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Powitanie
 

Skąd
przychodizmy 
NOoE jako proces,
doświadczenie, metoda

Co dalej?
Co dalej z NOoE? Co dalej z
"nami"? Co dalej z edukacją?

Dokad
dotarliśmy
Prezentacja wyników NOoE

Plan spotkania 
Prezentacja
Głosy otwierające
Głosy z sali



CAF, Edu Kabe Fundacja Kreatywnych Rozwiązań, Edukacja
w Działaniu, Edukacyjna Fundacja im. Romana

Czerneckiego, Fundacja Akceptacja,Fundacja Aktywności
Lokalnej, Fundacja Bezlik, Fundacja Edu-klaster, Fundacja

Młodzieży Activis, Fundacja Pasja do Nauki, Jesteśmy z
Nauczycielami, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Nie Dla

Chaosu w Szkole, NOVA, NSZZ Solidarność Oświata
Poznań, Obywatele dla Edukacji, Obywatelski Związek

Zawodowy Pracowników Oświaty, Ogrody
Przedsiębiorczości, OSA ET – Ogólnopolskie

Stowarzyszenie Anglistów English Teaching, PCKK, Rodzice
Przeciwko Reformie Edukacji, Samorząd Województwa

Wielkopolskiego, Super Belfrzy, Szkoła Minimalna, Szkoła
To Nie Eksperyment, TEAL, WZZ Solidarność Oświata,

Związek Miast Polskich, Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Partnerzy NOoEInicjatorzy NOoE 

Przygotowanie
narzędzi, zbieranie danych

i praca raportem 



Osaby szczególnie
zaangażowane w NOoE

Agata Gojska; Agnieszka Ęglert, Agnieszka
Jankowiak-Maik, Agnieszka Paździor, Andrzej
Konieczny, Anna Schmidt-Fic, Bartosz Chyś,
Dagmara Rucińska, Emilia Ogonowska-Jaroń, Emilia
Wallheim, Ewa Bachman,, Janusz Nowak, Katarzyna
Baczyk, Joanna Zator-Skórska, Leszek Olpiński,
Maciej Sojka, Małgorzata Kmieć, Marcin
Korczyc, Marcin Stiburski, Marek Wójcik, Maria
Klaman ,Marta Kędzia, Mateusz Strzałkowski,
Monika Kuligowska, Norbert Krzystanek, Oleńka
Jankowska, Paweł Sielczak, Rafał Sobczyk, Renata
Czaja-Zajder, Sylwia Trzcińska-Pydyś, Wojciech
Gawlik, Zdzisław Hofman, Zofia Grudzińska ,
Zofia Komorowska, Zofia Lisiecka

Prace nad raportem

Koordynacja praca nad raportem:
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych
STOCZNIA 
 
Autorzy raportu:
Maria Adamowicz, Jan Herbst, Aleksandra
Pierścińska, Maria Wiśnicka (koordynacja),
Kuba Wygnański 
 
Eksperci wspomagający:
Zofia Grudzińska, Jerzy Wiśniewski
 
Kodowanie sprawozdań i ankiet:
Piotr Grotek, Mateusz Strzelczyk



Zasady NOoE
skromność i prostota środków, oddolny charakter, ponadpartyjność,

woluntarystyczne zaangażowanie, transparentność procesu,
czytelność reguł, jednorodność formatu, decentralizacja, troska o

rzetelność, konkluzywność,  skuteczność.

Czym jest NOoE?
Deliberatywną,

rozproszoną formułą
rozmowy o sprawach

publicznych

Czym NOoE nie jest ?
Debatą, w której chodzi o
"zwycięstwo"
Reprezentatywnym
badaniem opinii
publicznej
Instyutucją / organizacją



 
 
       

Na czym
polega Narada
Obywatelska 
 

to bezpośrednia rozmowa prowadzona twarzą w
twarz;
odbywa się w przestrzeni publicznej - możliwie blisko
miejsca zamieszkania uczestników;
jest ustrukturyzowana i skoordynowana;
prowadzona jest pomimo różnic opinii i w
poszukiwaniu tego co łączy;
umożliwia udział każdemu i każdej, dla kogo temat jest
ważny i bez względu na jego/jej formalną pozycję;
odbywa się̨ w podobnym czasie w możliwie wielu
miejscach w Polsce;
jest konkluzywna – wyniki poszczególnych narad są
gromadzone, analizowane i upublicznione



Zakładane
cele NOoE
 

wyjaśnić intencje stojące za decyzją o strajku i jego formie
w bezpośrednim kontakcie z uczniami i rodzicami
budować zrozumienie i porozumienie wykraczające poza
środowisko samych nauczycieli i nauczycielek
wyjść poza spór o czysto płacowym charakterze (postulat
strajkowy) i poruszyć  jego szerszy (systemowy) i głębszy
(godnościowy) charakter
wspólnie zastanowić się, jakiej edukacji i jakiej szkoły
oczekują różne środowiska
stworzyć przestrzeń dla obywatelskiego doświadczenia
autentycznej, wspólnej rozmowy dotyczącej spraw
publicznych
pokazać, że w ważnych sprawach publicznych obywatelskie
i oddolne działanie może przynosić rzeczowe,
konstruktywne i demokratycznie legitymizowane konkluzje
umocnić  szkoły jako dostępne miejsca dla wspólnego
namysłu nad sprawami publicznymi



Jak wyglądał
proces
NOoE?
 

Marzec pierwsze spotkanie grupy
inicjatorów - decyzja o uruchomieniu
NOoE 
25 marca uruchomienie strony
Naradaobywatelska.pl i strony NOoE na
FB
Pierwsza narada 1 kwietnia Zespół Szkół
Laudera (Warszawa)  
Przedostatnia 18 czerwca VI LO im.
Tadeusza Reytana (Warszawa)
Ostatnia „wieńcząca narada” – 21
czerwca Festiwal Malta (Poznań)



1.Rozpoczęcie narady: przywitanie uczestników przez
organizatorów, objaśnienie intencji spotkania,
przedstawienie się uczestników
 
2.Warsztaty world cafe: wyjaśnienie reguł, podział
uczestników na 5 grup:

Każda grupa siada przy jednym ze stolików
Równoległa rozmowa przy 5 stolika na temat 5 różnych
zagadnień
Zapisywanie wniosków przez moderatorów na flipchartach
Po 20 minutach zmiana stolików. Moderatorzy
podsumowują nowej grupie o czym do tej pory
rozmawiano przy stoliku
Zmiany stolików aż wszyscy odwiedzą wszystkie stoliki

 
3.Podsumowanie „stolików” na forum przez moderatorów,
ewentualnie dyskusja na forum
 
4.Wypełnienie ankiet o „21 postulatach”

Typowy przebieg NOoE



Geografia NOoE
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Skala i ocena NOoE 
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Zdecydowanie tak  

Raczej tak 

Raczej nie 

Zdecydowanie nie 

Nie mam zdania 

Czy pomysł zorgnanizowania
NOoe był sensowny? (opinie

uzestników)

NOoEe odbyło się w 150 miejscach
(najczęściej na terenie lokalnych szkół lub
przedszkoli) 
Wzięło w nich udzial łącznie ok 4 tys.
osób w tym:

38% to nauczyciele
28% rodzice 
24% uczniowie. 

Średni czas  narady  to ok. 2,5  godz.
Łącznie zgromadzono i przeanalizowano
ponad 4 tys opini i ponad 2300 ankiet 



Sposopby  sprawozdania NOoE 



Praca nad  wnioskami z NOoE  (MAXQDA)



 
 
       Misja szkoły - 

od podawania wiedzy w stronę
przygotowania do życia

 
 Pr��go����ni� �� �y�i� świ����y� i S��ZĘŚLI��M

c�łow���i��: ak���t���a s���i� ,  p�a�t��z�e ��p���y ży�i� �p.
z��ow� ��ży�i���e,  ra���n�e ����e z ����ja��. 

[War���w�, MA� �wa J� ���ki]



Kom����n��e ważne d�a „uc����a się”



Zwiększenia udziału wiedzy praktycznej i
kompetencji przydatnych w dalszym zẏciu (66)

umiejętność kreatywnego myślenia, filtrowanie informacji,
samodzielne uczenie się, (57 z 67), umiejętność pracy w
grupie (33), współpraca (22), komunikowanie się bez
przemocy – (25), budowanie pewności siebie i akceptacji
swoich wyborów, filtrowanie informacji, weryfikacja
danych, odróżnianie faktów od opinii (24), krytyczne
myślenie (22), rozwiązywanie problemów (14), logiczne
myślenie (13), kreatywność i myślenia poza schematami
(44), tolerancja, akceptacja różnorodności oraz otwartość
(30), postawy obywatelskie, solidarność (26) oraz empatia
(16), patriotyzm (rozumiany jako zaangażowane działanie
na rzecz dobra wspólnego - 13), samodzielność i
odpowiedzialność za swoją edukację, wybory i zachowanie
(27 narad)  
 
umiejętności manualne (takie jak gotowanie, szycie,
obsługa różnych sprzętów) oraz szeroko rozumiane
kompetencje finansowe

Nadmiar teoretycznej wiedzy
kosztem kształtowania
umiejętności i postaw (59 z
67).

zbędna, encyklopedyczna, krzyżówkowa,
anachroniczna (w dobie powszechnego
internetu), odtwarzanie formuł i
schematów,„algorytmiczne
rozwiązywanie problemów”, odpowiedzi
„pod klucz”, rywalizacja i
współzawodnictwo (21), „wyścigu
szczurów” (10).



 
 
       Kształtowanie umiejętności „uczenia się” jako

przeciwieństwa „bycia nauczanym” (48)
 

Od �a��z���e l �  ���ni���e �  ��d�i�� �c�e��ją ni� ���en�� ��he���y��n��o ��r���an�� �a�y��,
al� ��p���i� w ���b��an�� �i��z� (p�o��s�e ���h���en�� �o ���d��), na���y��e �� t��że
c��i� l ��� d�i�łać w �e� s���ób. 
[Poz��ń, IV ��]
 
Uc�eń z�i���lo��, be� ��żl i��ści ����j�o��n�a ����d�i� �n��h �e�y�� � ,  de��d����i� z� �i���
c�e��, ja� �  � j��i �p��ób �a ��ę uc��ć, al� ��e ��k��u�� m� �ię ja� ��ę uc��ć, c��m �e�t ����ni�
się ,  ja��� �ą te��n��� u�p���n�a�ące ����ni� � �ę .  Sz�oła �d���a m�śle���.

[Kat����e, Uni���s���t O��ar�� wU�i��r��t��i� Śląs�i�]



Misja szkoły - esencja

01

„Przygotowywanie do życia” – to
rozwijanie kompetencji, które
pozwalają dokonywać świadomych
wyborów dróg dalszego kształcenia,
ścieżek kariery zawodowej,
zaangażowania społecznego.

02

Kompetencje to wiedza,
umiejętności i postaw
wynikających respektowanych
wartości – każdy z trzech
„składników” jest równie ważny.

05

Na tym polega proces uczenia
się, który nauczyciel może 
 wspierać, ale nie może „nauczyć
się za ucznia”.

06

Jeśli misja ma nie być tylko
pustym sloganem, szkoła musi
mieć rzeczywistą autonomię w
tworzeniu swojego  programu
działania.

03

Szkoła koncentruje się przede
wszystkim na wiedzy, nie pokazując
dlaczego (wartości) i po co
(umiejętności) ta wiedza jest
potrzebna.

04

Umiejętności i postawy kształtują się i
rozwijają poprzez praktyczne
działania i doświadczenie. Popełniane
błędy (co w działaniu jest
nieuniknione) pozwalają wyciągać
wnioski i weryfikować przyjęte
założenia.



 
 
       

Kluczowy element układanki: podstawa
programowa

 
 Pr�eład����a p���t��a �r����mo��, duża � l�ść ma����ału, k�ór� �on����ni�
t��eb� ���al ����ać, w��us�� ��n��et�� s�o�ób ��ow����ni� ���c� i  �  �r�� �za�� ��
na��ąza��� �e l��� �  z u��n���i. [Sza���,Mi�j���-Gmi��y Ośro��� K�l�u�y �
Sza���]
 
Ni� m� � �y��em�� ��ze��r���� ,  mi���c� �a ��f ���s�ę ,  po���k��a��� ro���ąza���
p��ez ���n�a, k�óre ���l� �i� ��si ��ć ta��� �am� ���o �c���iw��� � k�u�z�
od����edź. [Poz��ń, IV �� im. Kom��� �  Edu���j �  Na����we�] 
 
Sz�oła p����na ���yć M�I��: ra��k����e �g���ic��ć w��ag���a ��ś l i  ���d�� o
p��ek���w��ą wi���ę! [War���w�, ni����ma��� g���a r����ców]



Jak���  ok��śle����i op���w��a je�� ak����na
po��t��� p�o�r����a?



Podstawa programowa - esencja

01

Zbyto bszerna i szczegółowa
podstawa programowa razem
ramowymi planami nauczania
tworzy „gorset” ograniczający
funkcjonowanie szkoły. Nauczyciele
„przerabiają materiał”.

02

Nie ma czasu na indywidualizację
dochodzenia do rozwiązań, na
popełnianie błędów i ich korygowanie
(co jest istotą ucznia się), na ocenianie
kształtujące. „Stratą czasu” są zajęcia
praktyczne, eksperymenty, wyjścia
poza szkołę.

05

Czego nie da się zrealizować w
szkole, zadawane jest jako prace
domowe, rozpowszechnienie
korepetycji.

06

•Podstawa programowa jest
praktycznie najważniejszą
przeszkodą realizacji misji szkoły,
jaką powinno być przygotowanie
do życia (a nie do egzaminów).

03

Ogranicza kreatywność i
innowacyjność nauczycieli w zakresie
pedagogiki i dydaktyki.

04

System egzaminów powoduje, że
nauczyciele są „rozliczani” przez
rodziców przede wszystkim z wyników
egzaminów. Efekt - uczenie „pod
testy”, ćwiczenie odpowiadania na
standardowe pytania.



 
 
       

Ocenianie, egzaminy, motywowanie do
nauki

Sz�oła j��� s���t�i�ła �  n���aw���a �� �ce��, ni� �� �oz�ój u��n�ów.
[Kal ���,Caf� ��� i� ��]
 
Sz�oła k����e r���l ��a�ję w �e��t��n�� z�a�z���u “w�ści� �z��urów” po��z�� �b��
duży �a��s� �� oc��� (k�e��� s��u�c��,  k i��� r���ic� �� �on���l��ą (e-d�i��n��i) ,
po�ów�u�� �c��iów �a � l� � ��s� – s��g�a�y����,  z�u�z� ���niów �o ��rów�ań,
wa��� � oc���. [War���w�, ni����ma��� g���a r����ców]
 
Dużo �c��/oc���a��� – głów�i� ��ga��w�� ��fo���c�� �w�o�n� (dużo � t��, co ���t
ź le ,  mało � t��, co ���t ���r�e). To d���c�� w��ta����y�� oc�� �z���n��h o���
re���j � .  [Żółwi�, S�]
 



Jak���  ok��śle����i op���w��e�
je��  uc����e po� eg����n�

Jak���  ok��śle����i op���w��e
je�� oc���a��� k��tałtu�ące 



Rezygnacja z ocen (ankieta), rzadsze
ocenianie (8). 
Zastąpienie ocen liczbowych oceną
opisową oraz wprowadzenie
oceniania kształtującego (24)

 

 

Wazṅa jest ocena, a nie nabyte
umiejętności czy wiedza (27)  
Uczniowie są “etykietowani”,
dzieleni na lepszych i gorszych 
“Ciągłe” i “za częste” ocenianie,
głównie negatywnie -> stres 
Niewazṅy proces dochodzenia do
wyniku, indywidualne postępy,
rozwój wiedzy i umiejętności. 
Ocenianie słuzẏ wytknięciu
pomyłek. Premiuje cwaniactwo,
kombinowanie i ściąganie
Zamiast indywidualnego rozwoju
motywacją staje się tu
porównywanie z innymi.



Ocenianie - esencja
Funkcje systemu ocenia, w tym egzaminów, są rozpięte pomiędzy dwoma
kluczowymi wartościami: zaufaniem i kontrolą.

Trzeba odróżnić ocenianie od mierzenia efektów uczenia się, co służy informowaniu nauczycieli i
szkół o efektywności stosowanych rozwiązań i planowaniu. Taki obiektywny pomiar służy refleksji
w zespole uczących i podnoszeniu kompetencji profesjonalnych.



 
 
       Organizacja pracy szkoły 

 
 Sz�oła p����na ���w��ać na ���b���y �o�wój – ni� � ��sa��,
al� ��a��m�. [Rud� Śląs�a, g�u�� n�e���m���a]
 
Ni�d��i��n���an�� ��koły �e�t ���z��a�� p���z u��n�ów �a
po����i� w���sażen�� �a� l���y��y��, p�a��w��,  s�a�n� ��y
mi���c� �a ��s� łk i .  [Gdańs�, VI�� �O im. KE�]
 



 
 
       

 
 

Więcej indywidualizacji procesu nauczania (31),
wygospodarowanie przestrzeni i czasu na spotkania
nauczyciela z uczniem lub z rodzicem 
Zwiększenia autonomii pracy nauczyciela (w doborze treści i
metod)  
Elastyczny podział uczniów na grupy, które realizowałyby
wybrane moduły przedmiotowe zróżnicowane ze względu na
poziom zaawansowania. Alternatywa (lub uzupełnienie) pracy
w stałych zespołach klasowych 
Zwiększenia wpływu uczniów na kształt własnej edukacji –
wybór zajęć zgodnie z zainteresowaniami uczniów” - poparcie
91% uczestników ankiety  
Zmniejszenia liczby uczniów w grupie zajęciowej (26)

 



Organizacja pracy szkoły - esencja

01

Sztywna, zhierarchizowana
struktura organizacyjna
ogranicza możliwości tworzenia
zespołów zadaniowych lub
projektowych, pracę w grupach
między klasowych tym samym
utrudnia realizację pasji i
zainteresowań.

03 

Wyjście ze sztywnych ram
regulacji prawnych i
przełamywanie tradycyjnych
schematów działania wymaga
wizji i silnych liderów

02

Zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne,
kółek itp. mają inny status niż
lekcje (realizacja podstawy),
choć większym stopniu
przyczyniają się do rozwijania
kompetencji, a tym samym
realizacji ogólnej misji szkoły.



Nauczyciele 
Pow���� się z �e��ć z�o���ni� ���te ��y�� ba��ń, i l� ���su ���c��e
po��k� ��u�z���� l  i  ��z���t��ić je ���� ar����n� �o d��k��� �  na�

pe���m. [Or�e��, Zes�ół Sz�ół Ogól�o�s���łcąc��h]
 

 Ks��ałce��� i  �z����ni� ��u�z���� l i  ���t ���d�o �r���c��ne, w
ra���h ��z�ałce��� �ra���� ko���t���j i  ��ęk�i�h (a t��że
w��ółc�e�n�� ��ed�� p��c�o��g���ne�).  Sz�o��n�a �  ���s� �ą c�ęs�o
ba��z� ��e�s��� i  ��s���i�n� �� l�o �� w��t��i���e c���y���at�
[Żółwi�, S�]



 
 
       

 
Lepsze przygotowanie, wykraczające poza wiedzę przedmiotową. (15)
Konieczność „odsiania” osób nieposiadających odpowiednich predyspozycji
(96,6% poparcia w ankiecie). 
Zbyt niskie zarobki (28). 95% uczestników ankiety postuluje podwyższenie pensji
nauczycieli. Uzależnienia wynagrodzenia od umiejętności, kwalifikacji i jakości
pracy. 
Zbyt duże obciążenie biurokracją (20). Aż 96% respondentów poparło
zmniejszenie biurokracji w szkołach. 
Zbyt długa ścieżka awansu oraz niejasne kryteria (88,4% w ankiecie).
Nauczyciela należy oceniać nie za stopnie z uczniów, ale „za to, czego nauczyli,
czyli przyrost wiedzy i umiejętności ucznia”. Zaangażowanie w ocenę dyrektora,
innych nauczycieli, uczniów, rodziców.
Stały rozwój zawodowy – budowanie relacji, rozwiązywania konfliktów,
kompetencje dydaktyczne (17). 
Rolą nauczyciela powinno być odkrywanie i wzmacnianie uczniowskiej pasji i
zainteresowań (31). Ale brakuje czasu na indywidualne relacje z uczniami, bo
pochłania go realizacja podstawy programowej i nadmiaru innych obowiązków. 

 



Nauczyciele - esencja

01

Poprawa kształcenia nauczycieli,
rekrutacji, systemu awansu wymaga
rozwiązań systemowych.

02

Jednak na poziomie szkół można
bardziej dokładnie określać zadania
nauczycieli (wykraczające poza
„realizację podstawy programowej w
ciągu 18 lekcji tygodniowo”) i oceniać
ich realizację również przez wzajemne,
koleżeńskie oceny.

05

Niskiepensje, duże obciążenie
biurokracją i lekceważący
stosunek rządu do strajku nie
budują prestiżu zawodu i nie
wzmacniają nadwątlonego
poczucia godności.

03

To wymaga zbudowania kultury
współpracy wzajemnego szacunku i
zaufania.

04

Przeszkodą mogą być obawy
nauczycieli wynikające z niskiej 
 samooceny, związanej z
przekonaniem o niskim statusie
społecznym.



Relacje: Nauczyciele - Rodzice - Uczniowie 
 

Od�o���d�ią na ���k ��u��n�a �  ���cu��� p��i�n� ��ć uj����an��
w��ól��c� �elów �o�z��ów i ����z��i� l �  � �ro����e r����ju ���n�a.

[Lub� ��,T��P]
Bra� �s�ól�e�� w��r��o�y����a r����ązań c�� ki����ków ��ac� –
s�o�k���a � r����ca���ą głów�i� ��fo���c��n�. [Gru���ąd�, g�u��
ni����ma���]



 
 
       

 
 

Niewystarczająca skala  współdziałania (55), szczególnie ze
strony rodziców (44), roszczeniowe postawy (37),
marginalizowanie rodziców, ograniczanie ich głosu (17). 
Brak czasu nie pozwala nauczycielom na budowanie relacji z
rodzicami (23). 
Dzienniki elektroniczne „zwolniły” rodziców z bywania na
zebraniach.
Wykorzystywanie przez nauczycieli uprzywilejowanej pozycji w
stosunku do uczniów - lekceważenie, zastraszanie (8).
Deficyt kompetencji miękkich u nauczycieli, rodziców i uczniów
– warsztaty, pomocspecjalistów (14).

 



Jak� po���n� b�ć re���j� po��ęd�� na���y��e���mi,
ro���c��i i uc����mi. 





Relacje - esencja

01

Szkoła dobrze funkcjonuje, jeśli
nauczyciele, uczniowie i rodzice
mają poczucie, że działają wspólnie

02

Konieczne jest zidentyfikowanie
oczekiwań, uzgodnienie wspólnych
celów, przyjęcie planów działania,
ustalenie zasad współpracy i 
 omunikacji.

05

NOoE udowadnia, że rozmowa
(narada) jest możliwa, a nawet
oczekiwana

06

Żeby współpraca nie ograniczyła
się do jednorazowego spotkania,
ważne jest odblokowanie i
uwiarygodnienie istniejących
„kanałów” komunikacji i ram
współpracy: spotkań z rodzicami,
dzienników elektronicznych, rad
rodziców, rad szkoły, samorządu
uczniowskiego. Te ciała muszą
mieć rzeczywiste kompetencje
(uprawnienia).

03

Niezbędne jest spotkanie i rozmowa.

04

Poszczególne grupy przychodzą ze
swoim bagażem doświadczeń,
wyobrażeń, uprzedzeń. Często
brakuje wzajemnego szacunku i
zaufania. Zaufanie nie jest dane,
buduje je się powoli.



Szkoła w środowisku loklanym
Więk��ość z�o�n� ��ła rów�i�ż,  że s���ła p����na ���ć więk��ą a�t��o��ę w

de��d����i� � s�o��b�e ��s����wa��� �wo��� �as����i �  że p����na ��ę tą a�t��o��ą
d�i� � �ć z ��ze��t����i� l��i ��z��ów, ro���ców i ����z�ańców. [War���w�, ni����ma���

g�u�� r���iców]
 

Sz�oły �u�l ���n� �ą in��y���ją lo���ną o n����ęk��y� “za��ęgu ����r�i�”.  Za s���wą
ob���ąz�u ���ka��j���� g�o��d�ą se��� d��e�� �  ro���ców, k�ór��, g��b� �i� s���ła,

za���n� �i�d� �y �ię ni� ���na� � ,  a r� ���je ����ąza�� � s��ołac�, ta� �r��� d��e�� j�� i
ic� ��d���ów, c�ęs�o ��z���ają ży�e �r��� l��a. W ef����e s���ła p��� �c��a m�

ni���y�ły �o��n���ł d �a ��t���ow���a �p�łec���ści ����l�e� ,  al� ���że �n���mo����a,
ed����an�� i  �k��w��o��n�a �� �  (c�oćb� �e w��lędu �� ��m, w��om����y �a ��c�ąt�u,

za��ęg). [War���w�, ni����ma��� g���a r����ców]
 



Szkoła w środowisku lokalnym - esencja
01

Lokalna „społeczna” misja szkoły
jest traktowana jako „zadanie
dodatkowe” w stosunku do
zadań dydaktycznych i
opiekuńczych. Nie sprzyja to
rozwijaniu kompetencji
społecznych i obywatelskich
uczniów i tworzeniu klimatu
współpracy z rodzicami
/ opiekunami.

03 

Te ograniczenia bardzo
utrudniają prowadzenie lokalnej
polityki oświatowej.

02

Samorządy są organami
prowadzącymi szkoły, ale ich
wpływ na zarządzanie szkołami
jest praktycznie bardzo
ograniczony. Budżet oświatowy
jest w istotnym stopniu
ograniczony wielkością subwencji
oświatowej. Kwestie
merytoryczne i organizacja
pracy są kontrolowane przez
kuratoria. Wynagrodzenia
nauczycieli i dużym
stopniu ich zakres obowiązków
wynikają z ustawy Karta
Nauczyciela.



Wyniki  analizy czynnikowej - ankieta badająca popracie 20 postulatów 
W1.  Indywidualizacja i „nadążność” uczenia, 
W2.  Demokratyzacja szkoły, 
W3.  Poprawa warunków pracy nauczycieli
W4. Zakorzenienie w społeczności lokalnej 



Stopień poparcia 20 postulatów 



Tematy najczęsciej poruszane -
21 postulat



POZIOM
„LUDZKI” - UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE

Członkowie wspólnoty szkolnej mogą (powinni):

rozwijać aktywność obywatelską i wdrażać autentyczne działania obywatelskie

współtworzyć statut i regulaminy szkoln

dbać o przejrzystość szkolnego życia publicznego

zadbać o szacunek w relacjac umacniać postawy tolerancji wobec

odmienności

wprowadzić mechanizmy przeciwdziałania przemocy skuteczne w ich

środowisku

wspólnie uzgodnić taki system oceniania, który nie ma efektu kary, ale

pomaga w uczeniu się 

upowszechnić stosowanie informacji zwrotnej oraz samooceny ucznia

wspólnie ustalić granice wychowawczej odpowiedzialności nauczyciela oraz

rodzica

POZIOM
WEWNĄTRZSZKOLNY - ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

Dyrektor może i powinien:

wspierać rozwój dobrych relacji we wspólnocie szkolnej

zachęcać Samorząd Uczniowski oraz Radę Rodziców do realnego udziału w

decyzjach szkolnych

umożliwiać ten udział, skutecznie promować samodzielność działań SU i RR

wspierać zmianę metod edukacyjnych z podawczych na

aktywizujące

zabezpieczyć finansowanie szkolnych innowacji edukacyjnych

wdrożyć system zachęt, motywujący nauczycieli do wdrażania interaktywnych

metod edukacyjnych (projekty, „odwrócona klasa” itp.)

zadbać o dobre przygotowanie nauczycieli do komunikacji z

 rodzicami (warsztaty, czas dla nauczycieli na kontakty z rodzicami i uczniami)

POZIOM SAMORZĄDOWY

Samorząd:

Powinien uzyskać prawo do zakładania i prowadzenia szkół

eksperymentalnych

Powinien móc ustalać sieć szkół bez zewnętrznych ograniczeń, na podstawie

znajomości lokalnych warunków i potrzeb

Może i powinien wspierać organizacyjnie i finansowo rozwój innowacji

edukacyjnych 

Może i powinien współtworzyć i wspierać finansowo ośrodki życia lokalnego w

szkołach

Może i powinien podjąć inicjatywę w kierunku utworzenia terenowych rad

oświatowych

POZIOM KRAJOWY

Zwiększyć nakłady na oświatę 

Ustalić niższe progi liczebności klas (np. 15 – 20 uczniów)i zabezpieczyć środki

finansowe

Zwiększyć nakłady na opiekę i edukację przedszkolną – objąć je subwencją oświatową

Zabezpieczyć obsługę psychologiczną placówek oświatowych (poziom 1 psycholog na

100 uczniów)

Wprowadzić zmiany w prawie oświatowym i powiązanych aktach prawnych

zmodyfikować strukturę Podstawy  Programowej (tzw. „odchudzenie” z treści

szczegółowych)          

zmodyfikować ramowe plany nauczania (więcej godzin „do dyspozycji dyrektora”,

umożliwić szkołom elastyczną organizację zajęć, moduły i bloki przedmiotowe,

autonomię nauczyciela w zakresie doboru metod edukacyjnych)

Wprowadzić zmiany w systemie kształcenia nauczycieli

oprzeć przygotowanie do zawodu na solidnym fundamencie praktycznym

weryfikować jakość nauczycieli wchodzących do zawodu (egzamin)

ułatwić zwalnianie złych nauczycieli, zmieniając zapisy Karty Nauczyciela



Co dalej z NOoE?
01

Zastosowanie modelu NOoE w
kolejnych szkołach /
przedszkolach

03

NOoE może posłużyć do formułowania
(we współpracy z samorządem) czegoś w
rodzaju lokalnych paktów na rzecz
edukacji (wymagałoby to
przeprowadzenia procesów NOoE we
wszystkich szkołach na danym terenie)

04

Zastosowaniu formuły narady
obywatelskiej dozagadnień innych niż
edukacja. Model narady mógłby znaleźć
zastosowanie w wielu kwestiach, które
mają istotne lokalne znacznie np.
zdrowie, SMOG, bezpieczeństwo,
transport. (NOo"X") 

02

NOoE po raz kolejny w tych
samych miejscach - jako
powtarzalny zywczaj narady nad
rozwiązaniami w konkretnych
szkołach



Co możen� w��ól�i� z�o��ć w
s��aw�� ed����ji ?


