
Szanowni Państwo,

Od wielu lat my wszyscy – nauczyciele, nauczycielki, dyrektorki i dyrektorzy,
organizacje społeczne, samorządowcy -  pracujemy na rzecz realnej zmiany
w systemie oświaty. Podejmujemy działania, akcje, tworzymy narzędzia
i kanały komunikacji, aby oddziaływać zarówno na społeczność szkolną, jak
i świat polityki oraz opinię publiczną. 

W imieniu Fundacji Ja, Nauczyciel oraz organizacji partnerskich zapraszamy
14 października 2021 r. - w Dniu Edukacji Narodowej - do Poznania
na Nadzwyczajną NaRadę Pedagogiczną. 

Poprzedzimy ją 4 października 2021 r. wydarzeniem online, do którego
zaprosimy członkinie i członków społeczności Ja, Nauczyciel oraz Szkoła
Minimalna.

Naszym celem jest rozpoczęcie budowy szerokiej kooperatywy na rzecz
zmiany w edukacji oraz wypracowanie kierunków i priorytetów rozwoju
systemu oświaty w Polsce. Zapraszamy wszystkich Państwa do wspólnego
stworzenia tego porozumienia. 

Ponieważ zależy nam na tym, by każdy głos miał szansę wybrzmieć, nasza
wyjątkowa narada odbędzie się w formule Open Space. To dynamiczna
forma dyskusji, w której wszystko zależy od uczestników i uczestniczek,
poczynając od zgłoszenia tematów do rozmowy, poprzez wybór najbardziej
„gorących” dla uczestników zagadnień oraz debatowanie w małych
kręgach z rotacją uczestników.

Open Space to innowacyjna metoda organizowania konferencji, która
angażuje wszystkich uczestników w bezpośredni dialog i doprowadza
do prawdziwych, realnych wniosków. Uczestnicy zajmują się tylko tym, co
dla nich ważne.

Jest to skuteczna, demokratyczna, kreatywna forma pracy zespołowej.
Nie będziecie się nudzić…



Chcemy wspólnie z Państwem przejść przez ten proces, zapraszając
do udziału w NaRadzie szersze grono liderek i liderów. Wierzymy, że nasze
wspólne doświadczenie pozwoli nam zbudować lepszą przyszłość dla
naszych uczennic, uczniów, nauczycielek, nauczycieli oraz rodziców, a także
realnie wpłynie na system edukacji w Polsce. 

Ze względów logistycznych, wszystkich zainteresowanych wspólną pracą
w Poznaniu prosimy  o wypełnienie formularza rejestracyjnego: 

FORMULARZ REJESTRACYJNY

https://forms.gle/KeXfALQ17gaTaAub6


Ramowy plan naszych działań:
1. Wysłanie zaproszeń do organizacji inicjujących - 01.09.2021 r.

2. Telekonferencja 1 - Spotkanie organizacyjne online dla 20 organizacji

inicjujących w celu wypracowania wstępnych zasad i kierunków

współpracy - 13.09.2021 r.

3. Telekonferencja 2. Spotkanie robocze online-podjęcie decyzji

dotyczących priorytetowych obszarów dyskutowanych w

poszczególnych stolikach i ustalenie przebiegu procesu z

moderatorami - 20.09.2021 r.

4. Rozesłanie zaproszeń do liderek i liderów.

● Zebranie propozycji priorytetowych obszarów od liderek i

liderów zaproszonych na spotkanie-ankieta/formularz

rejestracyjny.

● Konsultacja wybranych obszarów w Grupie Ja, Nauczyciel w

formie ankiety.

5. Organizacja Nadzwyczajnej NaRady Pedagogicznej ONLINE w grupie

Ja, Nauczyciel - 4.10.2021 r.

6. Organizacja Nadzwyczajnej NaRady Pedagogicznej Poznaniu

-14.10.2021 r.



Nadzwyczajna NaRada Pedagogiczna w Poznaniu 14.10.2021

Ramowy plan

12.00 - 12.45 Rejestracja i kawa na dobry początek spotkania

12:45 - 16.45 Open Space I część

16.00 - 16.30 Lunch i Konferencja prasowa

16.30 -18. 30 Open Space II część

18.30 - 19. 00 Podsumowania, zbierania wniosków

Z wyrazami szacunku

Oktawia Gorzeńska
Akademia Przywództwa

Edukacyjnego

Marcin Korczyc
Prezes Zarządu

Fundacji Ja, Nauczyciel

Iwona Chmura-Rutkowska
Przewodnicząca Rady

Fundacji Ja, Nauczyciel

Fundacja DO

Wojciech Zawisz
Michał Szpor




