  oraz  prowadzeniem  ewidencji  wydatków  i  płatności,.

Przygotowuje dokumenty związane z realizacją projektu, wnioski o płatność w części

finansowej, monitoruje postęp rzeczowy i finansowy w projekcie. Ponadto odpowiada

za  wewnętrzną  przebiegu  działań  projektu  oraz  prowadzi  dokumentację

merytoryczną i finansową projektu.

Specjalistą ds. zamówień publicznych projekcie jest Pan Krzysztof Petrykiewicz,

który  zajmuje  się  przygotowywaniem  umów  z  pracownikami  oraz  firmami

szkoleniowymi oraz przeprowadzaniem zamówień zgodnie z ustawą o zamówieniach

publicznych.

Specjalistą  ds.  monitoringu jest  Pani  Maria  Szymków,  do  której  zadań  należy

sporządzenie  Powiatowego  Programu  Wspomagania  (PPW)  oraz  raportów

i sprawozdań w trakcie i na zakończenie realizacji projektu. 

Asystentem  koordynatora jest  Pani  Joanna  Lehr,  która  zajmuje  się  pomocą

koordynatorowi  i  zarządzającemu w realizacji  bieżących  zadań,  obsługą projektu,

gromadzeniem  dokumentacji,  promocją,  ochroną  danych  osobowych  osób

uczestniczących  w  projekcie  oraz  archiwizowaniem  dokumentów  wytworzonych

podczas trwania projektu.

2.2.   Nabór uczestników projektu

Przed przystąpieniem do przygotowywania wniosku konkursowego PO i POPPPiDM

przeprowadził 4 spotkania z dyrektorami S/P oraz przedstawicielami gmin z terenu

PO.  W  efekcie  w/w  spotkań  Rady  Pedagogiczne  S/P  wyraziły  wstępną  chęć

przystąpienia  do  projektu  podpisując  listy  intencyjne.  POPPPiDM  przeprowadził

również szkolenie dla nauczycieli/ek oraz pracowników instytucji wspierających S/P,

którego  celem  było  zapoznanie  z  zasadami  zmodernizowanego  systemu

doskonalenia nauczycieli.

Rekrutację  S/P  do  udziału  w  projekcie  poprzedziło  zamieszczenie  informacji/

ogłoszenia o projekcie na stronie www PO oraz POPPPiDM, oraz rozesłanie do S/P

z terenu powiatu oławskiego pisemnej informacji o projekcie. Szkoły zainteresowane
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udziałem  w  projekcie  złożyły  pisemne  deklaracje  przystąpienia  do

projektu„  Bezpośrednie  wsparcie  rozwoju  szkół  poprzez  wdrożenie

zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oławskim”. Nabór

nauczycieli  przeprowadziła  koordynator  projektu  przy  współpracy  z  komisją

rekrutacyjną  na  podstawie  deklaracji  nauczycieli. W  skład  komisji  rekrutacyjnej

weszli:  koordynator,  asystent  koordynatora,  przedstawiciel  wydziału  oświaty  SP.

Rekrutacja odbywała się zgodnie z przygotowanym regulaminem rekrutacji dla S/P.

 Przy rekrutacji przestrzegana będzie zasada równości szans i płci mając na uwadze

sfeminizowany charakter zawodu nauczyciela.

Przy rekrutacji były brane pod uwagę następujące kryteria:

 praca w S/P biorących udział w projekcie,

 posiadanie rekomendacji Rady Pedagogicznej.

2.3. Uczestnicy projektu

Założeniem  projektu  „Bezpośrednie  wsparcie  rozwoju  szkół  poprzez  wdrożenie

zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli  w Powiecie Oławskim” było

objęcie wsparciem ponad 70 % szkół i przedszkoli z terenu powiatu. 

Po przeprowadzeniu rekrutacji  do projektu przystąpiło ponad 90% wszystkich S/P

z terenu powiatu oławskiego. Udział w projekcie zadeklarowało 37 S/P. W strukturze

grupy docelowej znajdują się wszystkie typy szkół prócz szkół specjalnych. 

W trakcie trwania realizacji projektu 500 nauczycieli w tym 20 dyrektorów S/P weźmie

udział w różnego rodzaju formach doskonalenia. 

Stosunek  ilościowy  poszczególnych  typów  szkół  biorących  udział  w  projekcie

przedstawia poniższy wykres.
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Przedszkola:

1. Przedszkole Publiczne w Bystrzycy, 55-200 Bystrzyca, ul. T. Kościuszki 99

2. Publiczne Przedszkole w Polwicy, 55-216 Domaniów, Polwica 23

3. Miejskie Przedszkole Nr 3 “Bajka”, 55-200 Oława, ul .B. Chrobrego 30A

4. Miejskie Przedszkole nr  2  w Oławie, 55-200 Oława, ul. Lipowa 20 A

5. Przedszkole Publiczne w Danielowicach, 55-216 Danielowice 3

Szkoły Podstawowe:

1. Szkoła Podstawowa w Chwalibożycach, 55-200 Oława, Chwalibożyce 1C

2. Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach, 55-200 Marcinkowice, ul. Szkolna 1

3. Szkoła Podstawowa w Osieku, 55-200 Oława, Osiek 124

4. Szkoła Podstawowa w Bystrzycy, 55-200 Bystrzyca, ul. Kościuszki 45

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich, 55-220 Minkowice 

Oławskie, ul. Kościelna 20

6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jelczu- Laskowicach, 55-220 Jelcz-

Laskowice, ul. B. Prusa 2

7. Szkoła Podstawowa w Domaniowie, 55-216 Domaniów 144

8. Szkoła Podstawowa w Wierzbnie, 55-217  Wierzbno 84

9. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Oławie, 55-200 Oława, ul. Rybacka 6A

10. Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach, 55-200 Oława, Drzemlikowice 14

11. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Oławie, 55-200 Oława, ul. Kamienna 8

12. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Oławie, 55-200 Oława, ul. W. Broniewskiego 6
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13. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jelczu- Laskowicach, 55-220 Jelcz-

Laskowice,  Aleja Młodych 1

14. Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłoszycach, 55-230 Miłoszyce, ul. Główna 24

Gimnazja:

1. Gimnazjum w Bystrzycy 55-200 Bystrzyca, ul. T. Kościuszki 45

2. Publiczne Gimnazjum w Minkowicach Oławskich, 55-220 Minkowice Oławskie,     

ul. Kościelna 20

3. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jelczu-Laskowicach, 55-220 Jelcz-Laskowice,          

ul. Techników 26

4. Gimnazjum nr 1 w Oławie, 55-200 Oława, ul. Sportowa 6

5. Gimnazjum w Domaniowie, 55-216 Domaniów 144

6. Gimnazjum w Wierzbnie, 55-217 Wierzbno 84

7. Gimnazjum Nr 3 w Oławie, 55-200 Oława, ul. Lwowska 10

8. Gimnazjum Nr 2 w Oławie, 55-200 Oława, ul. Lwowska 3

9. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Jelczu-Laskowicach, 55-220 Jelcz-Laskowice,          

Aleja Młodych 1

Szkoły ponadgimnazjalne:

1. Technikum Nr 2 w Oławie , 55-200 Oława, ul. 3 Maja 18e

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Oławie, 55-200 Oława, ul. 3 Maja 18e
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3. Liceum Ogólnokształcące w Jelczu- Laskowicach, 55-220 Jelcz-Laskowice,          

ul. Techników 26

4. Technikum w Jelczu-Laskowicach, 55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Techników 26

5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jelczu-Laskowicach, 55-220 Jelcz-Laskowice, 

ul. Techników 26

6. Liceum Ogólnokształcące Nr II w Oławie, 55-200 Oława, ul. Kutrowskiego 31

7. Technikum Nr  1 w Oławie, 55-200 Oława, ul. Kutrowskiego 31

8. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Oławie 55-200 Oława, ul. Kutrowskiego 31

9. Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie, 55-200 Oława, Plac Zamkowy 10

2.4  Korzyści  z  realizacji  projektu  „Bezpośrednie  wsparcie  rozwoju  szkół

poprzez  wdrożenie  zmodernizowanego  systemu  doskonalenia

nauczycieli w Powiecie Oławskim”

3. Realizacja Rocznych Planów Wspomagania (RPW)

RPW  jest  to  plan  realizowany  w  S/P,  zbudowany  w  oparciu  o  wybraną  ofertę

doskonalenia.  Wspieranie  szkoły  wymaga  doprecyzowania  działań  już  na  etapie

planowania  stąd  temat  oferty  doskonalenia  jest  wynikiem  przeprowadzonej
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wewnętrznej  diagnozy  potrzeb  danej  S/P.  Diagnoza  może  być  poprzedzona

przeprowadzaną  przez  SORE  analizą  informacji  uzyskanych  z  wewnętrznego

i  zewnętrznego  nadzoru  pedagogicznego,  wyników  egzaminów zewnętrznych  lub

innych informacji  udostępnionych przez szkołę. RPW obejmuje cały  proces,  który

składa  się  czterech  etapów:   diagnozy  potrzeb,  doskonalenia  pracy  nauczycieli,

pomocy  w przełożeniu nowych umiejętności nauczycieli  na szkolną praktykę oraz

przygotowania sprawozdania z RPW.

W ramach rocznego planu wspomagania, określane zostają spodziewane efekty oraz

podział zadań. Czynności podejmowane w ramach planu posiadają ustalone terminy

realizacji. Efekty są formułowane w sposób umożliwiający ich weryfikację na etapach

monitorowania i ewaluacji.

Działania  przewidziane  w  ramach  rocznego  planu  wspomagania  są  realizowane

w ciągu jednego roku szkolnego. Osiąganie spodziewanych celów jest na bieżąco

weryfikowane  przez  dyrektora  szkoły  i  SORE.  Poszczególne  zadania  wraz

z terminami wykonania mogą być modyfikowane.

Osobą aktywnie uczestniczącą w realizacji RPW w poszczególnych S/P jest Szkolny

Organizator Rozwoju Edukacji (SORE).

Działalność  SORE  polega  na  wypracowaniu  odpowiednich  relacji  z  Dyrektorem

i  Radą  Pedagogiczną  szkole/przedszkolu.  Relacje  te  mają  pomóc

w  przeprowadzeniu  diagnozy  i  skonstruowaniu  Rocznego  Planu  Wspomagania.

SORE odpowiada  za  prawidłową  organizację  działań  związanych  z  zewnętrznym

wspomaganiem  szkoły,  stale  współpracuje  z  innymi  osobami  zaangażowanymi

w realizację Rocznego Planu Wspomagania. SORE powinien wspierać nauczycieli

w czasie wdrażania nowych  umiejętności,  dokumentować przebieg projektu,  dbać

o  prawidłowy  przepływ  informacji  i  przygotowywać  sprawozdania  z  przebiegu

realizacji rocznego planu wspomagania. 
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        Dyrektor                 SORE

W powiecie oławskim funkcjonuje pięciu Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji

(SORE).  Każdy z nich  ma pod opieką 7-8 szkół/przedszkoli,  z  którymi  utrzymuje

ścisły kontakt.

SORE I – Małgorzata Jaremczuk - Gólska

1. Szkoła Podstawowa w Chwalibożycach, 55-200 Oława, Chwalibożyce 1c,

2. Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach, 55-200 Marcinkowice, ul. Szkolna 1,

3. Szkoła Podstawowa w Osieku, 55-200 Oława, Osiek 124,

4. Szkoła Podstawowa w Bystrzycy, 55-200 Bystrzyca, ul. Kościuszki 45,

5. Gimnazjum w Bystrzycy, 55-200 Bystrzyca, ul. Kościuszki 45,

6. Technikum Nr 2 w Oławie , 55-200 Oława, ul. 3 Maja 18e,

7. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Oławie, 55-200 Oława, ul. 3 Maja 18e, 

8. Przedszkole Publiczne w Bystrzycy, 55-200 Bystrzyca, ul. Kościuszki 99.

SORE II – Jolanta Malanowska
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1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich,                                      

55-220 Minkowice Oławskie,  ul. Kościelna 20,

2. Publiczne Gimnazjum w Minkowicach Oławskich, 55-220 Minkowice Oławskie,     

ul. Kościelna 20,

3. Liceum Ogólnokształcące w Jelczu- Laskowicach, 55-220 Jelcz-Laskowice,          

ul. Techników 26,

4. Technikum w Jelczu-Laskowicach, 55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Techników 26,

5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jelczu-Laskowicach, 55-220 Jelcz-Laskowice,    

ul. Techników 26,

6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jelczu- Laskowicach, 55-220 Jelcz-

Laskowice, ul. B. Prusa 2,

7. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Jelczu-Laskowicach, 55-220 Jelcz-Laskowice,          

ul. Techników 26.

SORE III – Krystyna Karaszowska - Żygadło

1. Gimnazjum Nr 1 w Oławie, 55-200 Oława, ul. Sportowa 6,

2. Gimnazjum w Domaniowie, 55-216 Domaniów 144,

3. Szkoła Podstawowa w Domaniowie, 55-216 Domaniów 144,

4. Publiczne Przedszkole w Polwicy, 55-216 Domaniów, Polwica 23,

5. Szkoła Podstawowa w Wierzbnie, 55-217  Wierzbno 84,

6. Gimnazjum w Wierzbnie, 55-217 Wierzbno 84,

7. Przedszkole Publiczne w Danielowicach, 55-216 Domaniów, Danielowice 3

8. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Oławie,55-200 Oława, ul. Rybacka 6A.

SORE IV – Renata Ulanicka

1. Liceum Ogólnokształcące Nr II w Oławie, 55-200 Oława, ul. Kutrowskiego 31,

2. Technikum Nr  1 w Oławie, 55-200 Oława, ul. Kutrowskiego 31,

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Oławie 55-200 Oława, ul. Kutrowskiego 31,

4. Gimnazjum Nr 3 w Oławie, 55-200 Oława, ul. Lwowska 10,
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5. Szkoła Podstawowa w Drzemlikowicach, 55-200 Oława, Dzremlikowice 14,

6. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Oławie, 55-200 Oława, ul. Kamienna 8,

7. Miejskie Przedszkole Nr 3 w Oławie, 55-200 Oława, ul .B. Chrobrego 30A.

SORE V – Jolanta Mokrzycka

1. Liceum Ogólnokształcące Nr I w Oławie, 55-200 Oława, Plac Zamkowy 10,

2. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Oławie, 55-200 Oława, ul. W. Broniewskiego 6,

3. Gimnazjum Nr 2 w Oławie, 55-200 Oława, ul. Lwowska 3,

4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jelczu- Laskowicach,                                   

55-220 Jelcz-Laskowice,  Aleja Młodych 1,

5. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Jelczu-Laskowicach, 55-220 Jelcz-Laskowice,          

Aleja Młodych 1,

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłoszycach, 55-230 Miłoszyce,  ul. Główna 24, 

7. Miejskie Przedszkole Nr  2  w Oławie, 55-200 Oława, ul. Lipowa 20 A.

3.1 Oferty doskonalenia.

S/P wybierały spośród 24 tematów ofert doskonalenia stanowiących załącznik do

dokumentacji konkursowej projektu.

Po  przeprowadzonej  w  szkołach  diagnozie  potrzeb  wybrano  tematy  ofert

doskonalenia, na bazie których budowane były roczne plany wspomagania.

S/P z powiatu oławskiego często wybierały pokrywające się tematy ofert, stąd też

niektóre z ofert nie zostały wybrane przez żadną ze S/P uczestniczących w projekcie.

Poniżej przedstawiony jest wybór ofert doskonalenia z podziałem na typy szkół.

P – przedszkole; SP- szkoła podstawowa; G – gimnazjum; LO- liceum 

ogólnokształcące; T – technikum; ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa

1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

Ofertę wybrało 1 T, 1P

2. Ocenianie kształtujące

Ofertę wybrały: 1 T, 1 LO, 1 ZSZ
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3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Ofertę wybrały: 6 SP,  3 G, 1 T, 1 ZSZ

4. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się

Ofertę wybrały: 1 G

5. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły

Nie wybrano.

6. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej

Nie wybrano.

7. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła

Ofertę wybrały: 3 SP, 2 G

8. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

Ofertę wybrały: 2 G, 1 LO, 1 ZSZ

9. Budowa koncepcji pracy szkoły

Nie wybrano

10. Praca z uczniem młodszym

Ofertę wybrała 1 SP

11. Praca z uczniem zdolnym

Nie wybrano

12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Ofertę wybrało 1 P

13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet

Ofertę wybrały: 1 P, 1 LO

14. Projekt edukacyjny w szkole

Nie wybrano

15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym

Nie wybrano

16. Rodzice są partnerami szkoły

Ofertę wybrały: 1 P, 1 SP

17. Nauczyciel 45+

Ofertę wybrały: 3 SP, 1 G
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18. Szkoła promuje wartość edukacji

Nie wybrano

19. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole

Nie wybrano

20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich

Nie wybrano

21. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych

Nie wybrano

22. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?

Nie wybrano

23. Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną?

Ofertę wybrało 1P

24. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły

Nie wybrano

Najczęściej   wybieranym tematem spośród ofert  doskonalenia w ramach projektu

była  oferta nr 3 „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”. Oferta

jest kierowana do S/P, w których istnieje potrzeba zwiększenia różnorodności metod

i technik nauczania, aby w większym stopniu aktywizować i motywować uczniów.

Tematyka oferty z założenia odpowiada szkołom, w których nauczyciele świadomie

korzystają z różnorodnych, aktywizujących form pracy, a tym samym chcą  zwiększyć

zaangażowanie  uczniów,  aby  osiągać  większą  efektywność  i  elastyczność

w realizacji działań dydaktycznych.

Realizacja  działań  w  ramach  danej  oferty  doskonalenia  powinna  zwiększyć  ilość

wykorzystywanych  w  trakcie  zajęć  edukacyjnych  metod  aktywizujących  oraz

motywujących  uczniów do nauki  co z kolei  przełoży się  na poprawienie wyników

nauczania wśród uczniów. 
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S/P z terenu powiatu oławskiego często wybierały również  ofertę nr 2 „Ocenianie

kształtujące”. Oferta  jest  kierowana  szczególnie  do  szkół,  w  których  w  wyniku

ewaluacji  wewnętrznej  lub/i  zewnętrznej  stwierdzono  niezadowalający  wpływ

oceniania na przebieg procesów edukacyjnych. 

Z  założenia  oferta  powinna  trafić  do  S/P,  gdzie  zaobserwowano niski  poziom

zaangażowania uczniów w procesy uczenia się,  niezadowalający poziom osiągnięć

edukacyjnych uczniów oraz przekonanie wśród społeczności szkolnej, że ocena nie

pomaga w uczeniu się i nie dostarcza informacji o postępach ucznia w nauce.

Realizacja tej oferty doskonalenia pozwoli na poprawę wyników nauczania, wzrost

zaangażowania  i  motywacji  uczniów,  zwiększy  stopień  wykorzystywania  w  pracy

nauczycieli elementów oceniania kształtującego.

Oferta  Nr  7  „Wspieranie  pracy  wychowawców  klas  –  bezpieczna  szkoła”

wybrana przez 4 S/P z terenu PO kierowana jest do placówek, w których występuje

mała efektywność pracy wychowawczej oraz trudności w sprawnym komunikowaniu

się wychowawców z uczniami i  rodzicami,  co wskazuje na potrzebę wzmocnienie

warsztatu pracy wychowawców choćby przez specjalistę zewnętrznego.

Z  założenia  realizacja  powyższej  oferty  powinna  wpłynąć  na  zwiększenie

świadomości  nauczycieli,  wychowawców  i  specjalistów,  jaką  rolę  wychowawczą

spełniają oni i środowisko szkolne w życiu ucznia. Ponadto działania w tym temacie

powinny umożliwić  nauczycielom zapoznanie  z  metodami  rozpoznawania  potrzeb

wychowawczych uczniów oraz z zasadami planowania i monitorowania oddziaływań

wychowawczych.

Oferta nr 8 „Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?”  przeznaczona jest dla

szkół,  w  których  występuje  nieadekwatność  działań  wychowawczych

podejmowanych w stosunku do potrzeb uczniów, analiza działań wychowawczych

podejmowanych  w  szkole  jest  znikoma  lub  niewystarczająca,  a  wnioski

z  przeprowadzanych  analiz  działań  wychowawczych  są  pomijane  w  planowaniu.

Ponadto  w  szkołach  tych  brak  jest  działań  sprzyjających  kształtowaniu  postaw

uczniów oraz planowania i analizy działań wychowawczych. Realizacja oferty ma na
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celu, zmotywowanie uczniów i rodziców do brania czynnego udziału w budowaniu/

modyfikowaniu programu wychowawczego szkoły oraz zwiększenie udziału uczniów

w działaniach wychowawczych i edukacyjnych. Wszystkie z tych działań powinny być

systematycznie  analizowane,  a  wnioski  z  tych  analiz  wdrażane  w  działalność

edukacyjną.

Oferta Nr 17 „Nauczyciel 45+” jest kierowana szczególnie do szkół, które dbają

o  osobisty  rozwój  pracowników  45+  i  dostrzegają  korzyści  dla  rozwoju  placówki

płynące z podnoszenia kwalifikacji pracowników m. in. w obszarze obsługi nowych

technologii.  Nauczyciele  zgłaszają  potrzebę  nabycia  lub  aktualizacji  kompetencji

w  zakresie  pracy  z  komputerem,  programami  użytkowymi  lub  wykorzystaniem

nowoczesnych  technologii  w  procesie  dydaktyczno-wychowawczym,  sygnalizują

potrzebę  doskonalenia  w  zakresie  rozwoju  osobistego,  a  zwłaszcza  tematyki

dotyczącej  siły i  odporności  psychicznej,  wypalenia zawodowego oraz regeneracji

zasobów  psychofizycznych.   Po  zakończeniu  realizacji  w/w  oferty  doskonalenia

wśród nauczycieli powinno się zwiększyć wykorzystanie materiałów multimedialnych

oraz   udział  Nauczycieli  45+  w  nowych  projektach.  Jednocześnie  powinna

zmniejszyć  się  absencja  nauczycieli  spowodowana  psychofizycznymi  reakcjami

organizmu na długotrwałe zmęczenie i stres.

Oferta Nr 4 „Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się”  kierowana jest do

S/P,  w  których  stwierdzono,  że  procesy  edukacyjne  realizowane  w  szkole  są

zorganizowane w sposób, który nie sprzyja uczeniu się, a uczniowie nie uczestniczą

w doskonaleniu procesów edukacyjny.

Oferta  Nr  13  „Wykorzystanie  TIK  na  zajęciach  edukacyjnych  –  bezpieczny

Internet” jest  przeznaczona  szczególnie  dla  S/P,  w  których  istnieje  małe

zainteresowanie  nauczycieli  pełniejszym  włączeniem narzędzi  informatycznych  do

warsztatu  pracy,  gdzie  występują  trudności  w  zachowaniu  proporcji

w  wykorzystywaniu  narzędzi  informatycznych  oraz  potrzeba  doskonalenia

umiejętności  wykorzystania  narzędzi  informatycznych  do  prowadzenia  zajęć

lekcyjnych.
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Oferta Nr 16 „Rodzice są partnerami szkoły” jest kierowana do S/P, w których

rodzice rzadko/niechętnie uczestniczą w podejmowanych przez szkołę działaniach,

występuje  niska  frekwencja  rodziców  na  zebraniach  lub  szkół,  w  których  ta

współpraca  jest  niewystarczająca   i  poszukuje  się  możliwości  wzmocnienia  oraz

uatrakcyjnienia dalszej współpracy   i wdrożenie zasady partycypacji.

Oferta  Nr  1  „Jak  pomóc  uczniowi  osiągnąć  sukces  edukacyjny?” jest

przeznaczona  dla  szkół,  w  których  stwierdzono,  że  osiągnięcia  uczniów  i  ich

możliwości  rozwojowe  nie  są  właściwie  diagnozowane;  wyniki  diagnozy  nie  są

analizowane i nie wdraża się wniosków z analiz. Ponadto występują niskie wyniki

zewnętrznych egzaminów co świadczy o problemach uczniów w nabywaniu wiedzy

i umiejętności.

Oferta Nr 10 „Praca z uczniem młodszym” jest kierowana do szkół w których uczą

się wspólnie dzieci  w wieku sześciu i  siedmiu lat.  Nauczycielom sprawia problem

wybór  pakietu  podręczników do  pracy  z  grupą  mieszaną  wiekowo,  zgłaszają  oni

potrzebę doskonalenia własnych kompetencji w zakresie: diagnozy oraz poznawania

sposobów i rozwiązań umożliwiających nauczanie dzieci funkcjonujących na różnych

poziomach. 

Oferta Nr 23 „Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?” jest kierowana do

S/P,  w  których  dyrektor  w  wyniku  prowadzonego  nadzoru  stwierdza  potrzebę

zwiększenia kompetencji nauczycieli w obszarze tworzenia projektów ewaluacyjnych

oraz  prowadzenia  ewaluacji  wewnętrznej.  Wśród  nauczycieli  brak  jest  wiedzy  na

temat  ewaluacji,  doświadczenia  w  tym  zakresie,  umiejętności  w  obszarze  pracy

zespołowej w wyniku czego nauczyciele negują potrzebę ewaluacji pracy szkoły oraz

podejmowania działań w tym zakresie.

Oferta  Nr  12  “Praca  z  uczniem  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych”

kierowana jest do S/P, w których dostrzega się potrzebę nabycia lub zwiększenia

u nauczycieli  kompetencji  w obszarze pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia

o potrzebie kształcenia specjalnego.
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Tematy najczęściej wybieranych ofert doskonalenia w powiecie oławskim świadczą

głównie o potrzebie uzupełnienia wiedzy w zakresie pracy z uczniem. 

Częsty problem stanowi dobór odpowiednich metod motywujących uczniów do nauki.

Metody  motywujące  powinny  być  nastawione  na  potrzeby  uczniów  tak,  aby  jak

najlepiej wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Nauczyciele powinni zapewnić uczniom

komfort psychiczny, brak lęku i napięcia nerwowego, zachęcać do współpracy, a nie

rywalizacji  przez  co  wzmocni  się  samoocenę  uczniów. Dobór  metod  nauczania

powinien być dostosowany do wieku uczniów oraz przekazywanych treści nauczania.

W S/P na terenie powiatu oławskiego wzmocnienia wymaga sposób podejścia do

uczniów, tak aby jak najefektywniej kształtować ich właściwe postawy. Metody pracy

nauczycieli  stosowane  w  szkołach  nie  zawsze  umożliwiają  uczniom  opanowanie

wiedzy  wraz  z  umiejętnością  posługiwania  się  nią  w  praktyce.  Działania

nauczycieli/środowiska  szkolnego  powinny  sprzyjać  rozwijaniu  zdolności

i zainteresowań poznawczych uczniów oraz motywowaniu ich do brania czynnego

udziału w budowaniu programu wychowawczego szkoły.

Ważnym elementem wymagającym poprawy w S/P powiatu oławskiego jest objęcie

wsparciem wychowawców klas, tak  by potrafili stworzyć uczniom właściwe warunki

do nauki i zapewnić im  bezpieczeństwo w szkole. Nauczyciele powinni poszerzyć

swoją wiedzę w zakresie bezpiecznych zachowań uczniów, zapobiegania przemocy,

kształtowania postaw społecznych uczniów. 

Wśród  nauczycieli   szczególnie  tych  z  dłuższym  stażem  zawodowym  często

zgłaszaną potrzebą jest rozwój osobisty w zakresie tematyki dotyczącej wypalenia

zawodowego.  Ważnym  elementem  jest  wypracowanie  u  nauczycieli  umiejętności

panowania  nad  stresem  oraz  korzystania  z  metod  regeneracji  zasobów

psychofizycznych,  co  w  efekcie  powinno  skutkować  zmniejszeniem  absencji

nauczycieli.

Realizacja  wyżej  wspomnianych  tematów  ofert  doskonalenia  w  ramach  projektu

„Bezpośrednie  wsparcie  rozwoju  szkół  poprzez  wdrożenie  zmodernizowanego

systemu  doskonalenia  nauczycieli  w  Powiecie  Oławskim”  wpłynie  na  poprawę
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sytuacji  w  S/P  z  terenu  powiatu  oławskiego  oraz  pozwoli  na  wprowadzenie

pozytywnych zmian w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej.
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W tabeli przedstawiono wybór tematów ofert doskonalenia uwzględniający podział na typy S/P.
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3.2  Diagnoza i wybór ofert doskonalenia w S/P.

Poniżej  przedstawione  są  informacje  o  uczestniczących  w  projekcie  S/P,

przeprowadzonej diagnozie i wybranej ofercie doskonalenia na rok 2013 / 2014.

MAŁGORZATA JAREMCZUK – GÓLSKA

Nazwa szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA W CHWALIBOŻYCACH
Diagnoza Nauczyciele oczekują narzędzi wspierających ich w codziennej

pracy  z  uczniem,  diagnozowania  poziomu  jego  zdolności,
możliwości,  zaangażowania  oraz  wzbudzania  motywacji
wewnętrznej ucznia. Bardzo ważne dla nauczycieli jest zdobycie
wiedzy i umiejętności, w jaki sposób zorganizować zajęcia, aby
zaangażować  do  pracy  wszystkich  uczniów,  zwiększyć  ich
aktywność i motywację nie tylko podczas zajęć, ale również na
zajęciach  pozalekcyjnych  celu  zwiększenia  ich  aspiracji,
potrzeby  kształcenia,  dalszej,  lepszej  edukacji.  Ważną  rolę
odgrywa  tu  wcześniejsze  przygotowanie  przez  nauczyciela
odpowiednich,  nowatorskich  metod,  dobranych  do  poziomu
wiedzy  i  umiejętności  ucznia.  Nauczyciele  oczekują  pomocy
w  doborze  takich  metod  pracy,  które  zachęcą  uczniów  do
większej,  efektywniejszej  pracy w grupie i  lepszej  komunikacji
w  środowisku,  poprawienia  relacji  uczeń-  nauczyciel-rodzic.
Nauczyciele  oczekują  wsparcia  właśnie  w  zakresie  narzędzi
i  metod  wspomagających  kierowaniem  rozwoju  umiejętności
społecznych,  kształtowaniem osobowości  i  sfery  emocjonalnej
zarówno ucznia jak i rodzica.

Wybrana oferta Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki– oferta nr 3
Cel główny Zwiększenie  efektywności  procesów  edukacyjnych  poprzez

podniesienie  kompetencji  nauczycieli  i  uczniów  w  zakresie
technik  nauczania  i  uczenia  się  oraz  metod  motywowania  do
nauki.

Nazwa szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA W MARCINKOWICACH
Diagnoza Nauczyciele  zgłaszają potrzebę i  chęć doskonalenia własnych

kompetencji  w zakresie:  diagnozy oraz poznawania sposobów
i  rozwiązań  umożliwiających  nauczanie  dzieci  funkcjonujących
na różnych poziomach oraz że nauczyciele oczekują przykładów
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narzędzi  wspierających  ich  w  codziennej  pracy  z  uczniem,
diagnozowania  poziomu  ich  zdolności,  możliwości,
zaangażowania oraz wzbudzania motywacji wewnętrznej ucznia.
Nauczyciele  oczekują  również  na  doskonalenie  umiejętności
diagnozowania  aktualnego  poziomu  dojrzałości  szkolnej
uczniów.
Bardzo  ważne  dla  nauczycieli  jest  zdobycie  wiedzy
i  umiejętności,  w  jaki  sposób  zorganizować  zajęcia,  aby
zaangażować  do  pracy  wszystkich  uczniów,  zwiększyć  ich
aktywność i  motywację,  koncentracje uwagi  i  skupianie się na
zadaniu.  Ważną rolę odgrywa tu wcześniejsze przygotowanie
przez  nauczyciela  odpowiednich,  nowatorskich  metod,
dobranych  do  poziomu  wiedzy  i  umiejętności  ucznia.
Nauczyciele  oczekują pomocy w doborze takich metod pracy,
które zachęcą uczniów do efektywniejszej pracy w grupie dzieci
młodszych. Nauczyciele oczekują wsparcia właśnie w zakresie
narzędzi  i  metod  wspomagających  kierowaniem  rozwoju
umiejętności  społecznych,  kształtowaniem  osobowości  i  sfery
emocjonalnej dziecka.  

Wybrana oferta Praca z uczniem młodszym  – oferta nr 10
Cel główny Przygotowanie  nauczycieli  edukacji  wczesnoszkolnej  do  pracy

z  grupą  o  zróżnicowanym  poziomie  wiekowym  oraz
doskonalenie umiejętności nauczycieli I  etapu edukacyjnego w
obszarze pracy z dziećmi młodszymi.

Nazwa szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIEKU
Diagnoza Nauczyciele  oczekują  wsparcia  w  zakresie  poznania

i  doskonalenia  tych  metod  pracy,  które  wspomogą  proces
wychowawczy,  zwłaszcza  pracę  z  uczniem  „trudnym”
wychowawczo  oraz  będą  wspierać  rodziców  w  wychowaniu
dziecka. Nauczyciele oczekują poznania narzędzi wspierających
ich  w  codziennej  pracy  z  wychowankiem.  Bardzo  ważne  dla
nauczycieli  jest  zdobycie wiedzy i  umiejętności,  w jaki  sposób
pracować  z  rodzicami,  zwłaszcza  tymi  mniej  aktywnymi   aby
wychowanie  uczniów  było  skuteczne,  rodzice  byli  bardziej
zaangażowani i wspierający szkole w procesie wychowywania,
tak aby proces wychowania był spójny i długofalowy a rodzice
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współdziałali w tym zakresie z wychowawcami klas. Nauczyciele
chcieliby  również  nauczyć   się  jak  motywować   uczniów  do
aktywności  i  inicjatyw,   zaangażowania  w  życie  szkoły  ale
i również  jak budować poprawne relacje w zespole klasowym

Wybrana oferta Wspieranie wychowawców klas – oferta nr 7
Cel główny Zbudowanie kompleksowego wsparcia dla wychowawców,  aby

w  maksymalnym  stopniu  osiągali  zaplanowane  efekty
wychowawcze;  poprawa  funkcjonowania  klas  i  pojedynczych
uczniów  w  sferze  wychowawczej  oraz  lepsza,  skuteczniejsza
współpraca wychowawcy z uczniami, rodzicami.

Nazwa szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA W BYSTRZYCY
Diagnoza Nauczyciele  oczekują  wsparcia  w  zakresie  poznania

i  doskonalenia  tych  metod  pracy,  które  pomogą  w  rozwoju
uczniów. Nauczyciele oczekują również narzędzi wspierających
ich w codziennej pracy z uczniem, diagnozowania poziomu jego
zdolności,  możliwości,  zaangażowania  oraz  wzbudzania
motywacji  wewnętrznej  ucznia.  Bardzo  ważne  dla  nauczycieli
jest zdobycie wiedzy i umiejętności, w jaki sposób zorganizować
zajęcia,  aby  zaangażować  do  pracy  wszystkich  uczniów,
zwiększyć ich aktywność i motywację nie tylko podczas zajęć,
ale  również  w  celu  zwiększenia  ich  aspiracji,  potrzeby
kształcenia,  dalszej-lepszej  edukacji.  Ważną  rolę  odgrywa  tu
wcześniejsze  przygotowanie  przez  nauczyciela  odpowiednich
metod,  dobranych  do  poziomu  wiedzy  i  umiejętności  ucznia.
Nauczyciele  oczekują pomocy w doborze takich metod pracy,
które  zachęcą  uczniów  do  większej,  efektywniejszej  pracy
w grupie i lepszej komunikacji w środowisku, poprawienia relacji
uczeń-  nauczyciel-rodzic.  Nauczyciele  oczekują  wsparcia
właśnie  w  zakresie  narzędzi  i  metod  wspomagających
kierowaniem rozwoju umiejętności społecznych, kształtowaniem
osobowości i sfery emocjonalnej zarówno ucznia jak i rodzica.

Wybrana oferta Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki – oferta nr 3
Cel główny Zwiększenie  efektywności  procesów  edukacyjnych  poprzez

podniesienie  kompetencji  nauczycieli  i  uczniów  w  zakresie
technik  nauczania  i  uczenia  się  oraz  metod  motywowania  do
nauki.
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Nazwa szkoły GIMNAZJUM W BYSTRZYCY
Diagnoza Nauczyciele  oczekują  wsparcia  w  zakresie  poznania

i  doskonalenia  tych  metod  pracy,  które  wspomogą  proces
wychowawczy,  zwłaszcza  pracę  z  uczniem  „trudnym”
wychowawczo  oraz  będą  wspierać  rodziców  w  wychowaniu
dziecka.  Nauczyciele  oczekują  również  poznania  narzędzi
wspierających ich w codziennej pracy z wychowankiem. Bardzo
ważne dla nauczycieli jest zdobycie wiedzy i umiejętności, w jaki
sposób pracować z rodzicami, zwłaszcza tymi mniej aktywnymi
aby wychowanie uczniów było skuteczne, rodzice byli  bardziej
zaangażowani i wspierający szkole w procesie wychowywania,
tak aby proces wychowania był spójny i długofalowy a rodzice
współdziałali w tym zakresie z wychowawcami klas. Nauczyciele
chcieliby  również  nauczyć   się  jak  motywować   uczniów  do
aktywności  i  inicjatyw,   zaangażowania  w  życie  szkoły  ale
i również  jak budować poprawne relacje w zespole klasowym.

Wybrana oferta Wspieranie wychowawców klas – oferta nr 7
Cel główny Zbudowanie kompleksowego wsparcia dla wychowawców,  aby

w  maksymalnym  stopniu  osiągali  zaplanowane  efekty
wychowawcze;  poprawa  funkcjonowania  klas  i  pojedynczych
uczniów  w  sferze  wychowawczej  oraz  lepsza,  skuteczniejsza
współpraca wychowawcy z uczniami, rodzicami.

Nazwa szkoły TECHNIKUM NR 2 W OŁAWIE
Diagnoza W szkole  jest  potrzeba  zwiększenia  różnorodności  metod

i  technik  nauczania   w  celu  aktywizowania  i  motywowania
uczniów  aby  były  skuteczne  a  uczniowie  osiągali  sukces
edukacyjny na miarę swoich możliwości.  Nauczyciele chcieliby
uczyć  tak,  aby   w  wyniku  podejmowanych   działań   celu
podnoszenia efektów kształcenia,  wyniki  i  osiągnięcia uczniów
były  satysfakcjonujące.
Nauczyciele  zgłaszają potrzebę i  chęć doskonalenia własnych
kompetencji  w  zakresie:  diagnozy  potrzeb  i  możliwości
edukacyjnych  uczniów;  indywidualnych  strategii  uczenia  się;
stylów  uczenia,  stosowania  skutecznych  rozwiązań
metodycznych, rozpoznawania typów modalnych.
Nauczyciele  zgłaszają  potrzebę  rozwijania  umiejętności
wychowawczych  w  relacjach  z  uczniami  w  aspekcie
kształtowania  cech  przywódczych,  otwartości,  pracy  nad
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uczniowską osobowością. Stosowane przez nauczycieli metody
dydaktyczne, zwłaszcza  w  pracy  w  grupach nie  zawsze  są
odpowiednio dobrane. 
Zagadnienie  dotyczy  również  nowatorskich  metod  aktywnych,
technik  zarządzania  grupą.  Wszyscy  nauczyciele  dysponują
odpowiednią  wiedzą  i  umiejętnościami  w  zakresie  stosowania
różnorodnych technik i metod motywujących do nauki, ale w ich
ocenie  stosowanie  tych  metod  nie  przynosi  oczekiwanych
efektów w wynikach i ocenach uczniów.

Wybrana oferta Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny– oferta nr 1
Cel główny Podniesienie kompetencji nauczycieli i specjalistów w obszarze

diagnozowania  potrzeb  oraz  możliwości  uczniów,  a  następnie
dostosowywania,  dobierania  odpowiednich,  najbardziej
efektywnych   metod i form pracy. 

Nazwa szkoły ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2 W OŁAWIE
Diagnoza Nauczyciele oczekują  wsparcia  w  zakresie  poznania

i  doskonalenia  takich   metod  pracy,  które  wspomogą  proces
wychowawczy,  wzmocnią  skuteczność   reagowania  na  złe
normy zachowań
Nauczyciele oczekują również poznania narzędzi wspierających
ich  w  codziennej  pracy  z  wychowankiem,  zwłaszcza
komunikacja  interpersonalna  w  aspekcie  rozwiązywania
konfliktów  miedzy  uczniami,  praca  z  zespołem  klasowym.
Bardzo  ważne  dla  nauczycieli  jest  zdobycie  wiedzy
i umiejętności, w jaki sposób promować pozytywne zachowania
(zgodne z modelem absolwenta szkoły), a skutecznie niwelować
postawy negatywne.

Wybrana oferta Postawy uczniowskie. Jak je kształtować ? – oferta nr 8
Cel główny Wypracowanie  narzędzi  służących  kształtowaniu  postaw

uczniów zgodnych z systemem wartości promowanym w szkole
oraz zgodnych z oczekiwaniami rodziców i środowiska.

Nazwa szkoły PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W BYSTRZYCY
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Diagnoza Nauczyciele  zgłaszają potrzebę i  chęć doskonalenia własnych
kompetencji  w zakresie:  diagnozy oraz poznawania sposobów
i  rozwiązań  umożliwiających  nauczanie  dzieci  funkcjonujących
na różnych poziomach oraz że nauczyciele oczekują materiałów
diagnostycznych  wspierających  ich  w  codziennej  pracy
z uczniem, diagnozowania poziomu ich zdolności,  możliwości,
zaangażowania  oraz  wzbudzania  motywacji  wewnętrznej
dziecka. 
Nauczyciele  oczekują  również  na  doskonalenie  umiejętności
diagnozowania aktualnego poziomu dojrzałości szkolnej dziecka
oraz  umiejętności  prowadzenia  zajęć  z  uwzględnieniem
indywidualizacji oraz wielopoziomowości nauczania.
Ważne  dla  nauczycieli  jest  zdobycie  wiedzy  i  umiejętności,
w  zakresie  odpowiednich,  nowatorskich  metod,  dobranych  do
poziomu  wiedzy  i  umiejętności  dziecka  w  zależności  od  jego
rozwoju emocjonalnego. Nauczyciele oczekują wsparcia właśnie
w  zakresie  narzędzi  i  metod  wspomagających  kierowaniem
rozwoju umiejętności  społecznych,  kształtowaniem osobowości
i sfery emocjonalnej dziecka.  

Wybrana oferta Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny ?- oferta nr 1
Cel główny Podniesienie kompetencji nauczycieli i specjalistów w obszarze

diagnozowania  potrzeb  oraz  możliwości  uczniów,  a  następnie
dostosowywania  i  dobieranie  odpowiednich,  najbardziej
efektywnych metod i form pracy.

JOLANTA MALANOWSKA

Nazwa szkoły PUBLICZNA  SZKOŁA   PODSTAWOWA  W  MINKOWICACH
OŁAWSKICH

Diagnoza Nauczyciele  bardzo angażują  się  w działania  mające na celu
podniesienie  jakości  kształcenia,  czego  potwierdzeniem  są
wyniki  sprawdzianu  w  ubiegłym  roku  szkolnym  2012/13.
Jednakże  nauczyciele  dostrzegają,  że  stosowane  metody
i  techniki  nauczania  nie  zawsze  są  odpowiednie  do  potrzeb
uczniów,  dlatego  należy  zaktualizować  wiedzę  dotyczącą
procesów nauczania-uczenia się oraz rozwoju dziecka. Ponadto
nauczyciele  wskazują  potrzebę  związaną  ze  skutecznym
sposobem  motywowania  uczniów  z  obniżonym  poziomem

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.



  „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu
doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oławskim”

motywacji.
Zasygnalizowana została również konieczność przeprowadzenia
odrębnych  warsztatów  dotyczących  zróżnicowania  technik
uczenia się i metod motywujących do nauki na różnych etapach
nauczania (dla nauczycieli kl. 0-III i nauczycieli kl. IV-VI).

Wybrana oferta Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki– oferta nr 3
Cel główny Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z technikami uczenia

się i metodami motywowania do nauki.

Nazwa szkoły PUBLICZNE GIMNAZJUM W MINKOWICACH OŁAWSKICH
Diagnoza Nauczyciele są bardzo zaangażowani w pracę na rzecz szkoły.

Na  dobrym  poziomie  funkcjonuje  również  współpraca  ze
środowiskiem lokalnym.  Nauczyciele pracują nad efektywnością
nauczania, ponieważ takie działania przynoszą wymierne efekty
przekładające  się  na  coraz  wyższe  wyniki  z  egzaminu
gimnazjalnego. Zdaniem Dyrektora - nauczyciele dobrze sobie
radzą z realizacją procesu edukacyjnego, ale można wzmocnić
ich  działania.  Ponadto  sami  nauczyciele  dostrzegają,  że
stosowane  metody  i  techniki  nauczania  nie  zawsze  są
odpowiednie do potrzeb uczniów, dlatego należy zaktualizować
wiedzę  dotyczącą  procesów nauczania-uczenia  się.  Wskazują
również  potrzebę  związaną  ze  skutecznym  sposobem
motywowania  uczniów  z  obniżonym  poziomem  motywacji,
a także konieczność przeprowadzenia warsztatów dla uczniów
klas I w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania.

Wybrana oferta Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki– oferta nr 3
Cel główny Zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z technikami uczenia

się  i  metodami  motywowania  do nauki  oraz zastosowanie ich
w praktyce szkolnej.

Nazwa szkoły LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W JELCZU-LASKOWICACH
Diagnoza Stwierdzono,  że  w  szkole  wyniki  egzaminów  maturalnych,

zajmowane miejsca w konkursach wiedzy na szczeblu powiatu,
średnia ocen z przedmiotów kształcenia nie  są zadowalające;
uczniowie  niechętnie  zgłaszają  się  do  udziału  w  konkursach
międzyszkolnych; wielu uczniów nie ma sprecyzowanych celów
co  do  wyboru  dalszej  ścieżki  kształcenia,  zdobycia  zawodu;
duża  ilość  uwag  nauczycieli  na  temat  niestosownego
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zachowania  uczniów;  nauczyciele  zgłaszają  potrzeby
doskonalenia  się  w  zakresie  metod  wychowawczych,
rozwiązywania  konfliktów,  komunikacji  interpersonalnej;
tematyka  poruszana  na  zespole  wychowawców  wskazuje
zapotrzebowanie nauczycieli na doskonalenie w zakresie zmiany
postaw uczniowskich; nauczyciele nie maja pełnego rozeznania
w przyczynach słabych osiągnięć dydaktycznych uczniów oraz
ich nieregulaminowych zachowań;  występują częste interwencje
pedagoga  szkolnego  w  rozwiązywanie  konfliktów; sugestie
wychowawców,  pedagoga  szkolnego  co  do  postępowania
z  konkretnym  uczniem  nie  zawsze  znajdują  odzwierciedlenie
w pracy wszystkich nauczycieli  pracujących z danym uczniem;
w  rozkładach  materiałów  do  poszczególnych  przedmiotów
często  brak  odniesienia  do  programu  wychowawczego
i  profilaktyki  szkolnej;  rodzice  niechętnie,  sceptycznie,
podchodzą  do  sugestii  współpracy  z  wychowawcą  nad
konkretną  potrzebą  zmiany  postawy  ucznia  wobec  nauki
i zachowania; rodzice zgłaszają wychowawcy swoją bezsilność,
brak  sposobów,  metod  wychowawczych  w  postępowaniu  ze
swoim  dzieckiem.

Wybrana oferta Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? – oferta nr 8
Cel główny Wypracowanie narzędzi  służących  kształtowaniu  postaw

uczniów zgodnych z systemem wartości promowanym w szkole
oraz  zgodnych  z  oczekiwaniami  rodziców  i  środowiska,
zastosowanie ich w praktyce szkolnej 

Nazwa szkoły TECHNIKUM W JELCZU-LASKOWICACH
Diagnoza  Zdaniem Dyrektora  -  należy wzmocnić   działania  nauczycieli

w realizacji  procesu edukacyjnego.  Ponadto  sami  nauczyciele
dostrzegają,  że  stosowane  metody  i  techniki  nauczania  nie
zawsze  są  odpowiednie  do  potrzeb  uczniów,  dlatego  należy
zaktualizować  wiedzę  dotyczącą  procesów  nauczania-uczenia
się.  Wskazują  również  potrzebę  związaną  ze  skutecznym
sposobem  motywowania  uczniów  z  obniżonym  poziomem
motywacji, a także konieczność przeprowadzenia warsztatów dla
uczniów klas I w zakresie technik uczenia się i zapamiętywania.

Wybrana oferta Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki– oferta nr 3
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Cel główny Zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z technikami uczenia
się  i  metodami  motywowania  do nauki  oraz zastosowanie ich
w praktyce szkolnej.

Nazwa szkoły ZASADNICZA  SZKOŁA  ZAWODOWA  W  JELCZU-
LASKOWICACH

Diagnoza Nauczyciele  pracują  nad  efektywnością  nauczania,  niestety
działania  nie  przynoszą  wymiernych  efektów,  które
przekładałyby  się  na  coraz  wyższe  wyniki  z  egzaminu
zawodowego. Zdaniem Dyrektora - należy wzmocnić  działania
nauczycieli  w  realizacji  procesu  edukacyjnego.  Ponadto  sami
nauczyciele  dostrzegają,  że  stosowane  metody  i  techniki
nauczania  nie  zawsze  są  odpowiednie  do  potrzeb  uczniów,
dlatego  należy  zaktualizować  wiedzę  dotyczącą  procesów
nauczania-uczenia się. Wskazują również potrzebę związaną ze
skutecznym  sposobem  motywowania  uczniów  z  obniżonym
poziomem  motywacji,  a  także  konieczność  przeprowadzenia
warsztatów dla uczniów klas I  w zakresie technik uczenia się
i zapamiętywania.

Wybrana oferta Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki– oferta nr 3
Cel główny Zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z technikami uczenia

się  i  metodami  motywowania  do nauki  oraz zastosowanie ich
w praktyce szkolnej.

Nazwa szkoły PUBLICZNA  SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR  3  W  JELCZU  -
LASKOWICACH

Diagnoza Nauczyciele nieustannie dbają o podnoszenie swoich kwalifikacji
i  zauważyli,  że należałoby dokształcić  się  w obszarze obsługi
nowych  technologii.  Nauczyciele  zgłosili  potrzebę  aktualizacji
kompetencji  w  zakresie  pracy  z  komputerem,  programami
użytkowymi,  wykorzystywaniem  nowoczesnych  technologii
w procesie nauczania.
Nauczyciele  zasygnalizowali  również  potrzebę  doskonalenia
w  zakresie  rozwoju  osobistego,  związaną  w  szczególności
z  rozwijaniem umiejętności  radzenia  sobie  ze  stresem,  pracą
głosem, wypaleniem zawodowym.
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Wybrana oferta Nauczyciel 45 + – oferta nr 17
Cel główny Opanowanie  przez  nauczycieli  umiejętności  posługiwania  się

edytorem  tekstów,  przekazywania informacji  drogą
elektroniczną,  posługiwania  się  arkuszem  kalkulacyjnym  oraz
programem  do  tworzenia  prezentacji  multimedialnych,
posługiwanie się tablicą interaktywną;  opanowanie umiejętności
wykorzystania  zasobów  Internetu  oraz  programów
komputerowych  do  obróbki  plików  audiowizualnych  oraz
urządzeń  multimedialnych;  wzmocnienie  kondycji
psychofizycznej nauczycieli – głównie w zakresie radzenia sobie
ze stresem i chorobami zawodowymi.

Nazwa szkoły PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W JELCZU - LASKOWICACH
Diagnoza Stwierdzono,  że  w  szkole  wyniki  egzaminów  gimnazjalnych,

zajmowane miejsca w konkursach wiedzy na szczeblu powiatu,
średnia ocen z przedmiotów kształcenia nie  są zadowalające;
uczniowie  niechętnie  zgłaszają  się  do  udziału  w  konkursach
międzyszkolnych; wielu uczniów nie ma sprecyzowanych celów
co do wyboru dalszej ścieżki kształcenia; występuje duża ilość
uwag nauczycieli na temat niestosownego zachowania uczniów;
nauczyciele  zgłaszają  potrzeby  doskonalenia  się  w  zakresie
metod wychowawczych,  rozwiązywania konfliktów, komunikacji
interpersonalnej.  W  szkole  występują  częste  interwencje
pedagoga szkolnego w rozwiązywanie konfliktów odnoszące się
do antyspołecznych zachowań rówieśników; nauczycielom brak
pełnego  rozeznania  w  przyczynach  słabych  osiągnięć
dydaktycznych uczniów oraz ich nieregulaminowych zachowań.
Polepszenia wymaga współpraca szkoły z  rodzicami  odnoście
wspólnych  działań  nad  zmianą  zachowania  uczniów;  rodzice
niechętnie,  sceptycznie,  podchodzą  do  sugestii  współpracy
z wychowawcą nad konkretną potrzebą zmiany postawy ucznia
wobec nauki i zachowania.

Wybrana oferta Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? – oferta nr 8
Cel główny Wypracowanie narzędzi  służących  kształtowaniu  postaw

uczniów zgodnych z systemem wartości promowanym w szkole
oraz  zgodnych  z  oczekiwaniami  rodziców  i  środowiska,
zastosowanie ich w praktyce szkolnej. 
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KRYSTYNA KARASZOWSKA – ŻYGADŁO

Nazwa szkoły GIMNAZJUM NR 1 W OŁAWIE
Diagnoza W szkole problem stanowią niewłaściwe postawy uczniowskie :

Niezadowalający  poziom  zaangażowania  uczniów  w  proces
nabywania  wiedzy.  Zbyt  wysoka  częstotliwość  występowania
sytuacji wymagających interwencji nauczycieli. Niezadawalający
poziom  zaangażowania  i  współpracy  rodziców  oraz
wychowawców  w  procesie  kształtowania  pożądanych  postaw
wobec nauki szkolnej. Nauczyciele mają potrzebę doskonalenia
się  w  zakresie  technik  efektywnego  wywierania  wpływu,
podnoszenia  kompetencji  rozwiązywania  konfliktów  oraz
komunikacji interpersonalnej.      

Wybrana oferta Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? – oferta nr 8
Cel główny Wypracowanie  narzędzi  służących  kształtowaniu  postaw

uczniów zgodnych  z systemem wartości promowanym w szkole
oraz  zgodnych  z  oczekiwaniami  rodziców  i  środowiska
-zmotywowanie uczniów do nauki i działań społecznych , zmiana
postaw wobec rówieśników i dorosłych na pożądane społecznie
( postawa ).

Nazwa szkoły GIMNAZJUM W DOMANIOWIE
Diagnoza Duże  potrzeby  występują w  obszarze  obsługi  nowych

technologii.  Nauczyciele  zgłosili  potrzebę  aktualizacji
kompetencji  w  zakresie  pracy  z  komputerem,  programami
użytkowymi,  wykorzystywaniem  nowoczesnych  technologii
w procesie nauczania.
Nauczyciele  zasygnalizowali  również  potrzebę  doskonalenia
w  zakresie  rozwoju  osobistego,  związaną  w  szczególności
z  rozwijaniem  umiejętności  radzenia  sobie  ze  stresem,
wypalenia  zawodowego  oraz  regeneracji  zasobów
psychofizycznych, umiejętności  związanych  z  pracą  głosem,
doskonalenie technik asertywnych zachowań. 

Wybrana oferta Nauczyciel 45 + – oferta nr 17
Cel główny  Opanowanie przez nauczycieli umiejętności posługiwaniem się

edytorem  tekstów,  przekazywaniem  informacji  drogą
elektroniczną,  posługiwanie  się  arkuszem  kalkulacyjnym  oraz
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programem  do  tworzenia  prezentacji  multimedialnych;
opanowanie umiejętności wykorzystania zasobów Internetu oraz
programów komputerowych do obróbki plików audiowizualnych
oraz  urządzeń  multimedialnych;  wzmocnienie  kondycji
psychofizycznej nauczycieli – głównie w zakresie radzenia sobie
ze stresem ,wypalenia zawodowego oraz regeneracji zasobów
psychofizycznych (choroby zawodowe ).

Nazwa szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMANIOWIE
Diagnoza Potrzeba dokształcenia w obszarze obsługi nowych technologii.

Nauczyciele zgłosili potrzebę aktualizacji kompetencji w zakresie
pracy  z  komputerem,  programami  użytkowymi,
wykorzystywaniem  nowoczesnych  technologii  w  procesie
nauczania.
Nauczyciele  zasygnalizowali  również  potrzebę  doskonalenia
w  zakresie  rozwoju  osobistego,  związaną  w  szczególności
z  rozwijaniem  umiejętności  radzenia  sobie  ze  stresem,
wypalenia  zawodowego  oraz  regeneracji  zasobów
psychofizycznych, umiejętności  związanych  z  pracą  głosem,
doskonalenie technik asertywnych zachowań. 

Wybrana oferta Nauczyciel 45 + – oferta nr 17
Cel główny Opanowanie  przez  nauczycieli  umiejętności  posługiwania się

edytorem  tekstów,  przekazywaniem  informacji  drogą
elektroniczną,  posługiwanie  się  arkuszem  kalkulacyjnym  oraz
programem  do  tworzenia  prezentacji  multimedialnych;
opanowanie umiejętności wykorzystania zasobów Internetu oraz
programów komputerowych do obróbki plików audiowizualnych
oraz  urządzeń  multimedialnych;  wzmocnienie  kondycji
psychofizycznej nauczycieli – głównie w zakresie radzenia sobie
ze stresem ,wypalenia zawodowego oraz regeneracji zasobów
psychofizycznych.

Nazwa szkoły PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W POLWICY
Diagnoza Małe  zainteresowanie  nauczycieli   pełniejszym  włączeniem

narzędzi informatycznych do warsztatu pracy
Istnieje  potrzeba wzmocnienia  warsztatu  pracy  nauczycieli
o  umiejętności  pełniejszego  wykorzystania  narzędzi
informatycznych  do  przygotowania  i  prowadzenia  zajęć
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z dziećmi w przedszkolu.

Wybrana oferta Wykorzystywanie TIK na zajęciach edukacyjnych- bezpieczny 
internet – oferta nr 13

Cel główny Zwiększenie  efektywnego  korzystania  z  TIK  w  przygotowaniu
i prowadzeniu zajęć z dziećmi w przedszkolu.

Nazwa szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE
Diagnoza W szkole  istnieje  potrzeba  zwiększenia  różnorodności  metod

i  technik  nauczania,  aby  w  większym  stopniu  aktywizować
i motywować uczniów.
Część  z  nauczycieli  nie  dysponuje  odpowiednią   wiedza
i  umiejętnościami, nie  wszyscy  nauczyciele  są  zainteresowani
stosowaniem  różnorodnych  technik  nauczania,  poszczególni
nauczyciele  korzystają  z  urozmaiconych  technik  nauczania,
jednak ich dobór nie zawsze jest odpowiedni do celów i potrzeb
uczniów;  część   nauczycieli  przedmiotów  poza  informatyką
(  np.  matematyki  )   metody  aktywizujące  z  wykorzystaniem
komputera  na  lekcji   ale  nie  potrafi  pozyskać  i  dobrać
odpowiednich programów.

Wybrana oferta Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki – oferta nr 3
Cel główny Zwiększenie  efektywności   procesów  edukacyjnych  poprzez

podniesienie  kompetencji  nauczycieli  i  uczniów  w  zakresie
technik  nauczania  i  uczenia  się  oraz  różnych  metod
motywowania do nauki . 

Nazwa szkoły GIMNAZJUM W WIERZBNIE
Diagnoza W szkole  istnieje  potrzeba  zwiększenia  różnorodności  metod

i  technik  nauczania,  aby  w  większym  stopniu  aktywizować
i motywować uczniów.
Część  z  nauczycieli  nie  dysponuje  odpowiednią   wiedza
i  umiejętnościami, nie  wszyscy  nauczyciele  są  zainteresowani
stosowaniem  różnorodnych  technik  nauczania,  poszczególni
nauczyciele  korzystają  z  urozmaiconych  technik  nauczania,
jednak ich dobór nie zawsze jest odpowiedni do celów i potrzeb
uczniów;  część   nauczycieli  przedmiotów  poza  informatyką
wyrażają  chęć  stosowania  metod  aktywizujących
z wykorzystaniem komputera na lekcji,  ale nie potrafi pozyskać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.



  „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu
doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oławskim”

i dobrać odpowiednich programów.
Wybrana oferta Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki – oferta nr 3
Cel główny Zwiększenie  efektywności   procesów  edukacyjnych  poprzez

podniesienie  kompetencji  nauczycieli  i  uczniów  w  zakresie
technik  nauczania  i  uczenia  się  oraz  różnych  metod
motywowania do nauki .

Nazwa szkoły PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W DANIELOWICACH
Diagnoza Stwierdzono brak satysfakcjonującego zaangażowania rodziców

we  współpracy  z  przedszkolem. Poszukiwane  są  możliwości
wzmocnienia  i  uatrakcyjnienia  dalszej  współpracy.  W ramach
współpracy  z  rodzicami  przedszkole  pragnie  wdrożyć  zasadę
partycypacji;  szukać  sposobów  przekazywania  rodzicom
krytycznych uwag o dziecku oraz jak zachować się w kontaktach
z roszczeniowymi rodzicami , jak zmieniać ich nastawienie

Wybrana oferta Rodzice są partnerami przedszkola– oferta nr 16
Cel główny Kreowanie  środowiska  sprzyjającego  edukacji  i  wychowaniu

dzieci oraz poprawa i umocnienie reputacji  przedszkola w tym
zakresie poprzez budowanie między przedszkolem i  rodzicami
partnerskich  relacji  nastawionych  na  realizację  wspólnych
przedsięwzięć i  na świadomą współpracę obszarze wspierania
rozwoju dzieci.

Nazwa szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W OŁAWIE 
Diagnoza Duże  potrzeby  występują w  obszarze  obsługi  nowych

technologii.  Nauczyciele  zgłosili  potrzebę  aktualizacji
kompetencji  w  zakresie  pracy  z  komputerem,  programami
użytkowymi,  wykorzystywaniem  nowoczesnych  technologii
w procesie nauczania.
Nauczyciele  zasygnalizowali  również  potrzebę  doskonalenia
w  zakresie  rozwoju  osobistego,  związaną  w  szczególności
z  rozwijaniem  umiejętności  radzenia  sobie  ze  stresem,
wypalenia  zawodowego  oraz  regeneracji  zasobów
psychofizycznych, umiejętności  związanych  z  pracą  głosem,
doskonalenie technik asertywnych zachowań. 

Wybrana oferta Nauczyciel 45 + – oferta nr 17
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Cel główny Opanowanie przez nauczycieli  umiejętności  posługiwaniem się
edytorem  tekstów,  przekazywaniem  informacji  drogą
elektroniczną,  posługiwanie  się  arkuszem  kalkulacyjnym  oraz
programem  do  tworzenia  prezentacji  multimedialnych;
opanowanie umiejętności wykorzystania zasobów Internetu oraz
programów komputerowych do obróbki plików audiowizualnych
oraz  urządzeń  multimedialnych;  wzmocnienie  kondycji
psychofizycznej nauczycieli – głównie w zakresie radzenia sobie
ze stresem ,wypalenia zawodowego oraz regeneracji zasobów
psychofizycznych (choroby zawodowe ).

RENATA ULANICKA

Nazwa szkoły LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR II W OŁAWIE
Diagnoza  W  szkole  stwierdzono,  że  uczniowie  w  niewielkim  stopniu

angażują  się  w  proces  edukacyjny,  co  wynika  z  małej  ich
motywacji  do  nauki.  Pomimo  wielu  podejmowanych   przez
nauczycieli  działań   uczniowie  nie  uzyskują  zadowalających
wyników  nauczania   zarówno  w  ocenianiu  bieżącym  jak
i  wynikach  egzaminów  zewnętrznych.  Rodzice  w  niewielkim
stopniu  wspierają  i  motywują  swoje  dzieci.  Dyrekcja
i nauczyciele  uważają,  że  sukcesywne  wdrażanie  oceniania
kształtującego będzie czynnikiem, który pozytywnie  zmotywuje
uczniów  do nauki  i   zwiększy  ich odpowiedzialność za rozwój
osobisty.  Nauczyciele  nie  dysponują  odpowiednią  wiedzą  na
temat oceniania kształtującego. 
Dyr.  Oraz  grono pedagogiczne oczekuje wsparcia  w zakresie
oceniania  kształtującego  jako  nowej  strategii  stosowanej
w lepszym uczeniu się uczniów.                                      

Wybrana oferta Ocenianie kształtujące – oferta nr 2
Cel główny Wprowadzenie  systemu  oceniania  kształtującego,  który

zwiększy  motywację  uczniów  oraz  ich  poczucie
odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskiwane efekty.

Nazwa szkoły TECHNIKUM NR 1 W OŁAWIE
Diagnoza  W  szkole  stwierdzono,  że  uczniowie  w  niewielkim  stopniu

angażują  się  w  proces  edukacyjny,  co  wynika  z  małej  ich
motywacji  do  nauki.  Pomimo  wielu  podejmowanych   przez
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nauczycieli  działań   uczniowie  nie  uzyskują  zadowalających
wyników  nauczania   zarówno  w  ocenianiu  bieżącym  jak
i  wynikach  egzaminów  zewnętrznych.  Rodzice  w  niewielkim
stopniu  wspierają  i  motywują  swoje  dzieci.  Dyrekcja
i nauczyciele  uważają,  że  sukcesywne  wdrażanie  oceniania
kształtującego będzie czynnikiem, który pozytywnie  zmotywuje
uczniów  do nauki  i   zwiększy  ich odpowiedzialność za rozwój
osobisty.  Nauczyciele  nie  dysponują  odpowiednią  wiedzą  na
temat oceniania kształtującego. 
Dyr.  Oraz  grono pedagogiczne oczekuje wsparcia  w zakresie
oceniania  kształtującego  jako  nowej  strategii  stosowanej
w lepszym uczeniu się uczniów.                                      

Wybrana oferta Ocenianie kształtujące – oferta nr 2
Cel główny Wprowadzenie  systemu  oceniania  kształtującego,  który

zwiększy  motywację  uczniów  oraz  ich  poczucie
odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskiwane efekty.

Nazwa szkoły ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 W OŁAWIE
Diagnoza  W  szkole  stwierdzono,  że  uczniowie  w  niewielkim  stopniu

angażują  się  w  proces  edukacyjny,  co  wynika  z  małej  ich
motywacji  do  nauki.  Pomimo  wielu  podejmowanych   przez
nauczycieli  działań   uczniowie  nie  uzyskują  zadowalających
wyników  nauczania   zarówno  w  ocenianiu  bieżącym  jak
i  wynikach  egzaminów  zewnętrznych.  Rodzice  w  niewielkim
stopniu  wspierają  i  motywują  swoje  dzieci.  Dyrekcja
i nauczyciele  uważają,  że  sukcesywne  wdrażanie  oceniania
kształtującego będzie czynnikiem, który pozytywnie  zmotywuje
uczniów  do nauki  i   zwiększy  ich odpowiedzialność za rozwój
osobisty.  Nauczyciele  nie  dysponują  odpowiednią  wiedzą  na
temat oceniania kształtującego. 
Dyr.  Oraz  grono pedagogiczne oczekuje wsparcia  w zakresie
oceniania  kształtującego  jako  nowej  strategii  stosowanej
w lepszym uczeniu się uczniów.                                      

Wybrana oferta Ocenianie kształtujące – oferta nr 2
Cel główny Wprowadzenie  systemu  oceniania  kształtującego,  który

zwiększy  motywację  uczniów  oraz  ich  poczucie
odpowiedzialności za procesy edukacyjne i uzyskiwane efekty.
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Nazwa szkoły GIMNAZJUM NR 3 W OŁAWIE

Diagnoza W  szkole  stwierdzono,  że uczniowie  w  niezadowalającym
stopniu  angażują  się   w  proces  dydaktyczny  co  skutkuje
niezadowalającymi  ocenami  bieżącymi  jak  i  wynikami
egzaminów zewnętrznych,
Rodzice w niewielkim stopniu wspierają i motywują swoje dzieci
do systematycznej pracy i nauki w domu, nie wspierają w tym
zakresie  nauczycieli.  Wśród  nauczycieli  i  uczniów
niewystarczająca  jest wiedza  na  temat   technik  uczenia  się
i  zapamiętywania.  Nauczycielom brakuje  wiedzy  na  temat
nowych metod  motywowania  uczniów  do  pracy oraz
umiejętności właściwego doboru technik nauczania i sposobów
motywowania adekwatnych do danego zespołu klasowego.
Nauczyciele oczekują wsparcia w następujących obszarach:
-  poznania nowatorskich metod motywowania uczniów do nauki,
- zdobycia wiedzy i umiejętności, których wykorzystanie pozwoli
w większym stopniu włączyć rodziców, we współpracę ze szkołą,
w zakresie motywowania ich dzieci do nauki,
-poznania lub pogłębienia wiedzy na temat technik uczenia się
i zapamiętywania.

Wybrana oferta Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki– oferta nr 3
Cel główny Wsparcie  efektywności  procesów  edukacyjnych  poprzez

podnoszenie  kompetencji  nauczycieli  i  uczniów  w  zakresie
technik nauczania   i uczenia się oraz metod motywowania do
nauki.

Nazwa szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA W DRZEMLIKOWICACH
Diagnoza W szkole istnieje potrzeba  dokształcenia w obszarze poznania

nowych technik motywujących uczniów i  do nauki. 
Potrzebne jest również wsparcia w sferze: jak włączyć rodziców
w proces motywowania ich dzieci do nauki.
 Nauczyciele  zgłosili  potrzebę  pogłębienia  wiedzy  na  temat
metod rozpoznawania typów modalnych uczniów i dostosowania
technik uczenia do zdiagnozowanych typów ( klasy III i IV)
Nauczyciele pragną poznać lub  pogłębić swoją wiedzę na temat
technik uczenia się  (uczniów) i zapamiętywania.
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Wybrana oferta Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki– oferta nr 3
Cel główny Wsparcie  efektywności  procesów  edukacyjnych  poprzez

podnoszenie  kompetencji  nauczycieli  i  uczniów  w  zakresie
technik nauczania   i uczenia się oraz metod motywowania do
nauki.

Nazwa szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W OŁAWIE
Diagnoza W szkole stwierdzono, że pomimo stosowania przez nauczycieli

różnorodnych technik i metod aktywizujących i motywujących do
nauki  uczniowie w  niezadowalającym stopniu  angażują  się
w proces dydaktyczny co skutkuje niezadowalającymi ocenami
bieżącymi jako i wynikami egzaminów zewnętrznych.
Rodzice w niewielkim stopniu wspierają i motywują swoje dzieci
do systematycznej pracy i nauki w domu, nie wspierają w tym
zakresie nauczycieli.  Niedostateczna u nauczycieli  jest  wiedza
na  temat  preferowanych  kanałów uczenia  i  właściwy  do  nich
dobór metod pracy oraz  technik uczenia się i zapamiętywania.
Nauczyciele oczekują wsparcia w następujących obszarach:
-  pogłębienia  wiedzy  lub  poznania  nowatorskich  metod
motywowania uczniów do nauki,
- zdobycia wiedzy i umiejętności, których wykorzystanie pozwoli
w większym stopniu włączyć rodziców, we współpracę ze szkołą,
w zakresie motywowania ich dzieci do nauki,
-poznania lub pogłębienia wiedzy na temat technik uczenia się
i zapamiętywania,
-zdobycia wiedzy i umiejętności na temat technik diagnozowania
preferowanych przez uczniów kanałów nauczania i właściwego
do nich doboru metod i form pracy. 

Wybrana oferta Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki– oferta nr 3
Cel główny Wsparcie  efektywności  procesów  edukacyjnych  poprzez

podnoszenie  kompetencji  nauczycieli  i  uczniów  w  zakresie
technik nauczania   i uczenia się oraz metod motywowania do
nauki.

Nazwa szkoły MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 3 W OŁAWIE
Diagnoza Stwierdzono,  że  prowadzenie  przez  nauczycieli  ewaluacji

wszystkich  podejmowanych  działań  pozytywnie  wpływa  na
działalność  i  rozwój  placówki;  w  przypadku  niektórych
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nauczycieli  (szczególnie  nowozatrudnionych)  niewystarczająca
jest   wiedza  na  temat  ewaluacji  i  wskazują  na  brak
doświadczenia  w  jej  prowadzeniu;  nauczyciele  sygnalizują
niewystarczającą  wiedzę  na  temat  możliwości  wykorzystania
wyników ewaluacji zewnętrznej w dalszym rozwoju przedszkola;
Nauczyciele  oczekują  wsparcia  w  zakresie  pogłębienia
i  utrwalenia  wiedzy  nt.  ewaluacji  (celów,  metod,  narzędzi,
procedur), aby właściwie oceniać działanie własne i skutecznie
planować rozwój własny i placówki.

Wybrana oferta Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną ? – oferta nr 23
Cel główny Zwiększenie  zaangażowania  nauczycieli  w  diagnozowaniu

potrzeb przedszkola i planowaniu jego rozwoju.

JOLANTA MOKRZYCKA

Nazwa szkoły LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE NR I W OŁAWIE
Diagnoza Jednym  z  obszarów  wymagającym  pogłębienia  wiedzy

i  doskonalenia  umiejętności  nauczycieli  pracujących w  liceum

jest obszar związany z wykorzystaniem TIK w codziennej pracy

dydaktycznej  z uczniami.   Szkoła posiada dobre wyposażenie

w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Wyzwania jakie stoją dziś

przed   każdym  nauczycielem  związane  z  wykorzystywaniem

nowoczesnych  technologii   budzą  w  pedagogach  potrzebę

podnoszenia swoich kompetencji w tym zakresie i wzbogacenia

swojego warsztatu pracy o nowe, dostępne w szkole narzędzia

informatyczne.  Umiejętności  w  tym  zakresie  są  w  gronie

pedagogicznym  zróżnicowane.  Część  nauczycieli  stosunkowo

często  korzysta z TIK na swoich lekcjach, część korzysta tylko

z  podstawowych  możliwości  lub  tylko  w  sporadycznych

przypadkach. Ale  generalnie  zdecydowana  większość

nauczycieli  widzi  potrzebę  lepszego  wykorzystywania  bazy
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dostępnej w szkole.

Wybrana oferta Wykorzystywanie  TIK  na  zajęciach  edukacyjnych-  bezpieczny
internet – oferta nr 13

Cel główny Zwiększenie  efektywności   korzystania  z  TIK  w  ramach
nieinformatycznych  zajęć  dydaktycznych; poszerzenie
warsztatu  pracy  nauczycieli  o  umiejętności  pełniejszego
wykorzystania  narzędzi  informatycznych  do  przygotowania
i prowadzenia zajęć lekcyjnych.

Nazwa szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W OŁAWIE
Diagnoza Nauczyciele  stwierdzili,  że   coraz  więcej  dzieci  ma  trudności

w  nauce,  co  w  wielu  przypadkach  związane  jest  z  brakiem
pomocy w domu. Ponadto nauczyciele stwierdzili, że obserwują
że  z  każdym  rokiem rodzice  ich  uczniów  poświęcają  swoim
dzieciom coraz mniej czasu. Nie rozmawiają ze swoimi dziećmi,
a  bycie  rodzicem  ogranicza  się  do  zaspokojenia  potrzeb
materialnych.  Nauczyciele  mówią   o  tym,  że  celowe  było  by
pogłębienie  ich  wiedzy  z  zakresu  współczesnych  problemów
rozwojowych i społecznych dzieci. Nauczyciele widzą potrzebę
doskonalenia  swoich  umiejętności  komunikacyjnych
i  interpersonalnych.  Potrzeba  ta  wynika  z  przekonania,  że
ważnym aspektem w obszarze naszej współpracy z rodzicami
jest  dialog. W opinii nauczycieli brak porozumienia i współpracy
powodują zbyt niską  skuteczność wspólnych działań. W opinii
nauczycieli potrzebny jest dalszy  dialog, którego celem ma być
ustalenie   wspólnych  celów  i  priorytetów  wychowawczych
i  dydaktycznych  oraz   poszukiwania  możliwości  wzmocnienia
i uatrakcyjnienia dalszej współpracy. Współpraca szkoły i domu
rodzinnego  jest  koniecznym  warunkiem  możliwie  najlepszego
wyposażenia uczniów w kompetencje potrzebne  do dalszego
życia.

Wybrana oferta Rodzice są partnerami szkoły – oferta nr 16
Cel główny Podniesienie/rozwinięcie  niezbędnych  dla  nauczycieli

kompetencji  w zakresie komunikacji interpersonalnej; poznanie
zasad  mediacji   oraz   zasad „porozumienie  bez  przemocy”;
zwiększenie  efektywność  prowadzonych  z  rodzicami  rozmów
i  skuteczności  podejmowanych  wspólnie  działań; świadoma
współpraca  z  rodzicami  w  obszarze  wspieranie  rozwoju
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uczniów; zmniejszenie ilości sytuacji konfliktowych.

Nazwa szkoły GIMNAZJUM NR 2 W OŁAWIE
Diagnoza Wspólnie  z  gronem  pedagogicznym   ustalono,  że  jednym

z ważniejszych obszarów wymagającym poszukiwania nowych
rozwiązań  są  efekty  kształcenia.  Nauczyciele  chcieliby  uczyć
tak,  aby  uczniowie  osiągali  sukces  edukacyjny  w  szkołach
ponadgimnazjalnych.  Ponadto wyniki egzaminu stają się miarą
pracy nauczycieli i szkoły Mimo wielu działań podejmowanych w
celu  podnoszenia  efektów  kształcenia,  wyniki  i  osiągnięcia
uczniów,  zdaniem grona pedagogicznego,  nadal  nie  kształtują
się na poziomie zadowalającym.
Nauczyciele  patrząc  na  swoich  uczniów  w  perspektywie  ich
dalszego  życia,  chcą  poszukiwać  nowych  metod  pracy
z  młodzieżą,  tak  by   rozbudzać   ich  ciekawość  poznawczą,
umiejętność  planowania  swojego  rozwoju  oraz  motywacji,  by
wykorzystać  szanse  zdobycia  wiedzy  i  umiejętności
w gimnazjum na możliwie najwyższym poziomie.

Wybrana oferta Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się – oferta nr 4
Cel główny Pogłębienie umiejętności  analizowania  wyników  nauczania,

wyciągania  odpowiednich  wniosków; pogłębienie wiedzy
nauczycieli  o  warunkach  sprzyjających  procesowi
edukacyjnemu;  doskonalenie metody diagnozowania  przyrostu
wiedzy  i  umiejętności  uczniów; udoskonalenie systemu
organizowania procesów edukacyjnych w kontekście warunków
sprzyjających  uczeniu  się; dokonanie  zmian  w  przyjętym
systemie  przygotowywania  uczniów  do  egzaminu
gimnazjalnego; wspólne opracowanie planu działania służącego
angażowaniu uczniów w doskonalenie procesów edukacyjnych;
zwiększenie  ilości  sukcesów  uczniów  na  egzaminach
zewnętrznych, konkursach, olimpiadach. 

Nazwa szkoły PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W JELCZU-
LASKOWICACH

Diagnoza Jednym  z  ważniejszych  obszarów  wymagającym  dalszego

poszerzania  kwalifikacji  zawodowych  nauczycieli  jest  obszar
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związany  z  oddziaływaniami  wychowawczymi  w  stosunku  do

dzieci  z  trudnościami  w  uczeniu się,  przystosowaniu  do norm

społecznych  i  zaburzeniami  rozwojowymi  (autyzm,  zespół

Aspergera),  których  liczba  z  roku  na  rok  wzrasta. Kolejnym

ważnym  problemem wymagającym podjęcia działań w szkole są

kontakty  z  rodzicami,  a  konkretnie  niezadowalający  poziom

współpracy  rodziców  przy  wspomaganiu  rozwoju  dzieci.

W  szkole  istnieje potrzeba wzmocnienia  warsztatu  pracy

wychowawców  klas  i  pozostałych  nauczycieli,  szczególnie  w

zakresie pracy z uczniami przejawiającymi zaburzenia społeczne

i  emocjonalne.  Wiedza  o  mechanizmach  tych  zaburzeń  oraz

o  metodach  pracy  z  takimi  dziećmi  to  baza  niezbędna  do

efektywnej i  pracy wychowawczej w szkole.  Każdy nauczyciel

to  także  wychowawca   -  dlatego  też  tak  ważne  jest,  by

umiejętności właściwego, adekwatnego do sytuacji  reagowania

wraz  z  umiejętnościami  komunikacji  interpersonalnej  były

jednym z ważniejszych obszarów ustawicznego  doskonalenia

zawodowego pedagogów.

Wybrana oferta Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła – 
oferta nr 7

Cel główny Pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat: autyzmu oraz zespołu
Aspergera,  ADHD.  Zwiększenie  świadomości  nauczycieli,
wychowawców i specjalistów pracujących w szkole w zakresie
mechanizmu zaburzeń rozwojowych  i  zaburzeń społecznych,
emocjonalnych.  Zwiększenie   kompetencji  komunikacyjnych
nauczycieli  oraz  ich  umiejętności  w  zakresie  pracy
wychowawczej. Zwiększenie   kompetencji  w  zakresie
analizowania indywidualnych potrzeb ucznia.
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Nazwa szkoły PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W JELCZU-LASKOWICACH
Diagnoza Nauczyciele widzą konieczność doskonalenia warsztatu swojej

pracy.  Mówią  o  potrzebie   doskonalenia  umiejętności
prowadzenia  dialogu  z  młodymi  ludźmi,  umiejętności
mediacyjnych i komunikacyjnych.  Potrzebują pogłębienia swojej
wiedzy z zakresu radzenia sobie  w sytuacjach  konfliktowych,
stresujących,  wymagających  nagłej  i  skutecznej  reakcji
wychowawczej  w sytuacjach problemowych,   z jakimi mają do
czynienie w codziennej pracy w szkole.

Wybrana oferta Wspieranie  pracy  wychowawców  klas  –  bezpieczna  szkoła –
oferta nr 7

Cel główny Poznanie  podstawowych  zasad  mediacji  ; podniesienie
umiejętności rozwiązywania problemów bez agresji; zwiększenie
świadomości  nauczycieli,  wychowawców  jaką  rolę
wychowawczą w życiu  ucznia spełnia środowisko szkole i  oni
sami  jako  osoby  znaczące; podniesienie  umiejętności
związanych  z  komunikacją  interpersonalną;  podniesienie
umiejętności  rozwiązywania  problemów  wychowawczych,
rozwiązywania  konfliktów  oraz   właściwego  reagowania
w zależności od skali problemu; pogłębienie wiedzy z zakresu
radzenia  sobie  w  sytuacjach  konfliktowych,   stresowych,
wymagających  nagłej  i  skutecznej  reakcji  wychowawcy;
poznanie  nowych,  skutecznych  metod  pracy  wychowawczej;
poprawienie  relacji  z  uczniem  „trudnym”; doskonalenie
umiejętności radzenie sobie w sytuacjach trudnych;
lepsza  współpraca  z  rodzicami; lepsze  zrozumienie  potrzeb
i  problemów  młodzieży  gimnazjalnej;  lepsze wykorzystanie
potencjału  kadry  pedagogicznej; większe  zadowolenie
nauczycieli z pracy.

Nazwa szkoły PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W MIŁOSZYCACH
Diagnoza Jednym  z  ważniejszych  obszarów jest  ten związany  

z doskonaleniem warsztatu  pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Szczególnie  w  kontekście   pracy  z   uczniami  sprawiającymi
trudności wychowawcze, które niekorzystnie wpływają na wyniki
nauczania  i  osiągnięcia   edukacyjne  uczniów  przy
uwzględnieniu metod pracy z grupą i  pojedynczymi uczniami.
Nauczyciele  dostrzegają,   że z każdym rokiem wzrasta  liczba
dzieci  mających  problemy  z  dostosowaniem  się  do
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obowiązujących w szkole norm społecznych.  Są to uczniowie
niezdyscyplinowani,  mający  kłopoty  z  koncentracją,
nadpobudliwi,  zachowujący  się  agresywnie,  mający  problemy
z  opanowaniem  treści  programowych  oraz  samodzielnym
odrabianiem lekcji,  z małą motywacją do nauki  i pokonywania
trudności. Nauczyciele  oczekują  doskonalenia  umiejętności
mediacyjnych  i   komunikacyjnych.   Chcieliby  pogłębić  swoją
wiedzę z zakresu radzenia sobie w sytuacjach  konfliktowych,
stresujących,  wymagających  nagłej  i  efektywnej  reakcji
wychowawczej, z jakimi mają do czynienia w codziennej pracy
w szkole.

Wybrana oferta Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła – 
oferta nr 7

Cel główny Podniesienie  umiejętności  rozwiązywania  problemów
wychowawczych  ,  rozwiązywania  konfliktów oraz   właściwego
reagowania w  zależności  od  skali  problemu  oraz  poznanie
podstawowych  zasad  mediacji,  nowych,  skutecznych  metod
pracy wychowawczej. Poprawienie relacji z uczniem „trudnym”.
Lepsza  współpraca  z  rodzicami  .Wprowadzenie  zmian  do
Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego. 

Nazwa szkoły MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 W OŁAWIE
Diagnoza Jednym  z  ważniejszych  obszarów  wymagającym  poszerzenia

kwalifikacji  zawodowych  nauczycieli  jest  obszar  związany
z  pracą  dydaktyczno-moralizatorską  z  dziećmi  mającymi
zaburzenia rozwojowymi oraz wynikającymi z nich specjalnymi
potrzebami  edukacyjnymi.   W  okresie  kilku  ostatnich  lat
widocznie wrosła w placówce liczba dzieci mających  różnego
typu problemy  rozwojowe, wśród nich  coraz więcej dzieci  ma
zaburzenia  o  charakterze   autystycznym..  Nauczyciele
przyznają,  że  potrzebują   pogłębić  swoją  wiedzę  na  temat
zaburzeń rozwojowych, ze szczególnym wskazaniem na autyzm.
Istnieje konieczność   poszerzenia  wiedzy  i  umiejętności
z  zakresu  diagnozowania  i  analizowania  potrzeb  dzieci
z  orzeczeniami  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  oraz
dziećmi  z  niezdiagnozowanymi  zaburzeniami  rozwojowymi,  w
tym wiedzy z zakresu  planowania pracy z tymi dziećmi. 
Dużym  problemem  w  opiniach  nauczycieli są  także  kontakty
z rodzicami,  a  konkretnie  niezadowalający poziom współpracy
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przy wspomaganiu rozwoju dzieci. 
Zdaniem grona pedagogicznego potrzebne są działania na rzecz
wzmocnienia  warsztatu  pracy  dydaktyczno-wychowawczej.
Wzmocnienia  mającego  na  celu  podniesienie  umiejętności
w  zakresie  wspomagania  rozwoju  dzieci  z  zaburzeniami
rozwojowymi  oraz  wzbogacenia  warsztatu  codziennej  pracy
z  grupą  przedszkolną,  do  której  uczęszczają  dzieci  ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wybrana oferta Praca  z  uczniem  o  specjalnych  potrzebach edukacyjnych –
oferta nr 12

Cel główny Zwiększenie  świadomości  nauczycieli,  wychowawców
i  specjalistów  pracujących  w  przedszkolu  w  zakresie
mechanizmu  zaburzeń  rozwojowych  i  zaburzeń  społecznych.
Pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat autyzmu oraz zespołu
Aspergera,  ADHD,  niepełnosprawności  sprzężonych.
Zwiększenie  kompetencji  kadry  pedagogicznej  w  zakresie
analizowania  indywidualnych  potrzeb  ucznia.  Poprawa
współpracę  wychowawców  i  pozostałych  nauczycieli
z  rodzicami.  Poznanie  metod  i  technik  pracy  z  dzieckiem
z  zaburzeniami  emocjonalnymi i społecznymi. Poznanie metod
i  technik  pomocy  w  pracy  z  uczniami  z  zaburzeniami
rozwojowymi.  Doskonalenie  umiejętności  zespołowego
planowania  pracy  z  uczniem  posiadającym  orzeczenie
o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,  w  tym  konstruowania
indywidualnego planu pracy wychowawczej. 

3.3  Proces doskonalenia w liczbach.

Po zdiagnozowaniu S/P i  opracowaniu rocznych planów wspomagania SORE są

odpowiedzialni  za  zorganizowanie  doskonalenia  w  S/P  oraz  przy  współpracy

z koordynatorem projektu pozyskanie odpowiednich ekspertów i specjalistów. 

W celu jak najlepszej realizacji zadań w ramach projektu planuje się przeprowadzić

doskonalenie w różnych formach. Dla każdej z grup przewiduje się:

 15  godzin  zajęć  warsztatowych (5  spotkań  x  3  godziny),  angażujących

uczestników w różnego rodzaju ćwiczenia, symulacje lub inne działania mające
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na  celu  nabywanie  wiedzy  i  doskonalenie  umiejętności  oraz  kształtowanie

postaw; warsztaty organizowane są dla grup do 20 osób;

 3  godziny  z  przeznaczeniem  na  wykłady,  konsultacje  grupowe dotyczące

tematyki  objętej  wspomaganiem  w  S/P,   w  trakcie  których  uczestnicy  mogą

podzielić  się  swoimi  wątpliwościami,  wymienić  się  doświadczeniami

i  spostrzeżeniami  na  temat  doskonalenia  lub  też  omówić  problemy związane

z zastosowaniem nabytych  w trakcie szkolenia umiejętności w codziennej pracy;

konsultacje, wykłady organizowane są w grupach do 25 osób.

Spotkania w ramach doskonalenia nauczycieli są organizowane w pomieszczeniach

POPPPiDM  w  Oławie  lub  w  salach  dydaktycznych  szkół  bioracych  udział

w projekcie. 

Każda  z  w/w  form  doskonalenia  realizowana  w  ramach  projektu  „Bezpośrednie

wsparcie  rozwoju  szkół  poprzez  wdrożenie  zmodernizowanego  systemu

doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oławskim” pozwoli uzupełni

 wiedzę  niezbędną  do  efektywnej  realizacji  procesu  nauczania  oraz  stworzy

możliwości poszerzania wiedzy  i umiejętności. 

4. Współpraca w ramach sieci.

W  ramach  projektu  nauczyciele/dyrektorzy  współpracując  ze  sobą  w  zakresie

wybranego  zagadnienia,  tworzą  sieć  współpracy  i  samokształcenia.  Celem

funkcjonowania  sieci  jest  wspólne  rozwiązywanie  problemów,  dzielenie  się

pomysłami,  spostrzeżeniami  i  propozycjami  za  pośrednictwem  internetowej

platformy, traktowanej jako forum wymiany doświadczeń oraz spotkań. 
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Pracę w ramach sieci współpracy i samokształcenia można podzielić na trzy etapy:

4.1  Zadania Koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Do zadań koordynatora sieci należy:

 planowanie działań sieci,

 organizacja pracy sieci,

 motywowanie członków sieci do pracy,

 nadzór nad realizacją przyjętych celów,

 sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy sieci,

 promocja działań sieci,

 przygotowanie spotkań,

 prowadzenie  wybranych  spotkań  i  zapraszanie  innych  prowadzących

spotkania (np. ekspertów),

 moderowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej oraz zamieszczanie

tam materiałów.

4.2  Katalog sieci współpracy i samokształcenia.

Tematy sieci opracowane w projekcie ”System doskonalenia nauczycieli oparty na

ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”:

1. Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły

2. Budowa spójności edukacyjnej (na poziomie powiatu)

3. Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w szkole.

4. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły

5. Edukacja filmowa
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6. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania

7. Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych

8. Wycieczka jako forma nauczania przedmiotów przyrodniczych

9. Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej

10. Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki?

11. Praca ze źródłem historycznym

12. Praca z uczniem młodszym

13. Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?

14. Praca z uczniem zdolnym na zajęciach koła naukowego

15. Jak budować własny program nauczania?

16. Promocja i budowanie wizerunku szkoły

17. Nauczyciele pracują zespołowo

18. Jak radzić sobie ze szkolną absencją? – bezpieczeństwo w szkole

19. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I) – bezpieczny Internet

20. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok II) – bezpieczny Internet

W celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów, wymiany doświadczeń,

w  tym  upowszechnienia  dobrych  praktyk  w  powiecie  oławskim  zorganizowano

5  sieci  współpracy  i  samokształcenia  (SWS).  Utworzono  sieci  problemowe

i przedmiotowe. 

Wyboru  dokonano  poprzez  ankiety  przeprowadzane  w  szkołach.  Kadra

pedagogiczna wybierała 5 tematów z katalogu sieci współpracy i samokształcenia

projektu  „System  doskonalenia  nauczycieli  oparty  na  ogólnodostępnym,

kompleksowym wspomaganiu szkół”.
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Spośród  20  tematycznych  sieci  opracowanych  w  projekcie  do  realizacji  w  roku

szkolnym  2013/2014  w  Powiecie  Oławskim  wybrano  te,  które  cieszyły  się

największym zainteresowaniem wśród S/P:

1. „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów”

koordynator sieci współpracy i samokształcenia                      

 Anna Mazur- Grasza

 techniki rozwijania w sobie i innych zdolności twórczego myślenia,

 co jest potrzebne aby być kreatywnym,

 poznanie technik kreatywnego myślenia 

 poznanie narzędzi i metod, które rozbudzą w uczniach chęć uczenia i 

aktywnego udziału  w zajęciach

2. „Jak  radzić  sobie  ze  szkolną  absencją-bezpieczeństwo  uczniów

w szkole”

koordynator sieci współpracy i samokształcenia   - Małgorzata Mrozińska    

 absencja szkolna  - podstawowe problemy (również w kontekście 

bezpieczeństwa uczniów w szkole), 

  absencja szkolna – prezentacja rozwiązań szkolnych,

 programy naprawcze wybranych szkół w zakresie poprawy frekwencji 

uczniów – analiza programów i procedur szkół, 

 diagnoza wewnątrzszkolnych przyczyn absencji,

  poszukiwanie rozwiązań wskazanych problemów.

3. ”Praca z nowoczesnymi technologiami” 
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koordynator sieci współpracy i samokształcenia 

Teresa Lewandowska

 prawa autorskie w szkole,

 cyberprzemoc-  wirtualna  przemoc, realne skutki,

 bezpieczny Internet.

4. „Jak wspierać dziecko w uczeniu się matematyki”

 koordynator sieci współpracy i samokształcenia 

Anna  Tarasiewicz

 zagadnienia związane z pracą z uczniem zdolnym szczególnie  w zakresie 

uzdolnień matematycznych.

5. „Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły”

 koordynator sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów 

Maria  Węglowska- Wojt

 ochrona danych osobowych, 

 administrowanie danymi osobowymi, 

 ochrona wizerunku ucznia i nauczyciela, 

 współpraca z mediami,

 zabezpieczanie i archiwizowanie danych osobowych.

5. Źródło pozyskiwania ekspertów.
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Eksperci  zostali  wyłonieni  w  drodze  przetargu  zgodnie  z  ustawą  prawo

o  zamówieniach  publicznych.  Najkorzystniejszą  ofertę  w  zakresie  szkoleń  złożył

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. DODN zapewni

ekspertów  będących  specjalistami  w  zakresach  tematycznych  poszczególnych

RPW.

DODN we Wrocławiu zobowiązuje się do:

1. zapewnienia  trenerów,  szkoleniowców,  wykładowców,  konsultantów,

ekspertów  w  danych  dziedzinach  do  przeprowadzenia  form  doskonalenia

nauczycieli;

2. przesyłania  Szkolnym  Organizatorom  Rozwoju  Edukacji  (SORE)  wersji

elektronicznych  programu  zajęć  oraz  materiałów  szkoleniowych

wykorzystywanych  na  potrzeby  przeprowadzenia  form  doskonalenia

nauczycieli, co najmniej 5 dni roboczych przed ustalonym terminem realizacji

określonej formy doskonalenia;

3. przedłożenia  w  terminie  5  dni  po  realizacji  danej  formy  doskonalenia

dokumentów  tj.:  listy  obecności,  ankiety  ewaluacyjne,  wytworów  pracy

nauczycieli i dyrektorów

4. ustalania  terminów  realizacji  poszczególnych  form  doskonalenia

w porozumieniu ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji (SORE);

5. przeprowadzenia  testów  sprawdzających  wiedzę  uczestników  przed

rozpoczęciem i na zakończenie cyklu doskonalenia;

6. wydania  zaświadczenia  o  ukończeniu  cyklu  doskonalenia  dla  każdego

uczestnika; 

7. zachowania w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miała dostęp

w związku z realizacją zamówienia.
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6. Zasoby instytucjonalne, kadrowe  i techniczne.

Na terenie Powiatu Oławskiego funkcjonuje:

Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna  w  Oławie  oraz  Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna  w Jelczu-Laskowicach.  Zakres  działań  poradni

jest  zróżnicowany  i  skierowany  do:  dzieci,  młodzieży,  rodziców  i  nauczycieli.

Poradnie planują swoje działania  z uwzględnieniem potencjalnego odbiorcy.

Poradnie posiadają pomieszczenia do zajęć grupowych, narzędzia  diagnostyczne,

które  są  systematycznie  aktualizowane  i  wymieniane.  Baza  poradni  gwarantuje

realizację  zadań  poradni,  czyli  działań  diagnostycznych,  postdiagnostycznych,

terapii, rozwijania uzdolnień i orientacji zawodowych  i orientacji zawodowej. 

W  poradniach  zatrudnieni  są  specjaliści  świadczący  pomoc  psychologiczno-

pedagogiczną,  logopedyczną  i  doradztwa  zawodowego.  Wszyscy  pracownicy

posiadają kwalifikacje do pracy na swoich stanowiskach.

Powiatowy  Ośrodek  Doskonalenia  Nauczycieli  w  Oławie powołany  w  celu

udzielania  wszechstronnej  pomocy  wychowawcom,  nauczycielom  i  kadrze

kierowniczej szkół i placówek oświatowych.

Działalność Ośrodka obejmuje:

- doskonalenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli i pracowników oświaty,

- organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, klubów nauczycieli, 

- koordynowanie i wspomaganie działań doradców metodycznych,

- wspieranie rozwoju systemu nauczycieli zgodnie z polityką oświatową państwa,
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- promowanie i wspieranie    ucznia zdolnego, szczególnie zdolnego 

i pomoc uczniowi z problemami w nauce,

- współpracę z Kuratorium Oświaty, DODN, CODN, innymi Ośrodkami Doskonalenia

Nauczycieli, instytucjami pozarządowymi, itp.,

- współpracę z wydawnictwami i mediami,

- gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji związanych 

z edukacją,

- rozpowszechnianie opracowań pedagogicznych i metodycznych.

PODN zatrudnia 4 doradców metodycznych w zakresie: przedmiotów zawodowych,

matematyki i informatyki, języka polskiego i przedmiotów humanistycznych, języków

obcych. 

Ośrodek  wyposażony  jest  w  sprzęt  dydaktyczny  i  biurowy,  ksero,  komputery,

drukarki, sprzęt RTV. Na terenie PODN działa Internet bezprzewodowy. 

Biblioteka  pedagogiczna –  swoim  zasięgiem  obejmuje  powiat  oławski.  Zbiory

biblioteki wynoszą ponad 31 tys. woluminów. Księgozbiór  ma charakter naukowy;

większość  książek  to  literatura  pedagogiczno-psychologiczna,  pozostałe  dotyczą

innych  dziedzin  wiedzy.  Aktualnie  biblioteka  prenumeruje  49  tytułów  czasopism 

fachowych. W Czytelni funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej -

ICIM wyposażone w trzy stanowiska komputerowe służące do celów naukowych,

informacyjnych i edukacyjnych. Informacje o wszystkich zbiorach dostępne są on-

line  we wspólnych bazach i katalogach bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska,

tworzących  Dolnośląski  System  Informacji  Edukacyjnej.  Biblioteka  posiada

komputery z dostępem do Internetu. 

7. Podstawy prawne:
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 Uchwała Nr XXXIII / 236/2013 Rady Powiatu w Oławie z dnia 26.06.2013 r.

w  sprawie  przystąpienia  przez  Powiat  Oławski  do  realizacji  Projektu  pt.

„Bezpośrednie  wsparcie  rozwoju  szkół  poprzez  wdrożenie

zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oławskim”

realizowanego w ramach POKL. Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty,

Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 Uchwała  Nr  645/2013  Zarządu  Powiatu  w  Oławie  z  dnia  15.10.2013  r.

w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa  Dyrektorowi  Powiatowego  Ośrodka

Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego w Oławie

do prowadzenia wszystkich czynności  związanych z realizacją projektu pn.

„Bezpośrednie  wsparcie  rozwoju  szkół  poprzez  wdrożenie

zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oławskim”.

 Uchwała Nr 648/2013 Zarządu Powiatu w Oławie z 16.10.2013 r. zmieniająca

uchwałę   w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa  Dyrektorowi  Powiatowego

Ośrodka Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doradztwa Metodycznego

w  Oławie  do  prowadzenia  wszystkich  czynności  związanych  z  realizacją

projektu  pn.  „Bezpośrednie  wsparcie  rozwoju  szkół  poprzez  wdrożenie

zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oławskim”

8. Materiały źródłowe:

 „Poradnik dla beneficjenta” POKL 2007-2013, Priorytet III, Działanie 3.5;

 Strona www.doskonaleniewsieci.pl, www.wikipedia.org;
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 Roczne Plany Wspomagania.
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