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WSTĘP

Jesteśmy  placówką  publiczną  wyspecjalizowaną  w  dziedzinie  organizacji 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, pracowników oświaty samorządowej, kadry 
kierowniczej oświaty.

Prowadzimy: 

• kursy doskonalące dla nauczycieli różnych specjalności 
• doskonalenie zawodowe dla kadry kierowniczej, nadzoru pedagogicznego, 

samorządowych pracowników oświaty 
• pomoc w zdobywaniu kwalifikacji pedagogicznych 
• informacje w zakresie awansu zawodowego nauczycieli  pomoc i konsultacje 

w upowszechnianiu nowych metod, środków i technik kształcenia 

Działania  podejmowane  przez  ODN  w  Łomży  były  oparte  o  zatwierdzony 
przez Marszałka Województwa Podlaskiego „Plan pracy ODN w Łomży na rok 2007” 
i obejmowały następujące obszary

Obszar 1.         Współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w 
opracowaniu priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Obszar 2          Współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie 
doradztwa metodycznego dla nauczycieli 

Obszar 3         Organizacja i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli

Obszar 5         Przygotowanie i realizacja programów doskonalenia dla dyrektorów 
szkół i placówek oraz pracowników organów nadzorujących i 
prowadzących szkoły i placówki w zakresie zarządzania oświatą 

Obszar 6        Organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego 
nauczycieli 

Obszar 7        Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń 
dla nauczycieli

Obszar 8.       Wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie 
samokształcenia i doskonalenia nauczycieli

Obszar 9.        Współpraca ze szkołami wyższymi, placówkami doskonalenia 
nauczycieli, bibliotekami i innymi placówkami oświatowymi 

Prace  koncepcyjne  uwzględniały  priorytety  Ministra  Edukacji  Narodowe  i 
Podlaskiego  Kuratora  Oświaty  oraz  diagnozę  potrzeb  edukacyjnych  środowiska 
oświatowego,  doprowadziły  do  stworzenia  oferty  różnorodnych  metodycznie, 
merytorycznie i organizacyjnie form doskonalenia.
Informacje o proponowanych formach doskonalenia upowszechnialiśmy poprzez:

 informator „Formy Doskonalenia Nauczycieli” styczeń – czerwiec 2007
 informator „Formy Doskonalenia Nauczycieli” wrzesień – grudzień 2007
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 witrynę ODN-u www.odn.4lomza.pl

Od roku 2005 Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli jest placówką akredytowaną 
przez podlaskiego Kuratora Oświaty – Decyzja nr NP. 4431/4/05

Obszar 1. Współpraca z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w 
opracowaniu  priorytetów  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  w 
województwie

Podjęte działania i sposoby realizacji
1. Udział  w  pracach  Zespołu  ds.  Diagnozy  Potrzeb  Nauczycieli  Województwa 

Podlaskiego w Zakresie Doskonalenia Zawodowego nauczycieli  – powołanego 
przez Podlaskiego Kuratora Oświaty (J. Arcimowicz, M. M. Ferenc):
• opracowanie  narzędzi  do  rozpoznawania  potrzeb  i  oczekiwań  dyrektorów 

szkół  i nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych,
• analiza  zebranego  materiału  –  opracowanie  raportu  diagnostycznego  i 

wniosków  końcowych  –  wskazanie  priorytetów  kierunków  doskonalenia 
nauczycieli.

2. Pozyskiwanie  dodatkowych  informacji  o  potrzebach  w  zakresie  doskonalenia 
umiejętności zawodowych od dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz od 
nauczycieli  uczestniczących  w  szkoleniach  organizowanych  przez  ODN  (cały 
zespół konsultantów):
• przeprowadzenie ewaluacji odroczonej wśród grupy dyrektorów i nauczycieli 

uczestniczących w szkoleniach,
• zebranie informacji o potrzebach i oczekiwaniach dyrektorów i nauczycieli w 

zakresie  doskonalenia  zawodowego  w  trakcie  „Forum  dyrektorów”  i 
konferencji rejonowych,

• systematyczne  zbieranie  informacji  zwrotnej  na  temat  szkoleń 
organizowanych  
dla oświatowej kadry kierowniczej i nauczycieli,

• systematyczna analiza potrzeb szkoleniowych oraz opinii i ocen wyrażanych 
przez uczestników szkoleń w arkuszach ewaluacyjnych.

3. Analiza zgłaszanych potrzeb i oczekiwań dyrektorów i nauczycieli w kontekście 
planowania oferty programowej placówki (cały zespól konsultantów).

4. Uwzględnienie  w  ofercie  programowej  wniosków  wynikających  (cały  zespól 
konsultantów):
• z raportu Podlaskiego Kuratorium Oświaty dotyczącego potrzeb i oczekiwań 

dyrektorów i nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego,
• z ewaluacji odroczonej wybranych form doskonalenia,
• z prowadzonej diagnozy potrzeb w trakcie realizowanych form doskonalenia,
• z ewaluacji prowadzonych szkoleń,
• z ocen i analiz prowadzonych przez nadzór zewnętrzny.

5. Analiza priorytetów MEN i  Podlaskiego Kuratora Oświaty  odnoszących się  do 
placówek doskonalenia nauczycieli  i  uwzględnienie ich w ofercie programowej 
placówki (cały zespól konsultantów).
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6. Współpraca z dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Łomży 
oraz  dyrektorami  wydziałów  katechetycznych  w  zakresie  propozycji  form 
doskonalenia  nauczycieli  religii  i  opracowanie  priorytetów  doskonalenia 
zawodowego katechetów (E. Osewska).

7. Wykorzystanie  informacji  zawartych  na  stronach  internetowych  MEN,  CKE, 
CODN,  OKE,  UKSW,  KUL,  KULeuven,  stowarzyszeń,  wydziałów 
katechetycznych do planowania oferty szkoleniowej dla nauczycieli (E. Osewska, 
D. Dąbrowska).

8. Analiza  wyników  egzaminów  zawodowych  przeprowadzonych  w  2006  r., 
sporządzenie  mapy  kierunków  kształcenia  zawodowego  i  przygotowania 
nauczycieli przedmiotów zawodowych (H. Sutyniec). 

9. Udział w pracach zespołu ds. organizacji procesu doskonalenia i dokształcania 
(D. Momot).

Podsumowanie
Współpraca konsultantów ODN z organem sprawującym nadzór pedagogiczny 

w  opracowaniu  priorytetów  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  układała  się 
bardzo  dobrze.  Dzięki  wspólnym  działaniom  powstał  m.  in.  raport  precyzujący 
potrzeby  nauczycieli  województwa  podlaskiego  w  zakresie  doskonalenia 
zawodowego, co umożliwiło trafniejsze zaprojektowanie oferty szkoleniowej ODN. 

Obszar 2 Współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w 
zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli 

Podjęte działania i sposoby realizacji
1. Organizacja i prowadzenie zajęć z metodyki przedmiotowej, wychowania i opieki 

dla nauczycieli różnych specjalności oraz typów szkół (D. Lasek, D. Dąbrowska, 
J.  Szkop,  M.  M.  Ferenc,  D.  Momot,  E.  Osewska,  B.  Zgrzywa,  D.  Kozioł,  H. 
Waszkiewicz,  M. Rafalska).

2. Udzielanie  konsultacji  indywidualnych  w  zakresie  projektowania  i  realizacji 
procesu dydaktycznego, wychowawczego i opieki (cały zespół konsultantów).

Podsumowanie 

W związku z faktem, iż nie powołano w mieście Łomża zespołu doradców 
metodycznych dla nauczycieli, konsultanci  w swoich działaniach realizowali zadania 
również z zakresu doradztwa metodycznego. Wspierali nauczycieli w wykonywaniu 
ich obowiązków zawodowych.

_________________________________________________________________
Sprawozdanie z działalności ODN w Łomży w 2007 r.                                   strona 5



Obszar 3 Organizacja  i  prowadzenie  doradztwa  metodycznego  dla 
nauczycieli 

Podjęte działania i sposoby realizacji
I. Organizacja i przeprowadzenie następujących form szkoleniowych  

1. Konferencji:
• przedmiotowo  –  metodycznych  dla  dyrektorów  szkół  i  nauczycieli  w 

rejonach: Kolno, Wysokie Mazowieckie, Zamrów, Łomża (J. Arcimowicz, 
M. M. Ferenc,  D. Lasek, H. Waszkiewicz, B. Zgrzywa, L. Żelechowski),

• dla  nauczycieli  Wiejskich  Ośrodków  Edukacji  Przedszkolnej  w  ramach 
partnerstwa   w  projekcie  EFS  „Potrzeby  edukacyjne  dzieci  w  wieku 
przedszkolnym”  (M. M. Ferenc),

• dla dyrektorów szkół „Fundusze europejskie” (M. Rafalska),
• dla nauczycieli różnych typów szkół „Przygotowanie szkolnych projektów 

edukacyjnych” (M. Rafalska),
• dla nauczycieli „Razem dla rozwoju” – Kijów (M. Rafalska),
• dla  polonistów  pracujących  w  gimnazjach  i  polonistów  szkół 

ponadgimnazjalnych  (dwie  konferencje)  „Odbiór  tekstów  literackich  w 
kontekście współczesnych przemian kulturowych” (D. Dąbrowska),

• dla  nauczycieli  edukacji  elementarne  „Wykorzystanie  gier  i  zabaw  w 
edukacji elementarnej” (D. Lasek),

• dla historyków i nauczycieli wiedzy o społeczeństwie „Najnowsza historia 
Polski” (B. Zgrzywa),

• cykliczne  spotkania przedmiotowo – metodycznych dla katechetów 
(E. Osewska),

• dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (H. Sutyniec).
2. Forum dyrektorów szkół i placówek oświatowych (J. Arcimowicz):

• „Samoocena pracy szkoły w wybranych obszarach realizowanych zadań”,
• „Jak pracować z radą pedagogiczną”.

3. Sejmik  Samorządów  Uczniowskich  „Kultura  słowa  i  odpowiedzialność  za 
słowo”  (M. M. Ferenc).

II. Organizacja seminarium „Ocenianie i egzaminowanie w praktyce szkolnej”:

• grupa ogólna (M. M. Ferenc),
• grupa matematyczno – przyrodnicza (J. Szkop),
• grupa katechetyczna (E. Osewska).

III. Udzielanie konsultacji indywidualnych dyrektorom szkół/placówek oświatowych 

i nauczycielom (cały zespół konsultantów).

Podsumowanie
Konsultanci  ODN  podejmowali  szereg  różnorodnych  działań  w  zakresie 
organizacji   i  prowadzenia  doradztwa  metodycznego  dla  nauczycieli.  Wyżej 
wymienione realizowane przedsięwzięcia miały na celu  pomoc nauczycielom w 
zakresie  projektowania  i  realizacji  zadań  dydaktycznych,  wychowawczych  i 
opiekuńczych.
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Obszar 5  Przygotowanie  i  realizacja  programów  doskonalenia  dla 
dyrektorów  szkół  i  placówek  oraz  pracowników  organów 
nadzorujących  i  prowadzących  szkoły  i  placówki  w  zakresie 
zarządzania oświatą 

Priorytetowymi kierunkami pracy z oświatową kadra kierowniczą były:
• prawo oświatowe

• prawo wewnątrzszkolne

• zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej  wynikające z Rozporządzenia 
MEN z  15 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania 
nadzoru pedagogicznego(…)

• projektowanie pracy szkoły/placówki oświatowej

• badanie  efektów  realizowanych  zadań  we  wszystkich  obszarach  pracy 
szkoły/placówki oświatowej

W  ofercie  kierowanej  do  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych  wystąpiły 
wszystkie formy szkoleniowe – kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące, warsztaty, 
konferencje,  forum dyskusyjne, konsultacje grupowe i indywidualne:

• kursy kwalifikacyjne – zakończono 11 edycje kursu kwalifikacyjnego z zakresu 
organizacji i zarządzania oświata – 192 godziny, 34 uczestników i rozpoczęto 
zajęcia z kolejną grupą – realizując do końca grudnia 52 godziny dydaktyczne;

• kursy  doskonalące  –  (  od  36  do  24  godzin  )  –  zorganizowano  5  kursów 
doskonalących  –  103  godziny  dydaktyczne  w  których  uczestniczyło  134 
dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych.  Szczególnym  zainteresowaniem 
cieszyły  się  tematy:   „Ocena  pracy  nauczyciela”,  „  samoocena  pracy 
szkoły/placówki oświatowej”, „Budowanie systemu osiągnięć uczniów”;

• warsztaty – ( od 10 do 16 godzin ) – w zorganizowanych 7 warsztatach – 84 
godziny  dydaktyczne  –  uczestniczyło  142  dyrektorów  szkół  i  placówek 
oświatowych.  Realizowane  tematy  dotyczyły:  prawa  oświatowego,  prawa 
wewnątrzszkolnego,  hospitacji,  rocznego  planu  sprawowania  nadzoru 
pedagogicznego oraz wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;

• konferencje – tradycyjną formą inaugurującą nowy rok szkolny były sierpniowe 
konferencje rejonowe dyrektorów szkół i placówek oświatowych. W bieżącym 
roku na spotkaniach z dyrektorami został omówiony temat – „ Jak wykorzystać 
wnioski  z  podsumowania  pracy  szkoły  w  minionym  roku  szkolnym  w 
planowaniu zadań na rok szkolny 2007/2008”. Spotkania w rejonach stwarzają 
możliwość  zebrania  potrzeb  i  oczekiwań  kadry  kierowniczej  w  zakresie 
doskonalenia  umiejętności  zawodowych,  prezentacji  oferty  programowej 
placówki oraz przekazania komunikatów i bieżących informacji;
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• forum  dyskusyjne  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych  –  stało  się 
płaszczyzną wymiany doświadczeń,  popularyzacji  nowatorskich  rozwiązań i 
promocji  szkół.  Ta  forma  pracy  z  kadrą  kierowniczą  cieszy  się  dużym 
zainteresowaniem. W 2007 roku odbyły się dwa spotkania  z  udziałem 97 
dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych.  Dyskusji  poddano  następujące 
tematy „ Samoocena pracy szkoły/placówki oświatowej”, oraz „ Jak pracować 
z radą pedagogiczną”;

• konsultacje indywidualne i grupowe -  duża grupa dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych  zwróciła  się  z  prośba o konsultacje  indywidualne.  Najczęściej 
dotyczyły  one:  struktury  i  zasad  opracowywania  rocznego  planu  nadzoru 
pedagogicznego,  kryteriów  oceny  pracy  nauczycieli,  planowania  i 
dokumentowania  hospitacji,  badania  wybranych  obszarów  pracy  szkoły  . 
Spotkania  na  konsultacjach  stają  się  źródłem  informacji  niezbędnym  przy 
planowaniu oferty programowej kierowanej do oświatowej kadry kierowniczej;

• wspieranie  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych  w  zakresie 
przygotowania  do  pracy  liderów  szkolnych  zespołów  zadaniowych  -   na 
prośbę  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych  podjęto  szereg  działań 
przygotowujących  do pracy liderów zespołów zadaniowych.  Zorganizowano 
cykl warsztatów w których uczestniczyli dyrektorzy szkół  i liderzy zespołów, 
np.:  „  Planowanie,  organizowanie  i  dokumentowanie  wewnątrzszkolnego 
doskonalenia nauczycieli”, „ Samoocena pracy szkoły”, „ Budowanie systemu 
badania  osiągnięć  uczniów”.  Praca  z  liderami  zespołów  zadaniowych 
kontynuowana jest w formie cyklicznych spotkań warsztatowych;

• dyrektorzy  szkół  i  placówek  oświatowych  wysoko  oceniają  przydatność 
pakietów  materiałów  szkoleniowych  przygotowywanych  do  każdej 
organizowanej  formy,  min.  „  Struktura  i  zasady  opracowywania  rocznego 
planu nadzoru pedagogicznego”, „ Samoocena pracy szkoły”,  „ Planowanie, 
organizowanie  i  dokumentowanie  hospitacji”,  „  Jak  pracować  z  radą 
pedagogiczną”, „ System oceny pracy nauczyciela”. Efekty przyniosły również 
działania  poprawiające  jakość  materiałów  powarsztatowych 
wypracowywanych  w  grupach  zadaniowych  przez  uczestników  szkoleń. 
Sprawniej  działały  zespoły  redakcyjne,  część  materiałów  wypracowano  w 
formie elektronicznej; 

Podsumowanie:
Z  analizy  realizowanych  zadań  w  2007  roku,  zmian  w  prawie  oświatowym  , 

zebranych  potrzeb  i  oczekiwań  kadry  kierowniczej  w  zakresie  doskonalenia 
umiejętności zawodowych wyraźnie wynika potrzeba dalszego pogłębiania wiedzy i 
umiejętności  dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie:

• znajomości i stosowania prawa oświatowego;

• sprawowania nadzoru pedagogicznego;
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• projektowania pracy szkoły/placówki;

• dokumentowania pracy szkoły;

• badania  efektów  realizowanych  zadań  w  poszczególnych  obszarach  pracy 
szkoły;

• wykorzystania  samooceny  ucznia,  nauczyciela,  dyrektora  w  podnoszeniu 
efektów pracy szkoły.

Obszar 6 Organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego 
nauczycieli

Podjęte działania i sposoby realizacji:
1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży zorganizował  w roku 2007 szereg 

warsztatów z zakresu awansu zawodowego nauczycieli.  Szkolenia organizowane 
były  dla czterech grup  : 

- nauczycieli stażystów
- nauczycieli kontraktowych
- nauczycieli mianowanych
- opiekunów stażu.

Uczestnicy  poznali  procedury  awansu  zawodowego  i  wymagania  dotyczące 
opracowania  dokumentacji   .   Kształtowali  umiejętność  planowania  zadań  na 
okres stażu.  Dodatkowo nauczyciele  stażyści   i  kontraktowi   zapoznali  się  ze 
sposobami prezentacji  dorobku zawodowego przed komisją  kwalifikacyjną  lub 
egzaminacyjną.  Nauczyciele mianowani  rozwijali umiejętność oceny własnego 
dorobku zawodowego  oraz prezentowania go w formie sprawozdania lub opisu i 
analizy. 
Opiekunowie  stażu  dodatkowo  mieli  okazję  poznać  zagadnienia  z  zakresu 
metodyki  pracy z dorosłymi  oraz zasady sporządzania projektu oceny dorobku 
zawodowego  nauczycieli . 
ODN   w  Łomży  zorganizował  również  dla  dyrektorów,  przedstawicieli 
samorządów oraz  ekspertów warsztaty dotyczące ogólnej problematyki  awansu 
zawodowego nauczycieli. 
Szkolenia  te  prowadzili  konsultanci  ODN  i  eksperci  komisji  kwalifikacyjnych  i 
egzaminacyjnych:  Zbigniew Ciborowski,  Dorota Kozioł, Joanna Szkop. 

2. W ramach wszystkich  szkoleń  dla kadry kierowniczej oświaty  organizowanych 
przez  konsultanta  ODN  Janinę  Arcimowicz  dyrektorzy  szkół  i  placówek 
oświatowych uczyli się jak wspierać rozwój zawodowy nauczycieli.  
Zagadnienia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli  były realizowane także 
w ramach kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. 

3.  Wszystkie szkolenia organizowane przez ODN w  Łomży miały na celu  rozwijanie 
umiejętności   zawodowych  nauczycieli  ,  co  miało  bezpośredni  wpływ  na 
uzyskiwanie przez nich  kolejnych stopni awansu zawodowego. 

4. W ramach indywidualnych konsultacji  udzielano także wsparcia nauczycielom:  w 
pisaniu planów rozwoju zawodowego, porządkowaniu dokumentacji. 
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5. ODN w Łomży wielokrotnie umożliwiał  nauczycielom  publikację opracowanych 
przez  nich  materiałów  metodycznych  i  dydaktycznych  na  stronie  internetowej 
ośrodka.    Poprzez  to  nauczyciele  mogli   podzielić   się  swoją  wiedzą  i 
umiejętnościami  z  innymi  nauczycielami,  co  jest  jedną  z  podstawowych  form 
spełnienia wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Podsumowanie:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży systematycznie wspiera nauczycieli w 
ich  rozwoju  i   pomaga  w  uzyskiwaniu  kolejnych  stopni  awansu  zawodowego. 
Podejmowane  w  tym  zakresie  działania  miały  różnorodną  formę.  Organizowane 
szkolenia  były  wysoko  oceniane  przez  uczestników.  Z  informacji  uzyskanych  z 
Oddziału  Kuratorium  Oświaty  w  Łomży  wynika,  że  nauczyciele  przedkładają 
prawidłowo skompletowaną dokumentację i  dobrze są przygotowani  do rozmów z 
komisjami kwalifikacyjnymi  i egzaminacyjnymi.

Obszar7.  Organizowanie  różnorodnych  form  współpracy  i  wymiany 
doświadczeń dla nauczycieli

Podjęte działania i sposoby realizacji
1. Organizowanie  i  prowadzenie  kursów  kwalifikacyjnych,  kursów 

doskonalących,  warsztatów,  szkolenia  rad  pedagogicznych  (wszyscy 
konsultanci)

2. Wsparcie metodyczne Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii 
Diecezjalnej  w Łomży oraz  pomoc w organizacji  i  prowadzenie konferencji 
katechetycznej  nt.  Głównych  kierunków pracy  w danym roku szkolnym (E. 
Osewska)

3. Opracowanie we współpracy z wizytatorem ds. szkolnictwa zawodowego K. 
Borawskim  programu  doskonalenia  dla  szkolnictwa  zawodowego
 i pedagogów poradni psychologiczno-pedagogicznych (H. Sutyniec)

4. Wystawa publikacji WSiP dotyczących szkolnictwa zawodowego. Prezentacja 
opracowań dydaktycznych wspierających proces dydaktyczny w przedmiotach 
zawodowych (H. Sutyniec)

5. Cykliczne warsztaty w ramach spotkań z wydawnictwami: WSiP, Juka, Nowa 
Era, (D. Lasek, J. Szkop, B. Zgrzywa, D. Kozioł)

6. Opracowanie i prowadzenie strony internetowej z materiałami dydaktycznymi 
dla nauczycieli (W. Sidor, Z. Ciborowski)

7. Powołanie zespołu nauczycieli polonistów ze szkół podstawowych i gimnazjów 
oraz  koordynacja  prac  nad  opracowaniem  materiałów  dotyczących 
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diagnozowania  kompetencji  polonistycznych.  Zamieszczenie  wytworów  na 
witrynie internetowej (D. Dąbrowska i J. Szkop)

8. Wspomaganie  członków  Klubu  Młodego  Nauczyciela  ZNP  szkoleniem
i  systematycznymi  konsultacjami  w  zakresie  kształtowania  własnego 
warsztatu  pracy  oraz  kreowania  rozwoju  zawodowego.  (Z.  Ciborowski,  M. 
Ferenc, J.Szkop)

Podsumowanie
Formy  współpracy  i  wymiany  dla  nauczycieli,  które  podjęto  w  2007  roku 

wynikały zarówno z wcześniejszego rozeznania potrzeb i możliwości, jak i z bieżącej 
obserwacji popularności tych działań. Konsultanci w aktywny sposób współpracowali 
z  instytucjami,  które  wyrażały  taką  gotowość:  wydawnictwa  i  stowarzyszenia 
nauczycieli, miejscową Kurię oraz związek zawodowy. Szkolenia przeprowadzone w 
ośrodku obejmowały większość możliwych form organizacyjnych, nie doszło jeszcze 
do realizacji e-learning`u.

Obszar  8  Wspieranie  nowatorskich  inicjatyw  nauczycieli  oraz  wspomaganie 
samokształcenia i doskonalenia nauczycieli. 

Podjęte działania, sposoby realizacji
1. Partnerstwo w realizacji projektów finansowanych przez podmioty zewnętrzne

• Organizacja kursów i wizyt  studyjnych przeznaczonych na międzynarodową 
wymianę  doświadczeń  dotyczących  edukacji  obywatelskiej  i  aktywizacji 
społeczeństw lokalnych poprzez szkoły w ramach Programu Study Tours to 
Poland Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, wdrażanego w partnerstwie ze 
Społeczno-  Oświatowym  Stowarzyszeniem  Pomocy  Pokrzywdzonym  i 
Niepełnosprawnym„Edukator” (M. Rafalska)

• Koordynowanie  projektu  „Przyjazna  Szkoła”  w  województwie  podlaskim, 
nadzorowanie i pomoc w realizacji projektów rozwojowych we współpracy ze 
Stowarzyszeniem “Przyjazna Szkoła” (M. Rafalska)

• Koordynowanie projektu „Wiejski Ośrodek Edukacji Przedszkolnej szansą na 
harmonijny  rozwój  dzieci”  realizowanego  w  partnerstwie  ze  Społeczno- 
Oświatowym  Stowarzyszeniem  Pomocy  Pokrzywdzonym  i 
Niepełnosprawnym„Edukator” z funduszy EFS (M. Ferenc)

• Koordynowanie programu „Szkoła z klasą” – „Nauczyciel z klasą”, „Uczeń z 
klasą” wdrażanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (M. Rafalska)

• Organizacja  Sejmiku  Samorządów  Uczniowskich  łomżyńskich  gimnazjów: 
przygotowanie  programu,  regulaminu  uczestnictwa  i  materiałów  oraz 
prowadzenie zajęć z przedstawicielami szkół (M. Rafalska, M. Ferenc)
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• Udział w pracach powołanego przez Kuratora Oświaty w Białymstoku Zespołu 
ds.  Diagnozy  Potrzeb  Nauczycieli  Województwa  Podlaskiego  w  Zakresie 
Doskonalenia Zawodowego (J. Arcimowicz, M. Ferenc)

2. Organizacja konferencji tematycznych i spotkań cyklicznych

• Konsultacje  tematyczne  grupowe  w  ramach  grupy  wsparcia  dla  nowo 
powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych (J. Arcimowicz)

• Forum  dyskusyjne  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych  nt. 
„Samoocena pracy szkoły w obszarach realizowanych zadań” i „Jak pracować 
z radą pedagogiczną” (J. Arcimowicz)

• Forum Doskonalenia Nauczycieli Przedszkoli- cykl warsztatów (M. Ferenc)

• Forum Doskonalenia Nauczycieli Zainteresowanych Pedagogiką C. Freineta- 
cykl spotkań (M. Ferenc)

• Prezentacja  doświadczeń  i  badań  Centralnej  i  Okręgowej  Komisji 
Egzaminacyjnej  oraz  Polskiego  Towarzystwa  Diagnostyki  Edukacyjnej- 
seminarium w grupach przedmiotowych (M. Ferenc, E. Osewksa, J. Szkop))

3. Udział w pracach różnorodnych komisji i zespołów oceniających

• Praca w charakterze eksperta oceniającego wnioski szkół do konkursów KO 
na zajęcia pozalekcyjne i wycieczki patriotyczne (M. Rafalska)

• Praca  w  charakterze  eksperta  w  programie  UNDP  Ukraina/Krym 
„Podwyższenie poziomu tolerancji i nauczania praw człowieka poprzez system 
oświaty”  finansowanego  przez  Ministerstwo  Spraw  Zagranicznych  (M. 
Rafalska)

• Udział  w  pracach  Wojewódzkiej  Komisji  Konkursu  MEN  „Sejm  Dzieci
i Młodzieży”, recenzja i ocena prac konkursowych, przygotowanie dokumentacji 
dla Kuratorium Oświaty (M. Ferenc)

• Sprawdzanie i wyłanianie zwycięskich prac na etapie wojewódzkim w 
ogólnopolskim konkursie „Europa w szkole” (M. Rafalska, J. Szkop, M. 
Ferenc)

4. Konsultacje i opieka merytoryczno-pedagogiczna w procesie tworzenia przez 
nauczycieli autorskich materiałów

• Wspieranie  szkół  w   tworzeniu  projektów edukacyjnych   i  wniosków o  ich 
finansowanie (M. Rafalska)
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• Przygotowanie  chętnych  nauczycieli  do  opracowania,  konsultacje  w trakcie 
tworzenia i redakcja materiałów dydaktycznych do tematyki wielokulturowości 
Podlasia- wydanie zbioru projektów i scenariuszy zadań do czterech etapów 
edukacyjnych- od przedszkola po szkołę średnią (M. Ferenc)

• Opiniowanie autorskiego programu zajęć kółka matematycznego dla uczniów 
klas III (D. Lasek)

• Opiniowanie autorskiego programu nauczania języka polskiego w gimnazjum 
(J. Szkop)

• Konsultacje  merytoryczne  prac  dyplomowych  uczestników  Kursu 
kwalifikacyjnego
z zakresu organizacji i zarządzania oświatą ( A. Arcimowicz, M. Rafalska, M. 
Ferenc)

• Pomoc  w  pisaniu  planów  dydaktycznych  oraz  indywidualnych  programów 
edukacyjnych  i  terapeutycznych  zainteresowanym  nauczycielom  w  trakcie 
konsultacji  oraz  uczestnikom  kursów  doskonalących  i  kwalifikacyjnych  (D. 
Momot)

• Wsparcie   metodyczne  i  merytoryczne  nauczycielom  opracowującym 
programy  wychowawcze,  profilaktyczne  oraz  pedagogizacji  rodziców  (H. 
Waszkiewicz)

• Pomoc  liderom  WDN  w  opracowywaniu  programów  szkoleń  rad 
pedagogicznych w macierzystych szkołach (H. Waszkiewicz)

• Pomoc  merytoryczna  i  korekta  opracowanego  programu  zajęć  koła 
historycznego (B. Zgrzywa)

• Współpraca z  wydawnictwami  w sprawie  planu zajęć  przygotowujących  do 
matury z wiedzy o społeczeństwie (B. Zgrzywa)

• Przygotowanie do umieszczenia na stronie internetowej ODN przygotowanych 
przez  nauczycieli  materiałów  dydaktycznych  (B.  Zgrzywa,  J.  Szkop, 
D.Dąbrowska, M. Ferenc)

• Konsultacje  indywidualne  i  zespołowe  w  zakresie  nowatorskich  działań 
nauczycieli religii we współpracy z ks. W. Krzywińskim z Dekanatu Wyszków 
(E. Osewska)

• Przygotowanie  w  ramach  prowadzonej  formy  doskonalenia  jednostek 
metodycznych  do  przewodnika  do  nauczania  religii  w klasie  IV  szkoły 
podstawowej „Bóg mnie woła” we współpracy z Wydziałem Teologicznym PAT 
i Wydawnictwem BIBLOS (E. Osewska)
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• Stopniowe  wdrażanie  nauczycieli  religii  do  stosowania  pomiaru 
dydaktycznego
w nauczaniu religii w związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 13 lipca 2007 r. 
dotyczącym wliczania oceny rocznej z religii  do średniej ocen, umożliwienie 
konsultacji  ze  specjalistami  ks.  dr  J.  Kotowskim   Dyrektorem  Wydziału 
Nauczania
i  Wychowania  Katolickiego  w  Kurii  Diecezjalnej  Łomży,  ks.  R.   Karasiem 
wizytatorem diecezjalnym,  s.  mgr  inż.  L.  Wojciechowską,  mgr  A.  Wąż i  L. 
Kłoczko wizytatorami KO (E. Osewska)

• Tłumaczenie  z języka  angielskiego  publikacji  Katolickiego  Uniwersytetu 
w Leuven  w  Belgii  dotyczących  edukacji  religijnej  i  udostępnianie 
nauczycielom religii (E. Osewska)

• Opiniowanie  materiałów  programowych  opracowanych  przez  szkoły 
zawodowe, poradnie psychologiczno-pedagogicznych, samorządy terytorialne 
(H. Sutyniec)

• Opracowanie  banku  zadań  egzaminacyjnych  (z  oprzyrządowaniem), 
udostępnianie nauczycielom (H. Sutyniec)

• Przygotowanie  z  nauczycielami  materiałów  do  publikacji  Propozycje  
polonistyczne (D. Dąbrowska)

Podsumowanie
W  2007  roku  ODN  miał  bardzo bogatą  ofertę  sposobów  wspierania 

nowatorstwa pedagogicznego: od konsultacji  na etapie tworzenia pomysłów, przez 
recenzowanie gotowych opracowań aż po promocję innowacji w formie publikacji na 
swojej stronie internetowej. 
Wielu  nauczycieli  skorzystało  z  okazji  upowszechniania  swego  dorobku  poprzez 
udział  w  cyklicznych  spotkaniach,  podczas  których  kolejno  prezentowane  były 
przykłady dobrej praktyki. 
Publikacje  autorstwa  konsultantów,  tworzone  przez  nich  tematyczne  wykazy 
bibliograficzne  oraz  redagowanie  zbiorów  opracowań  nauczycieli  miało  ogromny 
wpływ na wspomaganie ich samokształcenia i doskonalenia. 

Obszar 9. Współpraca  ze  szkołami  wyższymi,  placówkami  doskonalenia 
nauczycieli, bibliotekami i innymi placówkami oświatowymi. 

9.1. Współpraca ze szkołami wyższymi w Polsce i Europie 
 Uczelnie w Polsce

Dzięki  działaniom  konsultantów  placówka  podjęła  współpracę  z  wieloma 
szkołami wyższymi w Polsce. Współpraca obejmuje wstępne nawiązanie kontaktów z 
pracownikami  naukowo-dydaktycznymi,  koordynacje  działań  związanych  z 
organizacją  i  realizacją  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli,  udział 
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wykładowców tych uczelni w realizowanych kursach kwalifikacyjnych, doskonalących 
i  warsztatach  metodycznych,  prezentację  nowych  publikacji  naukowych  i 
metodycznych, wspólne prowadzenie form kształcenia i doskonalenia zawodowego 
nauczycieli,  zbieranie  informacji  z  zakresu  metodyki,  dydaktyki  i  wychowania, 
wymianę  zestawień  bibliograficznych,  wspólne  przygotowanie  publikacji 
edukacyjnych, organizację konferencji, podejmowanie projektów edukacyjnych.

Ośrodek  Doskonalenia  Nauczycieli  w  Łomży  współpracuje  z  następującymi 
szkołami wyższymi:

-  Akademia  Pedagogiczna  w  Krakowie:  realizacja  zajęć  dydaktycznych  podczas 
kursu  kwalifikacyjnego  z  zakresu  oligofrenopedagogiki  na  konferencjach  i 
warsztatach  poświęconych  tematyce  kształcenia  specjalnego  i  zakresu  dydaktyki 
języka  polskiego,  udostępnienie  wykazu  literatury  przedmiotu,  prezentacja 
najnowszych publikacji (prof. Janina Wyczesany – KK-2;  prof. Zenon Uryga – W-11),

-  Akademia  Pedagogiki  Specjalnej  w  Warszawie:  przeprowadzenie  przez 
pracowników  naukowo-dydaktycznych  wykładów  i  ćwiczeń  podczas  kursu 
kwalifikacyjnego  z  zakresu  oligofrenopedagogiki,  udostępnienie  zestawień 
bibliograficznych, pomoc w zakresie udostępnienia książek i czasopism wydawanych 
przez  APS (dr  Stefan  Przybylski  –  KK-2)  udział  konsultantów  ODN w  Łomży  w 
konferencjach naukowych z zakresu kształcenia specjalnego,

-  Katolicki  Uniwersytet  Lubelski  w  Lublinie:  współpraca  w  przygotowaniu 
podręczników do nauki religii w szkole podstawowej, recenzje i opinie na temat ww. 
podręczników i materiałów katechetycznych (prof. dr hab. Helena Słotwińska, dr hab. 
Krzysztof Leśniewski), aktywny udział konsultantów ODN w Łomży w sympozjach i 
konferencjach naukowych,

-  Uniwersytet  Jagielloński  w  Krakowie:  realizacja  zajęć  dydaktycznych  podczas 
kursów  kwalifikacyjnych  z  zakresu  oligofrenopedagogiki  i  sztuki  oraz  na 
konferencjach  i  warsztatach  poświęconych  tematyce  kształcenia  specjalnego  i 
zakresu dydaktyki  języka polskiego, prezentacja i udostępnienie aktualnej literatury 
przedmiotu (prof. Barbara Pilecka – KK -2, dr Stanisław Bortnowski – KS -11),

-  Uniwersytet  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  w  Warszawie:  współorganizacja 
sympozjów naukowych i wykładów, wystąpienia naukowe, tłumaczenia wykładów z 
języka angielskiego na język polski  dokonane przez pracowników ODN w Łomży, 
wspólna  organizacja  projektów  edukacyjnych,  współpraca  w  przygotowaniu 
podręczników  do  nauki  religii  w  szkole  podstawowej,  recenzje  na  temat  ww. 
podręczników,  wspólne  opracowanie  publikacji  zbiorowych  z  zakresu  edukacji 
religijnej (ks. dr hab. Ryszard Czekalski; ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, ks. prof. dr 
hab. Kazimierz Misiaszek),

- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej: realizacja zajęć dydaktycznych podczas form 
doskonalenia  organizowanych  przez  ODN  w  Łomży,  zapoznanie  z  publikacjami 
uczelni, przedstawienie literatury przedmiotu (prof. Jerzy Święcich – W-9),

-  Uniwersytet  Warszawski:  przeprowadzenie  przez  pracowników  naukowo-
dydaktycznych zajęć podczas realizacji form doskonalenia nauczycieli (dr Małgorzata 
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Skura), udział konsultantów w konferencjach organizowanych przez ten uniwersytet,

-  Uniwersytet  w  Białymstoku:  konsultacje  pedagogiczne,  udział  konsultantów  w 
sympozjach organizowanych  przez  ww.  uniwersytet,  współpraca w przygotowaniu 
podręczników  do  nauki  religii  w  szkole  podstawowej  (ks.  prof.  dr  hab.  Adam 
Skreczko),

-  Papieska  Akademia  Teologiczna  w  Krakowie:  przeprowadzenie  konferencji  dla 
nauczycieli  religii (ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski – KS-9), prezentacja nowych 
publikacji  z  zakresu  pedagogiki,  psychologii  i  edukacji  religijnej,  udostępnienie 
artykułów pracowników PAT zamieszczonych w czasopismach naukowych i pracach 
zbiorowych, współpraca w przygotowaniu podręczników do nauki religii,

-  Wydział  Teologiczny,  Sekcja  w  Tarnowie,  Papieska  Akademia  Teologiczna  w 
Krakowie: wspólna organizacja i przeprowadzenie konferencji dla nauczycieli religii, 
opublikowanie we współpracy z ww. uczelnią publikacji zbiorowych, podręczników do 
nauki  religii  dla  dzieci  przedszkolnych  i  uczniów  szkoły  podstawowej  oraz 
przewodników  metodycznych,  zeszytów  ucznia  i  środków  dydaktycznych, 
opracowanie  bibliografii  z  zakresu  edukacji  religijnej,  wzajemna  promocja  i 
podejmowanie projektów edukacyjnych (ks. prof. dr hab. Józef Stala, ks. prof. dr hab. 
Janusz Królikowski),

- Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży: przeprowadzenie przez wykładowców ww. 
uczelni  zajęć  dydaktycznych,  wspólna  organizacja  konferencji,  konsultacje 
metodyczne (dr Jolanta Boryszewska).

Uczelnie zagraniczne

- Catholic University in Leuven, Belgia: stała współpraca w zakresie wymiany kadry 
szkoleniowej (prof. Annemie Dillen, prof. Didier Polleffeyt, prof. Herman Lombaerts), 
wymiany  publikacji  edukacyjnych,  wspólnych  publikacji  naukowych  w  języku 
angielskim, udział w sympozjach organizowanych przez ww. uczelnię, tłumaczenia 
z języka  angielskiego  na  język  polski  wystąpień  i  publikacji  ww.  wykładowców  i 
udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom, wykłady dla studentów Wydziału 
Teologicznego KULeuven przeprowadzone przez dr Elżbietę Osewską

- Centrum Pastoralne „Lumen Vitae” w Brukseli, Belgia: wymiana wykładowców (prof. 
Andre  Fossion),  udostępnienie  publikacji  z  zakresu  edukacji  religijnej;  pomoc  w 
umieszczeniu artykułów dr Elżbiety Osewskiej na stronach www.catho.be/lumen oraz 
w czasopiśmie „Lumen Vitae Revue” (2007) nr 3

- Vilnius University, Litwa: współorganizacja i przeprowadzenie konferencji: “Families 
and Family Religious Education in Europe Today. A Matter of Diversification”, Wilno, 
Litwa, 15.06.2007 r.)

9.2. Placówki Doskonalenia Nauczycieli 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Łomży pozostaje w kontakcie ze wszystkimi 
ośrodkami  doskonalenia  nauczycieli  w  kraju,  jednak  w  roku  2007  w  szczególny 
sposób współpracował z następującymi placówkami:
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-  Centralny Ośrodek Doskonalenia  Nauczycieli  w Warszawie:  stała  współpraca w 
zakresie  wymiany  kadry  szkoleniowej,  wymiany  publikacji  edukacyjnych, 
uczestnictwa konsultantów w formach doskonalenia organizowanych przez CODN, 
udziału w projektach edukacyjnych koordynowanych przez CODN,

- Centrum Edukacji  Nauczycieli  w Białymstoku:  wymiana doświadczeń w zakresie 
planowania,  organizacji  i  realizacji  form  doskonalenia,  wsparcie  w  realizacji 
grantów kuratoryjnych, podejmowanie wspólnych projektów edukacyjnych i działań 
na  rzecz  nauczycieli,  wzajemne  opiniowanie  programów  szkoleń  i  publikacji 
metodycznych,

-  Mazowieckie  Samorządowe  Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli  w  Warszawie: 
wymiana  edukatorów  (mgr  Beata  Kossakowska:  formy  doskonalenia  dla 
nauczycieli  matematyki;  mgr  Kamilla  Palińska:  elementy  muzykoterapii), 
konsultacje metodyczne,

-  Ośrodek  Doskonalenia  Nauczycieli  w  Częstochowie:  przeprowadzenie  przez 
konsultantów tego ośrodka godzin dydaktycznych w naszej placówce,  wymiana 
doświadczeń (mgr Monika Gromek: emisja głosu),

– Powiatowe  Centrum  Edukacji  i  Kształcenia  Kadr  w  Suwałkach:  wspólne 
przygotowanie  podręczników do nauki  religii  dla  uczniów szkoły  podstawowej, 
opiniowanie programów form doskonalenia (mgr Bożena Pojawa).

9.3. Biblioteki, stowarzyszenia i inne instytucje oświatowe

- Biblioteka Pedagogiczna w Łomży: realizacja godzin dydaktycznych, przygotowanie 
zestawów  bibliograficznych,  udostępnienie  aktualnych  publikacji  edukacyjnych, 
pedagogicznych,  psychologicznych  (mgr  Halina  Brześkiewicz  –  KK-1;  mgr  Halina 
Brześkiewicz, mgr Grażyna Wysocka, Bożena Malinowska i mgr Elwira Kamińska – 
W-34, W-35, W-36, W-37),

-  Biuro  Edukacji  Publicznej,  Oddział  IPN  w  Białymstoku:  przeprowadzenie  zajęć 
dydaktycznych  dla  nauczycieli  historii,  udostępnienie  materiałów źródłowych  (mgr 
Tomasz Jadczak, dr Krzysztof Sychowicz),

-  Centrum Promocji  Edukacji  i  Strategii  Rozwoju  Regionalizmu-Mentor,  Platforma 
edukacyjno-naukowa  www.eduskrypt.pl:  przeprowadzenie  wykładów  i  ćwiczeń  w 
ramach kursu  kwalifikacyjnego  ze  sztuki  oraz  warsztatów dla  nauczycieli  muzyki, 
wspólne podejmowanie projektów edukacyjnych (mgr Piotr Kaja – KK-5),

- Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji Narodowej, konsultacje, zgłoszenia i  wnioski o 
dofinansowanie projektów edukacyjnych oraz zagranicznych wizyt studyjnych, 

-  Liceum  Ogólnokształcące  im.  Jańskiego  w  Łomży,  przeprowadzone  godziny 
dydaktyczne (mgr Wojciech Żelechowski KD-20/0),
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- Liceum Sztuk Plastycznych w Łomży: realizacja godzin dydaktycznych szczególnie 
podczas kursu kwalifikacyjnego z zakresu sztuki (mgr Radosław Cezary Gwizdon; 
mgr Teresa Adamowska; mgr Iwona Sielska; mgr Adam Tymiński – KK-5),

-  Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku:  realizacja godzin dydaktycznych  (mgr 
Lidia Dobosz),

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łomży: udział pracowników poradni 
w realizacji form doskonalenia nauczycieli, konsultacje, wymiana doświadczeń (Mgr 
Joanna  Dardzińska  –  Mądry  –  W-6,  W-53,  W-57;  mgr  Krystyna  Orzechowska  – 
Gryguc – W-6),

-  Specjalny  Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  w  Długoborzu:  realizacja  godzin 
dydaktycznych (mgr Beata Borkowska),

-  Zespół  Szkół  Weterynaryjnych w Łomży:  realizacja godzin dydaktycznych   (mgr 
Andrzej Piechociński- KD-20/0),

-  Zespół  Placówek  Opiekuńczo-Wychowawczych:  przeprowadzone  godziny 
dydaktyczne  (mgr Krzysztof Lasek- KD-20/0),

-  Zespól  Szkół  Specjalnych  w  Grajewie:  realizacja  godzin  dydaktycznych   (mgr 
Urszula Magda Sagun – metoda dobrego startu),

-  Zespół  Prewencji  Kryminalnej  Nieletnich  i  Patologii  Sekcja  Prewencji  Komendy 
Miejskiej  Policji  w  Łomży:  prezentacja  w  ramach  warsztatów  (młodszy  aspirant 
Agnieszka Zielewicz, młodszy aspirant Lech Waniewski – W-108),

-  Szpital  Wojewódzki  im.  Kard.  S.  Wyszyńskiego  w  Łomży,  realizacja  godzin 
dydaktycznych  (Piotr Zalewski, specjalista medycyny ratunkowej - W-111),

- III Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego w Łomży, wykład (mgr Teresa Jankowska – 
Wołkowicz, sędzia – W-108),

Polska  Fundacja  Dzieci  i  Młodzieży  w  Warszawie:  wymiana  doświadczeń, 
pozyskiwanie  informacji  o  ogłaszanych  grantach  i  konkursach,  wspólne  projekty 
edukacyjne,  

- Stowarzyszenie Nauczycieli Humanistów „Prowincja”: pomoc w rekrutacji na kursy 
organizowane przez stowarzyszenie, opracowanie w ramach Kursu „Wyspiański w 
szkole”  prezentacji  multimedialnej  „Wesele  najbardziej  malarski  dramat  S. 
Wyspiańskiego”, 

- Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży: realizacja godzin dydaktycznych (mgr Katarzyna 
Szmitko – KK-5),

- Prywatna firma szkoleniowa KINED: realizacja godzin dydaktycznych  (mgr Joanna 
Zwoleńska – KK-5),
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-  Regionalny  Ośrodek  EFS  w  Łomży:  udział  konsultantów  w  szkoleniach 
organizowanych przez ten ośrodek,

-  Centralna  Komisja  Egzaminacyjna:  udostępnianie  podstaw  programowych, 
standardów wymagań egzaminacyjnych, listy programów nauczania zatwierdzonych 
przez  MEN,  udział  konsultantów  ODN,  udział  konsultantów  w  szkoleniach 
organizowanych przez CKE,

- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: organizacja i realizacja seminarium 
„Ocenianie  i  egzaminowanie  w  praktyce  szkolnej  (dr  Maria  Sobczak,  dr  Henryk 
Szaleniec, mgr inż. Leokadia Wojciechowska)

- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży: organizacja i realizacja seminarium 
„Ocenianie  i  egzaminowanie  w  praktyce  szkolnej”  (dr  Hanna  Marek)  wymiana 
doświadczeń,  tworzenie  banku  narzędzi,  pełnienie  funkcji  przewodniczących  i 
weryfikatorów podczas sprawdzania egzaminów zewnętrznych, 

- Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej: organizacja i realizacja seminarium 
„Ocenianie i egzaminowanie w praktyce szkolnej”.

9.4. Wydawnictwa

Cykliczne warsztaty w ramach spotkań z wydawnictwami:

-  Wydawnictwo Szkolne i  Pedagogiczne: nauczyciele przedmiotów zawodowych – 
30.08.2007 r.

-  Juka  (nauczyciele  kształcenia  zintegrowanego:  12.02.2007  r.;  nauczyciele 
przedszkoli – 12.09.2007 r.

- Nowa Era: nauczyciele kształcenia zintegrowanego - 13.02.2007 r.

- Operon: nauczyciele języka polskiego - 10.05.2007 r.

- Oxford University Press: nauczyciele języka angielskiego - 11.04.2007 r.

- Stentor:  nauczyciele języka polskiego - 30.08.2007 r. i 22.09.2007 r.

- PWN: :  nauczyciele języka polskiego - 04.2007 r.

-  Jedność:  wspólne z konsultantami ODN w Łomży opracowanie i  wydanie serii 
podręczników do nauki religii  dla dzieci  czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich 
oraz przewodników metodycznych do tych podręczników i płytek CD

– BIBLOS:  wspólne  z  konsultantami  ODN  w  Łomży  opracowanie  i  wydanie 
podręcznika do nauki religii  dla uczniów szkoły podstawowej:  „Bóg mnie woła” 
wraz z przewodnikiem metodycznym, teczką środków dydaktycznych, zeszytem 
ucznia

–
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9.5   Realizacja  projektów  edukacyjnych  we  współpracy  z  różnymi 
organizacjami

Polskie projekty edukacyjne 

-  Grupa Regionalna  Polskiego Stowarzyszenia  Animatorów Pedagogiki  Celestyna 
Freineta:  wspólnie  organizowane  warsztatów  dla  zainteresowanych  nauczycieli, 
wymiana doświadczeń ruchu freinetowskiego w Polsce i na świecie. W roku 2007 
odbyły się 4 spotkania. Koordynator: Maria M. Ferenc, 

-  „Przyjazna  Szkoła”:  nadzorowanie  i  pomoc  w  realizacji  szkolnych  projektów 
rozwojowych, zwłaszcza koordynacja działań na terenie województwa podlaskiego. 
Koordynator:  Marzena Rafalska,

-  „Wiejski  Ośrodek  Edukacji  Przedszkolnej  szansą  na  harmonijny  rozwój  dzieci”: 
projekt  realizowany  z  funduszy  EFS.  ODN  w  Łomży  występuje  jako  partner 
Społeczno-Oświatowego  Stowarzyszenia  Pomocy  Pokrzywdzonym  i 
Niepełnosprawnym  EDUKATOR  i  od  marca  2007  r.  realizuje  na  terenie  5 
województw niniejszy projekt. W ramach projektu pod naszym kierownictwem odbyły 
się dwa trzydniowe szkolenia, w których wzięło udział 65 nauczycieli zatrudnionych w 
WOEP  (18-20  kwietnia  2007  r.  w  Warszawie  nt.  „Alternatywne  formy  edukacji 
przedszkolnej dla środowisk wiejskich”, 10-12 maja 2007 r. w Łomży nt. „Tworzenie 
warunków  pełnego  rozwoju  edukacyjno  -  społecznego  w  różnowiekowej  grupie 
przedszkolnej  na  wsi”)  oraz  warsztaty  metodyczne  przeprowadzone  m.  in.  przez 
konsultantów: Danutę Lasek, Marzenę Rafalską, Danutę Momot i edukatorów stale 
współpracujących z ODN: Teresę Dąbrowską,  Piotra Kaję.  Koordynator:  Maria M. 
Ferenc, 

-  „Wielokulturowe  Podlasie  w  Wielokulturowej  Europie”:  projekt  realizowany  z 
funduszy British Council w Warszawie zakończony w czerwcu 2007r., którego celem 
było przekazanie grupie nauczycieli wiedzy o wielokulturowej tradycji Podlasia na tle 
wielokulturowej  i  wieloreligijnej  Europy oraz  zainspirowanie  ich  do  podejmowania 
problematyki wielokulturowości w szkołach. Koordynator:  Marzena Rafalska,

-  „Wielokulturową ścieżką”: projekt realizowany od października 2007 w partnerstwie 
ze Stowarzyszeniem „Edukator”, wspierany przez Fundacje im. S. Batorego. Celem 
projektu  jest  upowszechnienie  w  szkołach  województwa  podlaskiego  edukacji 
wielokulturowej poprzez przekaz wiedzy o wielokulturowej tradycji Europy i Podlasia, 
pomoc  w  tworzeniu  międzyprzedmiotowych  projektów  edukacji  wielokulturowej  i 
wspieranie podejmowania tej problematyki w szkołach. W ramach projektu odbyło się 
dwudniowe  szkolenie  oraz  dwie  jednodniowe  wycieczki  do  miejsc  związanych  z 
wielokulturową  historią  Podlasia  (Tykocin,  Supraśl,  Kruszyniany,  Sejny  i  Puńsk). 
Koordynator:  Marzena Rafalska,

Międzynarodowe Projekty Edukacyjne 

- Międzynarodowy Program „The Implementation of the Scientific Thinking Process in 
(Pre) Primary School Setting” STIPPS, w tym: zorganizowanie wizyty w Polsce dla 
międzynarodowego zespołu przedstawicieli  uniwersytetów i instytucji  edukacyjnych 
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UE  (Projekt  STIPPS),  zorganizowanie  i  przeprowadzenie  przez  konsultanta 
Wojciecha Sidora wspólnie z A. Thurstonem z Uniwersytetu w Dundee konferencji 
dla  nauczycieli  szkół  podstawowych  i  przedszkoli  w  Łomży,  24.10.2007  r. 
Koordynator:  Wojciech Sidor,

-  Udział  w  konferencji  dotyczącej  projektów  unijnych:  Białystok,  25.10.2007  r. 
(wystąpienie W. Sidora wspólnie z K. van de Keere z Belgii)

- „Parents involvement in children’s education”: opracowany w ramach akcji Sokrates 
Grundvig - nie przyjęty do realizacji przez KE. Koordynator:  Wojciech Sidor,

-  „Formation  of  parents  as  partners  in  participative  school  management  model”: 
projekt  badawczy  opracowywany  we  współpracy  z  Katolickim  Uniwersytetem 
w Leuven,  Uniwersytetem  w  Utrechcie,  Centrum  Pastoralnym  „Lumen  Vitae”  w 
Brukseli,  Maltańskim Stowarzyszeniem Rodziców -  jednak nie  zaakceptowany do 
realizacji. Koordynator:  Elżbieta Osewska,

– „Razem dla rozwoju”:  projekt  realizowany w partnerstwie  ze  Stowarzyszeniem 
„Edukator” i  czterech organizacji  ukraińskich (Regionalna Fundacja „Rezonans” 
we  Lwowie,  Wschodnioukraińskie  Centrum  Inicjatyw  Obywatelskich  „Totalna 
Akcja  Poparcia  dla  Praw  Człowieka  i  Demokracji”  w  Ługańsku,  Charkowska 
Obwodowa  Fundacja  „Alternatywa  Społeczna”  w  Charkowie, 
M’ART  /”Młodzieżowa  AlteRnaTywa”/  w  Czernihowie)  współfinansowany  w 
ramach  programu  polskiej  pomocy  zagranicznej  Ministerstwa  Spraw 
Zagranicznych.  Celem  projektu  jest  rozwój  umiejętności  tworzenia  projektów 
rozwojowych  szkoły  oraz  lokalnego  partnerstwa  na  rzecz  dzieci  i  ich  lepszej 
przyszłości, stworzenie systemu wsparcia szkół i wymiany doświadczeń na bazie 
partnerskich  NGO.  W  sierpniu  2007  w  4-dniowych  seminariach  wzięło  udział 
ponad  100  osób  z  obwodu  lwowskiego,  charkowskiego,  czernihowskiego  i 
ługańskiego. W listopadzie odbyła się wizyta studyjna 20 nauczycieli ukraińskich 
nauczycieli w Polsce. Natomiast 10 -11 grudnia odbyła się w Kijowie konferencja 
podsumowująca projekt. Koordynator:  Marzena Rafalska.

–

Diagnoza potrzeb edukacyjnych środowiska oświatowego

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli systematycznie diagnozuje potrzeby edukacyjne 
kadry kierowniczej szkół i placówek, nauczycieli, doradców metodycznych.
Diagnoza potrzeb powstaje poprzez:

• analizę arkuszy ewaluacyjnych poszczególnych szkoleń
• bezpośrednie i telefoniczne rozmowy
• kontakt mailowy
• specjalnie prowadzone badania ankietowe

Wnioski z przeprowadzonej diagnozy są wykorzystywane przy opracowaniu 
programów, prowadzeniu szkoleń i innych form doskonalenia.
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Organizacja i prowadzenie form doskonalenia

Jednym  z  zadań  statutowych  ODN  jest  wspomaganie  doskonalenia  i 
samokształce-nia nauczycieli, wspieranie nowatorskich inicjatyw nauczycieli a także 
podejmowanie działań na rzecz ich rozwoju zawodowego.
Wykonując  te  zadania,  Ośrodek  Doskonalenia  Nauczycieli,  przygotowało  ofertę 
różnorodnych metodycznie, merytorycznie i organizacyjnie form doskonalenia.
Znalazły się w niej:

• kursy kwalifikacyjne – nadające uprawnienia
• kursy doskonalące – organizowane przez CEN, także we współpracy z 

wydawnictwami i innymi instytucjami, w ramach programów ogólnopolskich 
oraz grantów edukacyjnych Podlaskiego Kuratora Oświaty 

• szkolenia rad pedagogicznych
• warsztatowa oferta nauczycieli konsultantów i nauczycieli bibliotekarzy – 

organizowane raz w miesiącu przez każdego z konsultantów, poświęcone 
aktualnym i ważnym zagadnieniom, spotkanie dla zainteresowanych 
nauczycieli w formie warsztatów, ćwiczeń, wykładu czy dyskusji.

• konferencje, seminaria
Zajęcia  na  kursach  odbywały  się  przede  wszystkim  w  systemie  sobotnio-

niedzielnym  oraz  częściowo  w  systemie  popołudniowym   wjazdy  dzień  tygodnia. 
Dyrektorzy szkolą się w dni  tygodnia.  Część form doskonalenia była  prowadzona 
przez  nauczycieli  konsultantów  oraz  nauczyciela  doradcę  metodycznego,  część 
przez edukatorów zapraszanych z kraju.

Pracownicy ODN prowadzą zajęcia w ramach pensum dydaktycznego. W sumie
Przeprowadzono 2064 godziny dydaktycznych (1956 – konsultanci, 108 - doradca
metodyczny). Konsultacje indywidualne – 201. Przez innych zaproszonych do 
współpracy edukatorów 2585

W ODN opracowane i realizowane są procedury przygotowania i przeprowa-
dzenia form doskonalenia. Określają one zawartość dokumentacji kursu, obowiązki 
kierownika szkolenia, narzędzia ewaluacyjne.

Zestawienie statystyczne

W okresie 2007r. zorganizowaliśmy 307 różnorodne formy doskonalenia.
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Wykres nr 1 Struktura i ilość zrealizowanych w ODN form doskonalenia

Liczba uczestników ( razem 7297)

2433
605

1217

1876 218

200

748

Kursy kwalifikacyjne

Granty

Kursy doskonalące

Warsztaty

Rady pedagogiczne

Formy realizowane we
współpracy
Konferencje

Wykres nr 2 Liczba osób uczestnicząca w poszczególnych rodzajach szkoleń
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Formy doskonalenia ( razem 307)

122
21

25

74 9

8

48 Kursy kwalifikacyjne

Granty

Kursy doskonalące

Warsztaty

Rady pedagogiczne

Formy realizowane we
współpracy
Konferencje



Ilość form doskonalenia w 2007 roku

39% 61%

Formy szkoleniowe płatne

Formy szkoleniowe bezpłatne

Wykres nr 3  Zestawienie porównawcze form szkoleniowych.

Ilość uczestników biorących udział w formach 
doskonalenia w 2007 roku

50,35% 49,65%

Formy szkoleniowe płatne Formy szkoleniowe bezpłatne

Wykres nr 4 Zestawienie porównawcze ilości uczestników na formach szkoleniowych.

Na bieżąco rejestrujemy i analizujemy napływające zgłoszenia. Utrzymuje się 
duże  zainteresowanie  krótkimi  8  godzinnymi  warsztatami  organizowanymi  przez 
naszych konsultantów lub zaproszonych edukatorów oraz kilkugodzinnymi formami 
bezpłatnymi. 

Szczegółowy wykaz zorganizowanych i przeprowadzonych kursów, warsztatów oraz 
rad pedagogicznych zawierają załączniki  nr 1- nr 8
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OPIS EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży od 2003 r. obowiązuje procedura 

ewaluacji szkoleń. Prowadzi się ją w formie ankietowania audytoryjnego uczestników 

głównych rodzajów form doskonalenia: warsztatów, kursów doskonalących i kursów 

kwalifikacyjnych.

Stosowane  są  dwa  rodzaje  ewaluacji  formatywna  i  konkluzywna.  Ewaluacja 

formatywna  dotyczy  modułów  kursów  i  służy  do  bieżącego  reagowania  na 

oczekiwania klientów. Ewaluacja końcowa natomiast stosowana jest na zakończenie 

szkoleń, a jej wyniki wykorzystywane są do analizy jakości oferty ODN. 

Respondenci  dokonują  wartościowania  różnych  obszarów  naszego  działania

w  sześciostopniowej  skali.  Ankiety  zawierają  pytania  zamknięte,  gdzie  ocenie 

poddane są: 

na warsztatach

1. przydatność uzyskanej wiedzy

2. atmosfera zajęć

3. sposób prowadzenia zajęć

na kursach doskonalących i kwalifikacyjnych

1. realizacja programu

2. użyteczność wiedzy

3. przydatności materiałów 

4. wpływ atmosfery na uczenie się

5. warunki szkolenia

6. sprawność organizacyjna kierownika.

Przyjęto ujednolicony sposób gromadzenia zbiorczych wyników ewaluacji. Dane 

te  są  przedstawiane  w  dziennikach  zajęć  w  postaci  tabel.  Podobne  zestawienia 

stanowią  część  rocznych  sprawozdań  konsultantów.  Na  początku  każdego  roku 

kwestionariusze ankiet

i formularze zestawień zbiorczych są zatwierdzone przez Dyrektora placówki.

Organizatorzy  poszczególnych  form  doskonalenia  wykorzystują  obowiązujące 
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narzędzia,  a  kierownicy  kursów  kwalifikacyjnych  zobowiązani  są  ponadto  do 

sporządzenia raportów z ewaluacji wewnętrznej, które włączają do sprawozdań do 

Kuratorium Oświaty. 

Analizą uzyskiwanych wyników i raportowaniem okresowym zajmuje się powołany 

Zespół ds. ewaluacji. Zadaniem członków Zespołu jest także aktualizowanie narzędzi 

gromadzenia danych i prowadzenie „Banku narzędzi badania” oraz modyfikowanie 

procedury. 

Wyniki  zebrane  w  ciągu  roku  są  sumowane  w  raporcie  ewaluacyjnym,  który 

stanowi część sprawozdania rocznego z działalności placówki i wykorzystywany jest 

podczas planowania pracy na następny rok. 

Odrębną metodologię oceny jakości szkoleń stosuje się do form organizowanych

w  ramach  zadań  zleconych  np.  przez  Kuratora  Oświaty  lub  realizowanych  w 

partnerstwie z innymi instytucjami. Dlatego liczba badanych nie pokrywa się z sumą 

wszystkich uczestników szkoleń w bieżącym roku.

WYNIKI EWALUACJI FORM DOSKONALENIA W 2007 ROKU

Próba badawcza

W aktualnym okresie sprawozdawczym, zgodnie z przyjęta w ODN procedurą, 
badaniem  objęci  zostali   uczestnicy:  warsztatów  ,  kursów   doskonalących  i 
kwalifikacyjnych. 

Tabela I. Stosunek liczby osób badanych do liczby uczestników szkoleń poddanych ewaluacji

Forma 
doskonalenia

Uczestnicy szkoleń 
objętych badaniem

Ankietowani Udział 
procentowy 

Warsztaty 2174 1953 89,83 %

Kursy doskonalące 582 528 90,72 %

Kursy kwalifikacyjne 66 66 100 %

Razem: 2822 2547 90,25 %

Dane o respondentach

_________________________________________________________________
Sprawozdanie z działalności ODN w Łomży w 2007 r.                                   strona 26



Płeć:
a) Kobiety - 2243 osób

b) Mężczyźni -  304 osób 

Staż pracy:
a) Mniej niż 5 lat - 551 osób  

b) Od 5 do 15 lat - 677 osób  

c) Powyżej 15 lat - 1319 osób

Stopień awansu zawodowego nauczycieli:
a) Stażysta - 214 osoby 

b) Kontraktowy – 360 osób 

c) Mianowany – 1017 osób 

d) Dyplomowany – 877 osób 

Inni pracownicy oświaty - 79 osób

Zestawienia zbiorcze danych

Tabela II. Ocena warsztatów (N=1953)

Przedmiot oceny Stopnie skali

1 2 3 4 5 6

Średnia 
ocen

Przydatność uzyskanej wiedzy - 3 11 101 780 1071 5,47

Sposób prowadzenia zajęć - 1 5 61 599 1287 5,62

Atmosfera panująca na zajęciach - - 4 32 595 1322 5,65

Razem: 0 4 20 194 197
4

3680 5,59
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Przydatność uzyskanej wiedzy na formie warsztatowej   

1%0% 0% 5%

54%

40%

1 2 3 4 5 6

Wykres nr 5 Ewaluacja formy szkoleniowej  -warsztatów

Sposób prowadzenia zajęć na formie warsztatowej   

66%

3%0%
0%

0%

31%

1 2 3 4 5 6

Wykres nr 6 Ewaluacja formy szkoleniowej  -warsztatów
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Atmosfera panująca na zajęciach na formie warsztatowej   

0% 2%0%0%

68%

30%

1 2 3 4 5 6

Wykres nr 7 Ewaluacja formy szkoleniowej  -warsztatów

Tabela III. Ocena kursów doskonalących (N=528)

Przedmiot oceny Stopnie skali

1 2 3 4 5 6

Średnia 
ocen

Stopień realizacji programu kursu - - - 112 133 351 5,70

Przydatność zdobytej wiedzy w praktyce - - - 20 172 377 5,60

Przydatność materiałów szkoleniowych 
w pracy zawodowej

- - - 25 138 365 5,64

 Wpływ atmosfery na zajęciach na 
uczenie się 

- - - 8 118 402 5,74

Warunki szkolenia - - - 14 145 369 5,67

Sprawność organizacyjna kierownika 
kursu

- - - 5 69 454 5,85

Razem: 0 0 0 184 775 2318 5,70
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Stopień realizacji programu na kursie doskonalącym
0% 0%0% 19%

22%
59%

1 2 3 4 5 6

Wykres nr 8 Ewaluacja formy szkoleniowej  -kursów doskonalących 

Przydatność zdobytej wiedzy w praktyce na kursie 
doskonalącym 30%

4%

66% 1 2 3 4 5 6

Wykres nr 9 Ewaluacja formy szkoleniowej  -kursów doskonalących 
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Wpływ atmosfery na zajecia na uczenie się na kursie 
doskonalącym

76%

22%
2%

1 2 3 4 5 6

Wykres nr 10 Ewaluacja formy szkoleniowej  -kursów doskonalących 

Warunki szkolenia na kursie doskonalącym

3%

70%

27%

1 2 3 4 5 6

Wykres nr 11 Ewaluacja formy szkoleniowej  -kursów doskonalących 
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Sprawność organizacyjna kierownika formy  na kursie 
doskonalącym.

1% 13%

86% 1 2 3 4 5 6

Wykres nr 12 Ewaluacja formy szkoleniowej  -kursów doskonalących 

Tabela IV. Ocena kursów kwalifikacyjnych(N=66)

Przedmiot oceny Stopnie skali

1 2 3 4 5 6

Średnia 
ocen

Stopień realizacji programu kursu - - - 2 19 45 5,65

Przydatność zdobytej wiedzy w praktyce - - - 1 24 41 5,60

Przydatność materiałów szkoleniowych 
w pracy zawodowej

- - - 1 24 41 5,60

 Wpływ atmosfery na zajęciach na 
uczenie się 

- - - 4 15 47 5,65

Warunki szkolenia - - - 6 24 36 5,45

Sprawność organizacyjna kierownika 
kursu

- - - 2 18 46 5,66

Razem: 0 0 0 16 124 256 5,60
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Wyniki zbiorcze o  kursach kwalifikacyjnych
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Wykres nr 13  Ewaluacja formy szkoleniowej  -kursów kwalifikacyjnych

Ważne działania ODN w Łomży w 2007

Projekty edukacyjne
ODN  w  Łomży  jako   partner  Społeczno-Oświatowego  Stowarzyszenia  Pomocy 
Pokrzywdzonym  i  Niepełnosprawnym  EDUKATOR od marca 2007 r.  realizuje  na 
terenie 5 województw Projekt „Wiejski Ośrodek Edukacji Przedszkolnej szansą na 
harmonijny rozwój dzieci”. Koordynatorem Projektu reprezentującym naszą instytucję 
jest Maria M. Ferenc.
Zadania ODN w projekcie:
 Wypracowanie alternatywnych form edukacji przedszkolnej dla środowisk wiejskich 
poprzez:  
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a)  opracowanie  nowatorskich  i  zapewniających  dobrą  jakość  wychowania 
przedszkolnego  programów  edukacyjnych  dostosowanych  do  potrzeb  grupy 
różnowiekowej  ze  środowiska  wiejskiego  ze  szczególnym  uwzględnieniem 
specyficznych  potrzeb  dzieci  dysfunkcyjnych  i  niepełnosprawnych,  
b)  przeprowadzenie  w  tym  zakresie  szkoleń  nauczycieli  z  wykorzystaniem  TI.  

Pod naszym kierownictwem odbyły się dwa trzydniowe szkolenia, w których wzięło 
udział 65 nauczycieli zatrudnionych  w WOEP:

• 18-20  kwietnia  2007  r.  w  Warszawie   nt.  „Alternatywne  formy  edukacji 
przedszkolnej dla środowisk wiejskich”

• 10-12  maja  2007  r.  w  Łomży  nt.  „Tworzenie  warunków  pełnego  rozwoju 
edukacyjno - społecznego w różnowiekowej grupie przedszkolnej na wsi”

Liczne  warsztaty  metodyczne  przeprowadzone  były  m.  in.  przez  konsultantów: 
Danutę  Lasek,  Marzenę  Rafalską,  Danutę  Momot  i  edukatorów  stale 
współpracujących z ODN: Teresę Dąbrowską, Piotra Kaję. Uczestnicy oglądali też 
zajęcia w przedszkolach integracyjnych. Podczas odrębnego spotkania zapoznali się 
z działaniem specjalnie utworzonej komputerowej platformy informacyjnej. 
Bardzo udane były także dwie  konferencje: pierwsza zorganizowana we wrześniu w  
Polanie  (woj.  podkarpackie)  pt.  „Edukacja  małych  dzieci  wiejskich  w  projektach 
polskich  organizacji  pozarządowych”  i  druga  zorganizowana  w  październiku   w 
Jeruzalu (woj. mazowieckie) pt. „Wychowanie przedszkolne, jego rola i znaczenie w 
świetle  doświadczeń  UE”,  podczas  których   nastąpiło  podsumowanie 
dotychczasowych  efektów  projektu.  W  konferencjach  każdorazowo  brali   udział 
przedstawiciele JST.
Koordynator z ramienia ODN wykonywał w Projekcie różne zadania:

• systematyczny  udział  w  posiedzeniach  Zespołu  Zarządzającego  i 
współdecydowanie o sprawach bieżących

• ewaluacja  wstępna  –  rozpoznanie  potrzeb  szkoleniowych  nauczycieli  i 
zebranych  przez  nich  oczekiwań  społeczności  wiejskich  w  zakresie  pracy 
ośrodków edukacji przedszkolnej

• zaprojektowanie i przeprowadzenie szkolenia uzupełniającego dla nauczycieli, 
którzy rozpoczęli pracę od września

• konsultacje  i  opiniowanie  scenariuszy  całodziennych  zajęć  w  ośrodkach 
zgodnych  z  Programem „Razem dla  rozwoju”,  opracowanym specjalnie  na 
potrzeby projektu

• współuczestnictwo  w  prowadzeniu  strony  internetowej  Projektu 
https://woep.sosedukator.pl

• ewaluacja kształtująca- badanie opinii rodziców o efektywności pracy WOEP

• regularne  wizytacje  ośrodków  edukacji  przedszkolnej  i  sporządzanie 
dokumentacji- arkuszy kontroli
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• współpraca z wykonawcą filmu instruktażowego „Alternatywne formy edukacji 
przedszkolnej na wsi na przykładzie WOEP” : opracowanie  scenariusza filmu, 
udział w nagraniach terenowych, konsultacje podczas montażu  oraz redakcja 
całości.

• redakcja  wersji  internetowej  i  drukowanej  wydawnictwa-  zbioru scenariuszy 
zajęć całodziennych 

• wystąpienia podczas konferencji promocyjnych Projektu

• promocja  Projektu  i  roli  ODN  na  naszej  stronie  internetowej: 
www.odn4lomza.pl lub www.odnlomza.pl 

• opracowanie  dokumentu  „System  szkoleniowo-doradczy  dla  nauczycieli  i 
rodziców”

ODN  w  Łomży  współpracuje  z  Grupą  Regionalną  Polskiego  Stowarzyszenia 
Animatorów Pedagogiki  Celestyna  Freineta.  Wspólnie  są organizowane warsztaty 
dla  zainteresowanych  nauczycieli.  W  siedzibie  ośrodka  odbywają  się  zajęcia 
prowadzone  przez  członków  stowarzyszenia.  Uczestnicy  poznają  techniki 
freinetowskie we współczesnym wydaniu, bo omawiane są aktualne doświadczenia 
ruchu freinetowskiego w Polsce i na świecie.

W roku 2007 odbyły się 4 spotkania, po dwa w każdym semestrze. 

Projekt STIPPS

Projekt STIPPS realizowany jest w ramach Akcji Sokrates Comenius 2.1 przez 
instytucje edukacyjne UE:
· University of Dundee, Scotland UK
· Catholic Polytechnic of South-West-Vlaanderen, Belgium
· University of Education, Karlsruhe, Germany
· University of Malta, Malta
· Academic Inspection of Meurthe and Moselle, France
· Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Polska

Nazwa projektu: STIPPS pochodzi od zdania “The Implementation of Scientific 
Thinking in (Pre) Primary Schools settings” –w tłumaczeniu: Wprowadzenie 
elementów nauki i naukowego myślenia    w kształceniu zintegrowanym i 
przedszkolnym .
Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli do kształcenia  u przedszkolaków i 
uczniów szkoły podstawowej potrzeby twórczego myślenia poprzez obserwację i 
analizę otaczającej rzeczywistości, co w efekcie zachęci ich do „ naukowego” 
postrzegania świata.
Efektem realizacji projektu będą  materiały edukacyjne do wykorzystania przez 
nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych.

Działania w ramach projektu STIPPS w 2007 r
1. Udział w spotkaniu Partnerów Projektu ( Szkocja UK styczeń 2007) 
2. Zorganizowanie i udział w spotkaniu Partnerów Projektu (Łomża październik 2007) 
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 -Zorganizowanie i przeprowadzenie wspólnie z A.Thurstonem z Uniwersytetu w 
Dundee konferencji dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli (Łomża, 
24/10/2007)

-Udział w konferencji dotyczącej projektów unijnych(wystąpienie wspólnie z 
K.vande Keere z Belgii) Białystok, 25/10/2007)

-Zorganizowanie wizyt studyjnych w SP4 w Łomży i Przedszkolu nr 9 w Łomży 
(Łomża, 24/10/2007)

3. Publikacja artykułu ‘Uczenie się w grupie jako metoda poznawania nauki”
Publikacja w Internecie:
 www.odn.4lomza.pl  
 www.codn.edu.pl  
 www.stipps.info  

4.Międzynarodowe konferencje przez Internet :
 2-03-2007  2 godziny Temat: „Publikacja materiałów edukacyjnych na stronie 

WWW”
 28-03-2007  2 godziny Temat: „Myślenie w kontekście nauki – schemat 

procesów”  
 15-06-2007  2 godziny  Temat: „Możliwości publikacji wyników prac projektu”
 7-12-2007  2 godziny. Temat: „Budowanie zrozumienia poprzez mediację”

Wydawnictwa i Publikacje

Ośrodek  Doskonalenia  Nauczycieli  w  Łomży,  realizując  zadania  statutowe 
prowadzi  działalność  wydawniczą.  Cyklicznie  dwa  razy  do  roku  ukazuje  się  /w 
czerwcu  i  grudniu/  w  formie  książkowej   Informator  „Formy  Doskonalenia 
Nauczycieli”. Przygotowana przez konsultantów na dane półrocze kalendarzowe  i 
adresowane do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli, pracowników 
nadzoru  pedagogicznego,  pracowników  samorządowych  odpowiedzialnych  za 
oświatę.

Inną forma realizowaną przez pracowników w miarę swoich możliwości jest 
publikowanie  swoich  opracowań  i  materiałów  w  różnego  rodzaju  publikatorach 
książkowych,  czasopismach  czy  też  w  formie  elektronicznej  na  stronach 
internetowych WWW. 
Wykaz publikacji zawarty jest w załączniku nr 9

Doskonalenie własne

Warunkiem  niezbędnym  skutecznego  realizowania  zadań  statutowych  ODN–u 
jest systematyczny rozwój zawodowy nauczycieli konsultantów. Pracownicy Ośrodka 
uczestniczyli  w  wielu  szkoleniach,  kursach  i  warsztatach   uzyskując  dodatkowe 
kwalifikacje i umiejętności niezbędne w pracy edukatorskiej.

Wykaz form doskonalenia,  w których  uczestniczyli  pracownicy ODN-u zawiera 
załącznik nr 10.
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http://www.stipps.info/
http://www.codn.edu.pl/
http://www.odn.4lomza.pl/


Zakupy, remonty

Remonty i ważniejsze zakupy dokonane w roku 2007

Remonty

Lp. Remonty przeprowadzone przez jednostkę Wartość /zł/
1. Drobne remonty w budynku 3500,00
2. Malowanie elewacji 120831,65

Zakupy

Lp. Ważniejsze zakupy zrealizowane  przez 
jednostkę

Wartość /zł/

1. Wyposażenie / meble, sprzęt, pomoce dydakt. 8190,00
2. Komputery stacjonarne - 4 szt. 7500,00
3. Komputery – Laptop – 3 szt. 8508,00
4. Kopiarki/drukarki – 6 szt. 4301,00

Sporządził sprawozdanie 
Z. Kossakowski
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