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Materiał przygotowany w ramach programu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólno-

dostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. 
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Temat dobrej praktyki: 
„Dobra współpraca i wzajemne wsparcie kluczem do sukcesu” 

 

 
Sposób realizacji:  

 
*cykliczne/cotygodniowe spotkania SORE i zespołu projektowego  

  wspólne miejsce wymiany uwag, refleksji i materiałów 
 

*wspólne „forum dyskusyjne” dla SORE i zespołu projektowego 
 

*wspólny mail i służbowe telefony komórkowe gwarantujące  
 częsty i stały kontakt 
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Temat dobrej praktyki: 
„Dobra współpraca i wzajemne wsparcie kluczem do sukcesu” 

 
 

Dlaczego akurat tak...? Opinie naszych SORE:  
 

MICHAŁ: 
 

„SORE-m być to nie lada wyzwanie. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo,  
ale skala trudności podnosi się z miesiąca na miesiąc, w miarę 

jak przybywa zadań. Najgorsze jest to, że trzeba je  
dokładnie udokumentować, a dokumenty jak wiadomo trzeba  

najpierw samodzielnie wypracować.” 
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Temat dobrej praktyki: 
„Dobra współpraca i wzajemne wsparcie kluczem do sukcesu” 

 
 

BASIA: 
 

„Nasz projekt obejmuje 93 szkoły w powiecie, jest więc ogromny. Szkół dużo,  
różne nastawienie, w każdej inne problemy. W trakcie trwania warsztatów,  

kiedy zaczęły się piętrzyć różne sytuacje doceniliśmy jak ważne jest spotkanie.  
Spotkanie przy wielkim stole, prawie, jak w domu. Każdy SORE siedzi przy  
komputerze, wszędzie papiery i teczki. Stół prowokuje do dyskusji, rozmów,  

refleksji. Ale też do kłótni, kiedy czas przestaje istnieć.  
Wykorzystaliśmy ten stół do pracy, ale i do witania gości (ze Starostwa,  

ze szkół, instytucji wspomagających, koordynatorów sieci i z ORE,  
przed naszą konferencją inaugurującą projekt),do wspólnej Wigilii, szkoleń.”    
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Temat dobrej praktyki: 
„Dobra współpraca i wzajemne wsparcie kluczem do sukcesu” 

KUBA: 
 

„Poniedziałek to dzień naszych spotkań i dyżuru.  
Rozmawiamy z panią koordynator projektu, paniami z biura, sami ze sobą.  

...Uzgadniamy 
...Planujemy 

...Projektujemy  
...Zmieniamy  
...Dyskutujemy 
...Omawiamy 

...Opracowujemy 
...Wyciągamy wnioski 

...Wyprowadzamy się z błędu” 
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Temat dobrej praktyki: 
„Dobra współpraca i wzajemne wsparcie kluczem do sukcesu” 

 
 

ANIA: 
 

„Nasze cotygodniowe spotkania to rodzaj superwizji,  
zebranie refleksji z całego tygodnia, omówienie trudnych sytuacji,  

ale i śmiesznych zdarzeń.  
Nasza praca jest „lotna”, właściwie każdy SORE większość  

czasu spędza w szkołach i samochodzie, dlatego tak ważny jest  
kontakt i spotkanie raz w tygodniu.  

Potrzebujemy zobaczyć, co inni robią i jak sobie radzą.  
Nawet po, żeby jęknąć do sąsiada – I po co mi to było?....” 
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Temat dobrej praktyki: 
„Dobra współpraca i wzajemne wsparcie kluczem do sukcesu” 

 
 

DANUSIA: 
 

„Dzięki cyklicznym  spotkaniom w naszej grupie panuje atmosfera 
sprzyjająca  twórczej, aktywnej  pracy. Mobilizuje to nas do działań, 
dzięki którym realizacja projektu "Pilotaż sukcesem zmian" przebiega 
zgodnie z założeniami, z czego zadowoleni są beneficjenci i my SORE. 
Cykliczne spotkania pozwalają na refleksje, dzielenie się sukcesami, 

trudnościami co jest bardzo ważne w pracy zespołowej.  
Trudno wyobrazić sobie realizację tego projektu bez tych motywujących  

spotkań.” 
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Temat dobrej praktyki: 
„Dobra współpraca i wzajemne wsparcie kluczem do sukcesu” 

 
PATRYCJA: 

 
„Spotkania cykliczne są przede wszystkim okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji  
na temat bieżących wątpliwości, wrażeń ze współpracy z nauczycielami i dyrektorami  
oraz wspólnego rozwiązywania zaistniałych trudności. Dzielenie się doświadczeniami,  

dotyczącymi współpracy ze szkołami, w wielu przypadkach ułatwia nam pracę.  
Przedyskutowanie w grupie ważnych kwestii i spraw, pozwala na wybranie  

najlepszego i najrozsądniejszego rozwiązania. Dla mnie osobiście ważna rolę odgrywa  
wzajemna pomoc. Zwłaszcza w tym czasie, kiedy zaczynałam prace, jako SORE,  

nie mając żadnego doświadczenia,istotne było wsparcie kolegów i koleżanek, którzy byli  
bardziej doświadczeni, mieli pierwsze spotkania w szkołach/przedszkolach z nauczycielami  
i dyrektorami za sobą oraz ukończony kurs na Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji.  

Nigdy nie odmówili pomocy.” 
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Dziękujemy za uwagę 

 
Zespół SORE Nowy Targ:  

Anna Koszarek, Agnieszka Stanaszek, Robert Dębski 
Barbara Balicka, Danuta Faber, Patrycja Bocheńska 

Anna Topolska, Anna Dyda, Jakub Dyda 
Michał Lichosyt – Ogrodny, Jadwiga Jurkowska 

 
 

Konferencja SORE uczy się. Warszawa, 13-15 marca 2014 r. 



Przykłady działań • 
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