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Czym jest Narada Obywatelska o Edukacji? 

Narada Obywatelska to: 

•  bezpośrednia - prowadzona twarzą w twarz - rozmowa 

•  odbywająca w przestrzeni publicznej, ale możliwie blisko 
miejsca zamieszkania uczestników 

•  dotycząca spraw publicznych 

•  ustrukturyzowana i skoordynowana  

•  prowadzona pomimo różnic opinii i w poszukiwaniu tego 
co łączy 

•  umożliwiająca udział każdemu i każdej, dla kogo temat 
jest ważny i bez względu na jego/jej formalną pozycję 

•  odbywająca się w podobnym czasie w możliwie wielu 
miejscach w Polsce 

•  konkluzywna  - wyniki poszczególnych narad są 
gromadzone, analizowane i upublicznione 

 

Zasady Narad Obywatelskich: 

•  skromność i prostota środków  

•  oddolny charakter 

•  ponadpartyjność  

•  wolontarystyczne zaangażowanie  

•  transparentność procesu 

•  czytelność reguł 

•  przewidywalność 

•  jednorodność formatu 

•  decentralizacja 

•  troska o rzetelność 

•  konkluzywność 

•  skuteczność 



Zakładane cele NOoE 

•  wyjaśnić intencje stojące za decyzją o strajku i jego formie w bezpośrednim kontakcie z uczniami i 
rodzicami 

•  uczciwie 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 

•  zbudować możliwie szerokie, konstruktywne zainteresowanie systemowymi postulatami dotyczącymi 
edukacji 

•  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 dostpępne miejsca dla wspólnego namysłu nad sprawami publicznymi 



•  Marzec 2019 - pierwsze 
spotkanie grupy inicjatorów. 
Decyzja o uruchomieniu NOoE 

•  25 marca - uruchomienie 
strony Naradaobywatelska.pl i 
strony NOoE na FB 

•  1 kwietnia - pierwsza narada 
Zespół Szkół Laudera 
(Warszawa) 

•  18 czerwca - przedostatnia 
narada VI LO im. Tadeusza 
Reytana (Warszawa) 

•  21 czerwca - ostatnia 
„wieńcząca narada” Festiwal 
Malta (Poznań) 

•  16 września - prezentacja 
wyników w CNK (Warszawa) 

Jak 
wyglądał 
proces 
NOOE? 



•  NOoE odbyło się w 150 miejscach 
(najczęściej na terenie lokalnych szkół lub 
przedszkoli). 

•  Wzięło w nich udział łącznie ok.  
4 tys. osób w tym: 

•  38% to nauczyciele, 

•  28% rodzice, 

•  24% uczniowie.  

•  Średni czas narady to ok. 2,5 godz. 

•  Na 150 zorganizowanych i zgłoszonych narad 
otrzymaliśmy 67 sprawozdań, które 
zawierała relacje ze stolików (i to one 
stanowią główne źródło raportu). 

•  Łącznie zgromadzono i przeanalizowano 
ponad 4 tys. stwierdzeń / wniosków 
spisanych przez moderatorów. 

NOoE w 
liczbach 



Geografia i dynamika NOoE 
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Przebieg narady – warsztaty world cafe

1. Czego uczy 
szkoła? Do 

czego 
przygotowuje? 

2. Jak uczymy i 
wychowujemy? 

Jak 
motywujemy do 

nauki? Jakich 
doświadczeń 
dostarczamy? 

 3. Jaka jest 
pozycja 

nauczycieli? 
Jakie są 

oczekiwania w 
stosunku do 

nich?  

4. Jaki jest 
kształt relacji w 

szkole: w 
trójkącie 

nauczyciele – 
uczniowie – 

rodzice? 

5.Jaka jest rola 
szkoły w 

społeczności 
lokalnej? 

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”. 



Sprawozdawanie narad (przebieg oraz wnioski) 



Najważniejsze 
wnioski 




 
[Czego uczy szkoła i do czego 
przygotowuje?]
Przygotowanie do bycia 
świadomym i SZCZĘŚLIWYM 
człowiekiem: akceptacja 
siebie, praktyczne aspekty 
życia np. zdrowe odżywianie, 
radzenie sobie z emocjami. 

[Warszawa, MAL Dwa Jelonki]

1. Misja szkoły -  
od podawania 
wiedzy w stronę 
przygotowania 
do życia 



Najważniejsze postulaty 

Zwiększenie udziału praktycznej  
wiedzy i kompetencji przydatnych 

w dalszym życiu (66*) 

Kształtowanie kompetencji miękkich  
m.in. „uczenia się” (48) 

Kształtowanie postaw, m.in. tolerancji (30) 

Współodpowiedzialność domu oraz szkoły  
za wychowanie uczniów (50) 

* W nawiasach podajemy liczbę sprawozdań, w których pojawił się dany wątek (łączna liczba sprawozdań – 67).  



Z czym się mierzymy? Jak powinno być? 

 

Nauczanie versus uczenie się 

 

 

 

Uczenie się powinno być istotą i sensem działania szkoły!  
	



Uczeń zniewolony, bez możliwości 
podejmowania samodzielnych decyzji, 
decydowanie za niego czego, jak i w jaki 
sposób ma się uczyć, ale nie pokazuje mu się 
jak się uczyć, czym jest uczenie się, jakie są 
techniki usprawniające uczenie się. 

[Katowice, Uniwersytet Otwarty w 
Uniwersytecie Śląskim] 
	 [Chmura słów. Kompetencje „uczenia się”] 



Misja szkoły - esencja 

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

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

Na tym polega proces uczenia się, który nauczyciel może wspierać, 
ale nie może „nauczyć się za ucznia”. Duże znaczenia ma 
środowisko szkolne – organizacja pracy, sposób podejmowania 
decyzji, wyposażenie

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



2. Kluczowy 
element 
układanki: 
podstawa 
programowa 

[Chmura słów. Najczęstsze określenia podstawy programowej] 



Podstawa programowa: przeładowana, archaiczna, sztywna 

Nauczyciele nie „wyrabiają się” z materiałem 

Schematyczne nauczanie prowadzi do 
schematycznego myślenia i sposobów 
nauki praktykowanych przez uczniów 

Zatraca się indywidualność oraz 
skłonność do szukania nietypowych 

rozwiązań, krytycznej analizy, 
samodzielnej nauki 

Uczniowie muszą nadrabiać zaległości w 
domu w formie prac domowych i korepetycji 

Ograniczenie swobody nauczycieli w doborze 
treści i metod nauczania. Schematyczne 

nauczanie, pod oceny i egzaminy 

Główny hamulec edukacji 



Najważniejsze postulaty 

„Nadążność” systemu edukacji:  
wybór przedmiotów według  
zainteresowań uczniów (22) 

Więcej korelacji  
międzyprzedmiotowej (17) 

Uelastycznienie podstawy (17) 

* W nawiasach podajemy liczbę sprawozdań, w których pojawił się dany wątek (łączna liczba sprawozdań – 67).  



Podstawa programowa - esencja 

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.
System egzaminów powoduje, że nauczyciele są „rozliczani” przez 
rodziców przede wszystkim z wyników egzaminów. Efekt - uczenie „pod 
testy”, ćwiczenie odpowiadania na standardowe pytania.
Podstawa programowa jest praktycznie najważniejszą przeszkodą 
realizacji misji szkoły, jaką powinno być przygotowanie do życia (a nie 
do egzaminów).




Szkoła kreuje rywalizację w 
negatywnym znaczeniu 
“wyścig szczurów” poprzez zbyt 
duży nacisk na oceny (kreuje 
sytuacje, kiedy rodzice to 
kontroluję – e-dzienniki). 
Porównuje uczniów na tle klasy 
– stygmatyzuje, zmusza 
uczniów do porównań, walki o 
oceny. 
[Warszawa, nieformalna grupa 
rodziców]
 

3. Ocenianie, 
egzaminy, 
motywowanie do 
nauki 



Jak jest? Ocenianie w paradygmacie kontroli 

Ocenianie wpisane w system kontroli 
służy przede wszystkim wykryciu 
błędów i odstępstw od wzorca.  
Nacisk na kontrolę powoduje stres, 
strach i poczucie bezradności, tym 
samym blokuje uczenie się i rozwój.  
Dodatkowo, taki system oceniania 
promuje konkurowanie (wyścig 
szczurów), etykietuje uczniów, dzieli 
na dobrych i słabych. Konkurowanie 
nie zachęca do współpracy i działań 
zespołowych. 

[Chmura słów: określenia uczenia „pod egzaminy”] 



Jak chcemy żeby było? O zaufaniu 

W paradygmacie zaufania ocenianie służy 
dostrzeżeniu i docenieniu postępów i osiągnięć, 
jest ściśle związane z informacją zwrotną.  

Takie podejście sprzyja indywidualizacji, bo 
uwzględnia różne drogi i różne tempo 
dochodzenia do zamierzonych rezultatów.  

Nie etykietuje uczniów, nie dzieli na kategorie, nie 
tworzy rankingów. Tym samym zachęca do 
współpracy, wspólnego poszukiwania 
rozwiązań i dzielenia się doświadczeniem. 
Zaufanie jest warunkiem rozwoju i rzeczywistego 
uczenia się. 

Trzeba oddzielić ocenianie (przyznawania 
indywidualnych „punktów”) od mierzenia 
efektów uczenia się, co przede wszystkim 
powinno służyć informowaniu o efektywności 
stosowanych rozwiązań pedagogicznych i pomóc 
w planowaniu dalszej pracy.  

 

  

[Chmura słów. Określenia oceniania kształtującego] 



Indywidualizacja nauczania – 
nie pod egzamin wszystkich 
tego samego, tylko według 
predyspozycji 
[Żary, SP]

Chcemy mniej licznych klas, 
aby była przestrzeń na 
nawiązanie relacji uczeń–
nauczyciel i uczeń –uczeń. 
[Szadek, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Szadku]

4. Organizacja 
pracy szkoły 



Najważniejsze postulaty 

Indywidualizacja procesu nauczania (31)  
wymagająca wygospodarowania czasu  

na indywidualne spotkania 
Zwiększenie autonomii nauczyciela  

w doborze treści i metod (32) 

Zmniejszenie liczby uczniów w grupie zajęciowej (26) 
elastyczny podział uczniów na grupy, które realizowałyby wybrane 
moduły przedmiotu 

Zwiększenie nakładów na wyposażenie szkół (8) 
* W nawiasach podajemy liczbę sprawozdań, w których pojawił się dany wątek (łączna liczba sprawozdań – 67).  



Organizacja pracy szkoły - esencja 


Sztywna, zhierarchizowana struktura organizacyjna szkoły (…) praktycznie 
uniemożliwia pracę w grupach między klasowych nad wybranymi 
zagadnieniami, utrudnia realizację pasji i zainteresowań. 

Problemem są regulacje dotyczące ramowych planów nauczania (siatki godzin) 
oraz ramowych statutów szkół (podział na oddziały, klasy), które są podstawą 
opracowania tzw. arkuszy organizacyjnych oraz budżetu szkoły na dany rok 
szkolny. Finansowanie szeroko rozumianych „zajęć dodatkowych” jest 
zawsze problemem. Tymczasem, jako ważny element wypełniania misji szkoły, 
powinny one być traktowane na równi z lekcjami wprost związanymi z trzonem 
podstawy programowej.  
 
 



Powinno się zlecić zrobienie 
rzetelnych badań, ile czasu pracuje 
polski nauczyciel i przedstawić je 
jako argument do dyskusji nad 
pensum. 
[Orneta, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących]
Trzeba powołać Instytuty 
Pedagogiczne, w których 
wykładowcami będą zarówno 
praktycy – np. superbelfrzy itp. jak i 
teoretycy – fachowcy od edukacji. 
BEZ SZKÓŁ WYŻSZYCH DLA 
NAUCZYCIELI NIE RUSZYMY Z 
MIEJSCA. 
[Świebodzin, Stowarzyszenie na 
rzecz edukacji „Pomost”]


5. Nauczyciele 



 
 
 
 

Nauczyciel 
wzmacnia i 

rozwija 
uczniowskie pasje, 
jest wychowawcą: 
kształtuje postawy i 

dostrzega 
problemy 

Najważniejsze postulaty 

Nauczyciel ma czas 
na samorozwój 
i prawdziwą 
współpracę z 
uczniem i rodzicem 

 Nauczyciel ma kompetencje nie 
 tylko przedmiotowe, ale też 
 pedagogiczne, psychologiczne  
 i  metodologiczne, które cały czas 
 rozwija i które podlegają ocenie 

 Selekcja do zawodu, 
 przesiew  kandydatów 
 i wybór tych  
 o najlepszych 
 predyspozycjach 

Ograniczenie 
biurokracji 

 
Godne 
wynagrodzenie dla 
wszystkich, które 
nie wyklucza 
uwzględnienia 
indywidualnych 
kwalifikacji oraz 
jakości 
wykonywanej pracy  Nauczyciel cieszy się 

 autorytetem, 
 który wynika z 
 posiadanych 
 umiejętności i 
 przejawianego 
 zachowania (nie 
 należy się „za 
 darmo”) 



Nauczyciele - esencja 

W sprawozdaniach z wielu narad pojawia się kwestia kompetencji nauczycieli. 
(…)Wyeliminowanie większości niedostatków wymaga rozwiązań systemowych. 
Jednak na poziomie szkół można wprowadzać pewne rozwiązania w zakresie 
określania zadań nauczycieli (wykraczające poza „pensum”) oraz oceniania pracy 
nauczycieli poprzez ocenę realizacji tych zadań. Wyzwaniem byłoby łączenie 
zakresu zadań z odpowiednimi kompetencjami, bo brakuje narzędzi do mierzenia 
kompetencji nauczycielskich. 
Dobrym rozwiązaniem byłyby wzajemne, koleżeńskie oceny. To jednak wymaga 
zbudowania kultury współpracy i wzajemnego szacunku. W uzgadnianiu celów i 
przydziale zadań powinni brać udział rodzice. 
Taki proces nie jest łatwy i pewnie, w wielu przypadkach wymagałby wsparcia ze 
strony fachowych mediatorów (co postulowano w czasie narad).  Największą 
przeszkodą mogą być obawy samych nauczycieli wynikające z ich niskiej 
samooceny i przekonania o niskim statusie społecznym.  
 



Wiemy, że gramy do jednej 
bramki, mamy wspólny cel, 
którym jest dobro dziecka, 
jesteśmy SOJUSZNIKAMI. 

[Warszawa, nieformalna grupa 
rodziców]

6. Relacje między 
nauczycielami, 
uczniami i 
rodzicami 



Różne relacje – różne wyzwania 

NAUCZYCIELE 

RODZICE UCZNIOWIE 

Brak wzajemnego 
szacunku 

Uczniowie nie są 
traktowani 

podmiotowo Brak: 
•  zaufania 
•  poczucia wspólnoty 

działań, interesów 
•  partnerskiej współpracy 
•  kompetencji miękkich 

umożliwiających 
komunikację 

Wzajemne obarczanie się 
odpowiedzialnością za 
wyniki, motywowanie i 
wychowanie uczniów 

Brak zrozumienia wyzwań, 
potrzeb, uwarunkowań 
drugiej strony 

Rodzice podważają 
autorytet nauczycieli, 
są roszczeniowi 



Relacje - esencja 

Szkoła dobrze funkcjonuje, jeśli wszystkie 
trzy grupy mają poczucie, że działają 
wspólnie. Koniecznymi warunkami 
współdziałania jest zidentyfikowanie 
oczekiwań, uzgodnienie wspólnych 
celów, przyjęcie planów działania, 
ustalenie zasad współpracy i komunikacji. 

Jedyną drogą dojścia do takiego stanu 
rzeczy jest spotkanie i rozmowa. Ważne 
jest odblokowanie i uwiarygodnienie 
istniejących „kanałów” komunikacji i 
ram współpracy: spotkań z rodzicami, 
dzienników elektronicznych, rad rodziców, 
rad szkoły, samorządu uczniowskiego. To 
znów nie jest łatwe. 

Bardzo ograniczony jest zakres spraw, o 
których mogą decydować rodzice i 
uczniowie, a także reprezentujące ich 
rady.  

  

 

[Obszary, gdzie warto rozwijać współpracę ] 



Szkoły publiczne są instytucją 
lokalną o największym “zasięgu 
dotarcia”. Gromadzą setki dzieci i 
rodziców, którzy, gdyby nie szkoła, 
zapewne nigdy by się nie poznali. 
W efekcie szkoła publiczna ma 
niezwykły potencjał dla 
integrowania społeczności 
lokalnej, ale także informowania, 
edukowania i aktywizowania jej 
(choćby ze względu na sam, 
wspomniany na początku, zasięg). 
[Warszawa, nieformalna grupa 
rodziców]

7. Rola szkoły w 
środowisku 
lokalnym 



Najważniejsze postulaty 

Otwarcie szkoły na lokalną społeczność (22):  
dostępność budynku, współpraca z otoczeniem  

(rodziny, przedsiębiorcy, instytucje) 

Podejmowanie inicjatyw  
integrujących społeczność (28)  

dzielenie się umiejętnościami i wiedzą  

Miejsce rozwoju pasji i zainteresowań  
- zajęcia pozalekcyjne (16) 

* W nawiasach podajemy liczbę sprawozdań, w których pojawił się dany wątek (łączna liczba sprawozdań – 67).  



Szkoła w środowisku lokalnym - esencja 

Realizowanie „społecznej” lokalnej misji szkoły jest traktowane 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
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, którą samorządy 
otrzymują z budżetu państwa. Wszystkie kwestie merytoryczne, w tym przydział 
obowiązków nauczycieli, są kontrolowane przez kuratoria. Wynagrodzenia 
nauczycieli i dużym stopniu ich zakres obowiązków wynikają z ustawy Karta 
Nauczyciela. 
To wszystko sprawia, że bardzo trudno jest prowadzić lokalną politykę 
oświatową.  




Lista postulatów została 
przygotowana przez środowisko 
nauczycielskie (w szczególności 
JaNauczyciel). 

Ankieta dostępna była w wersjach 
papierowej (wypełniania pod konieć 
Narad) oraz internetowej. 

Ankietę łącznie wypełniło 2306 
osób. 

Badanie nie jest reprezentatywne 
dla ogółu populacji – wyraża opinie 
uczestniów NOoE i osób, które 
wyraziły zainteresowanie tym 
przedsięwzięciem. 

Ankieta 
badająca 
poparcie dla 
20+1 postulatów 



Ankieta badająca poparcie dla 20+1 postulatów 

0 20 40 60 80 100 

Obligatoryjne powołanie Rady Szkoły w każdej szkole 
Większy wpływ samorządów lokalnych na organizację oświaty 

Zwiększenie autonomii i samorządności szkół. Popularyzowanie wspólnotowego zarządzania szkołą przez 
Zwiększenie wpływu społeczności szkolnej na wybór dyrektora oraz zapewnienie przejrzystości 

Otwieranie szkół na społeczność lokalną 
Zmiana zasad finansowania zadań oświatowych w Państwie - wynegocjowana z samorządami 

Wprowadzenie edukacji ekologicznej i edukacji globalnej, jako obligatoryjnych elementów nauczania 
Odejście od nauczania przedmiotowego na rzecz nauczania w wielu płaszczyznach 

Powołanie Krajowej Rady Edukacji z udziałem nie tylko ekspertów edukacji, ale i przedstawicieli 
Zwiększenie wpływu uczniów na kształt własnej edukacji – wybór zajęć zgodnie z zainteresowaniami 

Zmiany w procesie awansu zawodowego nauczycielI 
Podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela poprzez organizację Izby Nauczycielskiej - samorządu 

Zmiana systemu ocen i motywacji 
Zmiana sposobu i zakresu nauczania ukierunkowana na rozwijanie pasji i zainteresowań 

Weryfikacja predyspozycji i kompetencji do zawodu nauczyciela 
Promowanie małych szkół i zmniejszenie liczebności klas 

Modyfikacja Podstawy Programowej- dostosowanie podstawy do możliwości psychofizycznych dzieci i 
Dostęp do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego 

Podwyższenie pensji nauczycieli 
Zmniejszenie biurokracji w szkołach 

zdecydowanie nie popieram raczej nie popieram nie mam zdania raczej popieram zdecydowanie popieram 



20 postulatów w żarnach statystyki 

Zależności pomiędzy opiniami o 
wszystkich 20 postulatach 
dotyczących edukacji układają się w 4 
podstawowe wymiary różnicujące te 
opinie: 
•  wymiar indywidualizacji i 

„nadążności” uczenia,  
•  wymiar demokratyzacji szkoły,  
•  wymiar poprawy warunków pracy 

nauczycieli 
•  wymiar zakorzenienia w 

społeczności lokalnej 

Z analiz wyłoniło się 6 segmentów 
respondentów badania: 
•  „entuzjaści całościowej zmiany” 
•  „zwolennicy autonomii szkół i 

zmian programowych” 
•  „reorganizatorzy” 
•  „solidarni z nauczycielami” 
•  „indywidualiści” 
•  „sceptycy” 

 

 



[Wyniki w tabeli to średnie oceny 
postulatów wśród przedstawicieli 
danego segmentu na skali od 1 
(zdecydowanie nie popieram) do 5 
(zdecydowanie popieram)] 



[30 najczęściej pojawiających się tematów w odpowiedziach na pytanie o własny postulat] 

21 postulat – najczęstsze tematy 



Co z tego wynika? 



Co możemy zrobić? 

UCZNIOWIE, RODZICE, NAUCZYCIELE mogą: 

•  rozwijać aktywność obywatelską 

•  współtworzyć statut i regulaminy szkolne 

•  dbać o przejrzystość szkolnego życia publicznego 

•  zadbać o szacunek w relacjach 

•  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 

DYREKTOR_KA SZKOŁY może: 

•  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) 



Co możemy zrobić? 

SAMORZĄD może: 

•  uzyskać prawo do zakładania i 
prowadzenia szkół eksperymentalnych 

•  ustalać sieć szkół na podstawie 
znajomości lokalnych warunków i 
potrzeb 

•  wspierać organizacyjnie i finansowo 
rozwój innowacji edukacyjnych  

•  współtworzyć i wspierać finansowo 
ośrodki życia lokalnego w szkołach 

•  podjąć inicjatywę w kierunku 
utworzenia terenowych rad 
oświatowych 

PAŃSTWO  może: 

•  zwiększyć nakłady na oświatę  

•  ustalić niższe progi liczebności klas (np. 15 – 20 uczniów).  

•  zwiększyć nakłady na opiekę i edukację przedszkolną – objąć je 
subwencją oświatową 

•  zabezpieczyć obsługę psychologiczną placówek oświatowych 
(poziom 1 psycholog na 100 uczniów) 

•  zmodyfikować strukturę podstawy programowej („odchudzenie”) 

•  zmodyfikować ramowe plany nauczania (umożliwić elastyczną 
organizację zajęć, moduły i bloki przedmiotowe, autonomię 
nauczyciela w zakresie doboru metod edukacyjnych) 

•  wprowadzić zmiany w systemie kształcenia nauczycieli, 
wprowadzić przygotowanie praktyczne  

•  weryfikować jakość nauczycieli wchodzących do zawodu 
(egzamin) 

•  ułatwić zwalnianie złych nauczycieli, zmieniając zapisy Karty 
Nauczyciela 

 



Co dalej z NOoE? 



Jak można dalej wykorzystać metodę NOoE? 

•  Zastosować model NOoE w kolejnych szkołach / przedszkolach. Warto podkreślić, 
że 65% uczestników NOoE, którzy wypełnili ankietę, stwierdziło, że zorganizowanie 
narad było sensownym pomysłem, kolejne 27% raczej się z tym zgadza. 

•  NOoE można przeprowadzić po raz kolejny w tych samych miejscach - jako 
powtarzalny zwyczaj narady nad rozwiązaniami w konkretnych szkołach. 

•  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). 

•  Można zastosować formułę narady obywatelskiej do zagadnień innych niż 
edukacja. Model narady mógłby znaleźć zastosowanie w wielu kwestiach, które 
mają istotne lokalne znacznie np. zdrowie, SMOG, bezpieczeństwo, transport. 
(NOo"X”). 
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