„W drodze do sukcesu”
Projekt realizowany przez Miasto Zielona Góra, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5
Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2013 r. – 31 lipca 2015

Cel projektu: podniesienie jakości funkcjonowania systemu
doskonalenia nauczycieli w 18 szkołach/przedszkolach w Zielonej
Górze poprzez stworzenie planów wspomagania szkół spójnych z ich
rozwojem w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

Uczestnicy projektu
W projekcie wzięło udział 500 nauczycieli, w tym 400 kobiet i 100 mężczyzn z
16 szkół i 2 przedszkoli z terenu Miasta Zielona Góra. Są to następujące
placówki:

przedszkola
1. Miejskie Przedszkole nr 37, ul. Węgierska 9, 65-941 Zielona Góra,
2. Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka”, ul. Zachodnia 61, 65-552
Zielona Góra,
szkoły podstawowe
1. Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Spawaczy 3d, 65-119 Zielona Góra.
2. Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Moniuszki 19, 65-409 Zielona Góra,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zielonogórska 5, 65-256 Zielona
Góra,
4. Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Jaskółcza 66, 65-518 Zielona Góra,
5. Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Wyspiańskiego 23, 65-186 Zielona Góra,
6. Szkoła Podstawowa nr 21, os. Pomorskie 13, 65-548 Zielona Góra,
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gimnazja
1. Gimnazjum nr 8, os. Pomorskie 13, 65-548 Zielona Góra,
2. Gimnazjum nr 2, ul. Św. Cyryla i Metodego 9, 65-533 Zielona Góra,
3. Gimnazjum nr 1, ul. Stefana Wyszyńskiego 101, 65-536 Zielona Góra,
4. Gimnazjum nr 3, ul. Świętej Kingi 1, 65-215 Zielona Góra,
5. Gimnazjum nr 7, ul. Zachodnia 63, 65-552 Zielona Góra.
szkoły ponadgimnazjalne
1. I Liceum Ogólnokształcące, ul. Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra,
2. VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Wyspiańskiego 21, 65-186 Zielona
Góra,
3. Technikum nr 3 przy Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Długa 5, 65-401
Zielona Góra,
4. Technikum nr 2 przy Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych,
ul. Staszica 2, 65-175 Zielona Góra,
5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 przy Zespole Szkół Elektronicznych i
Samochodowych, ul. Staszica 2, 65-175 Zielona Góra.
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Zadania w projekcie „W drodze do sukcesu”
ZADANIE 1. Przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w 16
szkołach i 2 przedszkolach na bazie dwóch ofert doskonalenia
opracowanych w ramach projektu systemowego ORE „System
doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym
wspomaganiu szkół”.
ZADANIE 2. Utworzenie przez Miasto Zielona Góra czterech
tematycznie różnych sieci współpracy i samokształcenia, których
założenia wypracowane zostały w ramach projektu systemowego ORE
„System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym
kompleksowym wspomaganiu szkół”.
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Zadanie 1 - Przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia

Etapy realizacji
• Etap I – Diagnoza potrzeb szkół/przedszkoli spójnych z ich

rozwojem
• Etap II – Doskonalenie pracy nauczycieli
• Etap III – Pomoc w przełożeniu nowych umiejętności nauczycieli
na szkolną praktykę
• Etap IV – Przygotowanie sprawozdania z rocznego planu

wspomagania
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Zadanie 1- Etap I
Wykaz realizowanych przez placówki oświatowe ofert doskonalenia
Oferta nr 1 „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” :

• Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze
• Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze
Oferta nr 3 „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” :
•
•
•
•
•
•
•

Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” w Zielonej Górze
Szkoła Podstawowa nr 21 w Zielonej Górze
Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze
Gimnazjum nr 3 w Zielonej Górze
Gimnazjum nr 8 w Zielonej Górze
I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze
VII Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze

Oferta nr 8 „Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?” :
• Szkoła Podstawowa nr 10 w Zielonej Górze
• Szkoła Podstawowa nr 11 w Zielonej Górze
• Gimnazjum nr 7 w Zielonej Górze
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Oferta nr 10 „ Praca z uczniem młodszym” :

• Szkoła Podstawowa nr 14 w Zielonej Górze
Oferta nr 11 „Praca z uczniem zdolnym” :
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Zielonej Górze

Oferta nr 16 „Rodzice są partnerami szkoły” :
• Gimnazjum nr 2 w Zielonej Górze
Oferta nr 21 „Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych” :
• Miejskie Przedszkole nr 37 w Zielonej Górze
• Technikum nr 2 w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2 w ZSEiS w Zielonej Górze.

Efektem pogłębionej diagnozy jest opracowanie 18 rocznych planów
wspomagania dla każdej jednostki oświatowej biorącej udział w
projekcie „W drodze do sukcesu”
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Zadanie 1- Etap II
• Drugim etapem realizacji wsparcia było przeprowadzenie
doskonalenia nauczycieli zgodnie z rocznym planem
wspomagania. Każda placówka zrealizowała siedem spotkań
grupowych, głównie warsztatowych po 4 godziny każde.
• Zajęcia zespołu nauczycieli odbywały się w grupach liczących ok.
20 osób Każde zajęcia szkoleniowe zostały dokładnie zaplanowane
i rozpisane pod kątem wiedzy i umiejętności, jaką chcieli przyswoić
nauczyciele.
• Zajęcia grupowe prowadzone były głównie przez ekspertów i
specjalistów zewnętrznych.
W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono łącznie 700 godzin
zajęć grupowych, w czasie których nauczyciele podnosili swoje
kompetencje w ramach wybranej oferty.
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Zadanie 1- Etap III
•

•

Kolejnym i najważniejszym etapem realizacji RPW było
przełożenie nabytej przez nauczycieli wiedzy oraz umiejętności na
praktykę szkolną. Polegało to głownie na wdrożeniu konkretnych,
wcześniej zaplanowanych działań w codziennej pracy nauczycieli.
Były to m.in.: warsztaty dla rodziców, zebrania otwarte, imprezy
integrujące, festyny, lekcje wychowawcze, spotkania zespołów
przedmiotowych.
Aby efekt doskonalenia został osiągnięty w optymalnym stopniu,
odbywały się również konsultacje indywidualne i grupowe. Stały
się one okazją do wymiany doświadczeń, przedyskutowania
swoich wątpliwości, wspólnego poszukiwania rozwiązań
pojawiających się problemów, oraz wzajemnego uczenia się.

Łącznie w 2014 roku w 18 placówkach oświatowych przeprowadzono
330 godzin konsultacji, w tym: 180 h konsultacji indywidualnych i 150 h
konsultacji grupowych.
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Zadanie 1- Etap IV

Na zakończenie pełnego cyklu doskonalenia szkolni organizatorzy rozwoju
edukacji przeprowadzili podsumowanie wdrożenia, sporządzili sprawozdanie
z realizacji rocznego programu wspomagania, które przedstawili dyrektorowi i
radzie pedagogicznej.
Wszystkie placówki edukacyjne biorące udział w projekcie „W drodze do
sukcesu” osiągnęły wskaźniki założone w RPW
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•

Uzyskane wskaźniki projektowe:
Ukończenie pełnego cykl doskonalenia przez 489 osób, w tym 391
nauczycielek i 98 nauczycieli (97,8 %);

•

Opracowanie 18 RPW;

•

Sporządzenie 18 sprawozdań z realizacji RPW;

•

Odsetek nauczycieli u których stwierdzono podniesienie kompetencji w
zakresie diagnozy potrzeb i efektów realizacji potrzeb szkół/przedszkoli
nauczycieli wyniósł 95 %;

Zadanie 2 – Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia
W roku szkolnym 2013/2014 funkcjonowały dwie tematyczne sieci współpracy
i samokształcenia:
•

„Promocja i budowanie wizerunku szkoły”

•

„Nauczyciele pracują zespołowo”.

W pracach sieci uczestniczyło 50 nauczycieli z różnych szkół i przedszkoli (25
osób w każdej z sieci), którzy w zorganizowany sposób współpracowali ze
sobą.
Członkowie sieci spotkali się 5 razy w roku szkolnym na zajęciach grupowych
trwających 4 godz. dydaktyczne. Prowadzone były głównie przez ekspertów
zewnętrznych i koordynatora sieci.

Między spotkaniami nauczyciele pracowali na platformie internetowej
udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji m.in. poprzez forum wymiany
doświadczeń i forum dyskusyjne.
Pracę w sieci ukończyło 48 nauczycieli (96 %).
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Wykaz realizowanych przez placówki oświatowe ofert
doskonalenia w roku szkolnym 2014/2015
Oferta nr 1 „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” :
• Gimnazjum nr 8
• VII Liceum Ogólnokształcące

- 1 grupa
- 2 grupy

Oferta nr 2 „Ocenianie kształtujące” :

• Gimnazjum nr 1

- 2 grupy

Oferta nr 3 „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” :
•
•

Szkoła Podstawowa nr 11
Szkoła Podstawowa nr 14

- 2 grupy
- 2 grupy

Oferta nr 4 „Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się” :
•
•
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Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” - 1 grupa
Szkoła Podstawowa nr 6
- 1 grupa

Oferta nr 7 „Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła”:
•
•
•
•
•

Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 7
I Liceum Ogólnokształcące
Technikum nr 2
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

- 2 grupy
- 1 grupa
- 2 grupy
- 1 grupa
- 1 grupa

Oferta nr 8 „Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?”:
• Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7
• Szkoła Podstawowa nr 21

- 1 grupa
- 1 grupa

Oferta nr 17 „Nauczyciel 45+”:
• Miejskie Przedszkole nr 37
• Technikum nr 3

- 1 grupa
- 1 grupa

Oferta nr 20 „Efektywna organizacja zespołów nauczycielskich”:
• Szkoła Podstawowa nr 10

- 2 grupy

Oferta nr 21 „Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych”:
• Gimnazjum nr 3

- 1 grupa

Realizowane sieci współpracy i samokształcenia w r. szkol. 2014/2015
Sieć nr 4 „Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły” – 1sieć/grupa
Sieć nr 13 „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów ?”– 1 sieć/grupa
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Dziękuję za uwagę !

Koordynator projektu „W drodze do sukcesu”

Biuro projektu
„W drodze do sukcesu”
Urząd Miasta Zielona Góra
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
ul. Zachodnia 63 a 65-552 Zielona Góra
Tel. 68 456 49 63
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