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1. Wstęp  

 
W powiecie gołdapskim powstał nowy system doskonalenia nauczycieli. Opiera się on 

na kompleksowym wsparciu wszystkich typów szkół i placówek oświatowych przez Poradnię 
Psychologiczno – Pedagogiczną w Gołdapi we współpracy z innymi instytucjami 
oświatowymi, specjalistami, ekspertami z dziedziny edukacji. 

We wdrażaniu nowego systemu pomocny jest projekt „Bezpośrednie wsparcie procesu 

doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego” współfinansowany z EFS, którego celem 
jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli, spójnego z rozwojem szkół                             
i placówek oświatowych w powiecie gołdapskim. 

Poradnia współpracuje ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji (SORE)                  
oraz z koordynatorem sieci współpracy i samokształcenia w realizacji zadań związanych                 
ze wspieraniem rozwoju szkół i przedszkoli, w nawiązywaniu kontaktów między 
nauczycielami oraz w przygotowywaniu rad pedagogicznych do podniesienia poziomu 
realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych w wybranych obszarach.  

Informacja zawarta w Powiatowym Programie Wspomagania – PPW zawiera opis  
sposobu realizacji zadań w zakresie wsparcia, diagnozy szkół i przedszkoli w powiecie 
gołdapskim oraz diagnozę potrzeb uczestników czterech sieci współpracy i samokształcenia. 
 

2.   Wykaz nauczycieli objętych wsparciem w powiecie gołdapskim 

W roku szkolnym 2014/2015 w przedszkolach i szkołach z powiatu gołdapskiego objętych wsparciem 

jest 280 nauczycieli, w tym kobiety stanowią 90,35 %, mężczyzn jest 9,65 %. Liczbę nauczycieli 

objętych wsparciem przedstawiają poniższe tabele. 

 

Tabela 1 

Liczba wszystkich nauczycieli objętych wsparciem w powicie gołdapskim w roku szkolnym 

2014/2015 

 
Lp. Typy szkół Liczba 

nauczycieli 

Kobiety Mężczyźni 

1. Przedszkola  28 28 - 
2. Szkoły podstawowe 153 141 12 

3. Gimnazja 52 47 5 

4. Szkoły ponadgimnazjalne 47 37 10 

Razem 280 253 27 

 

 

Tabela 2 

Liczba nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach w powiecie gołdapskim objętych wsparciem                     

w roku szkolnym 2014/2015 

 

Lp. Przedszkole Liczba 
nauczycieli 

Kobiety Mężczyźni 

1. Przedszkole Samorządowe     

Nr 1  

15 15 - 

2. Przedszkole Niepubliczne                

„U Kubusia Puchatka”  

5 5 - 

3.  Przedszkole Niepubliczne  

„Bajka”  

8 8 - 

Razem 28 28 - 
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Tabela 3 

Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych w powiecie gołdapskim objętych 

wsparciem w roku szkolnym 2014/2015 

 

Lp. Szkoła Podstawowa Liczba 
nauczycieli 

Kobiety Mężczyźni 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1                   

z Oddziałami Integracyjnymi 

im. M. Kopernika w Gołdapi 

31 31 - 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2                 

im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Gołdapi 

21 19 2 

3. Szkoła Podstawowa Nr 3               

im. Tadeusza Kościuszki                   

w Gołdapi 

36 32 4 

4. Szkoła Podstawowa                         

w Galwieciach 

9 6 3 

5. Szkoła Podstawowa                          

w Pogorzeli 

10 10 - 

6. Szkoła Podstawowa                        

w Boćwince 

11 11 - 

7. Szkoła Podstawowa                          

im. M Kajki w Grabowie 

13 13 - 

8. Szkoła Podstawowa                        

w Dubeninkach 

13 11 2 

9. Szkoła Podstawowa                        

w Żytkiejmach  

9 8 1 

Razem 153 141 12 

 

 

Tabela 4 

Liczba nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach w powiecie gołdapskim objętych wsparciem w roku 

szkolnym 2014/2015 

 

Lp. Gimnazjum Liczba 
nauczycieli 

Kobiety Mężczyźni 

1. Gimnazjum Nr1 im. 

Noblistów Polskich                         

w Gołdapi 

34 31 3 

2. Samorządowe Gimnazjum             

w Grabowie 

9 8 1 

3. Gimnazjum w Dubeninkach 9 8 1 

Razem 52 47 5 
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Tabela 5 

Liczba nauczycieli zatrudnionych  w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie gołdapskim objętych 

wsparciem w roku szkolnym 2014/2015 

 

Lp. Szkoła ponadgimnazjalna Liczba 
nauczycieli 

Kobiety Mężczyźni 

1. Liceum Ogólnokształcące im. 

Jana Pawła II w Gołdapi 

20 15 5 

2. Technikum w Zespole Szkół 

Zawodowych w Gołdapi 

14 12 2 

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

w Zespole Szkół 

Zawodowych w Gołdapi  

13 10 3 

Razem 47 37 10 

 
 
3.   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jako podmiot realizujący wspomaganie w powiecie 
gołdapskim 
 

 Projekt „Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z  powiatu gołdapskiego” 

angażuje do działania na rzecz kompleksowego wspomagania szkół i przedszkoli Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną w Gołdapi, która jest bezpośrednim realizatorem projektu.                                                                  

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi jest placówką publiczną. Udziela pomocy 

uczniom, rodzicom (lub prawnym opiekunom) i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek  

mających siedzibę na terenie działania poradni, jak również dzieciom nieuczęszczającym                                      

do szkoły, przedszkola oraz ich rodzicom na terenie działania poradni.                                        

Do zadań poradni należy w szczególności 

- diagnozowanie dzieci i młodzieży, które prowadzone jest w celu określenia ich indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, 

wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu                        

oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu, 

- udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno –

pedagogicznej, 

- realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną                         

funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych i wychowawczych, 

- organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie  realizacji 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

W poradni pracują specjaliści – pedagodzy, psycholodzy, logopedzi i terapeuci, którzy:                                             

- dokonują wieloaspektowej diagnozy pedagogicznej i psychologicznej potrzeb edukacyjnych                            

i rozwojowych oraz zdrowotnych dzieci i młodzieży,  

- określają formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom wybitnie zdolnym, pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 

- planują i realizują zadania na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej (warsztaty, treningi, konsultacje, szkolenia, konferencje itp.), 

- prowadzą różnego rodzaju formy terapii pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej dla dzieci              

i młodzieży oraz wskazują odpowiednie formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

profilaktycznej, wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego, 

- prowadzą indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, to znaczy korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym z deficytami funkcji percepcyjno – motorycznych oraz indywidualne i grupowe 

zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 
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- prowadzą indywidualne i grupowe spotkania z rodzicami w celu udzielania im pomocy 

pedagogicznej,  

- inspirują rodziców oraz udzielają im porad na temat sposobów, metod i technik pracy                                 

z dziećmi oraz na temat materiałów ćwiczeniowych i fachowej literatury,                                                      

- udzielają rodzicom informacji zwrotnej o wynikach pracy z dzieckiem oraz                                               

wskazówek i porad na temat kontynuacji pracy w domu, 

- udzielają nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne                               

trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

- podejmują działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych wobec uczniów, 

nauczycieli i rodziców, w poradni i w środowisku szkolnym oraz domowym ucznia. 

  

Mając na uwadze realizację projektu w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach zorganizowane 

zostaną punkty konsultacyjne, w których pedagodzy i psycholodzy PP – P będą udzielać porad, 

konsultacji, wskazówek, zarówno rodzicom, uczniom, jak i ich nauczycielom. 

 

Na podstawie zawartego w dniu 20 grudnia 2013 r. „Porozumienia o współpracy” partnerem                      

w realizacji projektu jest Warmińsko – Mazurska Biblioteka im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego                      

w Olsztynie Filia w Gołdapi. 

 

W ramach współpracy Partner zobowiązuje się do: 
1. Zapewnienia wsparcia merytorycznego w zakresie realizowanej działalności spójnego z projektem 

pilotażowym.  

2. Wsparcia lokalowego na potrzeby realizowanych zadań merytorycznych. 

3. Gromadzenia i udostępniania materiałów dotyczących kierunków polityki oświatowej państwa, 

literatury przedmiotu dotyczącej udzielania dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a także niezbędnej w procesie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli i realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

4. Pomocy w opracowywaniu i monitorowaniu realizacji Powiatowego Programu Wspomagania szkół 

i przedszkoli w Powiecie Gołdapskim w zakresie spójnym z prowadzoną działalnością.  

5. Pomocy we wdrażaniu Rocznych Planów Wspomagania szkół i przedszkoli w Powiecie 

Gołdapskim w zakresie spójnym z prowadzoną działalnością. 

6. Pomocy w organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli                         

i dyrektorów szkół w zakresie spójnym z prowadzoną działalnością. 

 

W roku szkolnym 2014/2015 biblioteka będzie zaangażowana w większym stopniu w realizację 

projektu w zakresie spójnym z prowadzoną działalnością. 

 
4. Opis projektu  

 
4.1 Cele  i korzyści wynikające z realizacji projektu 
 

Projekt „Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z  powiatu gołdapskiego” 

realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: III. Wysoka jakość 

systemu edukacji Działanie: 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w okresie od 1 stycznia 

2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. na terenie powiatu gołdapskiego. Beneficjentem Projektu jest Powiat 

Gołdapski, a realizatorem Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi. 

 
Cel główny projektu 
 
Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Gołdapskim 

poprzez pilotażowe wdrożenie w  szkołach i przedszkolach w okresie 01.2014 r. – 08.2015 r.  planów 

wspomagania spójnych z ich rozwojem.   
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Cele szczegółowe projektu  
 
� Podniesienie u dyrektorów szkół/przedszkoli poziomu umiejętności planowania procesu 

doskonalenia w placówkach edukacyjnych z Powiatu Gołdapskiego 

�  Poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli/lek z rzeczywistymi potrzebami 

szkól/przedszkoli w okresie 2 lat szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 

�  podniesienie jakości współpracy dyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycieli/lek z powiatu 

gołdapskiego przez organizację sieci współpracy i samokształcenia 

 

Korzyści z realizacji projektu  
 
� Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli i dyrektorów, np. o metody, techniki i narzędzia 

diagnozowania potrzeb szkoły/przedszkola 

� Większe zintegrowanie nauczycieli i poszerzenie zakresu współpracy wewnątrzszkolnej                         

i międzyszkolnej 

� Wspólne wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań dydaktycznych  

� Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, szkołami, przedszkolami 

� Upowszechnianie dobrych praktyk 

� Promocja działalności szkół i przedszkoli w środowisku. 

 
4.2 Zadania w projekcie 
 
� Zadanie1. Opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu Wspomagania 

(PPW) szkół i placówek w powiecie gołdapskim 

� Zadanie 2. Przeprowadzenie pełnego cyklu wspomagania doskonalenia w szkołach                          

i przedszkolach z powiatu gołdapskiego  

� Zadanie 3. Utworzenie i prowadzenie 5 lokalnych sieci współpracy i samokształcenia  

 
Główne działania 
 

Zadanie 1. Powiatowy Program Wspomagania (PPW) 

 

- Opracowanie PPW  

- Przekazanie PPW do szkół, przedszkoli, organów prowadzących szkoły 

- Monitorowanie wdrażania PPW w szkołach/przedszkolach 

- Opracowanie Raportu z wdrażania PPW  

 

Zadanie 2. Roczny Plan Wspomagania 
 

- Diagnoza potrzeb szkół i przedszkoli (IX - X.2014 r.) 
- Wybór tematów oferty doskonalenia z listy ORE 

- Opracowanie Rocznego Planu Wspomagania dla każdej szkoły/przedszkola  

- Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów, wykładów, konsultacji indywidualnych 

i grupowych w szkołach/przedszkolach (XI.2014 r. - III. 2015 r.) 
- Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na praktykę szkolną 

- Przygotowanie sprawozdania z RPW  

 

Roczny Plan Wspomagania (RPW) jest zbudowany na bazie jednej z ofert doskonalenia 

wypracowanych w ramach projektu systemowego ORE 
� Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji RPW, 

� Krótki opis diagnozy potrzeb, 

� Cel realizacji RPW, 

� Wskaźniki realizacji, 

� Role osób realizujących RPW i korzystających ze wsparcia 

� Zadania osób realizujących RPW oraz korzystających ze wsparcia 

� Harmonogram realizacji RPW 
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Oferty doskonalenia dostępne w projekcie 
 

� Oferta doskonalenia jest to opis rocznego procesu wspomagania rozwoju szkoły/przedszkola 

� Oferta doskonalenia jest podstawą do zbudowania w konkretnej szkole/przedszkolu 
szczegółowego rocznego planu wspomagania (wybranego aspektu pracy 

szkoły/przedszkola) opartego na wewnętrznej diagnozie potrzeb 

 
Tematy ofert doskonalenia wypracowane w ramach projektu systemowego ORE  

1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 

2. Ocenianie kształtujące 

3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 

4. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się 

5. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 

6. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej 

7. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła 

8. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? 

9.   Budowa koncepcji pracy szkoły 

10. Praca z uczniem młodszym 

11. Praca z uczniem zdolnym 

12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet 

14. Projekt edukacyjny  w szkole 

15. Współpraca ze środowiskiem lokalnym 

16. Rodzice są partnerami szkoły 

17. Nauczyciel 45+ 

18.  Szkoła promuje wartość edukacji 

19. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole 

20. Efektywna organizacja pracy zespołów  nauczycielskich 

21. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych 

22. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? 

23. Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną? 

24. Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły 

  

Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji (SORE) to specjalista zewnętrzny (spoza szkoły/ 

przedszkola) bezpośrednio współpracujący z placówką w ramach realizowanego w powiecie projektu. 

Jest odpowiedzialny za realizację rocznego planu wspomagania, zbudowanego na podstawie oferty 

doskonalenia wybranej przez szkołę / przedszkole. SORE wspiera szkołę i dyrektora, towarzysząc mu 

oraz służąc pomocą na kolejnych etapach realizacji planu wspomagania. 

Do zadań SORE należy: 
�  wsparcie  dyrektora i nauczycieli w pogłębieniu diagnozy potrzeb i określeniu priorytetowego 

obszaru rozwoju szkoły 

�  wsparcie  szkoły w przygotowaniu RPW w oparciu o jedną z ofert doskonalenia  

�  wsparcie szkoły we wdrażaniu nowych rozwiązań do praktyki zawodowej  nauczycieli 

(SORE m.in.. organizuje szkolenia, warsztaty, konsultacje, wykłady) 

�  pomoc nauczycielom we wdrażaniu do praktyki szkolnej nowych  umiejętności (konsultacje 

indywidualne i grupowe) 

�  przygotowanie sprawozdania   

 

Zadania ekspertów zewnętrznych 
� Współpraca z SORE w ramach realizacji RPW 

� Zapoznanie się ze specyficznymi potrzebami konkretnej szkoły/przedszkola  

� Przygotowanie i przeprowadzenie dostosowanych do potrzeb szkoły warsztatów i/lub innych 

form szkoleniowych zaplanowanych dla nauczycieli w ramach RPW (konsultacji, wykładów, 

itp.)  

 

 



 

9 
 

Zadania dyrektora szkoły 
 
Dyrektor: 
• Nadzoruje wszystkie działania. 

• W porozumieniu z radą pedagogiczną podejmuje ostateczne decyzje dotyczące działań                              

w ramach realizacji RPW. 

• Uczestniczy w spotkaniach, udostępnia potrzebne informacje, jest odpowiedzialny                             

za poinformowanie nauczycieli o szkoleniach i sposobach realizacji wsparcia. 

• Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleń, warsztatów, konsultacji 

metodycznych dla nauczycieli. 

• Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w zaplanowanych formach 

doskonalenia. 

• Podejmuje działania służące utrwalaniu i rozwijaniu przyjętych rozwiązań. 

• Korzysta z konsultacji indywidualnych z SORE w zależności od potrzeb. 

• Udziela niezbędnych informacji zwrotnych dotyczących realizacji RPW. 

 

Zadanie 3. Sieci współpracy i samokształcenia 
 
� Zorganizowanie 5 sieci współpracy i samokształcenia, w tym 1 dla dyrektorów (styczeń –

sierpień 2014-15)  

� Zaplanowanie tematyki pracy sieci 

� Spotkania uczestników sieci w grupach – średnio co 2 miesiące  

� Praca na platformie cyfrowej ORE w celu wymiany doświadczeń i samokształcenia            

 

Sieć współpracy i samokształcenia to zespół około 23 nauczycieli lub dyrektorów z różnych 

szkół/przedszkoli, którzy współpracują w zorganizowany sposób.  

Podstawowe cele sieci to: 
� dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, 

� nabywanie nowych umiejętności i wiedzy, 

� wspólne wykonywanie zadań, 

� zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami, 

� nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy. 

 

Tematyka sieci współpracy i samokształcenia wypracowanych w ramach projektu systemowego 
ORE 

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. 

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 szkolna absencją? – bezpieczeństwo w szkole. 

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

20. Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok II) – bezpieczny Internet.  
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Zadania platformy cyfrowej 
 
� Tworzenie społeczności użytkowników. 

� Gromadzenie informacji, filtrowanie i udostępnianie. 

� Wzajemne uczenie się i wspieranie. 

� Zarządzanie procesem wspomagania w szkołach /przedszkolach (diagnoza, tworzenie                        

i zarządzanie programami wsparcia, ewaluacja).  

� Zarządzanie pracami sieci współpracy (spotkania, forum dyskusyjne, blogi tematyczne, 

obsługa zadań).   

 

Rola i zadania  koordynatora sieci 
 
� Proponowanie inicjatyw, tematów spotkań i sposobów pracy. 

� Wspieranie aktywności i dzielenia się wiedzą  przez uczestników. 

� Zapewnianie bezpiecznej atmosfery do pracy. 

� Motywowanie uczestników do pracy w sieci. 

� Monitorowanie postępów pracy sieci. 

� Otwartość na propozycje i sugestie ze strony uczestników. 

� Wspieranie otwartości. 

� Organizowanie pracy sieci. 

 

Zadania ekspertów zewnętrznych 
 
� Rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych uczestników konkretnej sieci współpracy                                

i samokształcenia, zaproponowanie działań we współpracy z koordynatorem sieci. 

� Przygotowanie i prowadzenie wykładów, warsztatów lub innych form szkoleniowych 

zaplanowanych w planie pracy sieci. 

 
5. Charakterystyka szkół i przedszkoli biorących udział w projekcie 
 

5.1 Wykaz szkół i przedszkoli korzystających ze wsparcia w ramach projektu 
 

W roku szkolnym 2014/2015 w projekcie  „Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia 
nauczycieli z powiatu gołdapskiego” bierze udział 18 placówek edukacyjnych, w tym 3 przedszkola, 

9 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 1 Liceum Ogólnokształcące, 1 technikum, 1 Zasadnicza Szkoła  

Zawodowa. Zakwalifikowane do udziału w projekcie szkoły i przedszkola otrzymają wsparcie tylko 

raz. W każdej szkole i przedszkolu zostanie przeprowadzone wspomaganie w oparciu o ofertę 

doskonalenia zawartą w rocznych planach wspomagania (RPW). 

W roku szkolnym 2014/2015 swój udział w projekcie zadeklarowało 280 nauczycieli i 16 dyrektorów. 

72 nauczycieli i dyrektorów weźmie udział w pracach czterech sieci współpracy i samokształcenia. 

 

Tabela 6 Przedszkola i szkoły biorące udział w projekcie  

 

Lp 

 

Placówka oświatowa 

 

Adres 
 

JST 

1.  Przedszkole Samorządowe Nr 1                 

w Gołdapi 
Gołdap, ul. Jaćwieska 17 

Gmina Gołdap 

2.  Przedszkole Niepubliczne                           

„U Kubusia Puchatka” w Gołdapi 
Gołdap, ul. Wolności 4 

Miasto Gołdap 

3.   Przedszkole Niepubliczne  „Bajka” 

w Gołdapi  
Gołdap, Plac Zwycięstwa 16 

Miasto Gołdap 

4.  Szkoła Podstawowa Nr 1                         

z Oddziałami Integracyjnymi im. 

M. Kopernika w Gołdapi 

Gołdap, ul. Szkolna 4 

Gmina Gołdap 
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5.  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Gołdapi 

Gołdap, ul. 1 Maja 25 

Gmina Gołdap 

6.  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 

Tadeusza Kościuszki w Gołdapi 

Gołdap, ul. Tadeusza 

Kościuszki 25 Gmina Gołdap 

7.  Szkoła Podstawowa                            

w Galwieciach 
Galwiecie 18 

Gmina Gołdap 

8.  Szkoła Podstawowa w Pogorzeli Pogorzel 27 Gmina Gołdap 

9.  Szkoła Podstawowa w Boćwince Boćwinka 13 Gmina Gołdap 

10.  Szkoła Podstawowa im. M Kajki 

w Grabowie 
Grabowo 54 

Gmina Gołdap 

11.  Szkoła Podstawowa                              

w Dubeninkach 
Dubeninki, ul. Szkolna 1 

Gmina Dubeninki 

12.  Szkoła Podstawowa                          

w Żytkiejmach  
Żytkiejmy, Plac Wolności 

Gmina Dubeninki 

13.  Gimnazjum Nr1 im. Noblistów 

Polskich w Gołdapi 

Gołdap, ul. Tadeusza 

Kościuszki 30 

Gmina Gołdap 

14.  Samorządowe Gimnazjum w 

Grabowie 
Grabowo 54 

Gmina Gołdap 

15.  Gimnazjum w Dubeninkach Dubeninki, ul. Szkolna 1 Gmina Dubeninki 

16.  Liceum Ogólnokształcące im. 

Jana Pawła II w Gołdapi 

Gołdap, ul. Ks. Popiełuszki 

2 

Powiat Gołdap 

17.  Technikum w Zespole Szkół 

Zawodowych w Gołdapi 
Gołdap, ul. Jaćwieska 14 

Powiat Gołdap 

18.  Zasadnicza Szkoła Zawodowa  

Zespole Szkół Zawodowych                    

w  Gołdapi 

Gołdap, ul. Jaćwieska 14 

Powiat Gołdap 

 

 

5.2 Tematy oferty doskonalenia wybrane przez przedszkola i szkoły w powiecie 
gołdapskim 
Powiatowy Program Wspomagania (PPW) szkół/przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli  

zawiera informacje o wynikach diagnozy potrzeb i obszarach doskonalenia nauczycieli.  

W wyniku diagnozy w każdej szkole/przedszkolu sformułowano tematy ofert do realizacji, tematy 

pracy sieci, opracowano Roczne Plany Wspomagania (RPW). Diagnoza została przeprowadzona                  

we współpracy SORE z dyrektorami szkół/przedszkoli, radami pedagogicznymi i wybranymi z nich 

zespołami zadaniowymi. Diagnozę opracowano w wyniku : 

• wywiadu z dyrektorem, 

• spotkania z radą pedagogiczną i zespołem zadaniowym 

• warsztatu rozwojowo – diagnostycznego ukierunkowanego na identyfikację i weryfikację 

potrzeb szkoły/przedszkola w zakresie doskonalenia 

• pogłębionej diagnozy potrzeb szkoły i wybór priorytetowych obszarów do rozwoju 

• weryfikacji czynników utrudniających/wspomagających proces przewidywanych zmian, 

• spotkania podsumowującego. 

 

Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji dokonali analizy wewnętrznych dokumentów 

szkolnych/przedszkolnych, wniosków z ewaluacji wewnętrznych i zewnętrznych. Wywiady stanowiły 
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źródło informacji, których analiza pozwoliła zaplanować proces wsparcia szkół i przedszkoli                          

w okresie trwania projektu. 

Razem w procesie diagnozy przeprowadzono 16 spotkań z dyrektorami oraz 18 spotkań z radami 

pedagogicznymi, 18 warsztatów rozwojowo – diagnostycznych , podczas których wyłoniono obszary   

potrzeb w każdej szkole i przedszkolu. Na tej podstawie Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji 

współpracując z dyrektorami przedszkoli i szkół opracowali Roczne Plany Wspomagania (RPW), 

które zawierają: 

• Tematy ofert doskonalenia wypracowane w ramach projektu systemowego ORE, 

• Daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji RPW 

•  Krótki opis diagnozy potrzeb 

• Cele realizacji RPW 

• Wskaźniki realizacji 

• Role osób realizujących RPW i korzystających ze wsparcia 

• Zadania osób realizujących RPW oraz korzystających ze wsparcia 

• Harmonogram realizacji RPW 

 

Tabela 7. Tematy oferty doskonalenia wybrane przez przedszkola i szkoły w powiecie gołdapskim                             

w roku szkolnym 2014/2015 

 
Oferta doskonalenia Liczba szkół 

(przedszkoli) 

Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? 0 

Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 0 

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. 5 

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 4 

Nauczyciel 45+. 1 

Szkoła promuje wartość edukacji. 1 

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 1 

Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła. 1 

Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się. 0 

Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych. 0 

Budowa koncepcji pracy szkoły. 0 

Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? 1 

Ocenianie kształtujące 0 

Praca z uczniem zdolnym. 0 

Rodzice partnerami szkoły. 0 

Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet. 3 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole. 0 

Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich. 0 

Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej. 0 
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Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły. 0 

Praca z uczniem młodszym. 1 

Projekt edukacyjny w szkole. 0 

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym. 0 

Wykorzystywanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły. 1 

 
 

Wszystkie Roczne Plany Wspomagania (RPW) będą realizowane w przedszkolach i szkołach  

sukcesywnie od listopada 2014 r. do końca marca 2015 r. Każdy RPW obejmie 4 godziny wykładów, 

15 godzin warsztatów, 12 godzin konsultacji indywidualnych i grupowych. 

 Zajęcia warsztatowe, wykłady i konsultacje będą realizowane przez ekspertów, specjalistów  

z wybranej dziedziny, zgodnie z harmonogramem zajęć w konkretnej placówce. 

Działania w RPW będą poddawane systematycznemu monitorowaniu i modyfikowaniu w zależności 

od potrzeb wyrażanych przez rady pedagogiczne. W roku szkolnym 2014/2015 zostanie wdrożonych 

19 RPW w oparciu o 10 tematów, w tym 1 RPW w Gimnazjum Nr 1 w Gołdapi przełożone                            

do realizacji z ubiegłego roku szkolnego.  

 Analiza tematów wybranych w poszczególnych placówkach wskazuje na zróżnicowanie 

potrzeb związanych z doskonaleniem, a wybrana tematyka nie jest zależna od etapu edukacyjnego.  

 

Oczekiwane tematy szkoleń i konsultacji oraz oczekiwane zmiany w poszczególnych 
przedszkolach i szkołach w powiecie gołdapskim (dane zebrano na podstawie wszystkich RPW         

oraz informacji od Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji).   

 

1. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. 

 

Przedszkole Niepubliczne „Bajka” 

Przedszkole Niepubliczne „U Kubusia Puchatka” 

Szkoła Podstawowa w Galwieciach 
Gimnazjum Nr1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi 
Gimnazjum w Dubeninkach 

 

Przedszkole Niepubliczne „Bajka” 

Oczekiwane tematy szkoleń i konsultacji: 

- Aktywne metody pracy z dzieckiem w przedszkolu   

- Zabawy ruchowe  

- Tańce ludowe  

- Jak prowadzić doświadczenia i eksperymenty w edukacji przedszkolnej? 

 

Oczekiwane zmiany: 
- Nauczyciele potrafią motywować dzieci do nauki poprzez zabawy ruchowe. 

- Nauczyciele stosują figury taneczne. 

- Nauczyciele edukują wykorzystując eksperymenty. 

 

Przedszkole Niepubliczne  „U Kubusia Puchatka” 

Oczekiwane tematy szkoleń i konsultacji: 
- Aktywne metody pracy z dzieckiem w przedszkolu 

- Gry i zabawy matematyczne 

- Jak aktywizować nieśmiałe dzieci? 

- Taniec- aktywna metoda w pracy z dzieckiem 
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Oczekiwane zmiany: 
- Nauczyciele potrafią motywować dzieci do nauki poprzez gry i zabawy matematyczne. 

- Nauczyciele stosują metody włączające dzieci nieśmiałe do zabawy. 

- Nauczyciele stosują figury taneczne. 

 

Szkoła Podstawowa w Galwieciach 

Oczekiwane tematy szkoleń i konsultacji: 

- Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. 

- Motywowanie uczniów do nauki. 

- Nowoczesne metody nauczania. 

- Techniki efektywnego uczenia się i zapamiętywania. 

 

Oczekiwane zmiany: 

- Nauczyciele potrafią efektywnie motywować uczniów. 
- Nauczyciele wykorzystują skuteczne metody nauczania. 
- Nauczyciele znają i stosują techniki uczenia się. 

 

Gimnazjum Nr1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi 
 
Oczekiwane tematy szkoleń i konsultacji: 
- Efektywne metody motywujące. 

- Istota procesu uczenia się i osiąganie sukcesu edukacyjnego. 

- Indywidualizacja metod i technik motywacyjnych. 

- Umiejętność pracy z rodzicem. 

- Radzenie sobie z niepowodzeniami i wypaleniem zawodowym z uwzględnieniem metod 

relaksacyjnych. 

 

Oczekiwane zmiany: 

- Nauczyciele znają metody i techniki motywujące uczniów do pracy na zajęciach lekcyjnych. 

- Nauczyciele znają istotę  procesu uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów. 

-Nauczyciele wiedzą, jak dobierać techniki motywujące do indywidualnej strategii uczenia się.  

- Nauczyciele znają metody współpracy  z rodzicami. 

 

Gimnazjum w Dubeninkach 

Oczekiwane tematy szkoleń i konsultacji: 
- Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 

- Aktywne metody nauczania 

- Techniki efektywnego uczenia 

- Metody motywujące uczniów do nauki  

 

Oczekiwane zmiany: 
- Nauczyciele wykorzystują aktywne metody nauczania. 

- Nauczyciele znają techniki efektywnego uczenia się. 

- Nauczyciele stosują metody motywujące do nauki. 

 

2.   Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 
Szkoła Podstawowa w Boćwince 
Szkoła Podstawowa w Grabowie 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi 
Samorządowe Gimnazjum w Grabowie 
 

Szkoła Podstawowa w Boćwince 

Oczekiwane tematy szkoleń i konsultacji: 
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- Współczesne postrzeganie roli edukacji wśród uczniów i społeczeństwa. 

- Diagnozowanie sposobów uczenia się ucznia na różnych poziomach edukacyjnych. 

- Planowanie pracy zespołu nauczycieli z wykorzystaniem mocnych i słabych stron ucznia                              

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

- Indywidualizacja metod i form pracy na zajęciach z uwzględnieniem specjalnych potrzeb 

edukacyjnych uczniów. 

 

Oczekiwane zmiany: 

- Nauczyciele potrafią dokonać poprawnej diagnozy sposobów uczenia się ucznia na różnych 

poziomach edukacyjnych. 

-  Nauczyciele w sposób zaplanowany diagnozują mocne i słabe strony ucznia ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

- Indywidualizacja metod i form pracy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. 

- Nauczyciele posiadają wiedzę na temat  współczesnego postrzegania roli edukacji wśród uczniów                 

i społeczeństwa. 

 

Szkoła Podstawowa w Grabowie 

Oczekiwane tematy szkoleń i konsultacji: 

- Procesy uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów. 

- Metody i sposoby diagnozy mocnych i słabych stron ucznia, określenie jego poziom wiedzy                         

i umiejętności. 

- Planowanie działań zespołu nauczycieli dotyczących indywidualizacji procesu edukacji zgodnego                      

z programem nauczania. 

- Wdrażanie działań na podstawie wniosków z analizy wyników sprawdzianu szóstoklasisty za rok 

szkolny 2013/2014. 

 

Oczekiwane zmiany: 
- Nauczyciele posiadają wiedzę na temat procesów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych 

przez uczniów. 

- Nauczyciele w sposób zaplanowany diagnozują mocne i słabe strony ucznia, określają jego poziom 

wiedzy i umiejętności.  

- Nauczyciele realizują zadania dotyczące indywidualizacji procesu edukacji. 

- Nauczyciele w sposób zaplanowany wdrażają wnioski z analiz wyników sprawdzianu szóstoklasisty. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi 

Oczekiwane tematy szkoleń i konsultacji: 

- Jak efektywnie motywować dzieci do nauki i pobudzać ich kreatywność? 

- Rozpoznawanie mocnych i słabych stron ucznia. 

- Techniki uczenia się. 

 - Metody motywujące do nauki. 

 

Oczekiwane zmiany: 
- Nauczyciele potrafią rozpoznawać mocne i słabe strony ucznia. 

- Nauczyciele dobierają właściwe metody nauczania odpowiadające indywidualnym                          

potrzebom dziecka. 

- Nauczyciele stosują metody motywujące do nauki. 

 

Samorządowe Gimnazjum w Grabowie 

Oczekiwane tematy szkoleń i konsultacji: 

- Procesy uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych przez uczniów. 

- Metody i sposoby diagnozy mocnych i słabych stron ucznia, określanie jego poziom wiedzy                         

i umiejętności. 

- Planowanie działań zespołu nauczycieli dotyczących indywidualizacji procesu edukacji zgodnego                 

z programem nauczania. 
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- Planowanie wdrażania działań na podstawie wniosków z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego 

za rok szkolny 2013/2014. 

 

Oczekiwane zmiany: 
- Nauczyciele posiadają wiedzę na temat procesów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych 

przez uczniów. 

- Nauczyciele w sposób zaplanowany diagnozują mocne i słabe strony ucznia, określają jego poziom 

wiedzy i umiejętności.  

- Nauczyciele realizują zadania dotyczące indywidualizacji procesu edukacji. 

 - Nauczyciele w sposób zaplanowany wdrażają wnioski z analiz wyników egzaminu gimnazjalnego. 

 

3. Nauczyciel 45+. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kopernika w Gołdapi 

Oczekiwane tematy szkoleń i konsultacji: 

- Stres i wypalenie zawodowe 

-Technologie informacyjno – komunikacyjne - edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, tworzenie tekstów 

użytkowych.   

- Techniki emisji głosu.   

- Sposoby radzenia sobie ze stresem. 

 

Oczekiwane zmiany: 
- Nauczyciele posługują się technologią informacyjno-komunikacyjną. 

- Nauczyciele w odpowiedni sposób potrafią operować swoim głosem. 

- Nauczyciele znają i stosują sposoby radzenia sobie ze stresem.  

 

4. Szkoła promuje wartość edukacji. 
 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi 

Oczekiwane tematy szkoleń i konsultacji: 

- Formy promocji szkoły i sukcesów edukacyjnych uczniów w środowisku rodziców. 

- Konstruktywna komunikacja w kontaktach z rodzicem ucznia ze specjalnymi potrzebami  

edukacyjnymi. 

- Aktywizacja rodziców do współpracy ze szkołą. 

- Narzędzia niezbędne do ewaluacji działań szkoły w zakresie współpracy z rodzicami. 

 

Oczekiwane zmiany: 
- Nauczyciele znają różne formy promocji szkoły i sukcesów edukacyjnych uczniów w środowisku 

rodziców.   

- Nauczyciele znają zasady konstruktywnej  komunikacji w kontaktach z rodzicem ucznia                          

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

- Nauczyciele umiejętnie aktywizują rodziców do współpracy ze szkołą. 

- Nauczyciele opracowują i wykorzystują odpowiednie narzędzia niezbędne do ewaluacji działań 

szkoły w zakresie współpracy z rodzicami. 

 

5. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Szkoła Podstawowa w Dubeninkach 

 

Oczekiwane tematy szkoleń i konsultacji: 

- Autyzm. 

- Dziecko zagrożone niedostosowaniem społecznym. 

- Praca z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym, cz. I i II. 

- Praca z dzieckiem autystycznym, cz. I i II. 
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Oczekiwane zmiany: 
- Nauczyciele stosują poznane metody pracy z dzieckiem autystycznym. 

- Nauczyciele stosują metody i techniki wygaszania reakcji agresywnych u dzieci. 
 

6. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczne przedszkole 

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi 

Oczekiwane tematy szkoleń i konsultacji: 
- Zaburzenia emocjonalne u dzieci. 

- Praca z dzieckiem agresywnym. 

- Praca z dzieckiem nieśmiałym.  

- Wpływ massmediów na zachowanie dziecka.  

 

Oczekiwane zmiany: 
- Nauczyciele stosują metody i techniki w pracy z dzieckiem agresywnym. 
- Nauczyciele stosują metody i techniki w pracy z dzieckiem nieśmiałym. 
- Nauczyciele znają wpływ mass mediów na agresywne zachowania dziecka. 
 

7. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi 

 

Oczekiwane tematy szkoleń i konsultacji: 

 
- Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy zespołowej.  

- Wykorzystanie tabletów i odpowiednich do grup wiekowych aplikacji na zajęciach edukacyjnych. 

- Aranżacja przestrzeni edukacyjnej w sposób umożliwiający indywidualizację pracy na lekcji. 

- Optymalne wykorzystanie zasobów szkoły na zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem metod 

motywujących uczniów do uczenia się. 

 

Oczekiwane zmiany: 
- Nauczyciele potrafią zaaranżować przestrzeń edukacyjną w sposób umożliwiający indywidualizację 

pracy na lekcji. 

- Nauczyciele wykorzystują zasoby szkoły na zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem metod 

motywujących uczniów do uczenia się. 

- Nauczyciele posiadają kompetencje w zakresie pracy zespołowej. 

 - Nauczyciele wykorzystują tablety i odpowiednie do grup wiekowych aplikacje na zajęciach 

edukacyjnych. 

 

8. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet 

Szkoła Podstawowa w Pogorzeli 

Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi 

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi 

 

Szkoła Podstawowa w Pogorzeli 

Oczekiwane tematy szkoleń i konsultacji: 
- Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych. 

- Obsługa tablicy interaktywnej i urządzeń powiązanych. 

- Katalog przydatnych stron internetowych oraz programów edukacyjnych na lekcjach. 

- Podstawowe problemy systemowe. 
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Oczekiwane zmiany: 

 

- Nauczyciele obsługują tablicę interaktywną i urządzenia powiązane. 

- Nauczyciele umiejętnie korzystają z katalogu przydatnych stron internetowych oraz programów 

edukacyjnych na lekcjach. 

-  Nauczycieli wykorzystują TIK na zajęciach edukacyjnych. 

- Nauczyciele radzą sobie z podstawowymi problemami systemowymi. 

 

Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi 

Oczekiwane tematy szkoleń i konsultacji: 

 
- Lekcja pokazowa z wykorzystaniem TIK w scenariuszu zajęć dla przedmiotów ścisłych i dla 

przedmiotów humanistycznych. 

- Obsługa tablicy interaktywnej i urządzeń powiązanych.  

- Radzenie sobie z podstawowymi usterkami systemowymi. 

- Efektywna organizacja czasu pracy na zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem TIK. 

 

Oczekiwane zmiany: 
- Nauczyciele obsługują tablicę interaktywną i urządzenia powiązane. 

- Nauczyciele przygotowują i realizują zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem TIK (dostępnych 

programów edukacyjnych). 

- Nauczyciele radzą sobie z podstawowymi problemami systemowymi. 

- Nauczyciele efektywnie organizują czas pracy na zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem TIK. 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi 
 

Oczekiwane tematy szkoleń i konsultacji: 
- Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych 

- Wykorzystanie zasobów portalu Scholaris, cz. I i II. 

- Praca w Chmurze, cz. I i II.  

 

Oczekiwane zmiany: 

- Nauczyciele efektywnie wykorzystują zasoby portalu Scholaris. 

- Nauczyciele pracują w „Chmurze”. 

 

9. Praca z uczniem młodszym 

Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach 

 

Oczekiwane tematy szkoleń i konsultacji: 
- Współczesne postrzeganie roli edukacji wśród uczniów i społeczeństwa informacyjnego prawidłowej 

diagnozy sposobów uczenia się uczniów. 

- Metody i techniki pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia w grupach zróżnicowanych 

wiekowo. 

- Efektywna organizacja czasu pracy na zajęciach edukacyjnych w grupach zróżnicowanych wiekowo. 

 
Oczekiwane zmiany: 
- Nauczyciele posiadają wiedzę  w zakresie współczesnego postrzegania roli edukacji wśród uczniów i 

społeczeństwa. 

- Nauczyciele prawidłowo diagnozują indywidualne sposoby uczenia się uczniów. 

- Nauczyciele dobierają metody i techniki pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia                     

w grupach zróżnicowanych wiekowo. 

- Nauczyciele efektywnie organizują czas pracy na zajęciach edukacyjnych w grupach 
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zróżnicowanych wiekowo. 

 

10. Wykorzystywanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 

Gimnazjum Nr1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi 

 

Oczekiwane tematy szkoleń i konsultacji: 
- Koncepcja i istota EWD 

- Obsługa i możliwości kalkulatora EWD 

- Prawidłowa analiza wyników EWD oraz poprawne formułowanie wniosków 
- Praktyczne wykorzystanie wniosków z analizy EWD w planowaniu pracy szkoły 

 

Oczekiwane zmiany: 
 
- Nauczyciele znają i rozumieją koncepcję EWD. 

- Nauczyciele znają możliwości kalkulatora EWD. 

- Nauczyciele nabyli umiejętności obsługi kalkulatora EWD i analizowania otrzymanych wyników. 

- Nauczyciele posiadają wiedzę o praktycznym wykorzystaniu wniosków z analizy EWD                               

w planowaniu pracy szkoły. 

 

6. Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli 

  6.1 Charakterystyka sieci 

 

Sieci współpracy i samokształcenia to jeden z elementów zmodernizowanego systemu 

doskonalenia i wspomagania rozwoju szkół. Sieci przedmiotowe lub problemowe mogą być 

adresowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych oraz dyrektorów szkół. 

Dzięki sieciom mogą współpracować ze sobą nauczyciele z różnych szkół i przedszkoli,                         

m.in. wymieniać się doświadczeniami, wspólnie rozwiązywać problemy. 

Uczestnicy sieci biorą udział w spotkaniach, natomiast bieżący kontakt oraz gromadzenie zasobów 

umożliwi im platforma cyfrowa. Uczestnicy każdej sieci będą mieli możliwość udziału w szkoleniach 

prowadzonych przez ekspertów. 

Tematyka sieci współpracy i samokształcenia zastała wypracowana w ramach projektu systemowego 

ORE „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu 

szkół”. 

Na rok 2014/15 na podstawie diagnozy potrzeb nauczycieli wyłoniono trzy tematy sieci współpracy                

i samokształcenia dla nauczycieli: 

1. Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania.  
2. Nauczyciele pracują zespołowo.  
3. Problemy wychowawcze. 

oraz jeden temat sieci dyrektorów „Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły”. 

 
Pracami każdej sieci kieruje jej koordynator, który przygotowuje plan dziania sieci współpracy                       

i samokształcenia, organizuje spotkania, moderuje forum dyskusyjne na platformie cyfrowej, 

zamieszcza na platformie cyfrowej materiały samokształceniowe i inne zasoby edukacyjne 

nawiązujące do tematyki sieci. 

W ramach projektu systemowego ORE została przygotowana i udostępniona platforma informatyczna.  

 

6.2 Diagnoza potrzeb sieci współpracy i samokształcenia 

Sieć dyrektorów szkół i przedszkoli - Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły. 

Na spotkaniu organizacyjnym dyrektorzy szkół i przedszkoli powiatu gołdapskiego określili swoje 

oczekiwania dotyczące zarówno tematów sieci, jak i wymagań wobec eksperta prowadzącego zajęcia:  
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- coach, specjalista i praktyk. Formą pracy  najczęściej wskazywaną przez dyrektorów są warsztaty                          

i konsultacje grupowe.  

Uczestnicy sieci oczekują informacji na temat roli dyrektora jako pracodawcy ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na: 
- wyjaśnienie, co to jest technika prawodawcza, 
- rodzaje dokumentów prawa wewnątrzszkolnego: uchwały rady pedagogicznej, decyzje                    
i zarządzenia dyrektora szkoły, 
- różnice między decyzją a zarządzeniem, 
- sposób wprowadzania zmian do statutu szkoły, 
- zgodność z techniką prawodawczą przygotowanie decyzji dyrektora lub zarządzenia                        
w dowolnej sprawie, 
- zadania dyrektora w zakresie prawa pracy, 
- umowa o pracę, wypowiedzenie i świadectwo pracy,  
- kary kodeksowe dla pracowników,  
- kodeks pracy a Karta Nauczyciela. 

Dyrektorzy liczą również na wymianę doświadczeń w zakresie „trudnych” przypadków związanych                

z zatrudnieniem, zwalnianiem lub roszczeniami nauczycieli i innych pracowników. 

 

Sieć współpracy i samokształcenia humanistów szkół i przedszkoli w powiecie gołdapskim  - 
Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania. 
 
W trakcie pierwszego spotkania, po integracji uczestników sieci oraz rejestracji na platformie –

www.doskonaleniewsieci.pl, nauczyciele określili swoje oczekiwania dotyczące zagadnień, w zakresie 

których chcieliby zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności. Obejmują one przede wszystkim 

zagadnienia związane z zachęceniem uczniów do czytania poza klasą oraz kreowaniem szkoły jako 

miejsca kształtowania środowiska czytelniczego z uwzględnieniem: 

- wpływu nauczycieli różnych przedmiotów na postawy czytelnicze uczniów, 

- wykorzystania w promocji czytelnictwa audiobooków, tabletów, adaptacji teatralnych, 
filmów, multimediów, Internetu. 
Nauczyciele oczekują od innych uczestników i uczestniczek sieci wzajemnej współpracy                               
i przekazywania wiedzy na dany temat, wymiany doświadczeń i poglądów, ciekawych 
informacji, zaangażowania, porad, wsparcia, otwartości i chęci dyskutowania, ciekawych 
propozycji zajęć rozwijających umiejętności czytelnicze uczniów. Jako formę prowadzenia 
zajęć nauczyciele wskazali warsztaty i konsultacje grupowe.  
 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli szkół i przedszkoli w powiecie gołdapskim – 
Nauczyciele pracują zespołowo. 
 
W trakcie pierwszego spotkania, po integracji uczestników sieci oraz rejestracji na platformie –

www.doskonaleniewsieci.pl, nauczyciele określi swoje oczekiwania w zakresie wybranego tematu. 

Dotyczą one organizacji pracy zespołowej oraz komunikacji interpersonalnej ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

- korzyści i wad płynących z pracy zespołowej , 
- etapów procesu grupowego,  

- ról pełnionych przez poszczególnych członków grupy,     

- zasad konstruktywnej komunikacji w grupie, 

- rodzajów, przyczyn i sposobów rozwiązywania konfliktów grupowych.                                                                            

Jako formę prowadzenia zajęć nauczyciele wskazali warsztaty, konsultacje grupowe i indywidualne.  
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Sieć współpracy i samokształcenia szkół i przedszkoli w powiecie gołdapskim – Problemy 
wychowawcze 

W trakcie pierwszego spotkania, po integracji uczestników sieci oraz rejestracji na platformie –

www.doskonaleniewsieci.pl, nauczyciele określi swoje oczekiwania w zakresie wybranego tematu. 

Dotyczą one technik negocjacyjnych i mediacyjnych, podstaw prawnych interwencji kryzysowej, 

zasad postępowania z osobą przeżywającą kryzys oraz procedur interwencji kryzysowej. 

Jako formę prowadzenia zajęć nauczyciele wskazali warsztaty, konsultacje grupowe i indywidualne.  

7. Monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania PPW 
 
Monitorowanie realizacji projektu jest to ciągły proces zbierania informacji, systematyczne badanie, 

które opiera się na pytaniach: Czy projekt przebiega zgodnie z planem?, Czy udało się osiągać 

zamierzone cele i dokonać zmian? 

Monitorowanie projektu pozwoli ocenić postępy prowadzonych działań, zweryfikować informacje              

i podnieść skuteczność działań. Podstawą monitorowania Powiatowego Programu Wspomagania szkół 

i przedszkoli w powiecie  gołdapskim są Roczne Plany wspomagania konkretnej szkoły                           

i przedszkola oraz programy pracy 4 sieci współpracy i samokształcenia w danym roku szkolnym. 

Efektem monitorowania będzie informacja o zgodności działań z założeniami projektu powiatowego. 

Monitorowanie działań przeprowadzi specjalista do spraw PPW po zakończeniu realizacji RPW                           

w każdej szkole/przedszkolu. 

Wnioski zostaną sformułowane w oparciu o sprawozdania z realizacji Rocznych Planów 

Wspomagania, harmonogramu realizacji sieci współpracy i samokształcenia, listy obecności                             

na zajęciach, ankiety ewaluacyjne.  

Raport z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania w powiecie gołdapskim zostanie 

opracowany i przedstawiony po zakończeniu projektu „Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia 

nauczycieli z  powiatu gołdapskiego”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


