
Sieć współpracy i samokształcenia
Promocja i budowanie wizerunku szkoły

po pierwszym roku realizacji projektu

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

Celem funkcjonowania  sieci  jest  doskonalenie  kompetencji  dyrektorów i  nauczycieli  ze  szkół  
i  przedszkoli  z  terenu  miasta  Kalisza  w zakresie  promocji  placówki  oświatowej.  Dyrektorzy  i
nauczyciele  pracują  pod  kierunkiem  koordynatora  sieci  współpracy  i  samokształcenia,  pani
Grażyny Oleksy.

Członkowie  sieci  poszerzają  swoją  wiedzę   i  umiejętności,  wzbogacają  warsztat  pracy  poprzez
udział  w  warsztatach  szkoleniowych  i  konsultacjach  oraz  wymianę  doświadczeń  na  platformie
internetowej www.doskonaleniawsieci.pl. 
W ten  sposób  następuje  dzielenie  się  pomysłami,  spostrzeżeniami  i  propozycjami  w  zakresie
polityki medialnej oraz form współpracy ze środowiskiem lokalnym. Członkowie sieci korzystali  
z  własnych  doświadczeń,  doświadczeń  innych  członków,  również  z  warsztatów  i  konsultacji  
z udziałem zewnętrznego eksperta.

Pierwsze  spotkanie  organizacyjne  dla  członków sieci  odbyło  się  w  dniu  9  stycznia  2014  r.  w
Centrum Kształcenia Ustawicznego i  Praktycznego w Kaliszu.  Celem spotkania było wzajemne
poznanie  się,  określenie  zasad  współpracy  oraz  funkcjonowania  sieci  w  ramach  projektu.
Uczestnicy  zapoznali  się  z  platformą  internetową  jako  nową formą doskonalenia  zawodowego
nauczycieli.  W oparciu  o  ankietę  diagnozy  potrzeb  uczestników  sieci  wspólnie  wypracowano
priorytety potrzeb uczestników i plan działania sieci oraz harmonogram warsztatów i konsultacji.   
  
  Następnie odbyły się trzy warsztaty szkoleniowe.    
                                                                     
      Warsztaty w dniu 6 marca 2014 roku prowadzone były przez trenerów będących uczestniczkami
sieci:  p.  Elżbietę  Mikołajczyk-  dyrektora  V  LO  w  Kaliszu  oraz  p.  Izabelę  Kurek-  dyrektora
Gimnazjum nr 4 w Kaliszu. Warsztaty pozwoliły na zgłębienie celów promocji placówki poprzez
prezentacje  multimedialne,  poznano  zasady  tworzenia  dobrej  prezentacji  multimedialnej  oraz
dokonano  oceny  skuteczności  przedstawionych  prezentacji   przygotowanych  przez  V LO  oraz
Gimnazjum nr 4 w Kaliszu. W ten sposób korzystano z własnych doświadczeń członków sieci. 

     Pozostałe warsztaty prowadził Pan Miłosz Nowak, ekspert z zakresu Public Relations oraz
budowania wizerunku.                                       

     W dniu 9 kwietnia 2014 roku uczestnicy sieci poznawali pozytywne aspekty konfliktów oraz
najlepsze sposoby ich rozwiązywania a także  poszukiwano odpowiedzi w jakich sytuacjach mediu-
jemy a w jakich negocjujemy. W ten sposób kształtowano umiejętności rozwiązywania problemów. 
     W dniu 3 czerwca 2014 uczestnicy doskonalili swoje umiejętności z zakresu tworzenia filmów 
i folderów o szkole i przedszkolu, zarówno umiejętności techniczne w zakresie obsługi programu
Windows Live Maker, jak i umiejętności społeczne będące  bazą do samodzielnego stworzenia fil-
mu i folderu o placówce oświatowej.   
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      Warsztaty szkoleniowe z udziałem eksperta kończyły konsultacje zbiorowe i indywidualne według okre-
ślonych potrzeb nauczycieli. Tematem konsultacji były zagadnienia  wynikające z problematyki poruszanej 
podczas warsztatów sieci  m.in. Jak prezentować się przed kamerą? – autoprezentacja. Praktyka mó-
wienia do kamery.

28 sierpnia odbyła się kolejna konsultacja z ekspertem. Celem spotkania była wymiana doświad-
czeń pomiędzy dyrektorami i nauczycielami w zakresie budowania wizerunku szkoły. Ekspert 
udzielał wsparcia w zakresie stosowania różnych form promocji placówki oświatowej oraz zwrócił 
uwagę na rolę motywacji w promocji własnej placówki.

Członkowie  sieci  uczestniczyli  również  w  wymianie  doświadczeń  i  prezentowania  własnych
pomysłów  na  platformie  internetowej  ORE.  Uczestnicy  sieci  mają  możliwość  zapoznać  się  z
materiałami  zamieszczanymi  w  sieci  przez  koordynatora  sieci  a  także  innych  członków  sieci.
Wspólnie utworzona została netografia i bibliografia, w zakresie promocji i budowania wizerunku
placówki  oświatowej.  Uczestnicy  sieci  dzielili  się  swoimi  spostrzeżeniami  w  tym  zakresie.
Platforma internetowa posłużyła również jako narzędzie do dyskusji.

Zdjęcia z warsztatów i konsultacji dla uczestników sieci:
1) Zdjęcia z warsztatów – 6 marca 2014 roku w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana 

III Sobieskiego w Kaliszu
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2) Zdjęcia z warsztatów – 9 kwietnia 2014 roku w IV Liceum im. Ignacego Jana 
Paderewskiego w Kaliszu

3) Zdjęcia z  warsztatów – 3 czerwca 2014 roku w I Liceum im. Adama Asnyka w  
Kaliszu.
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4) Zdjęcia z konsultacji odbytych 28 sierpnia 2014 roku w CKUiP w Kaliszu

Koordynator sieci : Grażyna Oleksy
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