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1. Wstęp 

 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest charakterystyka wybranych aspektów nadzoru        

pedagogicznego sprawowanego nad szkołami w Portugalii przez IGEC - Inspeção-Geral da           

Educação e Ciência (Generalny Inspektorat do spraw Edukacji i Nauki). Działanie tej            

instytucji, będącej odpowiednikiem polskich kuratoriów oświaty, autor artykułu miał okazję          

obserwować wraz z 9 innymi wizytatorami Śląskiego Kuratorium Oświaty w trakcie pobytu 

w Portugalii w lutym 2017 r. w ramach mobilności Erasmus+ VET realizowanej przez polską              

instytucję wysyłającą pod nazwą „Doskonalenie zawodowe pracowników władz        

regionalnych szansą dla śląskiej oświaty”. Naszym głównym przedmiotem zainteresowania         

w tym kontekście będzie działanie IGEC i jego inspektorów jakim jest monitoring.            

Zwróciwszy uwagę na jego najistotniejsze cechy i formy realizacji, autor zaprezentuje także            

trzy przykłady konkretnych realizacji monitoringu w portugalskich szkołach, aby w końcu           

zastanowić się na ile poznane w Portugalii działania pracowników organu nadzoru           

pedagogicznego mogą stać się impulsem do doskonalenia pracy polskiego wizytatora.  

 

 

2. Portugalski system oświaty – najważniejsze wyzwania. 

 

Jak wskazuje publikacja OECD „Education Policy Outlook: Portugal” , Portugalia zmaga się 
1

z wyzwaniami związanymi ze zwiększaniem wskaźników dotyczących ukończenia przez         

uczniów obowiązkowych etapów edukacyjnych (12 lat nauki), z możliwością utrzymania          

pozytywnego trendu wśród absolwentów szkół średnich. Wynika to z kolei z dążenia do             

zapewnienia wysokiej jakości edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych wszystkich         

uczniów, co zdaniem portugalskiego rządu, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku          

pracy. Jednocześnie portugalski system edukacji, jak wskazano w przytoczonej analizie,          

wymaga dalszego rozwoju w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów          

szkół, a co za tym idzie, doskonalenia zintegrowanej ramy oceny jakości edukacji w celu              

dostarczenia informacji na temat możliwych kierunków rozwoju szkół, dyrektorów i          

nauczycieli. Sprawą równie istotną jak wspomniane dotychczas, jest dla portugalskiego          

systemu edukacji zwiększenie autonomii szkół przy jednoczesnym wzmocnieniu ich wsparcia          

na poziomie lokalnym i regionalnym. Wynika to chociażby z silnego zróżnicowania           

socjo-ekonomicznego poszczególnych regionów, sytuacji gospodarczej kraju, jak również ze         

względu na utrzymującą się od kilku lat w Portugalii tendencję do łączenia wielu szkół i               

1   Education Policy Outlook: Portugal, http://www.oecd.org/edu/EDUCATION%20POLICY%20OUTLOOK_PORTUGAL_EN.pdf, 15. 

04. 2017.  

 

 



przedszkoli w jeden zespół obejmujący placówki z kilku miejscowości. Co równie ciekawe, a             

potwierdziły to osobiste obserwacje i rozmowy autora, portugalska szkoła wymaga z           

pewnością wzmocnienia roli dyrektora, który obecnie wybierany jest spośród grona          

nauczycieli przez nich samych i pełni bardziej rolę administratora niż osoby odpowiedzialnej            

za nadzór pedagogiczny. Konsekwencją takiego modelu zarządzania szkołą jest często brak           

jednolitej koncepcji pracy szkoły, silna autonomia poszczególnych nauczycieli, brak wymiany          

informacji pomiędzy nimi i duży opór grona pedagogicznego przed ewaluacją ich pracy, w             

tym obserwowania lekcji. Niewątpliwie nawet krótka wizyta w Portugalii pozwoliła autorowi           

potwierdzić, iż wskazane w raporcie OECD problemy i wyzwania tamtejszego systemu           

edukacji są realne, a próby sprostania im są skutecznie podejmowane przez Ministerstwo            

Edukacji i Nauki oraz IGEC. Przykładem tak prowadzonych działań jest portugalski system            

zewnętrznej ewaluacji szkół, w której celach odczytujemy jasno sformułowane kierunki          

analizy i wsparcia edukacji. Ewaluacja w Portugalii koncentruje się bowiem na:  

 

efektach nauczania i procesach edukacyjnych (promowanie postępów edukacyjnych        

uczniów i ich innych osiągnięć, poprzez identyfikowanie mocnych stron 

i priorytetowych obszarów wymagających poprawy, zachęcanie różnych       

interesariuszy do współudziału i zaangażowania w życie szkoły, w celu zapewnienia           

szerszej ich wiedzy na temat jakości pracy szkoły, ocenianie i monitorowanie, praca            

dydaktyczna i wychowawcza nauczycieli), 

przywództwie i zarządzaniu szkołą (wzmacnianie odpowiedzialności szkół za proces         

samooceny i ewaluacji wewnętrznej, wkład w rozwój systemu edukacji poprzez          

zapewnianie informacji wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji 

i zarządzania szkołą). 

  

Tak sformułowane cele ewaluacji zewnętrznej są z pewnością drogą do uzyskania           

właściwych kierunków zmian i rozwoju szkoły, która zmaga się np. niską motywacją uczniów             

do nauki, niskim poziomem wyników edukacyjnych, znikomym zaangażowaniem        

społeczności lokalnej w tworzenie polityki oświatowej na terenie gminy, niewystarczającym          

zaangażowaniem nauczycieli w ich doskonalenie się w zawodzie i proces krytycznej           

samooceny. Z pewnością sposób w jaki ewaluacja zewnętrzna wprowadzana i realizowana           

jest w Portugalii w wielu aspektach różni się od tego działania w Polsce (chociażby pod               

względem znacznie mniejszych środków finansowych czy zasobów organizacyjnych        

zaangażowanych w ten proces przez portugalski rząd). Istotny jest jednak fakt, iż jest ona              

obecnie kluczowym dla tamtejszego systemu edukacji elementem wpływającym na jego          

rozwój.  

 

3. Monitoring w Portugalii.  

 

O ile opisany powyżej zakres ewaluacji zewnętrznej jest kwestią usystematyzowaną, a sama            

ewaluacja zewnętrzna w Portugalii ma nie tylko funkcję wspierającą lecz również ocenia, i to              

w sposób bardzo konsekwentny i stanowczy, jakość procesów edukacyjnych i zarządczych 

w szkole, o tyle działanie IGEC jakim jest monitoring stanowi przede wszystkim narzędzie             

 

 



służące wspieraniu szkół i pozwala inspektorom na indywidualne prowadzenie tego procesu           

w zależności od przedmiotu swoich działań i wyzwań stojących przed konkretną szkołą.            

Monitoring prowadzony przez portugalski organ nadzoru pedagogicznego IGEC jest formą,          

która zakłada co najmniej trzy wizyty inspektorów w szkole w ciągu danego roku szkolnego.              

Działanie to podejmowane jest głównie w szkołach, które otrzymały dostateczne lub           

niezadowalające noty w ewaluacji zewnętrznej w co najmniej jednym z trzech obszarów            

ewaluacyjnych. Szkoły takie z mocy prawa muszą opracować specjalny program działania,           

mający na celu wyeliminowanie problemów wskazanych przez ewaluatorów i przygotować          

szkołę do kolejnej ewaluacji, która ma być przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy szkoła             

sprostała już wymaganiom na oczekiwanym poziomie. W tym przypadku monitoring będzie           

miał na celu pomoc szkole w opracowaniu i stopniowym wdrażaniu wyżej wymienionej            

strategii rozwoju w oparciu o dotychczasowe wnioski z nadzoru pedagogicznego. Ponadto           

powodem prowadzenia w szkole monitoringu może być fakt, iż dana placówka należy do             

grupy szkół, które objęte są priorytetowo interwencjami organu nadzoru lub ministerstwa           

(np. ze względu na wprowadzanie w życie programów rządowych, nowego prawa           

oświatowego itp.), co ściśle wiąże się z opisanymi wyżej wyzwaniami całego systemu            

edukacji w Portugalii. Działanie inspektorów w tym zakresie to przede wszystkim wsparcie            

udzielane szkole na etapie przygotowawczym, jak również w trakcie realizacji konkretnego           

programu. We wszystkich wymienionych przypadkach podczas pierwszej wizyty w szkole, 

z pomocą inspektorów IGEC, tworzony jest “plan monitoringu” skupiający się na           

priorytetowych obszarach wymagających wsparcia i rozwoju. Plan ten zawiera główne cele           

oraz działania podejmowane w szkole wraz ze wskazaniem osób odpowiedzialnych,          

określeniem metodologii oraz wskaźników sukcesu. Podczas kolejnych wizyt inspektorzy         

wraz z dyrektorem i nauczycielami oceniają postępy w wykonaniu tego planu, dokonując jego             

modyfikacji według potrzeb. Rolą inspektorów jest podpowiadać, wskazywać na dobre          

praktyki z innych szkół i wspomagać nauczycieli w procesie ewaluacji wewnętrznej           

przyjętego planu rozwoju lub wdrażaniu nowych rozwiązań w szkole. W trakcie pobytu w             

Portugalii polscy wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Katowicach odwiedzili trzy szkoły, w           

których monitoring był podejmowany i prowadzony przez IGEC ze wszystkich z           

wymienionych powyżej powodów.  

 

3.1  Agrupamento de Escolas José Saramago (Zespół Szkół im. José Saramago), Poceirão. 

 

W szkole tej umożliwiono nam obserwację działań podejmowanych przez IGEC w związku 

z monitoringiem rządowej strategii podjętej w celu wyrównywania szans edukacyjnych. Istota           

problemu scharakteryzowana została przez portugalskie Ministerstwo Edukacji już w 2012          

roku w strategii Territórios Educativos de Intervenção Prioritária – w skrócie TEIP 3. Program              

ten skierowany jest do obszarów Portugalii zamieszkałych przez grupy w niekorzystnej           

sytuacji społecznej, gdzie wskaźnik przedwczesnego opuszczania szkoły przez uczniów są          

znacznie powyżej średniej krajowej. Dlatego też celem programu, którym objęto ok. 16%            

szkół portugalskich, jest nie tylko podniesienie jakości nauczania, lecz również          

rozwiązywanie problemów z dyscypliną i absencją uczniów oraz promowanie współpracy          

szkół z instytucjami lokalnymi i ośrodkami doskonalenia zawodowego nauczycieli.         

 

 



Jednocześnie obok strategii TEIP 3 w Portugalii rozpoczęto realizację Programa de Combate            

ao Insucesso e Abandono Escolar (programu zwalczania niepowodzeń edukacyjnych i          

wczesnego odchodzenia ze szkoły). Program ten wyposaża szkoły w narzędzia mające           

wspierać uczniów zagrożonych niepowodzeniem w szkole podstawowej i na etapie          

gimnazjum, a co za tym idzie, zapobiegać rosnącej liczbie uczniów, którzy nie ukończyliby             

szkoły na etapie obowiązkowym. Szkoły 

w swoich działaniach w ramach ww. programu mogą m. in.:  

 

zapewniać indywidualne wsparcie nauczyciela w procesie nauki już na etapie szkoły           

podstawowej (indywidualizacja nauczania, zajęcia dodatkowe), 

tworzyć tymczasowe grupy uczniów o podobnych potrzebach edukacyjnych 

i problemach w nauce w celu realizacji zindywidualizowanych programów nauki. 

 

 

Przyjęta wcześniej strategia została odzwierciedlona kilka lat później w art. 12           

rozporządzenia 

o organizacji roku szkolnego 2016/17 (Despacho normativo n.º 4-A/2016). Te właśnie           

strategie i akty prawne pozwoliły dyrektorowi i nauczycielom Zespołu Szkół im. José            

Saramago w Poceirão rozpocząć program wsparcia uczniów na zasadzie tutoringu (Apoio           

Tutorial Específico), którym objęto dzieci zagrożone nie ukończeniem edukacji na poziomie           

obowiązkowym. Wyznacznikiem determinującym udział ucznia w programie było co         

najmniej dwukrotne powtarzanie przez niego klasy w latach ubiegłych. Opisywaną formą           

pomocy objęto w szkole początkowo 59 uczniów, a w czasie wizyty polskich wizytatorów w              

programie uczestniczyło 45 dzieci. 7 nauczycieli otrzymało wsparcie od Ministerstwa          

Edukacji w postaci profesjonalnego szkolenia. W ramach programu uczniowie pracują z           

tutorami w grupach 10-osobowych cztery godziny w tygodniu. Zespół nauczycieli          

zaangażowanych w projekt określił na podstawie wytycznych określonych przez         

Ministerstwo Edukacji zasady organizacji 

i realizacji tutoringu w szkole oraz wskazał na obowiązki tutora i uczestników programu.             

Działania realizowane przez nauczycieli skupiały się przede wszystkim na wspieraniu          

uczniów w procesie edukacyjnym poprzez kształtowanie odpowiednich nawyków, pracę w          

grupie, pracę metodą projektu, wspieranie dzieci z problemami natury behawioralnej i           

społecznej, integrowanie uczniów w zespołach klasowych, włączanie rodziców w proces          

edukacyjny, organizację pracy zespołów nauczycielskich analizujących postępy i problemy         

uczniów. Zespołowi nauczycieli-tutorów udało się również wypracować formularz raportu         

dotyczącego poszczególnych uczniów, szkolny plan tutoringu, jak również zbudować         

funkcjonalny system komunikacji pomiędzy tutorami, wychowawcami klas, rodzicami i         

nauczycielami przedmiotów. Pół roku po wprowadzenie w życie programu, tj. w okresie            

wizyty polskich wizytatorów, szkołę po raz pierwszy odwiedził zespół portugalskich          

inspektorów monitorujących przebieg działania rządowego programu tutoringu. Inspektorzy        

mogli m. in. poprzez rozmowę z dyrektorem, tutorami i uczniami, wskazać na mocne i słabe               

strony realizowanego programu, a także na wspólnie z pracownikami szkoły określić dalsze            

kierunki jego rozwoju i poprawy. Tak więc w tych konkretnych warunkach edukacyjnych i             

 

 



społecznych inspektorzy IGEC mogli wspomóc szkołę w planowaniu dalszych zadań szanując           

jednocześnie w dużym stopniu autonomię szkoły. 

 

 

 

3.2  Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere (Zespół Szkół w Ferreira do Zêzere). 

 

W szkole tej obserwowano działania inspektorów podjęte w ramach monitoringu będącego           

konsekwencją wyników ewaluacji zewnętrznej (ocena dostateczna w dwóch obszarach). Na          

podstawie analizy SWOT oraz wyników ewaluacji zespół nauczycieli opracował wewnętrzny          

program naprawczy określający obszary interwencji. To z kolei stało się podstawą do            

wypracowania planu monitoringu we współpracy z IGEC. Realizacja tego planu rozłożona           

została na trzy kolejne części przedzielone wizytami inspektorów. Na pierwszym etapie           

(pierwsza interwencja), zgodnie z opracowanym na potrzeby monitoringu planem, w szkole           

prowadzono działania dotyczące: planowania procesów edukacyjnych, poprawy wyników        

nauczania, refleksji nad wynikami nauczania oraz monitorowania pracy nauczycieli (np.          

obserwacje koleżeńskie). W wyniku pierwszej interwencji w szkole powstały zespoły          

nauczycieli zajmujące się poszczególnymi obszarami wymagającymi pomocy. Zespoły te         

wypracowały przydatne narzędzia (testy diagnostyczne, spójne zestawy planów i programów          

nauczania) oraz plan działań w ramach kolejnych interwencji. W drugim etapie realizacji            

planu szkoła upowszechniła wyniki podejmowanych dotychczas działań oraz podjęła kroki 

w kierunku usprawnienia zastosowania wypracowanych narzędzi. Rozpoczęto również        

monitorowanie różnorodnych form wsparcia uczniów oraz wdrożono w życie model          

sekwencyjnego procesu edukacyjnego opierając się na informacjach przekazywanych przez         

nauczycieli sobie nawzajem podczas spotkań zespołów przedmiotowych. Ewaluacja tego         

etapu uzmysłowiła szkole, że najistotniejszym problemem, który nadal w niej funkcjonował           

była słaba współpraca nauczycieli oraz ich niechęć do otwarcia się na monitorowanie zajęć             

na zasadzie lekcji otwartych/koleżeńskich. Z tego względu skupiono się na tych zagadnieniach 

w pierwszej kolejności podczas kolejnej interwencji. W jej rezultacie odnotowano znaczne           

postępy w funkcjonowaniu mechanizmów monitorowania pracy nauczycieli oraz        

wzmocnienie postawy refleksyjnej pedagogów wobec ich pracy z uczniami na lekcji.           

Monitoring IGEC wynikający z przeciętnych wyników ewaluacji zewnętrznej pozwolił szkole          

na stworzenie skutecznie działających zespołów nauczycieli oraz na uświadomienie         

nauczycielom jak ważna jest samoocena oraz ewaluacja wewnętrzna dla planowania rozwoju           

każdego ucznia. Należy jednocześnie zauważyć, że działania nadzoru pedagogicznego w          

Zespole Szkół w Ferreira do Zêzere uświadomiły nauczycielom, a zwłaszcza dyrektorowi           

szkoły, jak istotna jest zmiana funkcji dyrektora, z dotychczasowego zarządcy w obecnie            

oczekiwanego lidera edukacyjnego. Jednocześnie, jak wynika z naszej obserwacji, system          

oceny nauczycieli w Portugalii wymaga nadal znacznego usprawnienia. Obecnie system          

oceniania nauczycieli opiera się, jak w przypadku obserwowanej szkoły, do lekcji           

koleżeńskich. System ten jednak skupia się bardziej na awansie zawodowym, mniej z kolei na              

rozwoju umiejętności pedagogicznych. Portugalscy nauczyciele mają nieliczne okazje        

otrzymania wartościowej informacji zwrotnej o swojej pracy, a ograniczenie roli dyrektora w            

 

 



dokonywaniu ich oceny dodatkowo utrudnia sprawowanie przez niego nadzoru         

pedagogicznego. 

 

 

 

3.3  Agrupamento de Escolas de Mafra (Zespół Szkół w Mafrze) 

 

W tej szkole obserwowano działania inspektorów związane z monitoringiem programu          

edukacji integracyjnej, która została prawnie scharakteryzowana i wprowadzona przez         

Ministerstwo Edukacji Portugalii w 2008 roku. Wprowadzone przez portugalskie ministerstwo          

Programas educativos individuais de crianças ou jovens com necessidades especiais de           

educação (Indywidualne Programy Edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi          

potrzebami edukacyjnymi) mają zapewnić specjalistyczne wsparcie w nauce, ocenianiu 

i terapii uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach ogólnodostępnego          

systemu szkolnictwa i podkreśla znaczenie edukacji włączającej. Scharakteryzowany przez         

inspektorów oraz pracowników odwiedzonej przez nas szkoły proces monitoringu w tym           

zakresie miał przede wszystkim na celu sprawdzenie, czy szkoła realizuje działanie edukacji            

włączającej zgodnie z prawem, jak również polegała na wspieraniu szkoły w podnoszeniu            

jakości pracy z uczniami niepełnosprawnymi (w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi) 

i uczniami o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Pracownicy IGEC poprzez swoje            

wsparcie pozwolili szkole wypracować skuteczne metody pracy z ww. uczniami oraz           

ukierunkować działania szkoły na rozwój bazy terapeutyczno-dydaktycznej wraz z         

szkoleniem nauczycieli w tym zakresie.  

 

 

4. Perspektywy i konteksty... 

 

Z całą pewnością zaobserwowana praktyka monitorowania szkół w portugalskim systemie          

nadzoru pedagogicznego znacznie różni się o tego, co w Polsce określane jest mianem             

monitoringu, a co sprowadza się do zebrania, analizy i opracowania danych statystycznych.            

Monitoring portugalski stanowi w mojej ocenie interesującą formę wspomagania szkół 

i placówek. Forma ta łączyć może w sobie także działania kontrolne (monitoring w celu              

zbadania na jakim etapie wprowadzania prawa oświatowego jest dana szkoła) 

i poewaluacyjne (opracowywanie „programu naprawczego”), jak również pozwala organowi         

nadzoru na kształtowanie polityki edukacyjnej państwa w sposób czynny, realnie wspierając           

dyrektorów i nauczycieli. Obserwowaliśmy wszakże działania inspektorów oraz poznaliśmy         

plany monitoringu szkół, w których odczytać można główne trendy portugalskiej reformy           

edukacji jak również próby odpowiedzi na wyzwania stojące przed całym systemem edukacji            

w tym kraju (tj. wykluczenie społeczne konkretnych grup uczniów, edukacja włączająca osób            

niepełnosprawnych, problemy natury pedagogicznej i dydaktycznej, nie do końca sprawny          

system doskonalenia zawodowego i oceniania nauczycieli, implementacja kultury ewaluacji 

i samooceny). Co jednak najistotniejsze, mogliśmy poznać pracę inspektorów będących          

uważnymi obserwatorami i słuchaczami wskazującymi szkole na różne kierunki dalszych          

 

 



działań, dzielącymi się z nauczycielami i dyrektorami doświadczeniem i rozwiązaniami 

z innych szkół. To wszystko dzieje się w ramach bardzo indywidualnego podejścia. Każda             

szkoła jest inna, jej zasoby ludzkie i rzeczowe są zróżnicowane, podobnie zresztą jak sytuacja              

społeczno-ekonomiczna uczniów i społeczności, z których się wywodzą. Każdorazowo więc          

monitorowanie szkoły jest wypracowaniem od podstaw („uszyciem na miarę” tej właśnie           

szkoły) harmonogramu, celów i zasad działania nauczycieli i dyrektora. Poprzez          

wybudowanie fundamentów społeczność szkolna wraz z inspektorami IGEC stawia kolejne          

kroki, nadbudowuje następne etapy poddając każdy z nich refleksji i ewaluacji przed            

podjęciem następnego wysiłku. W tych momentach plan monitoringu może zostać          

przedefiniowany 

a priorytety zmienione. Należy zauważyć, że wszyscy dyrektorzy w szkołach gdzie           

prowadzono monitoring, z którymi mieliśmy możliwość rozmawiać potwierdzili, że         

spojrzenie osoby 

z zewnątrz, opinia eksperta, zawsze pozytywnie wpływała na realizację przez szkołę plan            

monitoringu. 

 

Można oczywiście stwierdzić, że monitoring portugalski jest tym, czym w Polsce jest            

wspomaganie szkół i placówek. Oczywiście podobieństw jest wiele co do samej istoty            

wsparcia szkoły i nauczycieli. To w ustawie o systemie oświaty czytamy, że „nadzór             

pedagogiczny polega na […] udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom 

w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; inspirowaniu         

nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych”. Należy postawić         

zasadnicze pytanie, na ile w polskim systemie nadzoru pedagogicznego tak opisane przez            

ustawodawcę działania są realizowane powszechnie w sposób realnie wspomagający         

konkretne szkoły i konkretnych nauczycieli? Czy kontrola i ewaluacja, które wszakże           

dominują w codziennej praktyce zawodowej wizytatorów, wystarczą aby pomagać         

nauczycielom 

i inspirować i do podejmowania nowych wyzwań. Z pewnością aktywności te służą, o czym              

informują rokrocznie kuratorzy oświaty, do formułowania wniosków z nadzoru         

pedagogicznego. Na poziomie centralnym na pewno jest to podstawa do planowania polityki            

oświatowej na kolejne lata. W tle jednak pozostają szkoły z indywidualnymi wnioskami,            

problemami, wyzwaniami i wątpliwościami. Czy nie jest to moment, w którym koncepcja            

zindywidualizowanej opieki i monitorowania postępów szkoły zaczerpnięta z Portugalii,         

mogłaby funkcjonować w polskim nadzorze pedagogicznym? W obecnej sytuacji istnieje          

kilka czynników sprzyjających takiemu rozwiązaniu. Po pierwsze, wdrażana obecnie reforma          

systemu edukacji obejmuje swoim zakresem niemal wszystkie aspekty funkcjonowania tego          

systemu (zważywszy na ilość i wagę przyjętych i procedowanych aktualnie aktów prawnych),            

co wymusić musi szereg sytuacji, w których szkoły będą chciały lub będą musiały zmienić              

dotychczasowe rozwiązania dydaktyczne lub wychowawcze. Po wtóre, Ministerstwo Edukacji         

Narodowej wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji dokonały znaczącej zmiany w zakresie           

kształtu raportu z ewaluacji zewnętrznej, a w szczególności w zakresie formułowania           

wniosków wskazujących na mocne i słabe strony szkoły lub placówki. Raport jest więc             

formą analizy SWOT, która może każdorazowo stać się podstawą do planowania           

 

 



konkretnych działań przez szkołę we współpracy z wizytatorem. Ponadto Śląski Kurator           

Oświaty od 2016 roku zaakcentował istotność roli wspomagania szkół i placówek poprzez            

przeprowadzenie zmian organizacyjnych, dzięki którym wizytatorzy częściej mają okazję         

spotykać się z dyrektorami szkół podczas narad w tzw. rejonach. Te niezwykle cenne             

spotkania, które poza przekazywaniem dyrektorom wiedzy na temat np. reformy edukacji,           

aktualnego stanu prawnego itp., pozwalają uczestnikom na wymianę opinii, zadawanie          

ważnych pytań i często wspólne poszukiwanie na nie odpowiedzi. Zdarza się także, że             

spotkania te pozostawiają wizytatorów z refleksją, że oto współczesny dyrektor, przy           

ogromnym natłoku zadań  

i obowiązków, na prawdę potrzebuje wsparcia w wydawałoby się podstawowym zakresie           

takim jak organizowanie procesów edukacyjnych, rozwiązywanie problemów       

wychowawczych, planowanie ewaluacji wewnętrznej, skuteczne udzielanie pomocy       

psychologiczno-pedagogicznej itd. Powodów do sformułowania takiej opinii jest tak wiele,          

jak wiele jest szkół. Każda bowiem szkoła jest wyjątkowym, indywidualnym organizmem,           

który ma prawo rozwijać się zgodnie z warunkującymi ten rozwój czynnikami zewnętrznymi 

i wewnętrznymi. Czy jeśli na drodze w tym rozwoju szkoła napotyka na przeszkodę lub nie               

wie jaki następny krok należy wykonać, nie warto pomóc jej służąc profesjonalną radą 

i spojrzeniem z szerszej perspektywy? Myślę, że warto aby wizytatorzy podejmowali takie            

wyzwania, a dyrektorzy i nauczyciele nie mieli obaw prosić o taką pomoc. W każdej z tych                

sytuacji mogą być tylko wygrani -uczniowie. 

  

  

 

 

 

 


