
Sieć współpracy i samokształcenia 

Nauczyciele pracują zespołowo

w drugim roku realizacji projektu

„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu
doskonalenia nauczycieli  w powiecie grodzkim Miasto Kalisz”

Już drugi rok w Kaliszu realizowany jest  projekt  „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół
poprzez  wdrożenie  zmodernizowanego systemu doskonalenia  nauczycieli  w powiecie  grodzkim
Miasto Kalisz”. Sieć współpracy i samokształcenia Nauczyciele pracują zespołowo dynamicznie się
rozwija  poprzez  udział  w  spotkaniach,  warsztatach  i  konsultacjach  prowadzonych  przez
zewnętrznych ekspertów, Panią Elizę Wolańczyk i Panią Annę Gmurowską. Nauczyciele z różnych
szkół i przedszkoli z terenu miasta Kalisza współpracują ze sobą wymieniając się doświadczeniami,
materiałami  i  zasobami  publikowanymi  na  platformie  internetowej  www.doskonaleniewsieci.pl.
Uczestnicy  sieci  zakładają  watki  na  forum  dyskutując  na  różne  tematy  dotyczące  zespołów
nauczycielskich.  Są  to  w  szczególności  materiały  dotyczące  omawianego  zagadnienia  podczas
szkoleń  i  konsultacji.  Nauczyciele  zamieszczają  na  forum scenariusze  zajęć  z  uczniami,  opisy
działań wypracowanych przez nauczycieli oraz propozycje ciekawej literatury.  Członkowie sieci
zapoznają  się  z  materiałami  zamieszczanymi  w  sieci  przez  koordynatora,  a  także  innych
uczestników sieci. Pracą zespołu nauczycieli i zewnętrznych ekspertów moderuje koordynator sieci
współpracy i samokształcenia, Pani Sylwia Melka.

Pierwsze spotkanie w drugim roku realizacji projektu w formie warsztatów i konsultacji,
odbyło  się  18  września  2015  r.  w Zespole  Szkół  nr  10  w Kaliszu.  Tematem warsztatów były
„Innowacyjne metody pracy zespołu”. Podczas szkolenia ekspert, Pani Eliza Wolańczyk zapoznała
uczestników               z zasadami konfigurowania zespołu w zależności od typu zadań i rozkładu ról
grupowych.  Nauczyciele  poznali  również  innowacyjne  metody  i  techniki  pracy  zespołów
zadaniowych. Podczas konsultacji dyskutowano nt. cech dobrego lidera. Wspólnie z ekspertem i
koordynatorem sieci uczestnicy wypracowali model lidera-przywódcy zespołu zarówno nauczycieli
jak i uczniów.  Ostatnią częścią spotkania była praca członków sieci na platformie internetowej
www.doskonaleniewsieci.pl  
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Kolejne spotkanie członków sieci i współpracy odbyło się 20 listopada 2015 r. w Gimna-
zjum nr 2 w Kalisz. Ze względu na specyfikę omawianych tematów szkolenie poprowadziła Pani
Anna Gmurowska, ekspert w dziedzinie mediacji i negocjacji, mediator sądowy. Tematem warsztatu
było rozwiązywanie konfliktów w zespole. Nauczyciele zwiększyli swoją wiedzę i umiejętności w
zakresie rozpoznawania przyczyn i rodzajów konfliktów, stadiów rozwoju konfliktu oraz zasad kie-
rowanie konfliktem. Poprzez sprawdzenie swojego własnego stylu funkcjonowania w konfliktach
uczyli się zapobieganie rozwojowi konfliktu i kierować nim tak, aby był konstruktywny dla obu stron. 

Podczas  konsultacji  uczestnicy mieli  okazję  przedstawić  swoje  własne  doświadczenia  w
rozwiązywaniu  konfliktów  pomiędzy  uczniami.  Dyskutowano  nad  poszczególnymi  sytuacjami
i szukano odpowiednich sposobów rozwiązania korzystnego dla całego zespołu klasowego.

Nauczyciele, członkowie sieci współpracy i samokształcenia między kolejnymi spotkaniami logują
się na platformie internetowej www.doskonaleniewsieci.pl, umieszczają tam swoje materiały które
prezentowali  na  warsztatach,  a  także  mają  możliwość korzystania  z  materiałów umieszczanych
przez koordynatora sieci i eksperta zewnętrznego. Mogą również zapoznać się innymi materiałami
edukacyjnymi i informacyjnymi publikowanymi przez uczestników projektu z całego kraju. 
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Dalsza działalność uczestników sieci współpracy i samokształcenia Nauczyciele pracują zespołowo
odbędzie się wg harmonogramu i planu pracy opracowanego na początku realizacji projektu.

Koordynator sieci: Sylwia Melka
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