Podstawowe założenia reformy oraz umocowania prawne związane z nową rolą Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznych
Celem opracowanego projektu: „System doskonalenia nauczycieli oparty na
ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” jest przygotowanie zmian w zakresie
doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół. „Zgodnie z rekomendacjami wypracowanymi
przez ekspertów tego projektu, doskonalenie powinno być traktowane jako element
systemu wspomagania służącego szkole i polegającego m.in. na motywowaniu nauczycieli do
dalszego uczenia się w miejscu pracy, indywidualnie lub w grupie innych nauczycieli,
dostarczaniu odpowiedniej oferty szkoleń i ich organizowaniu. System wspomagania rozwoju
oświaty powinien zaś być silnie nakierowany na pracę ze szkołą, służyć wspieraniu jej
w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomagać
w rozwiązywaniu indywidualnych problemów”.
Nowy system doskonalenia nauczycieli powinien spełniać następujące warunki:
- być blisko szkoły, a więc funkcjonować w jej możliwie najbliższym otoczeniu;
- pracować na potrzeby szkoły, czyli dopasować ofertę i przebieg procesu doskonalenia do
aktualnych potrzeb konkretnej szkoły;
- towarzyszyć szkole w całym procesie doskonalenia, od diagnozy potrzeb po monitorowanie
efektów wprowadzonych zmian;
- wykorzystywać potencjał różnych instytucji, które świadczą usługi na rzecz doskonalenia
nauczycieli.
Podstawowe założenia przyjęte do nowego systemu:
1. Wspomaganie jest adresowane do przedszkola, szkoły i placówki, nie zaś wyłącznie do
poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor czy nauczyciele, co oznacza, że poprzez
doskonalenie nauczycieli, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne całościowo oddziałuje
na przedszkole, szkołę i placówkę, rozumianych jako złożony wieloaspektowy system
(organizację).
2. Wspomaganie pomaga w szkole w rozwiązywaniu problemów, a co za tym idzie nie
wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań. Oznacza to, że placówki systemu wspomagania muszą
uwzględniać podmiotową, autonomiczną rolę szkoły lub placówki i ściśle współpracować ze
szkołą lub placówką przy organizowaniu i realizacji wszelkich działań wspierających szkołę
lub placówkę.
3. Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej
specyficzne potrzeby. Punktem wyjścia wszelkich działań adresowanych do nauczycieli danej
szkoły powinna być rzetelna, angażująca społeczność szkolną diagnoza potrzeb
przeprowadzona przez dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki.
4. Wspomaganie jest procesem, czyli odchodzeniem od pojedynczych, incydentalnych form
pomocy, na rzecz długofalowych obejmujących cały proces wspomagania poczynając od
przeprowadzenia we współpracy z przedszkolem, szkołą lub placówką diagnozy ich potrzeb,
poprzez pomoc w realizacji zaplanowanych działań, towarzyszenie w trakcie wprowadzanej
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zmiany, aż po wspólną ocenę efektów i współpracę przy opracowaniu wniosków do dalszej
pracy przedszkola, szkoły lub placówki.
5. Ponadto w procesie wspomagania powinno się uwzględniać także efekty kształcenia,
w szczególności wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej szkoły lub placówki oraz wyniki
sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, a także dostosowywać działania do kierunków
polityki oświatowej państwa i wprowadzanych zmian w systemie oświaty.
Klamrą zamykającą te wytyczne nowego systemu wspomagania jest wykorzystywanie przez
system doskonalenia nauczycieli, potencjału różnych instytucji.

Projekt 3.5 POKL pn. „Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

