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W dniu 06.06.2016 r. odbyła się w Sejmie RP konferencja poświęcona systemowi
doskonalenia nauczycieli. Nawiązując do zagadnień poruszonych podczas tego spotkania,
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Gminnych Samorządowych Placówek Doskonalenia
Nauczycieli zgłasza wnioski dotyczące zapisów w ustawodawstwie, które
zamieszczone
w projektowanych aktach prawnych, zdecydowanie poprawią kondycję doradztwa i doskonalenia
nauczycieli.
Proponujemy, aby zapis w ustawie o systemie oświaty art. 5 ust 6a w brzmieniu: „Powiat
i gmina mogą zakładać i prowadzić w ramach zadań własnych publiczne placówki doskonalenia
nauczycieli (…)”, zmienić na „Powiat i gmina zakłada i prowadzi w ramach zadań własnych publiczną
placówkę doskonalenia nauczycieli (…)”.
Zmiana zapisu zmieni sytuację z jaką polska oświata boryka się od lat, czyli wypełni tzw. „białe
plamy” dotyczące kadry doradców metodycznych.
Nasze stanowisko w tej kwestii wynika z prowadzonych przez wiele lat
badań
ewaluacyjnych w stowarzyszonych placówkach oraz doświadczeń w dziedzinie doradztwa
metodycznego i doskonalenia.
Stowarzyszenie powstało w 2002 roku, w dobie zmian związanych z transformacją ustrojową
w naszym kraju i skupia dyrektorów placówek, w tym praktyków i niezaprzeczalne autorytety w skali
kraju w dziedzinie doradztwa metodycznego i doskonalenia.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że to dzięki ich wytężonej pracy, kompetencji i doświadczeniu
doradztwo metodyczne w Polsce funkcjonuje. Z przykrością stwierdzamy, że podczas debaty, która
miała miejsce 6 czerwca 2016 r. nie zauważono obecności Zarządu oraz członków tej organizacji,
a tym bardziej nie skorzystano z ich kilkunastoletnich doświadczeń.
Niepokój budzi stanowisko zaprezentowane przez przedstawiciela MSCDN, wyrażające
opinię, że nauczyciel pracujący w dużym mieście prezentuje lepszą jakość. Naszym zdaniem takie
uogólnienia nie powinny mieć miejsca!
Doradztwo skupione w placówkach wojewódzkich miało sens, kiedy województw było 49.
Po reformie administracyjnej zostało ulokowane w powiatach, aby zapewnić nauczycielom sprawne
komunikowanie się z doradcą metodycznym i umożliwić szybki dostęp do doskonalenia, nie tylko
w zakresie metodycznym. Naszym zdaniem centralizacja systemu doradztwa metodycznego w sytuacji
obecnego podziału administracyjnego utrudni i tak już problematyczną sytuację.
Postulujemy, aby doradztwo metodyczne i doskonalenie było blisko nauczyciela, usytuowane
w miastach powiatowych lub było organizowane o zasięgu międzypowiatowym.
Doradca metodyczny powinien być pracownikiem powiatowej instytucji doradczo-szkoleniowej, aby
nadzór pedagogiczny nad jego pracą był prowadzony przez dyrektora powiatowego ODN.
Nauczyciele i dyrektorzy powinni być zobligowani do zewnętrznego doskonalenia się
w wymiarze co najmniej 4 godz. miesięcznie, co potwierdzone byłoby stosownymi zaświadczeniami
- minimum 40 godz. rocznie, a dyrektor 50 godz. rocznie. Rozliczanie takiego systemu spoczywałoby
na dyrektorze szkoły/przedszkola jako zadanie obowiązkowe, a rozliczanie dyrektora należałoby do
zadań organu prowadzącego lub nadzorującego.
Zadania placówek doskonalenia, doradców metodycznych i osób szkolących powinny być jasno
sprecyzowane – określone w rozporządzeniu w sprawie placówek doskonalenia.
Z poważaniem,
Zarząd Stowarzyszenia

