
Działania zmierzające do wprowadzenia trwałych zmian w wybranych 

obszarach funkcjonowania szkół   

(transkrypcja prezentacji z Prezi) 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach  

 
W strukturze placówki: 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Biblioteka Pedagogiczna 
 

Jak działamy? 

 
Inspiracja  

 
Przystąpienie w 2012 roku do programu "Program kompleksowego wspomagania szkół" 

realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie 
Przeszkolenie 2 nauczycieli w zakresie przewidzianym dla SORE 
Objęcie wspomaganiem 2 szkół 

 
 

Diagnoza własnych potrzeb 
 
Spotkania konsultantów poświęcone zewnętrznemu wspomaganiu 

 przybliżenie zagadnienia 

 dzielenie się doświadczeniem 

 ustalenie kierunków działania 
Analiza zapisów nowego rozporządzenia o placówkach doskonalenia nauczycieli 

Wykorzystanie doświadczenia koleżanek pracujących w projekcie SORE 
Ustalenie potrzeb do zaspokojenia w przyszłości (w celu właściwej realizacji wspomagania) 

 
Budowanie podstaw 

 

Opracowanie własnego modelu i zasad wspomagania 
Opracowanie wewnętrznych dokumentów 

Wdrożenie Wirtualnej Przestrzeni Roboczej  
Działania promocyjne 

 spotkania z dyrektorami szkół i placówek 

 strona www 

 informator o formach doskonalenia 

 
Uzupełnianie wiedzy 

 
Konferencja "Tworzenie sieci współpracy" z udziałem Danuty Elsner 

Konferencja na temat wspomagania z udziałem Joanny Soćko, przedstawiciela ORE 
Szkolenie dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia 
  



Doskonalenie  

 
Udział kolejnych nauczycieli konsultantów w szkoleniu z zakresu SORE 

Szkolenie wewnętrzne zgodne z programem SORE 
Uczestnictwo nauczycieli w wakacyjnej Szkole Coachingu 
Ukończenie szkolenia SORE przez nauczycieli bibliotekarzy 

Cykl szkoleń wewnętrznych "Jak wykorzystać coachng przy wspomaganiu rozwoju szkół" 
 

Realizacja wspomagania 
 
Od września 2013 r. wspomaganiem objęto 31 zespołów szkół (ok. 100 szkół) Część z nich 

później uczestniczyła w projektach powiatowych 
W roku szkolnym 2014/2015 wspomaganiem objęto 24 zespoły szkół 

Wspólne prowadzenie wspomagania przez nauczycieli konsultantów i nauczycieli 
bibliotekarzy 
Od września 2015 r. wspomaganiem objęliśmy ponad 50 zespołów szkół, szkół i placówek 

Dyrektorzy wspomaganych szkół deklarują chęć dalszej współpracy 
Kolejne szkoły sygnalizują chęć nawiązania współpracy 

 
Wspomaganie 
 

Jest adresowane do szkoły a nie do poszczególnych osób lub grup 
Pomaga szkole w rozwiązywaniu problemów, nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań 

Wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby 
Jest procesem długofalowym, inicjuje trwałe zmiany 
Uwzględnia efekty kształcenia, w szczególności wyniki ewaluacji zewnętrznej oraz wyniki 

sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych 
Pozwala na planowe gospodarowanie środkami przeznaczonymi na doskonalenie zawodowe 

nauczycieli 
Dostosowuje działania do kierunków polityki oświatowej państwa i wprowadzanych zmian  
w systemie oświaty 

 
 

Przebieg procesu wspomagania 
Pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki 

 spotkanie z dyrektorem szkoły 

 spotkanie z Radą Pedagogiczną – część informacyjna i warsztatowa 

 praca z zespołem zadaniowym 
Ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki 
Praca z zespołem zadaniowym,ustalenie sposobów osiągania celów i tworzenie planu. 

Zaplanowanie form wspomagania i ich realizacja(szkolenia, konsultacje itp.) 
Wspólna ocena efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form 

wspomagania 
  



Badanie potrzeb klientów CEN 

 
Badanie potrzeb prowadzone w sposób planowy i ciągły 

Skierowane jest do wszystkich dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek 
Źródła informacji o potrzebach: 

 informacje zbierane indywidualnie przez konsultantów i bibliotekarzy (obowiązek 

uzyskania informacji zwrotnej 30% szkoleń) 

 badania planowane przez zespoły zadaniowe (wywiady kierowane, ankiety) 

 informacja od osób wspomagających szkoły 

 ankieta skierowana do osób korzystających z biblioteki 

 zakładka "Zaproponuj szkolenie" na stronie internetowej 

 wynik prac laboratorium innowacji 
 

Podlaskie Laboratorium Innowacji 

 
Podlaskie Laboratorium Innowacji (i-Lab) jest rozwiązaniem zaprojektowanym  

do rozwiązywaniu w sposób innowacyjny problemów 
Uzyskało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Innowacji, czyli spełnia wymagania  

w zakresie aranżacji, wyposażenia i wykorzystywania technologii oraz posiada certyfikowaną 
kadrę moderatorów 
 

Praca w i-Labie: 

 jest oparta m.in o zasady metody burzy mózgów, wspartej oprogramowaniem 

komputerowym  

 umożliwia zebranie, porządkowanie pomysłów i koncepcji 

 pozwala na wybór i rozwój rozwiązań wybranych przez uczestników 
 

Podlaskie Laboratorium Innowacji (i-Lab) jest rozwiązaniem zaprojektowanym  
do rozwiązywaniu w sposób innowacyjny problemów 
Wykorzystuje współistniejące i wzajemnie przenikające się trzy elementy:  

 otoczenie (wystrój i wyposażenie wnętrza)  

 technologie  

 techniki moderowania 
 

Adresaci zajęć w i-Labie to nauczyciele i dyrektorzy szkół 
Zajęcia rozwijają: 

 kreatywność i innowacyjność 

 umiejętność rozwiązywania problemów 

 pracy zespołowej  
 

Idealne miejsce do : 

 ustalania działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego 

 opracowania szkolnych programów doradztwa zawodowego 

 pracy z narzędziami 

  



Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach w ramach wspomagania 

 
Pomoc w poszukiwaniu informacji lub literatury: 

zestawienia bibliograficzne materiałów bibliotecznych we wspomaganych obszarach 
pakiety literatury wypożyczane do wspomaganej szkoły 
Wsparcie metodyczne biblioteki szkolnej  

Szkolenia związane z narzędziami informacji o zbiorach bibliotecznych i bazach  
Bezpłatny dostęp do platformy książek elektronicznych IBUK Libra 

Wsparcie doradców:  

 opracowanie zestawień bibliograficznych w tym netografii  

 przygotowanie i wypożyczanie szkołom pakietów literatury 
 

Podlaska Platforma Edukacyjna 

 
Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) jest przestrzenią nauczania, uczenia się i współpracy 

Utworzona w ramach projektu unijnego 
Z narzędzi, nieodpłatnie, mogą korzystać: 

 nauczyciele i uczniowie szkół prowadzonych przez Jednostki Samorządu 
Terytorialnego województwa podlaskiego, 

 instytucje działające na rzecz edukacji w województwie podlaskim, po uzyskaniu 

akceptacji Urzędu Marszałkowskiego. 
PPE udostępnia: 

 Platformę e-learningowa 4System 

 WBTExpress – edytor do tworzenia interaktywnych prezentacji z możliwością 

umieszczania w platformie e-learningowej 
PPE umożliwia: 

 tworzenie witryn poświęconych doradztwu edukacyjno-zawodowemu 

 zamieszczania aktualności związanych z doradztwem 

 opracowanie i udostępnianie, w ramach Centralnego Repozytorium Treści 
Dydaktycznych, materiałów oraz kursów utworzonych przy pomocy np. WBTExpress  

ppe.wrotapodlasia.pl 
 

Regionalna Platforma Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego 

 
Uruchomiona od 1 maja 2016 r. we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji 

Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie 
 

Podstawowa funkcja: gromadzenie w jednym miejscu informacji i materiałów przydatnych 
dla osób dokonujących wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz tych, które udzielają im 
wsparcia  

Portal regionalny jest elementem systemu krajowego 
Umożliwia zamieszczanie artykułów pozwalających zorientować się w tendencjach na rynku 

pracy – szczególnie w regionie, na rynku lokalnym 
podlaskie.doradztwo.cen.suwalki.pl 
 

Dziękuję za uwagę 
 

andrzej.staszczyk@cen.suwalki.pl 


