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Nauczyciel w sieci 

Wprowadzenie 

W szybko zmieniaj
cej si� rzeczywisto�ci społecznej i edukacyjnej doskona-

lenie zawodowe nauczycieli nabiera szczególnego znaczenia, zwłaszcza w aspek-

cie ich rozwoju, który jest procesem ci
głym, pozostaj
cym pod wpływem wielu 

czynników warunkuj
cych jego skuteczno��. S
 to zarówno uwarunkowania 

zewn�trzne, którym podlega nauczyciel, jak i czynniki wewn�trzne, zwi
zane 

z postawami, przekonaniami oraz wizj
 szkoły i poszczególnych nauczycieli. 

Jednocze�nie nale�y pami�ta�, i� z rozwojem nauczyciela zł
czony jest nieroze-

rwalnie rozwój szkoły oraz jako�� jej pracy. W bogatej literaturze [Day 2004: 

16–45; Delors 1998; Day 2008: 169 i in.] dostrzega si� konieczno�� permanent-

nego rozwoju nauczyciela, uznaj
c jego wykształcenie jako faz� wst�pn
, nie-

zb�dn
, a zarazem podstawow
, jego dalszego rozkwitu zawodowego. 

Obecnie opracowywana i testowana jest nowa koncepcja systemu doskona-

lenia nauczycieli. Oparta jest ona o bezpo�rednie wsparcie rozwoju szkoły oraz 

działalno�� nauczycieli w sieciach współpracy i samokształcenia, wspieran


aktywno�ci
 wirtualn
 w ramach dedykowanej platformy, która daje mo�liwo�ci 

wymiany do�wiadcze� i współdziałania. 

1. Organizacja sieci współpracy i samokształcenia 

Sie� współpracy i samokształcenia jest zupełnie now
 doskonal
c
 form


zmierzaj
c
 do nawi
zania współpracy pomi�dzy nauczycielami, a w konse-

kwencji do poprawy jako�ci ich pracy. Now
 w uwarunkowaniach szkolnych, 

bowiem ta forma współpracy była i jest stosowana, zazwyczaj z powodzeniem, 

w ró�nych bran�ach i sytuacjach, które wymagaj
 intensywnej współpracy ze-

społu. Wyłania si� zatem istota sieci współpracy jako zespołu ludzi, którzy d
�


do osi
gni�cia celu, postawionego przed nimi, b
d� w przypadku sieci nauczy-

cielskich nakre�lonego przez sam zespół. Ogólne cele sieci nauczycielskich 

w projektach pilota�owych mo�na uszczegółowi� w nast�puj
cy sposób: 

− dzielenie si� wiedz
 i umiej�tno�ciami, 

− nabywanie nowych umiej�tno�ci i wiedzy, 

− wspólne wykonywanie zada�, 

− zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami, 

− nawi
zanie kontaktów i podj�cie współpracy [ORE 2012: 8]. 
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W zało�eniach sie� nauczycielska ma grupowa� ok 20–25 nauczycieli i pra-

cowa� w ramach spotka� bezpo�rednich oraz współpracowa� wirtualnie na plat-

formie cyfrowej, która postrzegana jest równie� jako trzeci, obok bezpo�rednie-

go wsparcia i sieci współpracy, element systemu doskonalenia nauczycieli. Spo-

tkania bezpo�rednie odbywaj
 si� od 3 do 5 razy w roku szkolnym, natomiast 

działania w wirtualnej rzeczywisto�ci uzupełniaj
 te spotkania i s
 miejscem do 

dodatkowej wymiany do�wiadcze� oraz zamieszczania wypracowanych b
d�

proponowanych materiałów szkoleniowych, informacyjnych, metodycznych itp. 

Charakterystyczn
 cech
 sieci nauczycielskich jest płaska struktura organi-

zacyjna, w której wszyscy uczestnicy funkcjonuj
 na takich samych zasadach. 

Ka�dy z nich ma mo�liwo�� inicjowania działa� sieci i proponowania rozwi
za�

lub dobrych praktyk zmierzaj
cych do rozwi
zania aktualnego zagadnienia. 

Pojawia si� wprawdzie osoba koordynatora, który przyjmuje na siebie zadania 

zwi
zane z organizacj
 pracy sieci, zapewnieniem udziału w zaj�ciach osób 

z zewn
trz, koordynacj
 działa� w przestrzeni wirtualnej itp. Nie ma on nato-

miast bezpo�redniej mo�liwo�ci zarz
dzania sieci
, a jedynie moderowania jej 

pracy z uwzgl�dnieniem potrzeb i propozycji grupy. W fazie koncepcyjnej no-

wego systemu doskonalenia nauczycieli poddaje si� pod rozwag� mo�liwo��

poł
czenia funkcji koordynatora sieci z doradztwem metodycznym, a w zasadzie 

prowadzenia doradztwa metodycznego w ramach sieci współpracy i samokształ-

cenia. Sugeruje to w przyszło�ci powstanie sieci nauczycielskich skupiaj
cych 

nauczycieli danego przedmiotu, czyli sieci przedmiotowych. Nale�y zauwa�y�, 

�e doradztwo, na które jest stosunkowo wysokie zapotrzebowanie, jest obecnie 

realizowane w ograniczonym zakresie [Dybek 2000: 173].  

W pilota�u nowego systemu zaproponowano tematy dla sieci współpracy 

i samokształcenia.  Mo�na je podzieli� na dwie zasadnicze grupy: problemowe 

i przedmiotowe. Wi�kszo�� z nich sprowadza si� jednak do zagadnie� zwi
za-

nych z edukacj
. Pojawiaj
 si� nieliczne tematy o charakterze wychowawczym. 

Nauczyciele grupuj
 si� w sieciach na zasadzie dobrowolno�ci, wybieraj
c inte-

resuj
cy ich problem lub przedmiot nauczania. Zarówno w jednych, jak i w dru-

gich mog
 bra� udział nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych. Działania 

próbne pokazuj
, i� w sieciach grupuj
 si� nauczyciele wszystkich typów szkół 

skupieni wokół przedmiotu b
d� problemu. Mo�na upatrywa� w tym rozwi
za-

niu pozytywnych efektów działania samej sieci. Pojawia si� bowiem mo�liwo��

kontaktu nauczycieli kontynuuj
cych proces edukacyjny, w przeciwie�stwie do 

obecnego systemu doskonalenia, w którym nauczyciele z poszczególnych typów 

szkół doskonalili si� we własnym gronie, cz�sto nie znaj
c realiów kolejnego 

b
d� poprzedniego etapu edukacyjnego. Innym, wymienianym cz�sto przez 

nauczycieli, pozytywnym elementem działalno�ci zespołów była mo�liwo��

nawi
zania współpracy. Z jednej strony jest to wyraz t�sknoty za zarzuconymi 

przed wielu laty formami konferencji nauczycieli z danego obszaru, z drugiej 

za� ch�� otrzymania gotowych rozwi
za� od swoich kolegów i kole�anek 

z innych placówek. Nauczyciele doceniaj
 te� mo�liwo�� skorzystania z ró�nego 
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rodzaju zaj�� prowadzonych przez osoby zaproszone b
d� ekspertów zewn�trz-

nych. Jest to nieco inna forma pracy sieci wynikaj
ca z diagnozy potrzeb jej 

uczestników. Zagadnienia szczególnie istotne dla danej grupy b
d� te, które 

wymagaj
 wsparcia eksperckiego ze wzgl�du na swoj
 zło�ono��, mog
 by�

dodatkowo uzupełniane przez osoby specjalizuj
ce si� w danej dziedzinie. Jed-

nak, jak pokazuje praktyka, nawet bardzo precyzyjne okre�lenie wymaga� nie 

zawsze zapewnia jako�� prowadzonych zaj��. 

2. Szanse i zagro�enia proponowanych rozwi�za�

Refleksyjne podej�cie do zagadnie� zwi
zanych z prac
 sieci nauczyciel-

skich, spowodowane licznymi do�wiadczeniami, pozwala dostrzec wiele szans 

i zagro�e� płyn
cych z proponowanego systemu doskonalenia nauczycieli, 

a w zasadzie jednego jego elementu, jakim s
 sieci współpracy i samokształcenia. 

Jednym z pozytywnych elementów tego typu organizacji doskonalenia na-

uczycieli jest mo�liwo�� współdziałania osób, które koncentruj
 si� na wspól-

nym celu. Powoduje to wzrost motywacji członków grupy, a w kontek�cie rela-

cji, jakie w niej powstaj
, odpowiedzialno�ci za efekty podj�tej pracy. W sto-

sunkowo niedługim czasie wi�kszo�� nauczycieli dostrzega zale�no�� pomi�dzy 

własnym wkładem w ostateczny efekt, a korzy�ciami, jakie mog
 czerpa� z wy-

pracowanych rozwi
za�. Równie� nauczyciele najcz��ciej wskazuj
 na mo�li-

wo�� współpracy jako jeden z  elementów mocnych stron sieci. Id
c nieco dalej, 

nast�puje przeło�enie współpracy nauczycieli na współprac� mi�dzy szkołami. 

W stosunkowo niedługim okresie funkcjonowania projektu pilota�owego po-

wstało kilka inicjatyw mi�dzyszkolnego współdziałania nauczycieli z bezpo-

�rednim wł
czeniem do tej działalno�ci uczniów. 

Doceniane te� s
 mo�liwo�ci wymiany do�wiadcze� zawodowych w kon-

tek�cie wykorzystania zapo�yczonych rozwi
za� b
d� wymiany pogl
dów 

w ramach dyskusji. Jednak mo�na dostrzec te� ograniczono�� tych działa� ze 

wzgl�du na zamykanie si� we własnym, dosy� w
skim kr�gu, zwłaszcza je�eli 

nie s
 one wspierane dodatkowymi inspiracjami z zewn
trz. 

Pojawiaj
 si� tak�e obawy zwi
zane z tego typu doskonaleniem zawodo-

wym. Bardzo wa�nym ich elementem wydaj
 si� by� postawy nauczycieli. 

Wprawdzie zakłada si� pełn
 dobrowolno�� uczestnictwa w doskonaleniu, co 

jednak nie wpływa na podej�cie do samej pracy, opartej bardziej na samodosko-

naleniu. Mo�na zaobserwowa� u cz��ci nauczycieli bierne uczestnictwo w spo-

tkaniach i nastawienie wył
cznie na czerpanie z gotowych rozwi
za�. Pami�ta�

przy tym nale�y, �e rozwi
zania te ograniczaj
 si� cz�sto wył
cznie do własnych 

do�wiadcze�, rzadziej popartych np. dogł�bn
 analiz
 aktualnej literatury. To 

odsłania kolejny problem stosunkowo niskiego czytelnictwa w�ród nauczycieli. 

W kontek�cie konkurencyjno�ci szkół, mimo dostrzegania korzy�ci z zespo-

łowej formy doskonalenia, pojawiaj
 si� ograniczenia zwi
zane z dzieleniem si�

dobrymi rozwi
zaniami w obawie przed wykorzystaniem ich i uzyskaniem wy�-
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szych wyników edukacyjnych, co sprawia, �e takie rozwi
zania s
 proponowane 

w ograniczonej formie lub jedynie fragmentarycznie. Ponadto rozwi
za� tych 

nie mo�na przenosi� na grunt innej szkoły bezkrytycznie. Niemal zawsze po-

trzebne s
 działania adaptacyjne, a przede wszystkim nauczycielska refleksja 

nad wprowadzeniem zmiany. Z obserwacji wynika równie�, �e zdecydowana 

wi�kszo�� problemów, jakimi zajmuj
 si� nauczyciele współpracuj
cy w sie-

ciach, to problemy natury dydaktycznej z odej�ciem od problemów wychowaw-

czych b
d� traktowanie ich jedynie marginalnie. Zachwianie priorytetów dzia-

łalno�ci nauczycielskiej, podobnie jak oszcz�dne dzielenie si� swoj
 wiedz


i do�wiadczeniami, wynika z przesuni�cia nacisku na wyniki edukacyjne, z któ-

rych rozliczana jest szkoła i nauczyciel. 

Obok postaw nauczycielskich i ograniczono�ci potencjału sieci w  zakresie 

wiedzy i umiej�tno�ci, a po cz��ci w kontek�cie tej�e ograniczono�ci, niepoko-

jem mo�e napawa� brak powi
zania proponowanego systemu doskonalenia na-

uczycieli z działaniami uczelni wy�szych. W przyj�tym rozwi
zaniu do systemu 

doskonalenia nauczycieli nie trafiaj
 najnowsze osi
gni�cia nauki, a nauczyciele 

cz�sto zastanawiaj
 si� nad rozwi
zaniami, które wcze�niej zostały ju� opraco-

wane. Z drugiej za� strony, na podstawie nielicznych do�wiadcze� zwi
zanych 

z udziałem w sieciach osób prowadz
cych badania w ramach działalno�ci na-

ukowej, spotykało si� z bardzo pozytywnym przyj�ciem i wysok
 ocen
 ze stro-

ny nauczycieli. Wskazuje to na zapotrzebowanie �rodowiska nauczycielskiego 

na tego typu kontakty i czerpanie z nowo�ci naukowych podpartych solidn


podbudow
 teoretyczn
. 

Podsumowanie 

Wprowadzenie nowego systemu doskonalenia nauczycieli zwi
zane jest ze 

zmian
 organizacyjn
 samego systemu i pracy szkół. Zaproponowane rozwi
za-

nia w zakresie bezpo�redniego wparcia placówek (doskonalenie dedykowane 

konkretnej szkole), nauczycielskich sieci współpracy i samokształcenia wraz  

z doskonaleniem i wymian
 do�wiadcze� w ramach platformy cyfrowej, inspiru-

je do refleksji nad nimi. Z jednej strony zbli�enie systemu doskonalenia zawo-

dowego i doradztwa metodycznego do szkoły i nauczycieli mo�e spowodowa�

liczniejsze ni� do tej pory uczestnictwo w ró�nych formach doskonal
cych na-

uczycieli. Jednak w tej sytuacji pojawia si� obawa o jako�� doskonalenia rozbi-

tego pomi�dzy małe powiatowe placówki, które obecnie, w wi�kszo�ci przypad-

ków, s
 tworzone. 

Innym aspektem, na który nale�y zwróci� uwag�, s
 postawy nauczycielskie 

ujmowane w �wietle postulatów kierowanych pod adresem szkoły, jak i podej-

�cie do własnego doskonalenia zawodowego. Powoduje to znaczne przesuni�cie 

oczekiwa� w kierunku efektywnej dydaktyki z cz�stym pomijaniem istotnych 

zagadnie� wychowawczych. Samo za� podej�cie nauczycieli do doskonalenia 

i samodoskonalenia cz�sto zwi
zane jest z systemem awansu zawodowego. 
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Wraz z jego zako�czeniem zdecydowanie spada motywacja do podejmowania 

działa� doskonal
cych. 

Wydaje si�, �e znacznym problemem jest brak poł
czenia systemu doskona-

lenia nauczycieli ze szkolnictwem wy�szym i ograniczenie w ten sposób prze-

pływu istotnych informacji i impulsów do pracy nauczycielskiej wynikaj
cych 

z najnowszych osi
gnie� nauki. 

Pojawiaj
ce si� nadzieje i obawy towarzysz
 ka�dej wprowadzanej zmianie. 

W ka�dym przypadku realizacja zada� w du�ej mierze zale�y od osób bezpo-

�rednio zaanga�owanych w organizacj� i realizacj� danego procesu. Istnieje 

zatem potrzeba racjonalnego podej�cia do zaproponowanych rozwi
za� i takiej 

ich realizacji, by zminimalizowa� ryzyko niepowodze�. 
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Streszczenie 
W opracowaniu poruszono zagadnienie doskonalenia nauczycieli w aspekcie 

planowanych zmian systemowych.  Skupiono si� na jednym z elementów pro-

ponowanego i testowanego systemu doskonalenia, jakim s
 sieci współpracy 

i samokształcenia. Podj�to prób� oceny proponowanych zmian w kontek�cie 

uwarunkowa�, w jakich znajduje si� szkoła oraz nauczyciele wchodz
cy w no-

wy system. Poruszono równie� wybrane, dostrze�one szanse i zagro�enia wy-

pływaj
ce ze zmiany.  Zawarte w tek�cie spostrze�enia oparte s
 na dwuletnich 

do�wiadczeniach w pilota�owym wdra�aniu proponowanych rozwi
za�, do-

�wiadczeniach w bezpo�redniej pracy z sieciami współpracy i samokształcenia. 

Słowa kluczowe: doskonalenie nauczycieli, sieci współpracy i samokształcenia, 

system doskonalenia nauczycieli.

Teacher in the network 

Abstract 

This paper considers the issue of teachers’ development in terms of planned 

system changes. The main focus is on cooperation and self-education networks – 
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one of elements of proposed and tested development system. Proposed changes 

are evaluated on the grounds of school conditions and teachers joining new sys-

tem.  There are also presented selected opportunities and threats that may arise 

from the change.  Observation included in this paper are predicated on two-year 

experiences of pilotage implementation of proposed solutions as well as direct 

running of cooperation and self-education networks.

Key words: Teachers’ development, cooperation and self-education networks, 

teachers’ development systems.


