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WSTĘP 

ODN  w  Łomży  od  roku  2005  jest  placówką  akredytowaną  przez  Podlaskiego 
Kuratora  Oświaty  –  Decyzja  nr  NP  4431/4/05.  Jako  publiczna  placówka  ośrodek 
funkcjonuje  zgodnie  z  przepisami  Rozporządzenia  MEN  z  dn.  23  kwietnia  2003  r. 
obejmując  swoimi  działaniami  kadrę  kierowniczą  oświaty,  pracowników  samorządu 
terytorialnego i nauczycieli. 

Zrealizowane zadania przede wszystkim wynikały z  „Planu pracy ODN na 2008 
rok”,  który  został  zatwierdzony  przez  Podlaskiego  Kuratora  Oświaty.  Niektóre  były 
podjęte w odpowiedzi na bieżące potrzeby klientów ośrodka. Część zadań okazała 
się  możliwa  do  zrealizowania  w  związku  z  pozyskaniem  dodatkowych  funduszy 
na prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Działania ODN w 2008 r. obejmowały następujące obszary: 

  Opracowywanie, we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny, 
priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie. 

  Przygotowywanie  i  realizacja  programów  doskonalenia  zawodowego 
dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oraz  pracowników  organów  nadzorujących 
i prowadzących szkoły i placówki z  terenu województwa w zakresie zarządzania 
oświatą. 

  Organizowanie  różnorodnych  form  współpracy  i  wymiany  doświadczeń,    w  tym 
konferencji  i  seminariów  dla  nauczycieli  poszczególnych  specjalności  oraz 
nauczycieli poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek. 

  Organizowanie  działań  na  rzecz  rozwoju  zawodowego  nauczycieli, 
w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny. 

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

  Tworzenie i rozwijanie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej. 

  Wspieranie  nowatorskich  inicjatyw  nauczycieli  oraz  wspomaganie 
samokształcenia i doskonalenia nauczycieli. 

Specyficznymi formami działalności ODN w 2008 r. były: 
• doskonalenie zawodowe w różnorodnych formach dla kadry kierowniczej, 

nadzoru pedagogicznego, samorządowych pracowników oświaty 

• warsztaty, kursy doskonalące i konferencje dla różnych grup nauczycieli, 

• kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli czynnych zawodowo i pragnących poszerzyć 
swoje uprawnienia pedagogiczne, 

• wspieranie nauczycieli w zakresie uzyskiwania stopni awansu zawodowego 
poprzez udzielanie konsultacji indywidualnych,
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• pomoc dla nauczycieli innowatorów poprzez opiniowanie programów autorskich, 
doradztwo i udostępnianie zbiorów z Biblioteki ODN, 

• upowszechnianie w formie publikacji elektronicznych za pośrednictwem własnej 
witryny internetowej opracowań metodycznych uwzględniających nowe metody i 
techniki kształcenia oraz środki dydaktyczne. 

Podjęte  działania  uwzględniały  priorytety  Ministra  Edukacji  Narodowej 
i Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz wyniki własnej diagnozy potrzeb edukacyjnych 
środowiska oświatowego. 

OPIS REALIZACJI ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH 
DZIAŁALNOŚCI ODN 

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

Podjęte działania  i sposoby realizacji: 
Corocznie wszyscy konsultanci ODN w trakcie narad analizują priorytety pracy 

oświatowej  określone  przez  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Podlaskiego  Kuratora 
Oświaty. Priorytety  te  są  podstawą programowania  i  tworzenia  oferty  szkoleniowej. 
Naszym  celem  jest  wsparcie  szkół  i  nauczycieli  w  realizacji  bieżących  priorytetów. 
Konsultanci  śledzą  strony  internetowe MEN  i KO,  informacje  stamtąd  zaczerpnięte 
są  pomocne  w  planowaniu  form  doskonalenia  i  służą  do  tworzenia  materiałów 
szkoleniowych. 

W  2008  roku  2  konsultantki ODN  zaangażowane  były  w  tworzenie  narzędzi 
diagnostycznych    opracowywanych  przez  Podlaskie  Kuratorium Oświaty.  Maria  M. 
Ferenc    uczestniczyła w pracach  nad  narzędziami  diagnozy  realizacji  przez  szkoły 
podstawy  programowej  w  kontekście  wymagań  edukacyjnych.  Marzena  Rafalska 
współtworzyła  ankietę  autodiagnozy  dla  szkół  w  zakresie  realizacji  podstawy 
programowej w kontekście praw człowieka. Oba narzędzia były pomocne w ustaleniu 
potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli w badanych obszarach. 

We współpracy  z Kuratorium Oświaty  zrealizowaliśmy  szkolenie wizytatorów 
związane z realizacja tegorocznego priorytetu pracy oświatowej „Prawa człowieka w 
realizacji Podstawy Programowej”. Sześciogodzinne  szkolenie odbyło się w dniu 22 
września, wzięły w nim udział 52 osoby. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie tej 
formy  była  Marzena  Rafalska.  Szkolenie  prowadziły  Marzena  Rafalska  /ODN/ 
i Bogna Chmielewska /Helsińska Fundacja Praw Człowieka/. 

Stałym  elementem  naszej  współpracy  z  KO  jest  udział  konsultantów 
w  pracach  Wojewódzkiego  Zespołu  Organizacyjnego  Sejmu  Dzieci  i  Młodzieży. 
Konsultantki  Dorota  Dąbrowska  i  Marzena  Rafalska  uczestniczyły  w  spotkaniach 
zespołu oraz oceniały  prace uczniów. 

Ośrodek  Doskonalenia  Nauczycieli  współpracował  z  Podlaskim  Kuratorium 
Oświaty przy realizacji projektu MEN „Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna”. 

Konsultant  J.  Arcimowicz  przygotowała  i  była  moderatorem    panelu 
„Doskonalenie  zawodowe  nauczycieli”  na  konferencji  wojewódzkiej  zorganizowanej 
w Białymstoku 16 kwietnia 2008 r.
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Konsultant  Marzena  Rafalska  została  powołana  przez  Panią  Minister 
do  pełnienia  funkcji  promotora  nowej  podstawy  programowej  w  województwie 
podlaskim. W ramach swej roli  zorganizowała na  terenie województwa podlaskiego 
5 konferencji promujących nową podstawę programową, 2 w Suwałkach i 3 w ODN 
w  Łomży  /8,  10  i  12  grudnia/.  Uczestnikami  konferencji  byli  dyrektorzy  szkół 
i  przedstawiciele  organów  prowadzących.  Łącznie  w  konferencjach  uczestniczyło 
388 osób. W ramach przygotowań do grudniowych konferencji, 13 listopada odbyło 
się 4 godzinne szkolenie wizytatorów Delegatury KO w Łomży, uczestniczyło w nim 
10 wizytatorów. Szkolenie prowadziła Marzena Rafalska. 

Diagnoza  potrzeb  nauczycieli  w  zakresie  doskonalenia  i  ewaluacja 
prowadzonych  szkoleń  to  stałe,  można  powiedzieć,  rutynowe    działania  ODN. 
Wnioski z prowadzonej diagnozy i ewaluacji są podstawą do stworzenia nowej oferty 
szkoleniowej.  Informacje  o  potrzebach  nauczycieli  corocznie  Dyrektor  ODN 
przekazuje  w  sprawozdaniu  z  pracy  Ośrodka.  Informacje  te  mogą  być  przesłanką 
do określenia priorytetów pracy oświatowej w następnym roku szkolnym. 

Podsumowanie: 
Współpraca konsultantów ODN z organem sprawującym nadzór pedagogiczny 

w  opracowaniu  i  realizacji  priorytetów  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  była 
owocna. Dzięki wspólnym działaniom przeprowadzono szkolenia,  które w    jednolity 
sposób  upowszechniały  najważniejsze  informacje  służące  prawidłowej  realizacji 
polityki oświatowej w województwie. 

Obszar 2.  Przygotowanie i realizacja programów doskonalenia dla dyrektorów 
szkół  i  placówek  oraz  pracowników  organów  nadzorujących 
i prowadzących szkoły i placówki w zakresie zarządzania oświatą. 

Podjęte działania  i sposoby realizacji: 
Głównymi kierunkami pracy z dyrektorami szkół i placówek oświatowych były: 

§ Zadania  dyrektora  szkoły  placówki  oświatowej  wynikające  z  Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej  z  15 grudnia  2006  roku w  sprawie  szczegółowych 
zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego (…); 

§ Planowanie,  organizowanie  i  dokumentowanie  zadań  wynikających  z  nadzoru 
pedagogicznego dyrektora szkoły placówki oświatowej; 

§ Badanie  skuteczności  podejmowanych  działań  w  zakresie  sprawowanego 
nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły placówki oświatowej; 

§ Prawo oświatowe; 

§ Samoocena pracy szkoły/placówki oświatowej w wybranych obszarach pracy; 

§ Warsztat  pracy nowo powołanych dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
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W ofercie kierowanej do oświatowej kadry kierowniczej wystąpiły wszystkie formy 
szkoleniowe  –  kursy  kwalifikacyjne,  kursy  doskonalące,  warsztaty,  konferencje, 
forum dyskusyjne, konsultacje grupowe i indywidualne: 

ü kursy kwalifikacyjne – Zakończono 12 edycję kursu kwalifikacyjnego  z organizacji 
i zarządzania oświatą – 158 godzin i rozpoczęto zajęcia z kolejną   28 osobową 
grupą – realizując do końca grudnia 36 godzin programu; 

ü kursy  doskonalące  –  Zorganizowano  2  kursy  doskonalące  –  104  godziny 
dydaktyczne.  Szczególnym  zainteresowaniem  cieszył  się  80  godzinny  kurs  dla 
nowo powołanych dyrektorów „Warsztat pracy dyrektora”; 

ü warsztaty    (od  8  do  16  godzin)  – W  zorganizowanych  19  warsztatach  –  274 
godziny  dydaktyczne  –  uczestniczyło  458  dyrektorów  szkół  i  placówek 
oświatowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się tematy:  „Hospitacja – 
jako  forma  nadzoru  pedagogicznego”,    „Jak  prowadzić  dokumentację  szkolną”, 
„Prawo  oświatowe”,  „Badanie  wybranych  obszarów  pracy  szkoły”,  „Planowanie 
pracy szkoły”. Bardzo wysoka ocenę uzyskały   szkolenia  realizowane w ramach 
grantu Podlaskiego Kuratora Oświaty „Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły: od 
planu do sprawozdania”; 

ü konferencje – Tradycyjną formą inaugurującą nowy rok szkolny były  wrześniowe 
konferencje rejonowe dyrektorów szkół i placówek oświatowych. W analizowanym 
roku na spotkaniach z dyrektorami został omówiony  temat –  „Planowanie pracy 
szkoły/placówki  oświatowej  w  roku  szkolnym  2008/2009.  Szczególnym 
zainteresowaniem  uczestników  cieszyła  się  analiza  priorytetowych  zadań 
określonych  do  realizacji  w  roku  szkolnym  2008/2009  przez  Ministra  Edukacji 
Narodowej  i  Podlaskiego  Kuratora  Oświaty.  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    dotyczących  form 
wspierania  szkół  przez  ODN  w  Łomży.    W  4  godzinnych  konferencjach 
przeprowadzonych  w  czterech  rejonach  –  Kolno,  Wysokie  Mazowieckie, 
Zambrów, Łomża – uczestniczyło 172 dyrektorów szkół i placówek oświatowych; 

ü Dużym zainteresowaniem cieszyła się konferencja zorganizowana dla dyrektorów 
przedszkoli. W  jednorodnej  grupie  szkoleniowej  dyrektorzy  tych  placówek  –  25 
osób   dyskutowali na  temat „Jak przygotować sprawozdanie z realizacji zadań 
zawartych w rocznym planie nadzoru pedagogicznego”; 

ü Forum dyskusyjne dyrektorów szkół  i placówek oświatowych – w bieżącym roku 
szkolnym  stało się platformą dyskusji  i szukania rozwiązań w zakresie realizacji 
jednego  z  priorytetów  określonych  do  realizacji  przez  Ministra  Edukacji 
Narodowej  –  „Skuteczność  realizacji  podstaw  programowych  w  zakresie 
zagadnień  związanych  z  nauczaniem  i  wychowaniem  w  kontekście  praw 
człowieka”.  Ta  forma  pracy  z  kadrą    kierowniczą  cieszy  się  w  dalszym  ciągu 
dużym  zainteresowaniem,  służy  wymianie  doświadczeń,  popularyzacji  dobrych 
rozwiązań  oraz  integracji    grupy  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych. 
W spotkaniu uczestniczyło 76 osób;
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ü Konsultacje indywidualne i grupowe   w analizowanym okresie dyrektorzy szkół 
i  placówek  oświatowych  najczęściej  zwracali  się  z  prośbą  o  konsultacje 
indywidualne  w  zakresie:  projektowania  planów  nadzoru  pedagogicznego, 
formułowania  zadań  wynikających  z  priorytetów  MEN  i  Podlaskiego  KO, 
planowania  i  realizowania  wewnątrzszkolnych  badań,  struktury  i  zasad 
opracowywania  sprawozdania  z  nadzoru  pedagogicznego.  O  konsultacje 
poprosiło 56 dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Konsultacje indywidualne 
stanowią  źródło  informacji  o  potrzebach  w  zakresie  doskonalenia  umiejętności 
zawodowych kadry kierowniczej; 

ü W  minionym  roku  podejmowano  wiele  działań  wspierających  dyrektorów  szkół 
i placówek oświatowych w zakresie przygotowywania do pracy liderów zespołów 
zadaniowych.  Na  prośbę  dyrektorów  szkół  kontynuowano  cykliczne  spotkania 
z  liderami  wewnątrzszkolnego  doskonalenia  zawodowego,  doskonaląc  ich 
umiejętności    w  obszarze  –  prowadzenia  ewaluacji  szkoleń,  opracowywania 
sprawozdania  z  realizacji  zadań  podejmowanych  w  ramach    WDN  i 
opracowywania programów szkoleń; 

ü dyrektorzy  szkół  i  placówek  wysoko  ocenili  przydatność  pakietów  materiałów 
szkoleniowych przygotowywanych do każdej organizowanej formy, min.  „Nadzór 
pedagogiczny dyrektora szkoły: od planu do sprawozdania”, „Prawo oświatowe”, 
„Hospitacja  jako  forma  nadzoru  pedagogicznego”,  „System  oceny  pracy 
nauczycieli”, „Projektowanie planu pracy szkoły – zasady i struktura dokumentu”, 
„Jak  opracować  sprawozdanie  z  realizacji  zadań  zawartych  w  rocznym  planie 
nadzoru  pedagogicznego?”,  „Kontrola  wybranych  zadań  nauczyciela”, 
„Samoocena pracy szkoły – planowanie, organizowanie i dokumentowanie zadań 
w  tym  zakresie”,  „Badanie  skuteczności  udziału  nauczycieli  w  formach 
doskonalenia  zawodowego”.  Rośnie  jakość  materiałów  powarsztatowych 
wypracowywanych przez zespoły zadaniowe na różnych formach szkoleniowych. 
Sprawniej działają zespoły  redakcyjne. Większość wypracowanych na zajęciach 
rozwiązań przekazywano drogą elektroniczną. 

Podsumowanie: 
Z  analizy  realizowanych  zadań  w  2008  roku,  zmian  w  prawie  oświatowym, 

zebranych  potrzeb  i  oczekiwań  od  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych 
w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych wynikają kierunki  dalszej pracy 
z  kadrą  kierowniczą  oświaty.  Dotychczasowe  działania  były  dobrze  przyjmowane 
przez  dyrektorów  szkół  i  placówek,  czemu  dawali  wyraz  licznie  uczestnicząc 
w różnorodnych formach adresowanego do nich doskonalenia. 

Obszar  3.  Organizowanie  różnorodnych  form  współpracy  i  wymiany 
doświadczeń  dla  nauczycieli  poszczególnych  typów  i  rodzajów 
szkół i placówek. 

Podjęte działania  i sposoby realizacji: 
1.  Organizowanie  oraz  realizacja  form  doskonalenia  i  wymiany  doświadczeń, 

służących przybliżeniu środowisku oświatowemu problematyki reformy Podstawy 
Programowej Kształcenia Ogólnego.
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• Zorganizowano  konferencje dla nauczycieli różnych poziomów edukacyjnych 
i specjalności dotyczące projektu reformy programowej, np. „Nowa Podstawa 
Programowa  w  szkole  ponadgimnazjalnej”,  „U  progu  reformy  programowej”, 
„W  jakim  kierunku  zmierza  obecna  polonistyka?”,  „Edukacja  humanistyczna 
w  świetle  reformy  programowej  MEN”,  „Edukacja  matematyczno  – 
przyrodnicza  w świetle reformy programowej MEN”. 

• Zapoznawano  środowisko  nauczycielskie  z  planowanymi  zmianami  w 
Podstawie  Programowej  poprzez  prowadzenie  szkoleniowych  rad 
pedagogicznych,  m.in.  „Realizacja  Podstawy  Programowej  –  zadania  i 
obowiązki nauczyciela”, „Nowa Podstawa Programowa w gimnazjum”, „Projekt 
zmian programowych MEN”. 

2.  Wspieranie  szkół  i  placówek  oświatowych  w  realizacji  priorytetu  MEN  i  KO, 
dotyczących „Realizacji Podstawy Programowej w kontekście praw człowieka”. 
• Zorganizowano  konferencje  na  temat  „Skuteczność  realizacji  podstaw 

programowych  w  zakresie  zagadnień  związanych  z  nauczaniem  i 
wychowaniem w kontekście praw człowieka”. 

• W  ramach  wygranego  grantu  Podlaskiego  Kuratora  Oświaty  zorganizowano 
konferencję  „Prawa  człowieka  w  realizacji  podstawy  programowej”.  W 
konferencji uczestniczyło 264 nauczycieli z całego regionu. 

• Przeprowadzono  szkolenia  rad  pedagogicznych  służące  wymianie 
doświadczeń,  związanych  z  realizacją  tegorocznego  priorytetu  MEN  i  KO 
dotyczące praw człowieka – „Prawa człowieka w pracy szkoły”. 

3.  Realizacja zadań na rzecz doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli. 
• Tworzono  warunki  do  wymiany  doświadczeń  i  dzielenia  się  refleksją 

pedagogiczną  w  zakresie  wzbogacania  warsztatu  pracy  nauczycieli  różnych 
specjalności.  W  tym  celu  zorganizowano  konferencje  i  rady  pedagogiczne, 
które  cieszyły  się  dużym  zainteresowaniem  i  uznaniem  uczestników. 
Nauczyciele  poloniści  licznie  uczestniczyli  w  formach  doskonalenia  na 
następujące  tematy:  „Zrozumieć  tekst  –  zrozumieć  człowieka.  Nowa 
koncepcja nauczania  języka polskiego w szkole podstawowej”,  „Romantyzm. 
Inne spojrzenie”,  „Literacki atlas Polski”. Nauczyciele matematyki   poszerzali 
swoją  wiedzę  i  dzielili  się  doświadczeniem  podczas  konferencji    „Jak 
efektywnie nauczać przedmiotów matematyczno – przyrodniczych”. 

• Organizowano    wymianę  doświadczeń  nauczycieli  w  obszarze  oceniania 
i  egzaminowania  poprzez  prowadzenie  konferencji  i  rad  pedagogicznych, 
poświęconych  tym  zagadnieniom.  Odbyły  się  formy  doskonalenia  na 
następujące  tematy:  „Ocenianie  i  egzaminowanie  w  praktyce  szkolnej”, 
„Ocenianie  kryterialne  elementem oceniania  kształtującego”,  „Przygotowanie 
uczniów  do  egzaminu  zawodowego”,  „Analiza  i  wykorzystanie  wyników 
egzaminów zewnętrznych”, „Pomiar dydaktyczny”, „Ocenianie kształtujące”. 

4.  Współpraca  i  wymiana  doświadczeń  związanych  z  pracą  z  uczniem  zdolnym 
i praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

• Na  konferencjach  i  radach  pedagogicznych  szkoleniowych  poruszano 
następujące  zagadnienia  „Jak  rozwijać  umiejętność  twórczego  myślenia 
uczniów”,  „Stymulowanie  i  wspieranie  wszechstronnego  rozwoju  dziecka  w 
wieku wczesnoszkolnym”, „Programy wspierania rozwoju dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi”,  „Projektowanie pracy z uczniem zdolnym”,  „Metody 
pracy z uczniem zdolnym”.
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5.  Wsparcie  metodyczne  Wydziału  Nauczania  i  Wychowania  Katolickiego  Kurii 
Diecezjalnej  w Łomży. 

• Organizowano    wymianę  doświadczeń  nauczycieli  w  obszarze  wychowania 
religijnego i katechezy poprzez pomoc w organizacji  i prowadzenie konferencji 
poświęconych  tym  zagadnieniom. Odbyły  się  następujące  konferencje:  „Nowe 
podręczniki  do  nauki  religii”,  „Od  celu  do  scenariusza.  Narodziny  dobrej 
katechezy”, „Pomiar dydaktyczny w nauczaniu religii – wprowadzenie”, „Metody 
liturgiczne”,  „Współpraca  rodziców  i  nauczycieli  w  przygotowaniu  do 
Eucharystii”,  „Niwelowanie  barier w  komunikacji  nauczyciele  i  rodzice”,  „Nowe 
podręczniki do nauki religii szansą aktywizacji ucznia”, „Drama w katechezie na 
przykładzie podręczników do nauki religii”. 

6.  Wymiana doświadczeń nauczycieli w obszarze wychowania i profilaktyki. 
• W celu wzbogacania warsztatu pracy nauczycieli wychowawców zorganizowano 

konferencje  i  rady  pedagogiczne,  które  cieszyły  się  dużym  zainteresowaniem 
i  uznaniem  uczestników.  Odbyły  się  konferencja  na  temat  „Jak  uczyć 
wychowanków  odpowiedzialnego  korzystania  z  wolności”.    Przeprowadzono 
rady  pedagogiczne  szkoleniowe  na  następujące  tematy  „Jak  być  dobrym 
wychowawcą?”,  „Planowanie  pracy  wychowawczej  w  klasie”,  „Współpraca 
z  rodzicami”,  „Komunikowanie  się  w  procesie  edukacyjnym”,  „Dokumentacja 
i ewaluacja pracy wychowawcy klasowego”. 

7.  Wymiana doświadczeń w ramach realizacji strategii „Bezpieczna szkoła” 
• W  tym  celu  zorganizowano  rady  pedagogiczne  na  następujące  tematy 

„Pierwsza  pomoc  przedmedyczna”,  „Rozwiązywanie  konfliktów  w  klasie 
szkolnej”, „Budowanie przyjaznych relacji w szkole”. 

Podsumowanie: 
Ośrodek  Doskonalenia  Nauczycieli  w  Łomży  systematycznie  tworzy  warunki 

sprzyjające  rozwijaniu  współpracy  i  wymiany  doświadczeń  nauczycieli  różnych 
specjalności  wszystkich  poziomów  edukacyjnych  i  placówek  oświatowych. 
Oferowane  formy  doskonalenia  cieszyły  się  dużym  zainteresowaniem  i  uznaniem 
uczestników,  ponieważ  prezentowane  treści miały  charakter  użyteczny,  adekwatny 
do  potrzeb    i  oczekiwań  środowiska  nauczycielskiego.  Uczestnicy  zasygnalizowali 
potrzebę  organizacji  zajęć  popołudniowych  dla  nauczycieli  i  wychowawców, 
pracujących w systemie zmianowym. 

Obszar 4.  Organizowanie  działań  na  rzecz  rozwoju  i  awansu  zawodowego 
nauczycieli. 

Podjęte działania i sposoby realizacji: 
1.  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży zorganizował   w roku 2008 szereg 

warsztatów  z  zakresu  awansu  zawodowego  nauczycieli.  Szkolenia  objęły 
następujące tematy : 

• Awans zawodowy nauczyciela stażysty. 
• Zadania opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczyciela. 
• Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 
• Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. 
Niektóre  warsztaty  odbywały  w  kilku  grupach.  W  szczególnych  przypadkach, 

na  prośbę  dyrektora  placówki,  nauczyciel  konsultant  szkolił  z  zakresu  awansu 
zawodowego całą radę pedagogiczną. Uczestnicy wszystkich form poznali procedury
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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 
nauczyciela  przed  komisją    kwalifikacyjną  lub    egzaminacyjną.    Nauczyciele 
mianowani    rozwijali  umiejętność  oceny  własnego  dorobku  zawodowego  oraz 
prezentowania go w formie  opisu i analizy. W związku z wprowadzonymi zmianami 
w  prawie  (14.11.2007r.)  wielu  nauczycieli  ponownie  zgłaszało  się  do  ośrodka  z 
prośbą  o  pomoc    w  skompletowaniu  dokumentacji  niezbędnej  do  uzyskania 
kolejnego  stopnia  awansu.  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. 

Wszystkie  szkolenia  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, 
wyjaśniania zmian jakie nastąpiły w prawie 14.11.2007 roku. 

5.  ODN  w  Łomży  wielokrotnie  umożliwiał  nauczycielom  publikację  opracowanych 
przez  nich  materiałów  metodycznych  i  dydaktycznych  na  stronie  internetowej 
ośrodka.  Dzięki  temu  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  podejmuje  różnorodne  formy 
działania   w  celu  systematycznego wspierania  nauczycieli w  ich  rozwoju  i  pomaga 
w  uzyskiwaniu  kolejnych  stopni  awansu  zawodowego.  Organizowane  szkolenia  są 
wysoko oceniane przez uczestników. Z informacji uzyskanych z Oddziału Kuratorium 
Oświaty w Łomży wynika,  że  nauczyciele  przedkładają  prawidłowo  skompletowaną 
dokumentację  i  są  dobrze  przygotowani  do  rozmów  z  komisjami  kwalifikacyjnymi 
i egzaminacyjnymi.
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Obszar 5.  Współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie 
doradztwa metodycznego dla nauczycieli. 

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

1.  Konferencje: 
• 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, D. Kozioł, J. Szkop), 

• dla  nauczycieli  Wiejskich  Ośrodków  Edukacji  Przedszkolnej  w  ramach 
partnerstwa w projekcie EFS    „Wielka edukacja  w małym wiejskim ośrodku 
przedszkolnym” (M. M. Ferenc), 

• konferencje  dla  nauczycieli  dotyczące  projektu  reformy  programowej  MEN 
(J. Szkop, D. Kozioł, D. Dąbrowska), 

• dla nauczycieli polonistów w gimnazjach – „Literacki Atlas Polski” (J. Szkop), 
• dla  nauczycieli  polonistów w  szkołach  pogimnazjalnych –  „Romantyzm.  Inne 

spojrzenie” (D. Dąbrowska), 
• dla  nauczycieli  matematyki  w  szkołach  pogimnazjalnych  –  „Wokół 

obowiązującej matury z matematyki” (J. Pieczywek), 
• dla nauczycieli szkół specjalnych (D. Momot), 
• dla  nauczycieli  przedmiotów  zawodowych    „Przygotowanie  uczniów 

do egzaminu zawodowego” (M. Ferenc). 
2. Forum dyrektorów szkół i placówek oświatowych (J. Arcimowicz): 

• „Skuteczność  realizacji  podstaw  programowych  w  zakresie  zagadnień 
związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka”. 

3. Forum opiekunów samorządów uczniowskich (M. Rafalska). 
4. Forum nauczycieli przedszkoli (M. Ferenc). 
5. II Sejmik Samorządów Uczniowskich Gimnazjów Łomżyńskich (M. Ferenc). 

II.  Udzielanie  konsultacji  indywidualnych  dyrektorom  szkół/placówek  oświatowych 
i nauczycielom (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. 

Wyżej  wymienione  realizowane  przedsięwzięcia  miały  na  celu    pomoc 
nauczycielom  w  zakresie  projektowania  i  realizacji  zadań  dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych. 

Obszar  6.  Tworzenie  i  rozwijanie  wojewódzkiego  systemu  informacji 
pedagogicznej. 

Podjęte działania:
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ODN  w  2008  r.  uruchomił  własną  zmodyfikowaną  witrynę  internetową 
www.odnlomza.pl.  Jej  zawartość  odpowiada  oczekiwaniom  klientów  ośrodka,  co 
potwierdziły wyniki przeprowadzonej diagnozy. 

Witryna  pełniła  bardzo  ważną  rolę  w  upowszechnianiu  bieżących  informacji 
z  zakresu  polityki  oświatowej  w  województwie  podlaskim.  Dostępny  za  jej 
pośrednictwem zbiór danych o aktualnej działalności ODN, czasie pracy zatrudnionej 
kadry  oraz  zaktualizowana  oferta  szkoleniowa  sprzyjały  lepszej  organizacji 
doskonalenia, pozwalały klientom indywidualnym i instytucjonalnym szybko docierać 
do  potrzebnych  informacji.  Ponadto  na  stronie  internetowej  były  systematycznie 
udostępniane  informacje  dotyczące  najnowszej  wiedzy  pedagogicznej, 
prezentowano dorobek ośrodka, szkół i placówek na terenie naszego działania oraz 
osiągnięcia najbardziej twórczych nauczycieli. 

Konsultanci  ODN  tworzą  system  informacji  pedagogicznej  także  poprzez 
publikacje własnych materiałów. Dokonują recenzji i niezbędnych korekt, a następnie 
publikują  materiały  powarsztatowe  lub  opracowania  złożone  w  tym  celu  przez 
nauczycieli. Liczba publikacji w stosunku do roku ubiegłego znacznie się powiększyła 
(w 2007  29 tytułów). Szczegółowy rejestr publikacji zawiera załącznik nr 11 

Wiadomo,  że  informacje  dotyczące  problematyki  szkolenia  w  danym  roku 
szkolnym  umożliwiają  nauczycielom  zorientowanie  się  w  aktualnych  trendach 
oświatowych.  Swoją  ofertę  na  2008  r.  ODN  skonstruował  tak,  żeby  jej  przegląd 
pozwalał  wszystkim  czytelnikom  na  porównanie  z  obowiązującymi  priorytetami 
oraz nakreślał kierunki rozwoju szkół i placówek jako instytucji oraz ich pracowników. 
Informacje  o proponowanych formach doskonalenia upowszechniane były poprzez: 
ü informator „Formy Doskonalenia Nauczycieli styczeń – czerwiec 2008” 
ü informator „Formy Doskonalenia Nauczycieli wrzesień – grudzień 2008” 
ü specjalny dział strony internetowej ośrodka. 

Podsumowanie: 
W  miarę  swoich  możliwości,  zgodnie  ze  struktura  organizacyjną,  zasobami 

kadrowymi  i  warunkami  materialnymi  ODN  przyczyniał  się  do  tworzenia  i  rozwoju 
systemu obiegu informacji. 

Obszar  7.  Wspieranie  nowatorskich  inicjatyw  nauczycieli  oraz  wspomaganie 
samokształcenia i doskonalenia nauczycieli. 

Lp. 
Imię 

i nazwisko 
konsultanta 

Zadania szczegółowe  Sposoby realizacji 

Inspirowanie nauczycieli do systematycznego 
diagnozowania osiągnięć uczniowskich poprzez 
projekt szkolnego systemu badania osiągnięć 
edukacyjnych 
Inspirowanie nauczycieli do przygotowania 
materiałów do publikacji Propozycje polonistyczne 1. 

Dorota 
Dąbrowska 

Inspirowanie nauczycieli 
do nowatorskich działań 
i wspieranie ich  w realizacji 
nowatorskich pomysłów  Systematyczne zapoznawanie nauczycieli z 

nowościami wydawniczymi z zakresu metodyki 
nauczania przedmiotu, analizy i interpretacji 
tekstów kultury 

2. 
Bożena Zgrzywa  Konsultowanie i korekta 

materiałów dydaktycznych 

Przygotowanie do umieszczenia na stronie 
internetowej ODN   opracowanych przez 
nauczycieli materiałów dydaktycznych

http://www.odn.4lomza.pl/
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Pomoc w przygotowaniu 
programu  autorskiego zajęć 
fakultatywnych z historii 

Pomoc merytoryczna i korekta opracowanego 
programu zajęć 

Konsultowanie  programu 
zajęć przygotowujących  do 
matury   nauczycieli szkół 
ponadgimnazjalnych 

Korekta planu zajęć przygotowujących do matury z 
wiedzy o społeczeństwie 

Konsultacje indywidualne (21 konsultacji) i 
zespołowe w zakresie nowatorskich działań 
nauczycieli religii 
W ramach konferencji 
KS1, KS3 przygotowanie jednostek 
metodycznych do przewodnika metodycznego do 
nauczania religii w klasie V szkoły podstawowej 
„Bóg mnie kocha” 
Tłumaczenie publikacji z zakresu edukacji religijnej 
z języka angielskiego i udostępnianie 
nauczycielom religii 

3. 

Elżbieta 
Osewska 

Inspirowanie nauczycieli do 
nowatorskich działań i 
wspieranie ich w realizacji 
nowatorskich pomysłów 

W ramach konferencji KS6, i kursu doskonalącego 
KD19, 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 

Koordynowanie działań 
konsultantów w obszarze 

Pomoc w planowaniu i organizacji działań 

Realizacja programu Literacki Atlas Polski 
Przygotowanie tekstu dyktanda na finał V edycji 
konkursu Mistrz Ortografii Szkół Podstawowych 
Miasta Łomża 

4. 

Joanna Ewa 
Szkop 

Inspirowanie nauczycieli do 
nowatorskich działań i 
wspieranie ich w realizacji 
nowatorskich pomysłów  Upowszechnianie nowatorskich działań (wymiana 

doświadczeń podczas szkoleń) 
Seminaryjne zajęcia 
cykliczne dla nauczycieli 
chemii poświęcone pracy z 
uczniami mającymi 
problemy w nauce. 

Konsultacje  kart pracy dla uczniów                    z 
trudnościami w nauce, wspólna ich analiza    i 
modyfikacja. 

5.  Dorota Kozioł 

Inspirowanie nauczycieli do 
nowatorskich działań 
i wspieranie ich 
w realizacji pomysłów. 

Pomoc merytoryczna w konstruowaniu programów 
autorskich z chemii . 

Wspieranie nauczycieli 
edukacji obywatelskiej i 
europejskiej w organizacji 
szkoleń 

Konsultacje indywidualne 

Wspieranie nauczycieli i 
dyrektorów szkół w 
tworzeniu projektów 
edukacyjnych  i wniosków o 
ich finansowanie 

Konsultacje indywidualne  i grupowe 

6.  Marzena 
Rafalska 

Międzynarodowa wymiana 
doświadczeń dotyczących 
edukacji obywatelskiej i 
aktywizacji społeczeństw 
lokalnych 

Realizacja projektów :Społeczne wiejskie przed 
szkola w Gruzji” i „Społeczne przedszkola – 
katalizatorem rozwoju obszarów wiejskich". 
Organizacja wizyty studyjnej gruzińskich 
nauczycieli KD30
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Koordynowanie projektu 
„Przyjazna Szkoła” w 
województwie podlaskim 

Nadzorowanie i pomoc w realizacji szkolnych 
projektów rozwojowych 

Sprawdzanie i wyłanianie 
zwycięskich prac w 
konkursie „Europa w szkole” 

Ocena prac uczniów nadesłanych na konkurs 

Praca na rzecz MEN w 
charakterze eksperta ds. 
edukacji obywatelskiej 

1. Konsultowanie regulaminu konkursu „Otwarta 
szkoła” 
2. Ocena wniosków nadesłanych przez szkoły na 
konkurs 
3. Prowadzenie warsztatu „Edukacja obywatelska” 
na konferencji podsumowującej konkurs w MEN 

7.  Bożena 
Kossakowska 

Inspirowanie nauczycieli do 
właściwego korzystania z 
łączności internetowej z 
ODN 

Szkolenia informatyczne, publikowanie materiałów 
w formie elektronicznej i na stronach WWW., coraz 
szersze wykorzystanie łączności internetowej z 
placówkami 

Udział w projekcie „Wiejski 
Ośrodek Edukacji 
Przedszkolnej szansą na 
harmonijny rozwój dzieci” 
realizowanym 
z funduszy EFS 

Pełnienie roli Koordynatora dla 50 WOEP w 5 
województwach.  Udział w przygotowaniu 
konferencji oraz w nagraniu filmu o projekcie, 
korekta  materiałów metodycznych. 

Organizacja wymiany 
doświadczeń 
i prezentacji dorobku 
zainteresowanych 
nauczycieli. 

Pomoc w prowadzeniu zajęć lub opracowaniu do 
publikacji własnych materiałów nauczycielom 
uczestniczącym w Forum Doskonalenia 
Nauczycieli Przedszkoli. 

Udział w Projekcie 
„Wielokulturową ścieżką” – 
grancie z Fundacji im. Stef. 
Batorego. 

Korekta materiałów metodycznych i sprawozdań 
uczestników szkolenia (KD32)      z realizacji 
projektów. 

Udział w Sejmiku 
Samorządów Uczniowskich 
łomżyńskich gimnazjów. 

Współpraca z koordynatorem organizatora Joanną 
Marek            w sprawie programu oraz 
materiałów. 

8.  Maria Magdalena 
Ferenc 

Konsultacje indywidualne  Porady w zakresie projektowania pracy, 
dostarczanie literatury, itp. 
Upowszechnianie nowatorskich  działań 
wychowawczo profilaktycznych  w  trakcie 
zrealizowanych  szkoleń. 
Wsparcie  metodyczne i merytoryczne 
zainteresowanych nauczycieli opracowujących 
programy wychowawcze, profilaktyczne oraz 
pedagogizacji rodziców. 
Pomoc liderom WDN w opracowywaniu szkoleń 
rad pedagogicznych w macierzystych szkołach 

Inspirowanie nauczycieli do 
nowatorskich   działań w 
obszarze wychowania 
i profilaktyki. 

Organizacja szkoleń dla nauczycieli  dotyczących 
pracy z uczniem, któremu należy dostosować 
wymagania do możliwości. 

9.  Hanna 
Waszkiewicz 

Udzielanie konsultacji 
indywidualnych 

Pomoc merytoryczna i metodyczna w zależności 
od potrzeb nauczycieli 

Koordynowanie działań 
konsultantów w obszarze 

Pomoc w planowaniu i organizacji działań 10.  Danuta Lasek 

Inspirowanie nauczycieli do 
nowatorskich działań w 

Upowszechnianie nowatorskich działań (wymiana 
doświadczeń podczas szkoleń)
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Wsparcie  zainteresowanych nauczycieli 
opracowujących  programy wychowawcze, 
profilaktyczne oraz programy pedagogizacji 
rodziców 

obszarze wychowania 
przedszkolnego i kształcenia 
zintegrowanego oraz 
wspieranie ich w realizacji 
nowatorskich pomysłów 

Opiniowanie autorskich programów nauczania  
„My w królestwie Biebrzańskiego Parku 
Narodowego”  nauczycielki SP w Jedwabnem 
Ireny Anny Zejer 

DIAGNOZA POTRZEB EDUKACYJNYCH ŚRODOWISKA 
OŚWIATOWEGO 

W 2008 r., jak zwykle w ODN, zostało przeprowadzone Badanie opinii i potrzeb 
w zakresie problematyki i organizacji doskonalenia zawodowego. Diagnoza ta 
polegała na systematycznym zbieraniu danych od uczestników szkoleń. Narzędzie, 
które było do tego celu stworzone przez zespół konsultantów, umożliwiło zebranie 
informacji w dwóch obszarach: 
1.  aspektów organizacyjnych doskonalenia zawodowego w ODN  przyczyn udziału, 

procedury rekrutacji, rodzaju form, terminów zajęć, kryteriów wyboru szkolenia, 
rodzaju materiałów szkoleniowych i zawartości strony internetowej, 

2.  strony merytorycznej doskonalenia zawodowego  dziedzin doskonalenia/ 
zagadnień głównych oraz szczegółowych tematów z zakresów odpowiadających 
specjalnościom konsultantów ODN. 
Adresatami  ankiet  byli  pracownicy  pedagogiczni  szkół,  placówek 

i  instytucji  oświatowych  na  terenie  statutowej  działalności  ODN  w  Łomży,  tzn. 
z  powiatów:  łomżyńskiego,  kolneńskiego,  zambrowskiego  i  wysokomazowieckiego. 
Zebrano informacje od 97 nauczycieli wychowania przedszkolnego, 889 nauczycieli 
wyższych  etapów  edukacji  oraz  81  dyrektorów  (N1067).  W  rezultacie 
przeprowadzonych  analiz  powstały  trzy  odrębne  raporty  cząstkowe  oraz  raport 
końcowy.  Wyniki  diagnozy  zostały  wykorzystane  przy  konstruowaniu  oferty 
programowej na rok 2009. 
Struktura badanej grupy 
Uczestnicy  badania  reprezentowali  wszystkie  stopnie  awansu  zawodowego 
nauczycieli: przede wszystkim nauczyciele mianowani   37% i dyplomowani   35%. 
Nauczyciele  kontraktowi  stanowili  13%  wszystkich  badanych.  Najmniej  liczną 
kategorię wśród ankietowanych stanowili nauczyciele stażyści  6%.  Proporcje tych 
warstw  w  diagnozie  oddają  stosunki  liczbowe  grup  uczestniczących  w  formach 
doskonalenia  w ubiegłym roku.
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Wykres 1. Struktura grupy badanych nauczycieli wg stopnia awansu 

Przeprowadzona  diagnoza  była  trafna  także  pod  względem  udziału 
reprezentantów  poszczególnych  typów  szkół  i  placówek.  Największa  grupa  osób 
badanych pracuje w szkołach podstawowych – 41%, a najmniejsza w bursach – 1%. 

Wykres 2. Struktura grupy danych nauczycieli wg miejsca zatrudnienia 

Wyniki analizy danych 
1.  Najważniejsze przyczyny udziału w szkoleniach 
Klienci ODN uczestniczą w doskonaleniu ponieważ: 
• chcą  uaktualnić  wiedzę,  nabywać  konkretne  umiejętności  zawodowych, 

wymieniać poglądy i doświadczenia, 
• poszukują rozwiązania konkretnych problemów lub nowości metodycznych. 

2.  Opinie dotyczące procedury rekrutacji na szkolenia 
Zdaniem uczestników diagnozy należy kontynuować: 

• przesyłanie do szkół/placówek drukowanej wersji Informatora,
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• aktualizowanie oferty przez stronę internetową ośrodka, 
• przyjmowanie zgłoszeń i wpłat w siedzibie ośrodka. 

Sugestie zmian: 
• zagwarantowanie możliwości wpłaty na miejscu w dniu szkolenia, 
• listowne powiadamianie o przyjęciu na szkolenie lub zmianie jego terminu, 
• umożliwienie wyboru terminu kandydatom na szkolenia, w których przewiduje 

się podział na grupy. 

3.  Preferowane formy doskonalenia 
Zdecydowanie najbardziej oczekiwane przez wszystkie grupy badanych są 

szkolenia w formach: 
• warsztatów, 
• kursów doskonalących, 
• konferencji. 

Bardzo małe (4%) jest zainteresowanie badanych elearning`iem. 

4.  Oczekiwania w zakresie terminów szkoleń 
Zgodne są oczekiwania nauczycieli oraz dyrektorów, żeby szkolenia odbywały się w: 

• soboty 
• popołudnia dni roboczych. 

5.  Najważniejsze kryteria wyboru szkolenia 
Zarówno badani dyrektorzy, jak i nauczyciele uważają, że wybór szkolenia 

przez nauczyciela następuje w wyniku analizy trzech informacji: 
• tematyka, 
• prowadzący, 
• termin. 

6.  Oczekiwane materiały szkoleniowe 
Osoby uczestniczące w badaniu pragnęłyby otrzymywać przede wszystkim 

wydruk prezentacji oraz materiały wspólnie opracowane podczas zajęć. 
7.  Oczekiwane funkcje strony internetowej ODN 

Dzięki  stronie  internetowej  ODN  uczestnicy  badania  głównie  chcą  mieć 
możliwość  pozyskiwania  bieżących  informacji  o  formach  doskonalenia 
i materiałów wypracowanych przez uczestników szkoleń. 
8.  Zgłoszone zapotrzebowanie w zakresie tematyki szkoleń 

Badani zgłosili szereg konkretnych zagadnień, które, ich zdaniem, powinny 
być przedmiotem doskonalenia w najbliższym czasie. 

Tabela 1. Oczekiwania w zakresie tematyki doskonalenia wg obszarów 
Lp.  Proponowane obszary i  tematy 

1.  Metodyka nauczania: 
Indywidualizacja nauczania 

2.  Wychowanie: 
Projektowanie planów pracy wychowawczej 
Umiejętności psychologiczne nauczyciela 
Praca z dzieckiem nadpobudliwym, sprawiającym trudności wychowawcze 
Tworzenie narzędzi do diagnozowania  i praca z uczniem zdolnym
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Współpraca szkoły z rodzicami, w tym z rodzicami tzw. trudnymi 
Indywidualizacja wychowania 

3.  Wychowanie przedszkolne i edukacja elementarna: 
Roczny plan pracy w grupie przedszkolnej 
Współpraca z rodzicami przedszkolaka 
Kształtowanie różnych kompetencji dzieci przedszkolnych 
Alternatywne metody pracy w grupie dzieci 6 – letnich 
Organizacja imprez i uroczystości w przedszkolu 
Metody aktywne w pracy z dzieckiem 
Zajęcia artystyczne w przedszkolu  techniki plastyczne, pląsy i zabawy 
muzyczne 
Zajęcia gimnastyczne w przedszkolu 
Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy nauczyciela przedszkola 
Obserwacja dziecka  dokumentowanie diagnozy dojrzałości szkolnej 
Naturalne metody nauki czytania 
Innowacje pedagogiczne w przedszkolu 
Praca z dzieckiem metodami E. Gruszczyk – Kolczyńskiej 
Techniki Freineta 
Pedagogika zabawy 

4.  Wypoczynek dzieci i młodzieży: 
Organizacja wycieczek i obozów szkolnych 
Zasady opracowywania programu zajęć pozalekcyjnych i dokumentowania 
realizacji 

5.  Ogólne: 
Warsztat pracy młodego nauczyciela 
Pierwsza pomoc 
Programy unijne 
Samoocena nauczyciela 
Programy działań naprawczych – zasady opracowywania i badania efektów 
Programy autorskie – zasady opracowywania i dokumentowania 
Emisja głosu 
Innowacje pedagogiczne 
Awans zawodowy 

6.  Ocenianie i egzaminowanie: 
Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego 
Egzaminy zawodowe 
Pomiar dydaktyczny 

Wnioski z diagnozy: 
1.  Szkolenia  powinny  być  organizowane  głównie  w  krótkich  formach,  jakimi  są 

warsztaty, kursy doskonalące kilkunastogodzinne oraz konferencje. 
2.  Większość  szkoleń  powinna  się  odbywać  w  soboty  oraz  w  ciągu  tygodnia 

w godzinach popołudniowych. 
3.  Płatność za szkolenie powinna być możliwa  także w ODN  i w dniu  rozpoczęcia 

szkolenia. 
4.  Szczególnie  starannie  należy  projektować  szkolenia  pod  względem  tematyki, 

terminów  oraz  osób  prowadzących  zajęcia,  bo  są  to  czynniki  decydujące 
o wyborze. 

5.  Po  raz  kolejny  z  diagnozy  wynika,  że  zbyt  uboga  jest  oferta  szkoleń  dla  wielu 
specjalistów:  fizyków, nli wychowania  fizycznego,  języków obcych, przedmiotów
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zawodowych.  Zgłoszono  też  potrzebę  wzbogacenia  propozycji  dla  wychowania 
przedszkolnego z udziałem specjalistów spoza ODN. 

6.  Oczekiwania  badanych  dotyczące  materiałów  szkoleniowych  dotyczą  wydruku 
prezentacji  przygotowanej  przez  osobę  prowadzącą  zajęcia  oraz  materiałów 
wypracowanych podczas szkolenia. 

7.  Za  pośrednictwem  strony  internetowej  ODN  klienci  powinni  móc  pozyskiwać 
wiadomości o aktualnej ofercie  form doskonalenia  i materiały opracowane przez 
uczestników szkoleń. 

ORGANIZACJA I PROWADZENIE FORM DOSKONALENIA 
Zajęcia  w  ośrodku  odbywały  się  przede  wszystkim  w  systemie  sobotnio 

niedzielnym  oraz  częściowo  w  systemie  popołudniowym.  Organizowane  też  były 
wyjazdy na szkolenia rad pedagogicznych w środku tygodnia. Dyrektorzy szkolą się 
w  dni  tygodnia.  Część  form  doskonalenia  była  prowadzona  przez  nauczycieli 
konsultantów, część przez edukatorów zapraszanych z kraju. 

Zorganizowaliśmy 397 różnorodnych form doskonalenia. 

Pracownicy  ODN  prowadzą  zajęcia  w  ramach  pensum  dydaktycznego. 
Przeprowadzili  oni  1834  godziny  zajęć,  a  sumie  przeprowadzono  4980  godzin 
szkoleń między innymi też przez  zaproszonych do współpracy edukatorów 

W  ODN  są  opracowane  i  realizowane  procedury  przygotowania  oraz 
przeprowadzania  form doskonalenia. Określają  one  zawartość  dokumentacji  kursu, 
obowiązki kierownika szkolenia, narzędzia ewaluacyjne. 
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ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE 
DOTYCZĄCE ZORGANIZOWANYCH FORM 

Szczegółowy  wykaz  zorganizowanych  i  przeprowadzonych  kursów, 
warsztatów oraz rad pedagogicznych zawierają załączniki  nr 1 
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Wykres nr 1 Zmiana ilości form w latach 2007 i 2008 
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Porównanie ilości  uczestników na formach doskonalenia w 
ODN Łomża w latach 2007 i 2008 

rok 2007  rok 2008 

Wykres nr 3. Zmiana ilości uczestników w szkoleniach  latach 2007 i 2008 
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Ilość form doskonalenia w 2008 roku 

39% 
61% 

Formy szkoleniowe płatne 

Formy szkoleniowe bezpłatne 

Wykres nr 5 Zestawienie porównawcze form szkoleniowych 

Ilość uczestników biorących udział w 
formach doskonalenia w 2008 roku 

55% 
45% 

Formy szkoleniowe płatne  Formy szkoleniowe bezpłatne 

Wykres nr 6  Zestawienie porównawcze ilości uczestników na formach  szkoleniowych
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EWALUACJA FORM DOSKONALENIA 

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 aktualne 
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 
narzędzia,  a  kierownicy  kursów  kwalifikacyjnych  zobowiązani  są  do  sporządzenia 
raportów z ewaluacji wewnętrznej, które włączają do sprawozdań do KO. 

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  jest 
wykorzystywany 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. Powoduje  to  różnicę między  liczbą badanych, 
a liczbą uczestników szkoleń w danym roku. 

Wyniki ewaluacji form doskonalenia w 2008 roku 

Próba badawcza 
W  aktualnym  okresie  sprawozdawczym,  zgodnie  z  przyjętą  w  ODN  procedurą, 

badaniem  objęci  zostali  uczestnicy:  kursów  doskonalących  i  kwalifikacyjnych  oraz
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warsztatów. 

Tabela I. Udział osób badanych w grupie uczestników szkoleń poddanych ewaluacji 

Forma 
doskonalenia 

Uczestnicy szkoleń 
objętych badaniem 

Ankietowani  Udział 
procentowy 

Warsztaty  3789  2702  71,3% 

Kursy doskonalące  420  272  64,7% 

Kursy kwalifikacyjne  116  83  71,5% 

Razem:  4325  3057  70,6% 

Dane o respondentach 
Płeć: 

a)  Kobiety   2788 

b)  Mężczyźni   269 

Staż pracy: 
a)  Mniej niż 5 lat   552 

b)  Od 5 do 15 lat   1153 

c)  Powyżej 15 lat   1352 

Stopień awansu zawodowego nauczycieli: 
a)  Stażysta   154 

b)  Kontraktowy –  462 

c)  Mianowany –  1067 

d)  Dyplomowany – 1293 
Inni pracownicy oświaty  81 

Zestawienia zbiorcze 

Tabela II. Ocena warsztatów (N= 2702) 

Stopnie skali Przedmiot oceny 

1  2  3  4  5  6 

Średnia 
ocen 

Przydatność uzyskanej wiedzy      14  127  911  1650  5,55 

Sposób prowadzenia zajęć      6  73  740  1883  5,66
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Atmosfera panująca na zajęciach      3  34  601  2064  5,74 

Razem:  0  0  23  234  2252  5597  5,65 

Tabela III. Ocena kursów doskonalących (N= 272) 

Stopnie skali Przedmiot oceny 

1  2  3  4  5  6 

Średnia 
ocen 

Stopień realizacji programu kursu        12  58  202  5,69 

Przydatność zdobytej wiedzy w praktyce      1  18  62  191  5,62 

Przydatność materiałów szkoleniowych w 
pracy zawodowej 

    1  16  58  197  5,65 

Wpływ atmosfery na zajęciach na uczenie się        10  46  216  5,75 

Warunki szkolenia        7  51  214  5,76 

Sprawność organizacyjna kierownika kursu        6  41  225  5,80 

Razem:  0  0  0  69  316  1245  5,57 

Tabela IV. Ocena kursów kwalifikacyjnych(N=83) 

Stopnie skali Przedmiot oceny 

1  2  3  4  5  6 

Średnia 
ocen 

Stopień realizacji programu kursu          17  66  5,79 

Przydatność zdobytej wiedzy w praktyce          18  65  5,78 

Przydatność materiałów szkoleniowych 
w pracy zawodowej 

      1  16  66  5,78 

Wpływ atmosfery na zajęciach na uczenie się          10  73  5,87 

Warunki szkolenia          17  66  5,79 

Sprawność organizacyjna kierownika kursu          8  75  5,90 

Razem:  0  0  0  1  86  411  5,81
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WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI WYŻSZYMI, PLACÓWKAMI 
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, BIBLIOTEKAMI I INNYMI 

ORGANIZACJAMI OŚWIATOWYMI 

Uczelnie w Polsce 

Dzięki  działaniom  konsultantów  placówka  podjęła  współpracę  z  wieloma 
szkołami wyższymi w Polsce. Współpraca obejmuje wstępne nawiązanie kontaktów 
z  pracownikami  naukowodydaktycznymi,  koordynację  działań  związanych  z 
organizacją  i  realizacją  form  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli,  udział 
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  współpracował  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, udostępnienie wykazu 
literatury przedmiotu, prezentacja najnowszych publikacji (prof. Janina Wyczesany – 
KK2), 

  Akademia  Pedagogiki  Specjalnej  w  Warszawie:  przeprowadzenie  przez 
pracowników  naukowodydaktycznych  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 – KK2), 

  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  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), (dr Krzysztof Biedrzycki 
  KS 9) (dr Dariusz Chemperek   KS  18), 

  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
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podręczników  do  nauki  religii  w  szkole  podstawowej,  recenzje  na  temat  ww. 
podręczników,  wspólne  opracowanie  publikacji  zbiorowych  z  zakresu  edukacji 
religijnej (ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski; ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, 
ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek), 

 Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej: realizacja zajęć dydaktycznych podczas form 
doskonalenia  organizowanych  przez  ODN  w  Łomży,  zapoznanie  z  publikacjami 
uczelni, przedstawienie literatury przedmiotu (prof. Jerzy Święcich ), 
  Uniwersytet  Warszawski:  przeprowadzenie  przez  pracowników  naukowo 
dydaktycznych  zajęć  podczas  realizacji  form  doskonalenia  nauczycieli  (prof.  Ewa 
Paczoska  –  KS  11),  (prof.  Alina  Kowalczykowa  –  KS  –  62)  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), 

 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – wydział dydaktyki chemii: współpraca 
w zakresie organizacji zawodów rejonowych, organizacja Ogólnopolskiego Konkursu 
Chemicznego dla uczniów naszego rejonu, 

  Papieska  Akademia  Teologiczna  w  Krakowie:  przeprowadzenie  konferencji  dla 
nauczycieli religii (ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski), 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), 

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
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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.) 

Placówki Doskonalenia Nauczycieli 

Ośrodek  Doskonalenia  Nauczycieli  w  Łomży  pozostaje  w  kontakcie  ze  wszystkimi 
ośrodkami  doskonalenia  nauczycieli  w  kraju,  jednak  w  roku  2008  w  szczególny 
sposób współpracował z następującymi placówkami: 

  Centralny  Ośrodek  Doskonalenia  Nauczycieli  w  Warszawie:  stała  współpraca  w 
zakresie  wymiany  kadry  szkoleniowej,  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, W 
miesiącu  listopadzie  i  grudniu  2008  r.  realizowaliśmy  projekt  „Komputer  dla 
gimnazjalisty”  w  ramach  doskonalenia  warsztatu  pracy  nauczycieli  w  zakresie 
kompetencji  kluczowych.  Przeszkoliliśmy    36  grup  na  łączną  sumę  godzin  560. W 
szkoleniu wzięło udział 451 nauczycieli. 

  Mazowieckie  Samorządowe  Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli  w  Warszawie: 
wymiana  edukatorów  (mgr Beata Kossakowska  – KK –  2):  formy doskonalenia  dla 
nauczycieli matematyki; mgr Kamilla Palińska: elementy muzykoterapii), konsultacje 
metodyczne, 

  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). 

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 – KK1, mgr Grażyna 
Wysocka, Bożena Malinowska i mgr Elwira Kamińska), 

  Grupa  Regionalna  Polskiego  Stowarzyszenia  Animatorów  Pedagogiki  Celestyna 
Freineta:  wspólne  organizowanie  warsztatów  dla  zainteresowanych  nauczycieli, 
wymiana  doświadczeń  ruchu  freinetowskiego  w  Polsce  i  na  świecie.  (mgr  Zofia 
Napiórkowska,  mgr  Bożena  Wykowska,  mgr  Bogusława  Kossakowska, 
mgraWiesława Sakowicz),

http://www.catho.be.lumen/
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  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  RegionalizmuMentor,  Platforma 
edukacyjnonaukowa  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), 
 Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji Narodowej, konsultacje, zgłoszenia i  wnioski o 
dofinansowanie projektów edukacyjnych oraz zagranicznych wizyt studyjnych, 

  Społeczno  –  Oświatowe  Stowarzyszenie  Pomocy  Pokrzywdzonym  i 
Niepełnosprawnym  „Edukator”:  udział  i  współpraca  w  projekcie  „Wiejski  Ośrodek 
Edukacji  Przedszkolnej  szansą  na  harmonijny  rozwój  dzieci”,  pełnienie  roli 
koordynatora WOEP w 5 województwach, udział w przygotowaniu konferencji oraz w 
nagraniu  filmu  o  projekcie,  korekta materiałów metodycznych,  udział  w  projekcie  „ 
Wielokulturową ścieżką”   koordynowanie projektu, szkolenia – KD  32, wzajemny 
udział  pracowników  w  konferencjach,  szkoleniach  organizowanych    przez  obydwie 
instytucje, 

 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 – KK5), 
  Młodzieżowy  Dom  Kultury  w  Białymstoku:  realizacja  godzin  dydaktycznych  (mgr 
Lidia Dobosz), 

 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna nr 1 w Łomży: udział pracowników poradni 
w realizacji  form doskonalenia nauczycieli, konsultacje, wymiana doświadczeń (mgr 
Joanna Dardzińska – Mądry,  mgr Krystyna Orzechowska – Gryguc), 

  Specjalny  Ośrodek  SzkolnoWychowawczy  w  Długoborzu:  realizacja  godzin 
dydaktycznych (mgr Beata Borkowska, mgr Barbara Pęska, mgr Jan Grzyb – KK  2), 
obserwacja  zajęć  dydaktycznych,  wymiana  doświadczeń,  udział  w  szkoleniach, 
konferencjach, 

  Zespół  Szkół Weterynaryjnych  w  Łomży:  realizacja  godzin  dydaktycznych    (mgr 
Andrzej Piechociński) 

  Zespól  Szkół  Specjalnych  w  Grajewie:  realizacja  godzin  dydaktycznych    (mgr 
Urszula Magda Sagun – metoda dobrego startu, mgr Jarosław Konopka ), wymiana 
doświadczeń, udział w szkoleniach i konferencjach, 

  Polska  Fundacja  Dzieci  i  Młodzieży  w  Warszawie:  wymiana  doświadczeń, 
pozyskiwanie  informacji  o  ogłaszanych  grantach  i  konkursach,  wspólne  projekty 
edukacyjne, 
 Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży: realizacja godzin dydaktycznych (mgr Katarzyna 
Szmitko – KK5), 

 Prywatna firma szkoleniowa KINED: realizacja godzin dydaktycznych  (mgr Joanna 
Zwoleńska – KK5),

http://www.eduskrypt.pl/
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  Regionalny  Ośrodek  EFS  w  Łomży:  udział  konsultantów  w  szkoleniach 
organizowanych przez ten ośrodek, pomoc w opracowaniu projektów, 

  Centralna  Komisja  Egzaminacyjna:  udostępnianie  sprawozdań  z  analizy wyników 
egzaminów zewnętrznych, udział konsultantów ODN w szkoleniach organizowanych 
przez CKE (EWD), 
 Okręgowa Komisja  Egzaminacyjna w Łomży: współudział w organizacji  szkolenia 
na egzaminatorów w zawodzie opiekun medyczny, wymiana doświadczeń, tworzenie 
banku  narzędzi,  pełnienie  funkcji  przewodniczących  i  weryfikatorów  podczas 
sprawdzania  egzaminów  zewnętrznych,  udział  w  szkoleniach  dla  egzaminatorów, 
szkolenie zespołu egzaminatorów, wykonywanie zadań egzaminatorów, 

  Kuratorium  Oświaty  Delegatura  w  Łomży:  udział  w  szkoleniach,  konferencjach 
i konsultacjach, udział w charakterze ekspertów w pracach komisji egzaminacyjnych 
i  kwalifikacyjnych  dla  nauczycieli  ubiegających  się  o  awans  zawodowy,  pełnienie 
funkcji  członków  komisji  wojewódzkich  konkursów  przedmiotowych,  prowadzenie 
szkoleń dla nauczycieli, 

  Podlaskie  Kuratorium  Oświaty:  współorganizowanie  konferencji,  szkoleń  dla 
nauczycieli, realizacja szkoleń w zakresie realizacji prawa oświatowego, 

Wydawnictwa 

Cykliczne warsztaty w ramach spotkań z wydawnictwami: 
  Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne: nauczyciele przedmiotów, 

  Juka: nauczyciele kształcenia zintegrowanego, nauczyciele przedszkoli, 

  Nowa Era: nauczyciele kształcenia zintegrowanego i przedmiotowego, 

  Operon: nauczyciele języka polskiego, 

  Oxford University Press: nauczyciele języka angielskiego, 

  Stentor:  nauczyciele języka polskiego, 

  PWN:  nauczyciele języka polskiego, 

  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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Realizacja projektów edukacyjnych we współpracy z różnymi organizacjami 

  „Wiejski  Ośrodek  Edukacji  Przedszkolnej  szansą  na  harmonijny  rozwój  dzieci”: 
projekt  realizowany  z  funduszy  EFS.  ODN  w  Łomży  występuje  jako  partner 
SpołecznoOświatowego  Stowarzyszenia  Pomocy  Pokrzywdzonym  i 
Niepełnosprawnym EDUKATOR  od marca 2007 r. realizuje na terenie 5 województw 
niniejszy projekt. Koordynator: Maria M. Ferenc. 

  „Przyjazna  Szkoła”:  nadzorowanie  i  pomoc  w  realizacji  szkolnych  projektów 
rozwojowych,  zwłaszcza  koordynacja  działań  na  terenie województwa podlaskiego. 
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  i  realizacji    międzyprzedmiotowych  projektów  edukacji 
wielokulturowej  i  wspieranie  podejmowania  tej  problematyki  w  szkołach. 
Koordynator: Marzena Rafalska. 

WAŻNE DZIAŁANIA ODN W 2008 R. 

PROJEKTY EDUKACYJNE 

Projekt „Wiejski Ośrodek Edukacji Przedszkolnej szansą na harmonijny rozwój 
dzieci” 
ODN  w  Łomży  jako    partner  SpołecznoOświatowego  Stowarzyszenia  Pomocy 
Pokrzywdzonym  i  Niepełnosprawnym EDUKATOR w  okresie  styczeńmarzec  2008 
realizuje na  terenie 5 województw Projekt  „Wiejski Ośrodek Edukacji Przedszkolnej 
szansą  na  harmonijny  rozwój  dzieci”.  Koordynatorem  Projektu  reprezentującym 
naszą instytucję  jest mgr Maria M. Ferenc. 
Zadania ODN w projekcie: 
Wypracowanie alternatywnych form edukacji przedszkolnej dla środowisk wiejskich 
poprzez: 
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 kierunkiem konsultanta ODN w roku 2008  powstawały: 
• materiały dla nauczycieli zatrudnionych w WOEPach zbiór scenariuszy 

sukcesywnie publikowanych na stronie internetowej projektu oraz 
profesjonalne wydawnictwo, 

• projekt  badawczy  ewaluacji wewnętrznej i odpowiednie narzędzia oraz raport 
z sondażu wśród rodziców, 

• film o działalności wiejskich ośrodków.
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Dokonywane przez  naszego pracownika wizytacje ośrodków umożliwiły właściwy 
nadzór nad pracą pedagogiczną i wdrażaniem nowych rozwiązań. 
Projekt był przedstawiany na konferencjach: 

• Konferencja Promocyjna Projektu z udziałem władz samorządowych oraz 
reprezentantów społeczności lokalnej w Zaświatyczach (woj. lubelskie) 1112 
stycznia 2008 r. 

• Konferencja wojewódzka w Białymstoku: „W poszukiwaniu rozwiązań 
upowszechniania wychowania przedszkolnego w woj. podlaskim ze 
szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich” 19 lutego 2008 r. 

• Konferencja Podsumowująca Projekt w Łomży, w której udział wzięli 
przedstawiciele MEN, KO i władz samorządowych, reprezentanci środowisk 
akademickich oraz nauczyciele w dniach 2829 marca 2008 r. 

• Konferencja ogólnopolska w Warszawie „Doświadczenia programu 
<<Alternatywne formy edukacji przedszkolnej –SPO RZL 20052008>>”  24 
czerwca 2008 r. 

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 SouthWestVlaanderen, 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. 
Osobą reprezentującą ODN w Łomży w ramach projektu jest mgr inż. Wojciech Sidor 

Działania w ramach projektu STIPPS w 2008 r. 
1.  Spotkanie partnerów projektu – Karlsruhe, maj 2008 

• Sposoby rozpowszechniania projektów w krajach partnerów 
• Praca nad podręcznikami 
• Organizacja warsztatów dla nauczycieli przez partnerów 
• Organizacja kursu dla nauczycieli w Nancy – grudzień 2008 
• Praca nad modelem interaktywnym STIPPS 
• Tworzenie i gromadzenie przykładów dobrej praktyki do poziomu 5. 

modelu
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2.  Spotkanie partnerów projektu wrzesień 2008, Nancy 
• Sposoby rozpowszechniania projektów w krajach partnerów 
• Finalizacja prac nad podręcznikami 
• Organizacja kursu dla nauczycieli w Nancy – ustalenie nowej daty 
• Praca nad modelem interaktywnym STIPPS 

3.  Wideokonferencje poświęcona organizacji warsztatów dla nauczycieli w 
Nancymaj 2008 

4.  Kurs doskonalący dla nauczycieli przedszkoli i nauczania zintegrowanego 
„ Jak zainteresować dzieci nauką” styczeń 2008 

5.  Spotkanie z nauczycielami przedszkoli zapoznające z  projektem STIPPS 

Projekty  „ Społeczne wiejskie przedszkola w Gruzji”  i „ Społeczne przedszkola 
katalizatorem rozwoju obszarów wiejskich” 
Od stycznia do listopada 2008 realizowano projekt „Społeczne wiejskie przedszkola 
w Gruzji”, od maja   2008 r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży realizował, 
w  partnerstwie  ze  Stowarzyszeniem  „Edukator”,  projekt  „Społeczne  przedszkola 
katalizatorem  rozwoju  obszarów  wiejskich”.  Przedsięwzięcia  realizowane  są  na 
terenie  Gruzji  i  Polski.  Partnerem  w  realizacji  projektu  jest  gruzińska  organizacja 
Civitas Georgica. Cele projektów to: 
1.Zbudowanie w Gruzji modelowych struktur partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich i upowszechnienie polskich doświadczeń w tym zakresie. 
2. Umożliwienie dzieciom wiejskim w Gruzji dostępu do edukacji przedszkolnej, co da 
im szansę równego startu. 

• W dniach 2326 czerwca 2008 r. w Ureki odbyło się czterodniowe seminarium 
dla nauczycieli, przedstawicieli  samorządów  lokalnych  i  lokalnej administracji 
oświatowej z terenu całej Gruzji.  Zespół trenerów /Marzena Rafalska, Jolanta 
Tesz,  Irma  Kortua,  Giorgi  Meskhidze/  przestawił  zasady  organizacji  i 
funkcjonowania  alternatywnych  przedszkoli  prowadzonych  w  Polsce  przez 
„Edukatora”  oraz  zadania  stojące  przed  podobnymi  placówkami  w  Gruzji. 
Dużą  część  seminarium  stanowiła  analiza  możliwości  i  warunków  realizacji 
programu alternatywnej edukacji przedszkolnej w Gruzji. Samorządy lokalne , 
które  zgłosiły  swój  akces  do  projektu  zadeklarowały  pomoc  w  stworzeniu  i 
utrzymaniu  alternatywnych  ośrodków  edukacji  przedszkolnej. 
Dzięki  realizacji  projektów  w  Gruzji  rozpoczęło  pracę  łącznie  16  wiejskich 
alternatywnych  przedszkoli.  Lokalne  samorządy  udostępniły  i  przygotowały 
pomieszczenia  do  zajęć  oraz  zapewniły  ich  podstawowe  wyposażenie.  W 
ramach projektów finansowana jest praca nauczycielek i zakup materiałów dla 
pracy z dziećmi. Nauczycielki prowadzą   zajęcia z dziećmi przeciętnie po 18 
godzin w tygodniu. 

• 2728 września odbyły się w ODN warsztaty  na temat :„Globalne problemy – 
globalna  odpowiedzialność”  Celem  szkolenia  było  przygotowanie 
nauczycieli  do  prowadzenia  zajęć  z  uczniami  na  temat  współczesnych 
problemów  świata,  ich  źródeł  i  sposobów  przeciwdziałania.  W  warsztatach 
uczestniczyło  20  nauczycieli  przedszkoli,  szkół  podstawowych,  gimnazjów  i 
szkół  pogimnazjalnych.  Nauczyciele  w  grupach  wypracowali  pomysły 
projektów, które mogą w przyszłości realizować  z uczniami.
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• W ramach  realizacji  projektu    „Społeczne przedszkola  katalizatorem  rozwoju 
obszarów wiejskich” W dniach 19 – 25 października gościliśmy w Polsce 10 
osobową  grupę  gruzińskich  nauczycieli  i  samorządowców.  Celem 
tygodniowej  wizyty  było  pokazanie  naszym  gruzińskim  kolegom  w  jaki 
sposób  zorganizowana jest w Polsce edukacja przedszkolna , jak wspierają ją 
lokalne  społeczności  i  organizacje  pozarządowe.  W  trakcie  wizyty  goście 
poznali  programy  alternatywnej  edukacji  przedszkolnej  realizowane  przez 
Stowarzyszenie „Edukator” i Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, 
odwiedzili  przedszkola  „Mały  Artysta”  i  „Wesołe  Słoneczko”  w  Łomży  oraz 
ośrodki  przedszkolne  w  Paproci  Dużej  i  Studziankach.  Rozwinęli  swoje 
profesjonalne  umiejętności  na  warsztatach  zorganizowanych  przez 
Stowarzyszenie  Animatorów  Pedagogiki  Zabawy  KLANZA  w  Białymstoku. 
Szczególnym  punktem  wizyty  było  spotkanie  z  Markiem  Michalakiem   
Rzecznikiem  Praw  Dziecka  RP,  który  przedstawił  rolę  i  zadania  instytucji, 
którą kieruje.  Nasi goście zwiedzili Warszawę, a podróżując po terenie całego 
województwa  mieli  okazję  podziwiać  malownicze  podlaskie  pejzaże,  czemu 
sprzyjała  piękna  październikowa  pogoda.  Czas  pobytu  gruzińskiej  grupy  w 
Polsce  był  okazją  do  wymiany  profesjonalnych  doświadczeń  ale  także  do 
wzajemnego poznania się i nawiązania ciepłych, serdecznych kontaktów. 

Projekty koordynowała mgr Marzena Rafalska. Działania były  współfinansowane 
w  ramach  programu  polskiej  pomocy  zagranicznej  Ministerstwa  Spraw 
Zagranicznych RP w 2008r. 

KONFERENCJE 

„ Edukacja obszar współpracy dwóch sektorów” 
Konferencja pod  tym tytułem odbyła się 15 maja 2008 r. Jej celem konferencji było 
stworzenie  szkołom  okazji  do  kontaktu  i  zapoznania  się  z  ofertą  organizacji 
pozarządowych  dla  sektora  edukacji  oraz  pokazanie  korzyści  płynących  ze 
współpracy z NGO. Konferencja została objęta patronatem Marszałka Województwa 
Podlaskiego, Wojewody Podlaskiego  i Podlaskiego Kuratora Oświaty. Uczestnikami 
byli  dyrektorzy  szkół  i  przedstawiciele  organizacji  pozarządowych  z  regionu 
łomżyńskiego.  Program  konferencji  składał  się  z  wystąpień  oficjalnych  oraz 
prezentacji  sześciu  organizacji  pozarządowych.  W  części  pierwszej  wystąpili 
przedstawiciele  władz  państwowych  i  samorządowych:  Krzysztof  Stanowski  – 
Podsekretarz  Stanu Wiceminister  Edukacji  Narodowej,  Maciej  Żywno  – Wojewoda 
Podlaski, Jerzy  Kiszkiel   Podlaski Kurator Oświaty oraz Jacek Piorunek – członek 
Zarządu  Województwa  Podlaskiego.  Marzena  Rafalska  –  konsultant  ODN 
zaprezentowała  dokonania  łomżyńskiego  ośrodka  w  zakresie  współpracy  z 
organizacjami pozarządowymi. W drugiej części konferencji swoją działalność i ofertę 
dla szkół zaprezentowały organizacje, które realizują projekty edukacyjne  na terenie 
całej  Polski,  w  tym  na  terenie  naszego  województwa.  Były  to:  Fundacja  Centrum 
Edukacji  Obywatelskiej,  Polska  Akcja  Humanitarna,  Polskie  Stowarzyszenie 
Pedagogów  i  Animatorów  KLANZA  Oddział  Białostocki,  Fundacja  Edukacja  dla 
Demokracji,  Stowarzyszenie  Rodziców  na  Rzecz  Pomocy  Szkołom  „Przyjazna 
Szkoła”  i  Fundacja  Młodzieżowej  Przedsiębiorczości.  W  przerwach  uczestnicy 
konferencji  otrzymali  wydawane  przez  zaproszone  organizacje  materiały 
metodyczne i informacyjne. Spotkanie prowadziła mgr Marzena Rafalska
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„  Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna” 
W  grudniu  2008  r.  mgr  Marzena  Rafalska  jako  promotor  reformy  programowej  w 
województwie podlaskim we współpracy z KO koordynowała realizację 5 konferencji. 
Celem  spotkań  było  upowszechnienie  informacji  o  planowanych  przez  MEN 
zmianach  w  systemie  edukacji,  kształcie  nowej  podstawy  programowej  oraz 
pozyskanie  informacji  na  temat  opinii  dyrektorów  szkół  w  sprawie  reformy 
programowej.  Łącznie  w  konferencjach  organizowanych  dla  9  powiatów 
województwa  podlaskiego  uczestniczyło  388  osób:  dyrektorów,  wizytatorów  KO, 
przedstawicieli organów prowadzących. 

ZADANIA Z ZAKRESU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA 
PODLASKIEGO W 2008 ROKU 

„Prawa człowieka w realizacji podstawy programowej”  konferencja 
18  listopada w Białymstoku odbyła  się  konferencja  „Prawa  człowieka  w  realizacji 
podstawy  programowej”,  zorganizowana  przez  nasz  ośrodek  w  ramach  realizacji 
zadania  Podlaskiego  Kuratora  Oświaty  z  zakresu  doskonalenia  nauczycieli 
województwa  podlaskiego w  2008  roku.  Zadanie  to  związane  jest  z  tegorocznym 
priorytetem Ministra Edukacji  i  Podlaskiego Kuratora Oświaty.  Celem  konferencji 
było pokazanie  jaki wpływ  maja  prawa człowieka  na różne aspekty pracy szkoły. 
Obecni na konferencji nauczyciele mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę o prawach 
człowieka  oraz  mogli  zapoznać  się  z  przykładami  dobrych  praktyk.  Gościem 
konferencji była Pani Wiesława Ćwiklińska, Wicekurator Oświaty, która wprowadziła 
zebranych  w  temat  spotkania  kreśląc  rolę  praw  człowieka  w  działaniach  szkoły. 
Spotkanie  zaszczycił  swoją  obecnością  Marek  Michalak    Rzecznik  Praw  Dziecka 
RP,  który  w  krótkim  wystąpieniu  przedstawił  zadania  kierowanej  przez  siebie 
instytucji.  264  uczestników  konferencji  otrzymało  materiały  pokonferencyjne. 
Koordynatorem zadania była  mgr Marzena Rafalska. 

„ Sprawowanie  nadzoru  pedagogicznego  przez  dyrektora  szkoły:  od  planu 
do sprawozdania”  128godzin warsztatów, w których uczestniczyło 195 dyrektorów 
wszystkich typów szkół i placówek oświatowych województwa podlaskiego w okresie 
listopad  grudzień  2008.  Celem  szkolenia  było  uporządkowanie  wiedzy  i 
doskonalenie  umiejętności  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych  w  zakresie 
planowania, organizacji i dokumentowania nadzoru pedagogicznego. 
Uczestnicy  szkolenia  wysoko  ocenili  przydatność  zdobytej  wiedzy  i  umiejętności  w 
zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego. Dyrektorzy szczególnie akcentowali 
potrzebę uporządkowania wiedzy i umiejętności w zakresie struktury rocznego planu 
nadzoru  pedagogicznego,  określania  celów  i  dokumentowania  prowadzonych  form 
nadzoru.  Duże  zainteresowanie  wykazali  uczestnicy  szkolenia  przykładowymi 
rozwiązaniami w zakresie przygotowywania analizy zbiorczej    realizowanych zadań 
w  ramach  poszczególnych  form  nadzoru    pedagogicznego  oraz  formułowaniem 
wniosków  do  pracy  w  przyszłym  roku  szkolnym.  Ożywiona  dyskusja  towarzyszyła 
przedłożonym propozycjom dotyczącym zasad opracowywania informacji o realizacji 
zadań  wynikających  z  rocznego  planu  nadzoru  pedagogicznego.  Działania 
koordynowała dr Janina Arcimowicz
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„ Jakość kształcenia w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej oraz jego wyniki 
w świetle oceny zewnętrznej”  350 godzin warsztatów, w których uczestniczyło 347 
nauczycieli  gimnazjów  i  szkół  ponadgimnazjalnych  województwa  podlaskiego 
w okresie październikgrudzień 2008. 
Celem szkolenia było rozwijanie umiejętności budowania systemu jakości w edukacji 
na etapie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej  w kontekście oceny zewnętrznej. 
Udział  w  zajęciach  pozwolił  uczestnikom  na  poszerzenie  lub  uzupełnienie  wiedzy 
przede  wszystkim  w  zakresie  jakości  kształcenia  na  poszczególnych  etapach 
procesu  dydaktycznego,  międzynarodowych  badań  OECD  PISA,  edukacyjnej 
wartości  dodanej,  zmian  w  pracy  dydaktycznej  nauczycieli  związanych  z  reformą 
programową na etapie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, znajomości parametrów 
branych pod uwagę przy analizie wyników egzaminów zewnętrznych oraz sposobów 
tworzenia  szkolnego  systemu  badania  osiągnięć  przedmiotowych  uczniów. 
Uczestnicy  mieli  sposobność  nabywania  przydatnych  umiejętności  stosowanych  w 
badaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów, analizie i interpretacji wyników egzaminów 
zewnętrznych  oraz  wykorzystaniu  wniosków  z  badań  zewnętrznych 
na  poszczególnych  etapach  procesu  dydaktycznego.  Nauczyciele  wysoko  ocenili 
przydatność materiałów szkoleniowych, szczególnie  tych, które dotyczyły szkolnego 
systemu  badania  osiągnięć  przedmiotowych  uczniów  oraz  analizy  i  interpretacji 
wyników  egzaminu  zewnętrznego.  Osoby  obecne  na  szkoleniach  wyraziły  swoje 
zadowolenie  z  uczestnictwa  w  nim.  Bardzo  wysoko  ocenione  zostały  kompetencje 
prowadzących  szkolenie,  zarówno  przygotowanie  merytoryczne,  komunikatywność 
jak i tworzenie atmosfery. Działania koordynowała mgr Dorota Dąbrowska. 

„ Skuteczność  realizacji  podstaw  programowych  w  zakresie  zagadnień 
związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka”  forum 
dyskusyjne  dyrektorów  poświęcone  realizacji  jednego  z  priorytetów  MEN  i  KO. 
Celem  spotkania  było  zapoznanie  dyrektorów  i  wizytatorów  KO  ze  sposobami 
upowszechniania  praw  człowieka  w  praktyce  szkolnej.  W  10godzinnym 
dwudniowym  spotkaniu  uczestniczyło  76  osób.  Forma  pracy  z  kadrą    kierowniczą 
cieszy się w dalszym ciągu dużym zainteresowaniem, służy wymianie doświadczeń, 
popularyzacji dobrych rozwiązań oraz  integracji   grupy dyrektorów szkół  i placówek 
oświatowych. Organizatorem i prowadzącym spotkanie była dr Janina Arcimowicz 

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
„Planowanie, organizowanie i dokumentowanie WDNu”  cykliczne warsztaty 
dla liderów WDN u wspierające dyrektorów szkół i placówek oświatowych w zakresie 
przygotowywania do pracy liderów zespołów zadaniowych. Spotkania z liderami 
umożliwiły doskonalenie ich umiejętności  w obszarze – prowadzenia ewaluacji 
szkoleń, opracowywania sprawozdania z realizacji zadań podejmowanych w ramach. 
Zajęcia prowadziła dr Janina Arcimowicz
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DOSKONALENIE WŁASNE KONSULTANTÓW 

Podjęte działania: 
W roku 2008 organizowano w ODN w Łomży różnorodne szkolenia wewnętrzne 

w  zależności  od  potrzeb  placówki.  Część  szkoleń  związana  była  z  realizowanymi 
przez  ośrodek  projektami,  stanowiła  element  procesu  planowania  i  przygotowania 
projektów.  Wszyscy  konsultanci  skorzystali  z  zorganizowanego  ze  środków  EFS 
szkolenia dotyczącego  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i jego priorytetów dla 
oświaty. Szkolenia wewnętrzne związane były także z diagnozą potrzeb i oczekiwań 
nauczycieli,  planowaniem  pracy  ośrodka  oraz  wykorzystaniem  technologii 
informacyjnej. 

Ogółem  konsultanci  ODN  w  Łomży  uczestniczyli  w  874  godzinach  szkoleń 
zewnętrznych  prowadzonych  przez    różnego  typu  placówki  oświatowe,  kuratorium, 
ministerstwa  i  inne.  Udział  w  szkoleniach  zewnętrznych  związany  był  z 
indywidualnymi  potrzebami  konsultantów  w  zakresie  doskonalenia  własnego 
warsztatu  pracy  oraz  z  potrzebami  ośrodka.  Konsultanci  uczestniczyli  w 
różnorodnych  formach  doskonalenia:  konferencjach,  warsztatach,  seminariach, 
spotkaniach  metodycznych,  kursach  doskonalących;  w  szkoleniach    na  szczeblu 
regionalnym i krajowym. 

Niestety nie wszyscy konsultanci mieli możliwość uczestniczenia w konferencjach 
ogólnopolskich  dotyczących  nowej  podstawy  programowej  mimo  spełnienia 
warunków  rekrutacji.  Ilość miejsc  w  porównaniu  z  ilością  zgłoszeń  była  stanowczo 
zbyt  mała.  Były  zorganizowane  tylko  po  2  konferencje  ogólnopolskie  dla 
poszczególnych przedmiotów na danym etapie edukacji. 

Wykaz  form  doskonalenia,  w  których  uczestniczyli  pracownicy  pedagogiczni 
ODN, zawiera załącznik nr 12. 

Podsumowanie: 
Warunkiem niezbędnym skutecznego  realizowania  zadań  statutowych ODN  jest 

systematyczny  rozwój  zawodowy  nauczycieli    konsultantów.  Pracownicy  ośrodka 
uczestniczyli w wielu szkoleniach: konferencjach, kursach i warsztatach,   uzyskując 
dodatkowe kompetencje i umiejętności, przydatne w ich pracy edukatorskiej.
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Zakupy, remonty 

Remonty i ważniejsze zakupy dokonane w roku 2008 

Remonty 

Lp.  Remonty przeprowadzone przez jednostkę  Wartość /zł/ 
1.  Prace remontowe w budynku 

29878,00 

2.  Prace inwestycyjne 
/wymiana  stolarki  okiennej,  wymiana  drzwi 
wewnętrznych  w  całym  budynku,  remont 
dwóch  łazienek  w  budynku,  remont  sal 
wykładowych  i  Sali  komputerowej,  remont 
klatki schodowej/ 

222888,58 

Zakupy 

Lp.  Ważniejsze zakupy zrealizowane  przez jednostkę  Wartość /zł/ 
1.  Wyposażenie / meble, sprzęt/.  41735,06 
2.  Komputery stacjonarne  9 szt.  16109,60 
3.  Komputery – Laptop – 1 szt.  2260,00 
4.  Projektory – 2 szt.  4873,01 
5.  Sprzęt nagłaśniający do auli  6301,00 

Sprawozdanie sporządził 
Zbigniew Kossakowski


