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Cel projektu:
• zapoznanie się z głównymi koncepcjami i metodami doskonalenia 

zawodowego w obszarach: przedsiębiorczości,  edukacji matematyczno‐
przyrodniczej, zawodowej , artystycznej i kulturowej wychowania 
fizycznego, zarządzania , doradztwa zawodowego, języków obcych, 
technologii informatycznej oraz projektów europejskich poświęconych 
edukacji zawodowej. 

• wymiana doświadczeń w zakresie doskonalenia zawodowego  kadry 
nauczycielskiej ww
specjalizacji.



Oczekiwany rezultat:

• opracowanie nowoczesnej oferty 
szkoleniowej uwzględniającej potrzeby, 
zainteresowania, potencjał nauczycieli  oraz 
wymagania stawiane przez zmieniający się 
rynek pracy. 

Propozycje szkoleń  skierowane będą do nauczycieli szkół 
ponadgimnazjalnych i zawodowych na terenie województwa 
świętokrzyskiego w ww obszarach.



Dlaczego warto zmieniać szkołę?
Co grozi polskiej szkole? 

• Brak jasnej wizji edukacji i jej celów (pytanie o nową definicję szkoły i  jej 
funkcję)

• Szkoła nie rozwija kompetencji, ale jest miejscem przekazywania 
informacji i przypomina taśmę fabryczną, na końcu której odbywa się 
kontrola jakości (kontekst kulturowy nastawiony na konkurencję).

Dziś wygrywa nie ten kto się buntuje, lecz ten, kto się lepiej dostosuje.
• Testomania i wszechobecny system egzaminów. MEN wymyśla programy, 

a później rodzice bezkrytycznie domagają się, aby szkoła je realizowała.
• Szkoła nie wychowuje, bo skoncentrowała się na technologii i 

egzaminach. W dzisiejszej szkole brakuje nie tylko czasu, ale też kultury 
uczenia się. Zdaniem socjologów w dorosłe życie wkracza pokolenie 
hedonistów, materialistów i egoistów.

• Masowa edukacja ‐ wszyscy to samo i tak samo, i w tym samym czasie. 
Szkoła nie odkrywa talentów, nie ma na to czasu, nie rozwija pasji nie 
wykorzystuje naturalnego potencjału uczniów, którzy szukają 
potwierdzenia dla swoich zdolności w programach typu Mam talent, czy 
You Can Dance. Brakuje spersonalizowanej edukacji opartej na 
planowaniu rozwoju i samozarządzaniu.

Witold Kołodziejczyk‐ Edunews



Finlandia: 15 uczestników 
(13 osób z ŚCDN, 2 osoby UM)

Program wizyty:
• Wizyta w Szkole 
Podstawowej i 
Przedszkolu – Puistokoulu –
Mark Suortamo
• Jyväskylä College –
• Harju Campus
• Wizyta w Multicultural Centre Gloria
• JAMK University of Applied Sciences
• warsztaty, dyskusje, problemy, nowoczesne centra 

technologiczne, inne szkoły zawodowe 



HELSINKI

TAMPERE  

JYVÄSKYLÄ  

OULU

HÄMEENLINNA 

Vocational Teacher Education Colleges in Finland



Workshop for Building a Workable
Future

Helena Antilla &Paivi Käupilla
1. Co zyskaliście  w czasie pobytu w Finlandii?
Jakich nowych doświadczeń nabyliście?
2. Zamknijcie oczy i przenieście się  myślami do roku 
2018. Firma pracuje wspaniale. Jak ją postrzegacie? Co 
zostało zrobione przez nas i naszych partnerów, że 
działa tak znakomicie?
3. Chcemy osiągnąć ten stan. Z jakimi problemami 
możemy się zmierzyć i jak je przezwyciężymy?

Sesja plakatowa



Relacje z warsztatów przyszłości.
Co na urzekło? Co nas zainspirowało?

• filozofia fińskiej edukacji – Inspire to desire,
• spokój, opanowanie, wysoki poziom świadomości, zasada 

mniej a lepiej,
• podstawa programowa ‐ apolityczna – tworzona przez 

Narodową Radę Edukacyjną przy współpracy z biznesem i 
ministerstwem – dialog, 

• wartości głębokie: zaufanie, szacunek, odpowiedzialność, 
współpraca – wysoki poziom komunikacji społecznej,

• nastawienie na proces;  postawa  (po co się uczę) – decyzja –
proces – efekt (rezultat),

• monitorowanie postawy (wywiadówka z udziałem, 
nauczyciela, ucznia, rodzica – wspólna decyzja).



THE COMPETENCE AREAS  of 
VOCATIONAL EDUCATION TEACHERS 

Teacher Education College Dr. Leena Kaikkonen 26.8.2013 9

FACILITATING       
LEARNING 

DEVELOPMENT OF                   
EDUCATIONAL ENVIRONMENT

COOPERATION
AND INTERACTION

CONTINUOUS LEARNING

JAMK, TEC 2011
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Roles of VET Teachers

Facilitator of 
learning Developer

Manager of 
networks

Working‐
life/labour 
market  

collaborator

Skills to establish, maintain 
and manage meaningful 

networks

Skills to facilitate learning in 
accordance with modern 
pedagogical concept

Skills to cooperate with the 
world of work in curricula as 
well as in extra curricula 

issues 

Skills to develop schools as 
learning environment and 
manage project‐life cycle



Relacje z warsztatów przyszłości.
Co na urzekło? Co nas zainspirowało?

• brak nadzoru pedagogicznego, za to system wzmocnień 
pozytywnych,

• autonomia rozwiązań lokalnych 
dotyczących realizacji PP, 

• autonomia nauczycieli,
• metoda warsztatów przyszłości,
• jednakowa wartość edukacji akademickiej i zawodowej 
(model wzorcowych praktyk),

• brak drugoroczności,
• prawdziwie pojmowane równe szanse dla wszystkich  ‐
bezpłatna edukacja na każdym poziomie.



Relacje z warsztatów przyszłości.
ŚCDN ‐ firma w przyszłości ‐2018 r.

• Strategia doskonalenia  w regionie (określona na 3‐5 lat) 
zbudowana na podstawie badań, priorytetów MEN z 
uwzględnieniem określonych wartości, np. odpowiedzialności oraz 
diagnozy. Do tej pory taka nie istnieje.

• Projekt systemowy doskonalenia  nauczycieli (uczestnictwo 
nauczycieli obligatoryjne, wielokierunkowe) i tylko w dni 
powszednie.

• Udział Departamentu EKSiT, ŚCDN, KO/Zarząd Województwa, 
konsultacje społeczne (organy prowadzące/szkoły) sejmik 
województwa.

• Indywidualne wsparcie na wszystkich poziomach: dyrektorzy szkół, 
nauczyciele, uczniowie (wsparcie ze strony ŚCDN – tworzenie 
indywidualnych planów rozwoju, PPP).
STYSFAKCJA W UCZENIU SIĘ UCZNIÓW=WYNIKI UCZNIÓW W 

BADANIACH PISA



Relacje z warsztatów przyszłości.
ŚCDN ‐ firma w przyszłości ‐2018 r.

DYSKUSJA – SZACUNEK – REFLEKSJA 
INNOWACYJNOŚĆ –

MYŚLENIE OUT OF THE BOX
jako główne wartości, 

które dyrekcja 
ŚCDN kształtuje wspólnie z pracownikami;

koncepcja myślenia i działania oparta na własnej 
świadomości i mocy sprawczej (win‐win), z pełną 

świadomością siebie, z  poczuciem własnej wartości, z 
ukierunkowaniem na wspólną odpowiedzialność.



Relacje z warsztatów przyszłości.
ŚCDN ‐ firma w przyszłości ‐2018 r.

• współpraca z naszymi uczelniami wyższymi, 
• długoterminowe szkolenia z noclegami (bezpłatne dla nauczycieli, w 

ciągu tygodnia, nie w weekendy), 
• implementacja nowych umiejętności poprzez. m.in., budowanie 

sieci dla nauczycieli  (po co, kto, co, jak, gdzie, kiedy i jak),
• spojrzenie z przyszłości ‐ warsztaty przyszłościowe – co może nas 

spotkać za 5 lat?, 
• dobre narzędzia do szeroko pojętej  diagnozy,
• wnioski z diagnozy wewnętrznej i zewnętrznej podstawą działania 

dyrektorów, nauczycieli, 
• powszechna znajomość języka angielskiego,
• szkolenia dla nauczycieli z edukacji zawodowej ‐ konkretna 

współpraca z biznesem.



Relacje z warsztatów przyszłości
ŚCDN ‐ firma w przyszłości‐2018 r.

Modyfikacja szkoleń:
• ukierunkowane na proces ze wskazaniem korzyści  ze zdobytych nowych 

umiejętności,
• przemyślane dłuższe formy, nie krótkie,
• uwzględnienie cyklu Kolba (równowaga jest ważna), 
• stale monitorowane i ewaluowane,
• diagnoza potrzeb rozwojowych nauczycieli jako stały element szkoleń i 

zadania przedwstępne,
• zdobyte umiejętności są wdrażane bezpośrednio do praktyki !!! –

tworzenie indywidualnych planów rozwojowych – tutoring,
• Wprowadzić mechanizm  grup „uczących się” w różnej formie (metodą 

blended – learning, sieć i twarzą  w twarz.),
• budowanie postawy kształtującej nauczycieli w wymiarze autoewaluacji: 

odpowiedzialność, otwartość, zaufanie (nauczyciel ‐ uczeń, nauczyciel‐
nauczyciel), indywidualne podejście, współpraca).



I dlatego warto: 

• wprowadzić elementy warsztatów przyszłości jako element diagnozy 
wstępnej  ‐ wizja samego siebie w danym obszarze,

• zastosować pre‐task przed szkoleniem dla nauczycieli  w celu uzyskania  
lepszej diagnozy grupy(materiały), 

• indywidualny program rozwoju dla nauczycieli – każdy sam sobie 
ustanawia cele, wsparcie tutora,

• wprowadzić kursy dłuższe, które dają możliwość „śledzenia” procesu,
• uwzględnienie wszystkich elementów cyklu Kolba (zachowanie 

równowagi),
• wprowadzenie indywidualizacji w zakresie metod, zadań, materiałów, 

zróżnicowanych otwartych zadań uwzględniających różne style uczenia się,
osobowość własna jako wartość i samoewaluacja jako konieczność



I dlatego warto: 
• poszerzyć odbiorców o studentów uczelni 
pedagogicznych – specjalna oferta,

• zmodyfikować  sposób uczenia się  ‐ wprowadzić 
komunikację – blended – learning lub spotkania w 
grupach tematycznych),

• wprowadzić do oferty kursy dla nauczycieli  z zakresu 
przygotowywania i analizy informacji zwrotnych od 
rodziców,

• wprowadzić kursy dotyczące rozmowy na temat 
osiągnięć (nauczyciel, rodzic, uczeń),

• zaimplementować na stałe uczenie  się od siebie 
nawzajem (konsultanci).



Wartość dodana

• wspaniałe spotkania  z imigrantami w szkole i 
w Central Gloria,

• Kontakty – Lena, Päviä, Jussi, Gloria, Helena, 
Marita, Mija, Katia, Tatu…

• materiały, 
• prezentacje,
• Muzeum Alvara Aalto, 
• Helsinki w całej okazałości.



Wartość dodana
• Wspaniała atmosfera –
zaskoczenie dla wszystkich, że może być 
tak dobrze w tym samym, pozornie 
znanym sobie gronie.
• Fundamenty jak w Finlandii – życzliwość, wszyscy za wszystkich, 

wszyscy za jednego, wzajemne słuchanie się, wzajemna pomoc i 
szacunek względem siebie, ogólne pozytywne nastawienie  i chęć 
przygody.

• Rezygnacja z krytyki, malkontenctwa, marudzenia.
• Wspaniałe słońce, świetne knajpki, znakomite humory, białe noce, 

przyjaciele z Finlandii i dużo, dużo śmiechu….na każdym kroku.
A może po prostu normalność?  



I inspiracja na koniec

There are people who won’ t do what they are told and 
those who won’ t do anything else.

Są ludzie, którzy nie będą robić, co im się mówi, 
i ci, którzy nie będą robić niczego innego.

Napoleon  Hill
amerykański pisarz, prekursor nowoczesnego rodzaju

pisarstwa znanego jako literatura osobistego sukcesu.
Co umysł ludzki potrafi wymyślić i w co uwierzy, tego potrafi 

także dokonać.



• Opracowanie: 
• Lidia Pasich – koordynator merytoryczny 

projektu VETPRO: 
• lidia.pasich@scdn.pl


