
Musimy się ciągle uczyć 

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ŚCDN) to instytucja, która dzięki środkom                          
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (działanie Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w 
ramach projektów instytucjonalnych) zrealizowała projekt pt. NIKE – Nauczyciel, innowator, kreator, 
edukator. Przedsięwzięcie obejmowało m.in. wizyty studyjne nauczycieli konsultantów w Wielkiej 
Brytanii (Uniwersytet w Chichester) i Grecji (Instytut Kształcenia Zawodowego w Atenach). 
Rozmawiamy z dyrektorem ŚCDN Jackiem Wołowcem. 

W tytule projektu ŚCDN użyto słów, które na różne sposoby są odmieniane we wszystkich projektach 
europejskich: „innowacyjność” i „kreatywność”. Proszę wyjaśnić, co dla Państwa znaczą te słowa.  

Działanie kreatywne czy innowacyjne to takie rozwiązanie edukacyjne, które jest nowe, ale co ważniejsze:                
da się zastosować w praktyce, jest użyteczne i możliwe do wdrożenia. Tylko w tym znaczeniu można stawiać 
znak równości między słowami „kreatywny” czy „innowacyjny” a hasłem „lepsza jakość kształcenia”.                    
Bo przecież na papierze da się stworzyć rozmaite – niesamowicie innowacyjne i kreatywne – metody lub 
rozwiązania, ale jeśli tych planów nie można przenieść na poziom operacyjny, czyli do codziennej praktyki 
nauczania, tam, gdzie potrzebna jest żmudna i nierzadko ciężka praca, to nie są żadne innowacje.  

I tak rozumianą innowacyjność widać w działalności ŚCDN? 

Naszym hasłem stało się właśnie to, by jak najwięcej pomagać nauczycielom w ich codziennej pracy, czyli na 
tym poziomie, gdzie tak naprawdę wykluwa się sukces szkolny. Próbujemy proponować rozwiązania, które 
będą nie tylko innowacyjne czy kreatywne, ale przede wszystkim możliwe do wdrożenia w polskich szkołach. 
Innymi słowy: nauczyciel ma wyjść od nas nie z głową pełną pięknych teorii na temat tego, co można zrobić, 
ale z konkretnymi pomysłami, które są odpowiedzią na jego konkretne problemy i które to pomysły może od 
razu przetestować w swojej szkole. Ma dostać rozwiązania sprawdzone, bo podpatrzone przez nas w trakcie 
różnych wizyt studyjnych i ocenione jako wartościowe. 

Pozostając przy słowach – skrót tytułu projektu ŚCDN brzmi NIKE, jak imię greckiej bogini zwycięstwa. 
Proszę wyjaśnić, jakie zwycięstwo chcieli Państwo odnieść, realizując projekt. 

W moim przekonaniu o zwycięstwie projektu można mówić tylko wtedy, gdy udaje się przenieść na nasz grunt 
te rozwiązania, które są stosowane za granicą i które tam przynoszą efekty. Zwycięstwem jest też taka sytuacja, 
w której uczestnicy projektu inspirują się zaobserwowanymi w czasie wizyt studyjnych pomysłami, zatem 
twórczo je przetwarzają, dopasowują do polskich warunków i wreszcie – stosują je w swojej pracy.  

Takie zwycięstwo stało się udziałem ŚCDN?  

Tak. Efektem projektu NIKE – Nauczyciel, innowator, kreator, edukator są bowiem takie pomysły, jak 
chociażby wykorzystanie doświadczeń z Grecji w opracowaniu części pytań do konkursu humanistycznego dla 
szkół podstawowych czy przygotowanie nowych tematów szkoleniowych na rok szkolny 2014/2015 w oparciu 
o brytyjski model edukacji włączającej (uwrażliwianie dzieci i młodzieży na inność, uczenie ich wzajemnego 
szacunku i rozwijanie w nich umiejętności współpracy w grupie, przygotowanie do życia w społeczeństwie 
wielokulturowym). Czasem też pozorne drobiazgi mogą skłaniać do wprowadzania zmian – np. nas ogromnie 
zainspirował wypisany na wielkiej tablicy w jednej z zagranicznych szkół cytat z Michała Anioła: „Ciągle się 
jeszcze uczę”. Powiedział to wybitny humanista, który jednak uznawał, że wciąż musi się kształcić. I te słowa 
zamieściliśmy przy wejściu do naszej placówki, jako motto, drogowskaz w naszej działalności. Bo przecież               
w przypadku nauczycieli konsultantów świadomość tego, że trzeba się ciągle kształcić, jest bardzo ważna – my 
nie możemy popadać w rutynę. Trudno sobie bowiem wyobrazić, by nauczyciel konsultant mógł skutecznie 
rozwijać kompetencje u innych, jeśli sam nie dba o własny rozwój. 

Jednym z celów projektu było właśnie doskonalenie własnego warsztatu pracy konsultantów ŚCDN                        
w kontekście identyfikowania potrzeb i szans rozwojowych szkół oraz samego ŚCDN – jak udało się 
zrealizować to zamierzenie?  

Doświadczenia wyniesione z tego projektu wpłynęły na przebudowanie naszej oferty i wprowadzenie wielu 
nowych tematów szkoleń. Na przykład pod wpływem greckiej praktyki powstała propozycja zajęć z robotyki                       



i druku 3D. Innym rezultatem jest utwierdzenie się w przekonaniu, że dziś, w dobie edukacji globalnej, 
konieczne jest rozwijanie przede wszystkim umiejętności językowych – potrzebujemy tego i my, i uczniowie.  

Realizowane przez ŚCDN projekty mają szerokie oddziaływanie na szkoły w regionie. Jak to wygląda                     
w przypadku omawianego tutaj przedsięwzięcia? Jakie działania zostały już podjęte, a jakie będą 
prowadzone? 

Nasze usytuowanie, możliwości, a także nasze doświadczenia wynikające z realizowanych projektów pozwalają 
szkołom pozyskiwać od nas nowe metody nauczania, zatem: rozwijać się. Najlepszym przykładem jest pomysł 
Szkolnych Inkubatorów Dwujęzyczności, który powstał po powrocie z wizyt w Wielkiej Brytanii i Grecji – 
chcemy zachęcać szkoły w naszym regionie do wprowadzania nauczania bilingwalnego, ponieważ to może 
wspomagać nabywanie kompetencji językowych przez uczniów (uczenie się języka przy okazji poznawania 
treści z innych przedmiotów). Ten pilotażowy na razie projekt pokazuje takie systemowe działanie ŚCDN                   
i dążenie do poprawy oferty szkół w naszym województwie. Praca nad tym rozwiązaniem będzie procesem 
kilkuletnim, ponieważ startujemy z punktu zerowego (w naszym regionie nie ma w ogóle szkół z taką ofertą): 
zaczynamy od nakłaniania do tej idei. W dalszej perspektywie są warsztaty metodyczne, chcielibyśmy też 
pomóc szkołom w zdobywaniu pomocy dydaktycznych czy w nawiązaniu współpracy z partnerami z zagranicy 
i w tworzeniu wniosków o dofinansowanie wizyt studyjnych – celem takich wyjazdów byłoby zaobserwowanie, 
jak w praktyce realizuje się kształcenie bilingwalne.  

W projekcie zwrócono uwagę na konieczność rozwijania kompetencji społecznych. Proszę wyjaśnić zasadność 
wyboru tego obszaru.  

Po pierwsze: Europa robi takie założenie, że jeśli młodzi ludzie zdobędą osiem kompetencji kluczowych,                   
to łatwiej sobie poradzą na skomplikowanym rynku pracy. A jedną z grup tych kluczowych umiejętności są 
właśnie kompetencje społeczne, czyli: komunikatywność, kooperatywność, kompetencje obywatelskie itp. 
Dlatego pomyśleliśmy, że warto zobaczyć, jak wygląda kształcenie tych umiejętności w krajach o silnych 
tradycjach demokratycznych, by spróbować przenieść te rozwiązania na nasz grunt. 

Po drugie: ostatnie badania wskazują, że w szkołach, które osiągają bardzo wysokie wyniki w kształceniu, 
najczęściej pracują zespoły nauczycieli o doskonale rozwiniętych kompetencjach społecznych. Mówiąc 
prościej: to szkoły, w których nauczyciele się ze sobą spotykają, rozmawiają, współdziałają, razem wymyślają 
nowe rozwiązania. Wbrew pozorom za sukcesem edukacyjnym uczniów stoi bowiem nie tyle merytoryczne 
przygotowanie nauczycieli, ile zintegrowane działanie zespołu pedagogicznego, wspólny wysiłek w dążeniu do 
poprawy jakości kształcenia.  

Na koniec: jak zachęciłby Pan szkoły do podejmowania starań o realizowanie projektów europejskich? 

Tworzenie koncepcji projektu to ogromne wyzwanie. Jednak uważam, że nie można się bać tego wysiłku,                   
bo udział w projektach zawsze pozwala osiągnąć w danej placówce nową jakość kształcenia. 

Rozmawiała Magdalena Tytuła 


