Małgorzata Wrzodak

Misja WODN
 Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców,

kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych
na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających
oczekiwania klienta poprzez:
 dostosowanie wymagań szkoleniowych do indywidualnych
potrzeb naszych klientów
 przygotowanie kadry kierowniczej, administracyjnej
i nauczycieli do profesjonalnego, zgodnego z wymogami
rynku, wykonywania przypisanych im zadań
 wspomaganie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych
 wspieranie każdego nauczyciela w rozwoju zawodowym
 prowadzenie działań na rzecz integracji lokalnego środowiska
oświatowego
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WODN w Skierniewicach
 Zajmuje się planowaniem i organizowaniem różnorodnych form

doskonalenia zawodowego dla kadry kierowniczej oświaty
i nauczycieli, a także pracowników administracji i obsługi.
Ponadto organizuje kursy nadające kwalifikacje w zakresie
różnych specjalności np.: zarządzanie oświatą
 Realizatorami zadań statutowych w Ośrodku są nauczyciele
konsultanci, doradcy metodyczni oraz specjaliści wspomagający
w realizacji form doskonalenia
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
realizuje następujące cele:
 wspomaga szkoły i placówki oświatowe
 umożliwia nauczycielom zdobywanie i doskonalenie
kompetencji zawodowych
 stwarza warunki do wymiany doświadczeń oraz
upowszechniania innowacji pedagogicznych
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Realizacja celów
Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego w zakresie:
 wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa oraz
wprowadzanych zmian w systemie oświaty
 wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest
badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie
ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru
pedagogicznego
 realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów
nauczania
 diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania
i wychowania
 przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru
pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa
w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz
korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli
 potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków
z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów,
o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty
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Realizacja celów
 Organizowanie i prowadzenie doskonalenia

zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie
zarządzania oświatą
 Organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb,
doradztwa metodycznego dla nauczycieli
 Prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji
pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie
informacji dotyczących dostępnych form kształcenia
i doskonalenia zawodowego nauczycieli
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WODN w Skierniewicach
Realizuje zadania statutowe, między innymi poprzez:
 prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów,
konferencji, wykładów, warsztatów, szkoleń, w tym
z wykorzystaniem platformy Moodle WODN
 organizowanie i prowadzenie sieci współpracy
i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów
szkół i placówek w celu doskonalenia swojej pracy,
w szczególności poprzez wymianę doświadczeń
 udzielanie konsultacji
 upowszechnianie przykładów dobrej praktyki
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Imprezy cykliczne
 Kiermasz Edukacyjny
 Festiwal Nauki we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą









Zawodową w Skierniewicach
Ogólnopolski Tydzień Kariery – organizacja seminariów,
wydawanie informatorów i zeszytów
Międzypowiatowy Zespół ds. Wspierania Poradnictwa
Zawodowego we współpracy z Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej w Skierniewicach
i wieloma innymi podmiotami
Mapa Talentów
Wojewódzkie konferencje naukowo-metodyczne
Powiatowe konferencje na rzecz wspierania zdolności
Działania na rzecz sieci szkół i przedszkoli promujących
zdrowie
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Doskonalenie
 Potencjał pracowników ośrodka i zasobów własnych,







profesjonalna obsługa administracyjna
Poszerzenie zakresu usług edukacyjnych poprzez
dostosowanie miejsca realizacji szkolenia do potrzeb
i oczekiwań klienta
Rozszerzenie oferty kursów e-learning
Poszerzenie oferty z zakresu szkolnictwa zawodowego
Pozyskanie nowej kadry
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Doskonalenie
 Zwrócenie szczególnej uwagi na organizowanie form

doskonalenia dla nauczycieli z zakresu kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie
i zagrożonej niedostosowaniem społecznym
 Systematyczne rozszerzanie zakresu usług
edukacyjnych poprzez wspieranie tworzenia sieci
współpracy szkół oraz procesowe wspomaganie szkół
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Doskonalenie
 liczba szkół/placówek - wzrost
 liczba nauczycieli - wzrost

 liczba form kształcenia ustawicznego proponowanych

przez WODN w Skierniewicach - wzrost
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Promocja
 Działania informacyjne
 Współpraca z mediami

 Współpraca ze społecznością lokalną i sąsiadującymi

instytucjami
 Udział w imprezach środowiskowych, kultywowanie
tradycji i dziedzictwa kulturowego, walorów
przyrodniczych regionu

11

Baza dydaktyczna
 Wzbogacenie i modernizacja bazy Ośrodka
 Wyposażenie sal dydaktycznych w zestawy

multimedialne
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Pozyskiwanie środków na doskonalenie
 Wzbogacenie i umiędzynarodowienie oferty

edukacyjnej Ośrodka oraz podnoszenie jakości
edukacji poprzez organizację projektów, przy
wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej
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Doradztwo metodyczne
 Zintensyfikowanie współpracy z JST na szczeblu

powiatowym, miejskim, gminnym:
 reaktywacja doradztwa metodycznego
 pozyskanie nowych doradców metodycznych
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Działania priorytetowe
 Organizowanie systemowego wspomagania szkół i placówek

oświatowych poprzez stworzenie warunków do:
 rozwoju procesów edukacyjnych zachodzących w szkołach
i placówkach w rejonie działania Ośrodka
 współpracy z dyrektorem i nauczycielami w dokonaniu diagnozy
potrzeb szkoły lub placówki i pracujących w niej nauczycieli
 współpracy i pomocy w zaplanowaniu działań prowadzących
do zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb
 pracy z konkretną szkołą lub placówką – zaplanowania form
wsparcia służących doskonaleniu nauczycieli
 wsparcia szkoły w wykonywaniu zadań wynikających z polityki
oświatowej, jak również pomoc w rozwiązywaniu jej specyficznych
problemów
 wdrożeniu oraz podsumowaniu działań służących rozwiązaniu
zdiagnozowanych problemów poprzez opracowanie wniosków
z realizacji zaplanowanych form i w wyniku ich ewaluacji
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Działania zapewniające realizację ww. zadań
 Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia







przedmiotowych lub problemowych dla nauczycieli
Zaplanowanie i realizacja form doskonalenia: warsztatów,
seminariów, konferencji, szkoleń, wykładów na terenie szkoły
a wynikających z potrzeb nauczycieli i szkoły jako organizacji
Udzielanie konsultacji indywidualnych i zbiorowych,
w tym on-line
Stwarzanie możliwości do upowszechniania przykładów dobrej
praktyki np.: lekcje otwarte, koleżeńskie
Zapewnienie dostępu do tematycznych materiałów
edukacyjnych opracowanych na potrzeby realizowanych form,
promowanie osiągnięć i doświadczeń placówki wspomaganej
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„Ludzie pracujący razem,
jako jedna grupa,
potrafią dokonać rzeczy,

których osiągnięcie nie śniło się
nikomu z osobna.”
F. D. Roosevelt
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W(spomaganie)
O(twartość)
D(ziałanie)
N(auka)
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