AWANSE I PROPOZYCJA
Kolejne spotkanie z cyklu rozmów o zmianach w Karcie Nauczyciela zaproponowanych przez korporacje
samorządowe dotyczyło awansu zawodowego nauczycieli.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło prezentację dotyczącą obecnie obowiązującego systemu
awansu z jego zmianami od 2000 r. do chwili obecnej. Przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych
omówili systemy awansu pionowego i poziomego w krajach europejskich.
Rozmowy na temat awansu zawodowego nauczycieli miały już miejsce w ubiegłych latach (2009-2011) w
Zespole opiniodawczo-doradczym ds. statusu zawodowego nauczycieli.
Wybrane przez MEN propozycje różnych środowisk uczestniczących w pracach tego Zespołu (głównie
samorządowców, przedstawicieli MEN i oświaty niepublicznej) to m.in.:
- wydłużenie ścieżki awansu do 15 lat (obecnie 10 lat),
- wprowadzenie nowych stopni awansu,
- rozbudowanie awansu poziomego (liderzy, promotorzy, koordynatorzy itd.),
- wprowadzenie rocznych praktyk przygotowujących do zawodu nauczyciela,
- uregulowanie kwestii powrotu do zawodu w kontekście awansu zawodowego,
- możliwość utraty stopnia awansu, np. w przypadku ukarania przez komisje dyscyplinarną,
- oddzielenie stopnia awansu od sposobu zatrudniania.
Na większość tych propozycji (zwłaszcza na wydłużenie ścieżki awansu i wprowadzenie nowych stopni)
NSZZ „S” nie zgadzał się już podczas prac Zespołu opiniodawczo-doradczego.
Przedstawiciele korporacji samorządowych zaznaczali, że w Polsce za szybko osiągany jest najwyższy
stopień nauczyciela dyplomowanego i system awansu jest po osiągnięciu tego stopnia mało motywacyjny.
Ich propozycje zmian z września br. zmierzają do przejęcia kompetencji przez samorządy do nadawania
stopnia nauczyciela dyplomowanego i zmian w składach komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych, m. in.
„wyrugowania” z nich przedstawicieli związków zawodowych.
W odpowiedzi szef zespołu płacowego SKOiW NSZZ „S” Jerzy Ewertowski podkreślił, że nie wolno
uogólniać, iż nauczyciele dyplomowani są mało aktywni. Zdaniem Sekcji Krajowej po osiągnięciu
najwyższego stopnia awansu można wprowadzić awans poziomy łączący się z odpowiednią gratyfikacją
finansową.
ZNP przedstawiło swoje propozycje zawarte w tzw. Pakcie dla Edukacji. Według ZNP w obecnym systemie
awansu należy dokonać pewnych modyfikacji, przede wszystkim przez wprowadzenie możliwości
zdobywania specjalizacji nauczycielskich z dodatkową gratyfikacją finansową. Spotkanie nie zakończyło się
żadnymi ustaleniami. Być może MEN powoła grupę roboczą ds. awansu zawodowego nauczycieli, której
prace, według resortu edukacji, mogą potrwać nawet rok.
z komunikatu Sekcji Krajowej Oświaty NSZZ „Solidarność”, patrz www.solidarnosc.org.pl/oswiata/
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zaprasza grupy zorganizowane.
Wizyta jest bezpłatna i możliwa po uzgodnieniu terminu z
opiekunem np mailem na adres obserwatorium@wp.pl.
Do zwiedzania m.in:
- wystawa meteorytów (jedyna w polskiej oświacie)
- model Układu Słonecznego
- zegar słoneczny
Polecamy różne prezentacje np:
- CO WIDAĆ NA NIEBIE (gołym okiem)
- OKRUCHY NIEBA (o meteorytach)
- PROSTE A CIEKAWE DOŚWIADCZENIA Z FIZYKI.
W razie dobrej pogody obserwacje astronomiczne. Więcej
na stronie:
www.obserwatorium.lo2.pl
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***
Impreza integracyjna 12.10 w
Miejskich Obiektach Sportowych
dla
wszystkich
głogowskich
organizacji NSZZ „Solidarność”
bardzo się udała. Powinny takowe
być przynajmniej raz w roku.

OŚWIATY W GŁOGOWIE

OK PARK piątek 7 grudnia godz.17-20
Kibice z wszystkich kół mile widziani
Związek funduje 1 piwo (napój)
Zgłoszenia 4-osobowych drużyn kół do 30 listopada
Impreza tylko dla (wszystkich chętnych) członków
NSZZ

Na razie rozmowy o zmianach Karty
Nauczyciela toczą się tak jak powinny w
demokratycznym
państwie
prawa.
Skoro mają one wyznaczyć (czytaj:
pogorszyć) na wiele lat warunki pracy
polskich nauczycieli, to może warto
podsuwać propozycje te warunki
poprawiające. Np w niektórych krajach
– jak chodzą słuchy – nauczyciel raz na
parę lat (powiedzmy siedem) ma rok
pracy bez prowadzenia lekcji. Pracuje w
szkole wykonując wiele czynności,
które w szkole wykonać trzeba, ale nie
prowadzi lekcji i w ten sposób
regeneruje
nadwerężony
układ
psychiczny. Nie ma wszak wątpliwości,
że praca nauczyciela szalenie obciąża
psychikę – dlatego właśnie nauczyciele
we wszystkich praktycznie krajach mają
długi urlop - po to, by nabrali
psychicznej gotowości do dalszej pracy.
Wprowadzenie takiego systemu pracy
ma wiele zalet. Z pewnością poprawi
jakość pracy polskich szkół, bo
zregenerowani nauczyciele to lepsze
lekcje i skuteczniejszy kontakt z
uczniami. Wymaga to jednak większych
nakładów na wynagrodzenia i tu
pojawia się bariera niemal nie do
przejścia. Może jednak dałoby się o tym
poważnie ponegocjować? Np taki
system zamiast urlopów zdrowotnych?
Ludwik Lehman

***
Każdy
nasz
członek
może
otrzymywać co tydzień bieżące
informacje o naszej działalności
wysyłane poprzez e-maile. Trzeba
tylko zgłosić taką chęć na nasz
adres mailowy podany w stopce.
Ten numerek wyciął L.L.

Wyjazd do Teatru Współczesnego we
Wrocławiu
dla członków NSZZ
oraz ich rodzin

"BIAŁE MAŁŻEŃSTWO"
Uwaga, to sztuka Tadeusza Różewicza
tylko dla dorosłych
Sobota 1 grudnia wyjazd godz. 12
Opłata za bilet – 30 zł
Przejazd autobusem funduje Związek.
Zapisy (i wpłaty) u Przewodniczących
Kół do 9 listopada
W razie wolnych miejsc można będzie
się zapisać i po tym terminie
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