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Rodzaje szkoleń

szkolenia zamknięte
 szkolenia otwarte krótkie
 szkolenia otwarte długie
 szkolenia internetowe
 szkolenia multimedialne


Rodzaje kursów

kursy doskonalące
 kursy kwalifikacyjne
 studia podyplomowe


Analiza wyników badania ankietowego młodych nauczycieli wskazuje na konieczność
zmian w następujących obszarach:













Kształcenie nauczycieli
zwiększenie nacisku w procesie kształcenia nauczycieli na nabycie
umiejętności i kompetencji w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi
zwiększenie nacisku na metodykę nauczania przedmiotów w toku kształcenia
zwiększenie wymiaru praktyk pedagogicznych. Obowiązujący w obecnym
stanie prawnym w standardach kształcenia nauczycieli wymóg prowadzenia
przez studenta zajęć w wymiarze co najmniej 30% czasu przeznaczonego w
programie studiów na praktyki pedagogiczne jest niewystarczający do nabycia
umiejętności praktycznych i poznania specyfiki pracy nauczyciela i szkoły.
Związek Nauczycielstwa Polskiego opiniując projekt rozporządzenia w sprawie
standardów kształcenia nauczycieli proponował zwiększenie tego wymiaru do
co najmniej 50%.
badanie predyspozycji do zawodu nauczyciela
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
zwiększenie środków w budŜetach jednostek samorządów terytorialnych
przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
kontrola dysponowania środkami na dokształcanie i doskonalenie zawodowe
nauczycieli (ok. 60% respondentów wskazuje, iŜ nie otrzymało Ŝadnego
dofinansowania do ukończonych form doskonalenia)
zwiększenie nakładów na wyposaŜenie bibliotek szkolnych w literaturę fachową
dla nauczycieli

Placówki doskonalenia nauczycieli,
którym przyznano akredytację


I. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
z siedzibą w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10, (placówka publiczna,
Decyzja Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2005 r.).
II. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP - Placówka
z siedzibą w Warszawie, ul. Smulikowskiego 6/8, (placówka
niepubliczna, Decyzja Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 21
kwietnia 2005 r.).
III. Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych, z siedzibą w Radomiu,
ul. Traugutta 61 (niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli –
Decyzja Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr 1639 z dnia 29 września
2006 r.).



IV. Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w
Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 45 (publiczna
placówka doskonalenia nauczycieli – Decyzja Mazowieckiego
Kuratora Oświaty nr KO.ADM.I-KB-4962/3/07 z dnia 26 lutego 2007
r.).

Placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach
pozaszkolnych



Ogólnopolski wykaz placówek
kształcenia ustawicznego, które
otrzymały akredytację na określone
formy szkoleń moŜna znaleźć
w Internecie pod adresem:
http://akredytacje.mein.gov.pl/baza



Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP – Placówka jest
wyodrębnioną agendą Ośrodka Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP.



Jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą od marca
2002 r.



Do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonego
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty wpisana została 21 marca 2002 roku
pod numerem 58A/NPDN/2004.



Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP - Placówka jest
członkiem załoŜycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, która została
powołana w grudniu 2004 roku.



Od stycznia 2005 r. jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy



21 kwietnia 2005 roku OUPiS ZNP – Placówka otrzymała od Mazowieckiego
Kuratora Oświaty akredytację













Celem działalności naszej placówki jest podnoszenie poziomu kwalifikacji
zawodowych nauczycieli poprzez:
organizowanie i prowadzenie - stosownie do potrzeb, szkoleń róŜnych typów
(kursy doskonalące, warsztaty, konferencje itp.)
realizację ogólnokrajowych programów doskonalenia zawodowego nauczycieli,
organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli,
współpracę w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z innymi
podmiotami (uczelniami, instytucjami, itp.) w szczególności o zasięgu
międzywojewódzkim lub międzynarodowym,
współpracę w zakresie doskonalenia zawodowego z organami sprawującymi
nadzór pedagogiczny,
tworzenie i rozwijanie systemu informacji w zakresie pedagogiki, psychologii
oraz upowszechnienie wiedzy metodycznej,
organizowanie róŜnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym
warsztatów, konferencji i seminariów nauczycieli poszczególnych specjalności,
opracowywanie i publikacja materiałów informacyjnych oraz promowanie
działalności innowacyjnej w zakresie doskonalenia nauczycieli w tym
prowadzenie działalności wydawniczej,
wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli







Obejmujemy swoim działaniem cały kraj poprzez
filie: w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach,
Kielcach, Końskich, Lublinie, Łodzi, Piotrkowie
Trybunalskim, Poznaniu, Nisku, Rzeszowie i
Wrocławiu.
Filie Ośrodka Usług Pedagogicznych i
Socjalnych ZNP prowadzą działalność
szkoleniową od wielu lat.
w roku 2006 zorganizowaliśmy i
przeprowadziliśmy 995 róŜnych form
doskonalenia, w których wzięło udział 22 539
nauczycieli.

Nasze filie OUPiS ZNP – Placówka
Filia
1. Białystok
2. Gdańsk
3. Katowice
4. Kielce
5. Końskie
6. Lublin
7. Łódź
8. Nisko

telefon/fax

e-mail

0-85 742 09 59
bialystok@oupis.pl
0-58 340 64 54
oupis@oupis.gda.pl
0-32 253 88 02
oupiskat@znp.edu.pl
0-41 368 05 83/84 kielce@oupis.pl
0-41 372 25 17
konskie@oupis.pl
0-81 533 03 66
oupislublin@op.pl
0-42 636 21 72
oupis@neostrada.pl
0-15 841 25 31
oupis@wp.pl
fax. 841 45 49
9. Piotrków Trybun. 0-44 732 63 88
oupispiotr@op.pl
fax. 649 77 57
10. Poznań
0-61 841 11 84
poznan@oupis.pl
11. Rzeszów
0-17 853 46 75
oupis.rzeszow@wp.pl
12. Wrocław
0-71 322 92 68
wrocław@oupis.pl
fax. 321 95 02

•

Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZNP - Placówka w Warszawie
w 2006 roku zakończył półroczny projekt pt „Zintegrowany system szkoleń
podnoszący kwalifikacje nauczycieli” w ramach Priorytetu 2 ZPORR z
Działania 2.1 EFS. Projekt realizowaliśmy w partnerstwie z firmą szkoleniową
Freiberg Consulting.

Przeszkoliliśmy 250 nauczycieli.

Zajęcia obejmowały: naukę języka angielskiego lub niemieckiego (róŜne
poziomy), szkolenie komputerowe i warsztaty psychologiczne - w łącznej liczbie
112 godzin.

W naszej ofercie znajduje się wiele kursów doskonalących z
zakresu:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

awansu zawodowego nauczycieli,
nauczania zintegrowanego,
edukacji regionalnej i ekologicznej oraz tworzenia ścieŜek
międzyprzedmiotowych,
praktyki i rehabilitacji osób naraŜonych na choroby narządu
mowy,
ewaluacji i autoewaluacji jako metody zapewniania i podnoszenia
jakości pracy szkoły,
profilaktyki patologii wśród dzieci i młodzieŜy,
kompetencji nauczyciela we współczesnej szkole
aktywizujących metod i technik nauczania,
edukacji europejskiej – nauczania dla przyszłości,
oceniania, egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych,
pozyskiwania dla oświaty Europejskich Funduszy Strukturalnych,
prawa oświatowego.
podstaw technologii informacyjnej dla nauczycieli,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

poszukiwania i praktycznego zastosowania
nowoczesnych metod dydaktycznych.
kreatywnego rozwiązywania problemów – trening
kreatywnego myślenia.
konstruowania programów edukacyjnych.
psychodramy – artterapia – praca z procesem.
zastosowania metod aktywizujących w planowaniu
pracy przedszkola.
roli trenera sportu, nauczyciela i wychowawcy.
prezentacji multimedialna w pracy nauczyciela.
emerytura 2007.
zjawiska przemocy w szkole. Jak sobie radzić z
agresją uczniów.



Głównym celem działalności naszej placówki jest udzielanie
wszechstronnego wsparcia zawodowego
nauczycielom oraz umoŜliwianie podnoszenia swoich
umiejętności i kwalifikacji. Naszą ofertę szkoleń dostosowujemy
do potrzeb środowiska oświatowego i wymogów polityki
oświatowej.

ANKIETA DOTYCZĄCA BADAŃ NAD POTRZEBAMI DOSKONALENIA SIĘ
NAUCZYCIELI

Emisja i higiena głosu

204

ADHD

228

Asertywny nauczyciel

213

Kreatywne rozwiązywanie problemów -trening twórczego
myślenia

216

Zjawisko przemocy w szkole...

liczba wszystkich ankietowanych

249

Poszukiwanie i praktyczne zastosowanie nowoczesnych
metod dydaktycznych

liczba osób zainteresowanych

353

Prawo oświatowe
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Zostało zbadanych 774 nauczycieli z województwa
mazowieckiego. (Zakrzew, Łosice, Gostynin, Ostrołęka ,
Pułtusk, Sochaczew, Nasielsk, Mińsk Mazowiecki, Węgrów,
Ciechanów, Łochów oraz Warszawa )
Na pytanie

czy jako nauczyciel /dyrektor odczuwa Pan/i potrzebę
doskonalenia zawodowego?/proszę zakreślić wybraną
odpowiedź
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Ankieta posiadała dwie części. Pierwsza z nich badała
przygotowanie merytoryczne nauczycieli do zawodu, druga
moŜliwości pogłębiania tego przygotowania.
Na pytanie
Jak Pan/i ocenia przygotowanie do wykonywania zawodu
nauczyciela ankietowani odpowiedzieli:
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Dziękuję za uwagę

Warszawa, 17.04.2007 r.

