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UE/UE-28

Unia Europejska

PL

Polska

BE

Belgia

PT

Portugalia

BE fr

Belgia - Wspólnota Francuska

RO

Rumunia

BE de

Belgia - Wspólnota Niemieckojęzyczna

SI

Słowenia

BE nl

Belgia - Wspólnota Flamandzka

SK

Słowacja

BG

Bułgaria

FI

Finlandia

CZ

Czechy

SE

Szwecja

DK

Dania

UK

Zjednoczone Królestwo

DE

Niemcy

UK-ENG

Anglia

EE

Estonia

UK-WLS

Walia

IE

Irlandia

UK-NIR

Irlandia Północna

EL

Grecja

UK-SCT

Szkocja

ES

Hiszpania

Kraje EOG i kraje kandydujące

FR

Francja

AL

Albania

HR

Chorwacja

BA

Bośnia i Hercegowina

IT

Włochy

CH

Szwajcaria

CY

Cypr

FY*

Była Jugosłowiańska Republika
Macedonii

LV

Łotwa

IS

Islandia

LT

Litwa

LI

Liechtenstein

LU

Luksemburg

ME

Czarnogóra

HU

Węgry

NO

Norwegia

MT

Malta

RS

Serbia

NL

Holandia

TR

Turcja

AT

Austria

(*) Kod zalecany przez służbę prawną Rady Unii Europejskiej.
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UK-ENG/WLS/NIR

VMBO
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NL

VWO

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

NL

ZŠ/G

Základní škola/Gymnázium

CZ
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STRESZCZENIE
Niniejsze streszczenie zawiera ważne wnioski dla osób odpowiedzialnych za politykę edukacyjną.
Ustalenia te to wynik analizy danych krajowych, przy zastosowaniu podejścia porównawczego, które
stanowią przegląd kluczowych obszarów tematycznych ujętych w niniejszym opracowaniu. Są to m.in.
planowanie perspektywiczne podaży i popytu na nauczycieli, podejmowanie pracy w zawodzie,
transfer nauczycieli między szkołami, doskonalenie zawodowe i wsparcie dla nauczycieli, struktura
kariery zawodowej oraz stosowanie ram kompetencji nauczycieli i systemów oceny ich pracy.
Czytelnicy mogą również prześledzić konkretne wskaźniki, w których znajdą szczegółowe informacje.

Planowanie perspektywiczne podaży i popytu na nauczycieli realizowane jest na ogół
przez władze centralne w ujęciu rocznym
W większości krajów europejskich prowadzi się planowanie perspektywiczne konkretnie w odniesieniu
do podaży i popytu na nauczycieli. We wszystkich krajach, w których się to odbywa, zadanie to
realizują centralne władze oświatowe. Ponadto, w pięciu systemach, własne plany opracowują
również władze lokalne (w Belgii (we Wspólnocie Flamandzkiej), Austrii, Szwecji, Zjednoczonym
Królestwie (w Szkocji) i Szwajcarii) (patrz rys. 1.1).
Wiele systemów edukacji opiera się jedynie na planowaniu krótkoterminowym, niemniej w niektórych
krajach towarzyszy mu prognozowanie długoterminowe, mające na celu sprostanie oczekiwanym
wyzwaniom w perspektywie średnio- i długoterminowej. W siedmiu systemach edukacji realizuje się
jedynie planowanie długoterminowe, niekiedy nawet z ponad dziesięcioletnim wyprzedzeniem
(w Danii, Niemczech, Holandii, Finlandii i Norwegii) (patrz rys. 1.2).

Planowanie perspektywiczne opiera się w znacznej mierze na danych dotyczących
nauczycieli już pracujących, a nie kandydatów do zawodu
We wszystkich 26 systemach edukacji, które prowadzą planowanie perspektywiczne, wykorzystuje się
dane dotyczące nauczycieli aktywnych zawodowo, przy czym różny jest ich poziom szczegółowości.
Najczęściej są to dane dotyczące nauczycieli odchodzących na emeryturę, dane demograficzne,
informacje na temat nauczycieli w podziale na nauczane przedmioty oraz nauczycieli odchodzących
z zawodu (z innych powodów niż emerytura). W większości krajów europejskich wykorzystuje się
również dane dotyczące prawdopodobnego zapotrzebowania na nauczycieli, które opierają się
głównie na prognozach wzrostu liczby uczniów. W wielu krajach jest to uzupełnione o dane dotyczące
nauczanych przedmiotów, co daje lepszy obraz tego, jakie inwestycje w kształcenie nauczycieli będą
potrzebne.
Informacje dotyczące przyszłych nauczycieli wykorzystywane są rzadziej, jednak w prawie połowie
krajów bierze się pod uwagę dane związane z liczbą studentów i absolwentów kierunków
nauczycielskich, w podziale na specjalizacje. Wyniki przeprowadzonej analizy sugerują, iż nie jest
łatwo stosować dane o studentach w planowaniu perspektywicznym, ponieważ trudno przewidzieć,
czy i kiedy absolwenci rozpoczną pracę w zawodzie nauczyciela (patrz rys. 1.3-1.5).

Najpoważniejszymi wyzwaniami dotyczącymi podaży i popytu na nauczycieli w
Europie są braki kadrowe oraz starzenie się populacji nauczycieli
Przed większością krajów stoją liczne wyzwania, często związane z bardziej ogólnym zagadnieniem,
jakim jest atrakcyjność zawodu nauczyciela. Najpowszechniejszym wyzwaniem jest niedobór
nauczycieli niektórych przedmiotów. Wymienia się je w ponad połowie europejskich systemów
edukacji, jednakże rzadko stosuje się zachęty w celu zwiększenia liczby kandydatów do zawodu lub
do nauczania określonych przedmiotów. Niedobory i nadmierna podaż występują jednocześnie w kilku
krajach, na przykład z powodu nierównomiernego rozmieszczenia nauczycieli pomiędzy
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poszczególnymi przedmiotami i obszarami geograficznymi (w Niemczech, Grecji, Hiszpanii, we
Włoszech, na Litwie, w Liechtensteinie i Czarnogórze).
W prawie połowie krajów występuje problem starzenia się populacji nauczycieli. W niektórych
obserwuje się również starania mające na celu zatrzymywanie w zawodzie nauczycieli młodszych.
Ponadto, w ponad dziesięciu krajach, wymienia się ogólny niedobór studentów na kierunkach
nauczycielskich, a w czterech wysoki wskaźnik porzucania studiów przed ich ukończeniem podawany
jest jako jedno z głównych wyzwań (w Danii, Holandii, Szwecji i Norwegii).
W około jednej trzeciej europejskich systemów edukacji oferuje się alternatywne ścieżki kształcenia
prowadzące do kwalifikacji nauczycielskich. Ścieżki alternatywne prowadzone są zazwyczaj w ramach
krótkich programów przygotowujących do zawodu lub w ramach kształcenia w miejscu pracy.
W większości krajów nie są dostępne alternatywne ścieżki kształcenia, pomimo wyraźnego deficytu
nauczycieli (patrz rys. 1.6 i 2.2).
Warto zauważyć, że w wielu systemach edukacji występują podobne wyzwania, niezależnie od tego,
czy stosuje się w nich planowanie perspektywiczne, czy też nie. Wśród krajów, w których nie
opracowuje się konkretnych planów dotyczących podaży i popytu na nauczycieli, w kilku jako główne
wyzwanie wymienia się ich nadmiar. Może to oznaczać, że w krajach tych potrzeba planowania jest
mniej pilna niż w tych, w których występują niedobory, niemniej nadal budzi to wątpliwości co do
efektywnego wykorzystywania zasobów. W pozostałych krajach brak procesów planowania
perspektywicznego prawdopodobnie oznacza, że nie są w nich dostępne odpowiednie dane i analizy,
które pozwalałyby uzyskać jasny obraz przyszłych wyzwań (patrz rys. 1.6).

W ponad połowie systemów edukacji absolwenci kierunków nauczycielskich muszą
spełnić dalsze wymogi, aby uzyskać pełne kwalifikacje
W 20 europejskich systemach edukacji nauczycieli uznaje się za w pełni wykwalifikowanych
w momencie ukończenia przez nich studiów. W 23 innych systemach absolwenci muszą spełnić
dodatkowe wymagania. W sześciu z nich muszą zdać egzamin konkursowy, a w pozostałych 17
muszą uzyskać potwierdzenie swoich kompetencji zawodowych. Ten ostatni wymóg zostaje
zazwyczaj spełniony poprzez przystąpienie do egzaminu zawodowego lub oceny na zakończenie
stażu, lub też w procesie akredytacji, rejestracji bądź certyfikacji (patrz rys. 2.1).

Rekrutacją nauczycieli zajmują się najczęściej szkoły lub władze lokalne
W większości europejskich systemów edukacji za rekrutację nauczycieli odpowiedzialne są szkoły lub
władze lokalne. Takie zdecentralizowane podejście opiera się zazwyczaj na systemie otwartego
naboru i oznacza, że zapełnianiem wakatów zajmują się bezpośrednio szkoły albo władze lokalne,
a nauczyciele ubiegają się o konkretne wolne stanowiska. Centralne władze oświatowe są najczęściej
odpowiedzialne za zatrudnianie w pełni wykwalifikowanych nauczycieli w systemach edukacji,
w których rekrutacja do zawodu nauczyciela opiera się na egzaminach konkursowych lub listach
kandydatów (patrz rys. 2.3-2.5).

Wszystkie systemy edukacji oferują w pełni wykwalifikowanym nauczycielom
możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony
W prawie dwóch trzecich systemów edukacji status zatrudnienia w pełni wykwalifikowanych
nauczycieli podlega przepisom regulującym zasady zawierania umów w sektorze publicznym
(urzędnicy służby cywilnej lub urzędnicy państwowi niebędący urzędnikami służby cywilnej), natomiast
w 16 systemach wszyscy nauczyciele są zatrudniani na podstawie umów podlegających ogólnemu
prawu pracy. Umowy o pracę na czas nieokreślony są dostępne dla nauczycieli we wszystkich
systemach zazwyczaj niezależnie od ich statusu zatrudnienia. O ile umowy na czas nieokreślony są
ściśle związane z zatrudnieniem na stałe, umowy na czas określony są powszechnie stosowane do
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obsadzania stanowisk tymczasowych i zastępstw nauczycieli nieobecnych, oraz do zatrudniania
pracowników przy projektach trwających przez określony czas, lub nauczycieli na okres próbny bądź
staż (patrz rys. 2.6 i 2.7).

W ponad połowie europejskich systemów edukacji mobilność nauczycieli nie jest
regulowana przepisami
Mobilność nauczycieli (tj. transfer między szkołami) nie zawsze jest regulowany przepisami.
W krajach, w których istnieją odpowiednie przepisy, są one w dużej mierze wdrażane przez władze
centralne, za wyjątkiem Albanii i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, gdzie mobilność
regulowana jest na szczeblu lokalnym (patrz rys. 2.8).
Nauczyciele na ogół dążą do zmiany szkoły z powodów zawodowych lub osobistych. Z punktu
widzenia systemu edukacji, potrzeba zarządzania mobilnością nauczycieli może być w pewnych
okolicznościach przydatna, przy czym najczęściej występuje ona w przypadku reorganizacji szkół,
a następnie wtedy, gdy konieczne jest zapewnienie równomiernej dystrybucji nauczycieli lub
rozwiązanie problemów związanych z efektywnością pracy lub kwestiami osobistymi. Możliwość
przenoszenia nauczycieli bez ich zgody istnieje w dwóch krajach (w Niemczech i Austrii), ale jest
dopuszczalna tylko w bardzo szczególnych okolicznościach i na ściśle określonych warunkach.
Władze oświatowe i szkoły rzadko stosują zachęty służące mobilności nauczycieli.

Przepisy dotyczące mobilności nauczycieli wiążą się na ogół z praktykami
rekrutacyjnymi
W krajach, w których prowadzi się nabór otwarty obowiązuje na ogół mniej przepisów dotyczących
mobilności nauczycieli (lub nie występują wcale), a transfery między szkołami mają miejsce wtedy,
gdy nauczyciele składają wnioski bezpośrednio w odpowiedzi na ogłoszone oferty pracy. Praktykę tę
można zaobserwować głównie w Europie Północnej i Wschodniej. Natomiast w krajach, w których
w procesie rekrutacji ważną rolę odgrywają władze centralne, częściej zdarza się, że nauczyciele
zwracają się o przeniesienie do władz oświatowych (patrz rys. 2.3 i 2.9).

Staże i mentoring dla początkujących nauczycieli podlegają przepisom prawnym w
większości krajów europejskich
Staże dla przyszłych lub początkujących nauczycieli istnieją w większości europejskich systemów
edukacji i są obowiązkowe w 26 systemach. Sam przebieg stażu może być różny w poszczególnych
krajach, jednak we wszystkich występują elementy wspólne, takie jak mentoring, doskonalenie
zawodowe, uczenie się od kolegów i wsparcie oferowane przez dyrektora szkoły (patrz rys. 3.1 i 3.2).
Mentoring dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie jest obowiązkowy w 29 systemach
edukacji i zalecany w kolejnych pięciu. Jest jednak rzadko regulowany przepisami w odniesieniu do
nauczycieli innych niż początkujący. Jedynie w szkołach w Estonii i Finlandii zaleca się obejmowanie
mentoringiem każdego nauczyciela potrzebującego wsparcia (patrz rys. 3.3).
W prawie wszystkich krajach, w których staż jest obowiązkowy, na jego zakończenie nauczyciele
poddawani są ocenie. Jej celem jest sprawdzenie, czy nauczyciele nabyli niezbędne do samodzielnej
pracy umiejętności praktyczne. Ocena może również stanowić część bardziej złożonego i formalnego
procesu poświadczania kompetencji nauczycielskich (patrz rys. 5.3).

W większości systemów edukacji nauczyciele mają dostęp do wsparcia zawodowego
i osobistego
Nauczyciele mogą uzyskać profesjonalną pomoc w radzeniu sobie z różnego rodzaju trudnościami.
W 32 systemach edukacji nauczyciele otrzymują wsparcie w obszarze relacji z uczniami, rodzicami
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i kolegami, w 26 systemach w zakresie rozwoju zawodowego, a w 23 pomaga się im rozwiązywać
problemy osobiste (patrz rys. 3.11).
W zdecydowanej większości krajów zapewnia się również specjalistyczne wsparcie dla nauczycieli
uczniów mających trudności w nauce. Pomoc tę najczęściej zapewniają psychologowie edukacyjni,
specjalistyczna kadra pedagogiczna i logopedzi (patrz rys. 3.10).

W większości krajów nauczyciele mają obowiązek uczestnictwa w doskonaleniu
zawodowym
W prawie połowie systemów edukacji doskonalenie zawodowe nauczycieli jest obowiązkowe
i określona jest minimalna liczba godzin, dni lub punktów, które nauczyciele muszą zaliczyć.
W kolejnych 14 przypadkach doskonalenie zawodowe nauczycieli stanowi jeden z ustawowych
obowiązków zawodowych, chociaż minimalny czas jego trwania nie jest określony. Tylko w nielicznych
krajach nauczyciele nie mają ustawowego obowiązku uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym
(patrz rys. 3.4).
Ponadto, przy podejmowaniu decyzji o awansie lub podwyżce wynagrodzeń, w ponad połowie
systemów edukacji bierze się pod uwagę udział nauczycieli w doskonaleniu zawodowym. W 17
systemach istnieje wymóg doskonalenia zawodowego nauczycieli w sytuacji podejmowania przez nich
określonych obowiązków, takich jak pełnienie funkcji mentorskich lub kierowniczych (patrz rys. 3.8).

We wszystkich krajach stosuje się środki wspierające udział nauczycieli w
doskonaleniu zawodowym
We wszystkich krajach europejskich stosuje się środki ułatwiające uczestnictwo nauczycieli
w doskonaleniu zawodowymi. Jest to m.in. pokrywanie kosztów zajęć doskonalenia zawodowego lub
ich dopasowanie do czasu pracy lub życia rodzinnego. We wszystkich systemach edukacji objętych
niniejszym raportem kursy doskonalące prowadzone są bezpłatnie (lub koszty ponoszone przez
organizatorów kształcenia pokrywają władze publiczne). W dwóch trzecich systemów szkoły otrzymują
również środki publiczne na organizację własnych zajęć doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Nauczyciele mogą zazwyczaj uczęszczać na zajęcia doskonalenia zawodowego w godzinach pracy,
jednakże z pewnymi ograniczeniami, szczególnie gdy mają obowiązki dydaktyczne. W większości
systemów edukacji pokrywane są koszty dojazdu. W niektórych krajach nauczyciele mogą również
otrzymywać dodatki do wynagrodzenia, stypendia lub płatne urlopy naukowe (patrz rys. 3.9).

Szkoły na ogół uczestniczą w ustalaniu potrzeb i priorytetów doskonalenia
zawodowego nauczycieli
Szkoły biorą udział w określaniu potrzeb i priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w 37
systemach edukacji, dzieląc ten obowiązek w większości przypadków z władzami oświatowymi, przy
czym w niektórych systemach posiadają one w tym zakresie znaczną autonomię (patrz rys. 3.7).
Ponadto, w 25 systemach, obowiązkowe jest opracowanie planu doskonalenia zawodowego
nauczycieli na poziomie szkoły. Opracowanie takiego planu stanowi zwykle część procesu planowania
rozwoju szkoły (patrz rys. 3.5 i 3.6).

W połowie systemów edukacji istnieje wielopoziomowa struktura kariery
W połowie badanych systemów edukacji awans zawodowy opiera się na wielopoziomowej strukturze
kariery. W systemach tych szczeble kariery są zorganizowane według rosnącej złożoności stanowisk
i rosnącej odpowiedzialności. W drugiej połowie systemów występuje pojedyncza ścieżka, którą
określa się jako „jednopoziomową strukturę kariery” (patrz rys. 4.1).
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W prawie wszystkich systemach edukacji, w których stosuje się wielopoziomową strukturę kariery,
awans zawodowy wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia lub dodatkami do pensji. Wyjątkiem są tu
Estonia i Serbia, w których wyższy poziom kwalifikacji otwiera drogę do bardziej zróżnicowanych
zadań (patrz rys. 4.2).
Nauczyciele nie muszą realizować wielopoziomowej struktury kariery, aby otrzymywać dodatkowe
obowiązki niezwiązane z dydaktyką (możliwość taka istnieje we wszystkich krajach za wyjątkiem
Turcji), dzięki czemu prawie wszyscy nauczyciele mają możliwość urozmaicania swojej pracy.
W trzech czwartych systemów edukacji nauczyciele mogą zostać mentorami (w ramach programów
staży regulowanych przez centralne władze oświatowe lub opracowywanych na poziomie szkoły), albo
pełnić rolę pedagoga czy metodyka poza zajęciami lekcyjnymi. Funkcje te mogą być związane
z przedmiotem lub programem nauczania, ze wsparciem dla uczniów, życiem szkoły, z kształceniem
albo doskonaleniem zawodowym nauczycieli, czy też z ich ocenianiem. W ponad połowie systemów
edukacji nauczyciele mogą również pełnić funkcje kierownicze (patrz rys. 4.5).

W większości systemów edukacji, w których występuje wielopoziomowa struktura
kariery, dyrekcja szkoły uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących awansu
zawodowego
W siedmiu systemach edukacji procedura awansowania na wyższe szczeble kariery jest w pełni
zdecentralizowana, a organy zarządzające szkołami są całkowicie odpowiedzialne za podejmowanie
związanych z tym decyzji.
W sześciu systemach procedura ta jest w
odpowiedzialności centralnych władz oświatowych.

pełni

scentralizowana

i

podlega

wyłącznej

W dziewięciu systemach edukacji decyzje dotyczące awansu zawodowego są podejmowane wspólnie
na różnych szczeblach, tj. przez dyrekcje szkół oraz władze oświatowe lokalne i centralne. W trzech
czwartych systemów, w których funkcjonuje wielopoziomowa struktura kariery, dyrekcje szkół
uczestniczą w podejmowaniu decyzji związanych z awansem (patrz rys. 4.4).

Doradztwo zawodowe skierowane konkretnie do pracujących nauczycieli to rzadkie
zjawisko
Doradztwo zawodowe skierowane konkretnie do aktywnych zawodowo nauczycieli, którzy chcą się
rozwijać w zawodzie, jest rzadkością, pomimo różnorodności ról dostępnych dla nauczycieli
i występowania wielopoziomowej struktury kariery w połowie systemów edukacji. Doradztwo takie
wymagane jest prawnie jedynie we Francji, na Węgrzech i w Austrii, gdzie jest ono oferowane
w postaci informacji online lub rozmów ze specjalnie przygotowanymi doradcami zawodowymi.
Potrzebne są dalsze badania, aby stwierdzić, czy nauczyciele w innych krajach mogą uzyskać
informacje i porady na temat możliwości rozwoju kariery zawodowej w organach zarządzających
szkołami, od ewaluatorów lub w związkach zawodowych (patrz rys. 4.6).

Ramy kompetencji nauczycieli występują w większości krajów, różnią się jednak
poziomem szczegółowości
W zdecydowanej większości krajów centralne władze oświatowe opracowały ramy kompetencji
nauczycieli, natomiast w Albanii oraz Bośni i Hercegowinie są one właśnie przygotowywane (patrz rys.
4.7).
O ile wszystkie ramy kompetencji nauczycieli określają obszary kompetencji, ich poziom
szczegółowości różni się w zależności od systemu edukacji. W siedmiu systemach wskazane są
jedynie obszary kompetencji, bez precyzowania, które kompetencje obejmują. W 25 systemach ramy
zawierają jednak więcej szczegółów na temat wymaganych umiejętności, wiedzy lub postaw. Jedynie
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w czterech systemach rozróżnia się kompetencje mające zastosowanie na różnych etapach kariery
nauczyciela (w Belgii (we Wspólnocie Flamandzkiej), w Estonii, na Łotwie i w Zjednoczonym
Królestwie (w Szkocji)) (patrz rys. 4.8).
Głównym celem tych ram jest określenie kompetencji, jakie kandydat na nauczyciela powinien
opanować przed ukończeniem kształcenia. Są one określone w ten sposób w 28 systemach edukacji,
natomiast mniej powszechne jest ich stosowanie w kontekście doskonalenia zawodowego nauczycieli
(w 16 systemach). Można oczekiwać, że ramy kompetencji nauczycieli będą na tyle kompleksowe, że
można je stosować na wszystkich etapach kariery nauczyciela, w tym podczas zarówno kształcenia,
jak i doskonalenia zawodowego. Jednak obecnie tylko w 13 systemach edukacji wykorzystuje się je
w obu celach (patrz rys. 4.9).

W większości krajów władze centralne regulują ocenianie nauczycieli, jednak rzadko
monitorują jego funkcjonowanie
Nauczyciele poddawani są ocenie w większości krajów europejskich i w zdecydowanej większości
ocena jest uregulowana przez centralne władze oświatowe. W pozostałych krajach szkoły lub władze
lokalne posiadają w tym zakresie pełną autonomię lub też nie prowadzi się w ogóle systematycznego
oceniania nauczycieli. Jednakże tylko mniej niż połowa władz oświatowych na najwyższym szczeblu
stosuje jakąkolwiek formę monitoringu swojego systemu oceny, przy czym monitoring ten może być
regularny lub sporadyczny. W krajach, w których ocenianie nauczycieli pozostaje w gestii władz
lokalnych lub szkół, monitoring nie jest w ogóle stosowany (patrz rys. 5.1 i 5.2).

Ocena pracujących nauczycieli jest praktyką częstą, choć w niektórych krajach
nieregularną
Ocena aktywnych zawodowo nauczycieli jest powszechną praktyką w całej Europie i zazwyczaj
dotyczy wszystkich nauczycieli, choć nie zawsze jest prowadzona regularnie. W ośmiu krajach jej
częstotliwości nie określają żadne przepisy, w kolejnych sześciu leży ona w gestii władz lokalnych lub
szkół, natomiast w pozostałych jej stosowanie jest bardzo zróżnicowane.
W większości krajów ocena stosowana jest do przekazywania nauczycielom informacji zwrotnych.
Ponadto może być wykorzystywana do identyfikacji pozytywnych aspektów pracy nauczycieli,
prowadząc następnie do przyznania premii, podwyżki wynagrodzenia lub awansu. Ocena taka może
również służyć do wskazywania słabych wyników i stosowania środków zaradczych. W prawie połowie
systemów edukacji wprowadzono skale ocen (patrz rys. 5.4-5.8 i 5.14).

Ocenę pracujących nauczycieli nie zawsze stosuje się do określania potrzeb
związanych z doskonaleniem zawodowym
Zaledwie w 13 systemach edukacji ocenę nauczycieli stosuje się systematycznie w celu analizy
potrzeb związanych z doskonaleniem zawodowym. W kolejnych 13 systemach opcję tę pozostawia
się osobie oceniającej, natomiast w kolejnych siedmiu (w Belgii (we Wspólnocie Niemieckojęzycznej),
Hiszpanii, Chorwacji, we Włoszech, na Cyprze, w Albanii i Serbii) oceny nauczycieli nie wykorzystuje
się w ogóle do tego celu (patrz rys. 5.6).

Dyrektorzy szkół często uczestniczą w ocenianiu nauczycieli, ale tylko w jednej
trzeciej systemów edukacji występują obowiązkowe szkolenia w tym zakresie
W większości krajów dyrektorzy szkół są albo odpowiedzialni za ocenianie nauczycieli, lub biorą w tym
procesie czynny udział. W prawie połowie systemów edukacji nie oferuje się jednak szkoleń w tym
zakresie dla dyrektorów szkół. W 11 systemach szkolenie takie jest obowiązkowe, natomiast
w pozostałych 11 opcjonalne. W systemach edukacji, w których szkolenia takie występują, stanowią
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one część ogólnych programów dla dyrektorów szkół lub są prowadzone jako oddzielne kursy
poświęcone ocenianiu nauczycieli (patrz rys. 5.10 i 5.11).

Ocena nauczyciela polega na ogół na rozmowie z dyrektorem szkoły i na obserwacji
zajęć lekcyjnych
Ocenianie nauczycieli przeprowadza się zawsze w odniesieniu do co najmniej jednego zestawu
kryteriów. Mogą to być ogólne ramy oceny opracowane przez centralne władze oświatowe lub
kuratoria, ramy kompetencji nauczycieli, plan rozwoju szkoły lub opis stanowisk nauczycielskich (patrz
rys. 5.12).
Najczęstszymi metodami oceny nauczycieli są rozmowy z dyrektorem szkoły w połączeniu
z obserwacją zajęć lekcyjnych. W niektórych krajach praktyce tej towarzyszy samoocena nauczycieli.
Do rzadkości należy korzystanie z badań ankietowych przeprowadzanych wśród uczniów lub
rodziców, z analizy wyników uczniów czy testów organizowanych dla nauczycieli, chociaż jest to
możliwe w około jednej czwartej europejskich systemów edukacji (patrz rys. 5.13).
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Należy zadbać o wysoką jakość nauczania tak, aby szkoła dostarczała młodym ludziom inspiracji
i pozwalała im w pełni wykorzystywać swój potencjał. Dobrzy nauczyciele tworzą dobrą edukację,
a oba elementy są niezbędne do tego, by zapewnić młodzieży najlepsze przygotowanie do dorosłego
życia w charakterze aktywnych członków społeczeństwa. Mimo że znaczenie roli nauczycieli rośnie,
w miarę jak Europa staje przed kolejnymi wyzwaniami edukacyjnymi, społecznymi i gospodarczymi,
zawód nauczyciela staje się coraz mniej atrakcyjny. Coraz wyższe oczekiwania dotyczące osiągnięć
uczniów i rosnąca presja spowodowana większym zróżnicowaniem ich populacji, w połączeniu
z dynamicznym rozwojem technologicznym, wywierają ogromny wpływ na zawód nauczyciela.
Przywódcy europejscy i osoby odpowiedzialne za tworzenie polityki na poziomie krajowym
zobowiązali się w ramach programu Kształcenie i szkolenie 2020 (1) do określenia wyzwań i zbadania
najlepszych sposobów zapewniania skutecznego wsparcia dla nauczycieli oraz podnoszenia ich
profesjonalizmu i statusu.
We wspólnym sprawozdaniu z 2015 r. (2), a wcześniej w komunikacie Nowe podejście do edukacji
(European Commission, 2012), wskazano szereg wyzwań, które osoby odpowiedzialne za tworzenie
polityki na poziomie krajowym powinny wziąć pod uwagę. W wielu krajach występują poważne
niedobory kadrowe. W niektórych przypadkach dotyczą one określonych przedmiotów nauczania lub
obszarów geograficznych, podczas gdy w innych są one bardziej ogólne, spowodowane starzeniem
się populacji nauczycieli czy odsetkiem osób odchodzących z zawodu. Spada również
zainteresowanie zawodem, co skutkuje mniejszą liczbą kandydatów do jego wykonywania (European
Commission, 2013b). Ponadto istnieje znaczna nierównowaga pomiędzy mężczyznami i kobietami
w obsadzie stanowisk na różnych poziomach edukacji, czemu również należy zaradzić (European
Commission /EACEA/Eurydice, 2015).
Zmienia się populacja uczniów. Gęstość zaludnienia w miastach i na obszarach wiejskich podlega
wahaniom, a różnice związane z kulturowym, ekonomicznym, geograficznym i społecznym
pochodzeniem uczniów oznaczają, że nauczyciele muszą zaspokajać coraz szerszy zakres potrzeb.
O ile innowacje i technologie cyfrowe oferują nowe możliwości lepszego nauczania i uczenia się, to
Europa dość wolno zmierza do optymalnego ich wykorzystania. Wyniki badania dotyczącego
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkołach w Europie (European
Commission, 2013e) pokazują, że nauczyciele ogólnie pozytywnie oceniają wpływ TIK na uczenie się,
ale tylko jeden na czterech uczniów ma zajęcia z nauczycielami, którzy czują się pewnie w zakresie
nowych technologii.
Te i inne wyzwania wymagają systemowej reakcji zarówno ze strony władz odpowiedzialnych za
edukację, jak i samych nauczycieli, którzy muszą stale aktualizować swoje umiejętności
i kompetencje, aby móc skutecznie pracować i spełniać stawiane im oczekiwania.
W ramach programu Kształcenie i szkolenie 2020, państwa członkowskie wraz z Komisją Europejską
wypracowały rozwiązania wielu z tych problemów. Efektem tych działań są m.in. europejskie materiały
zawierające wytyczne dotyczące 1) zestawu kompetencji, które nauczyciele powinni posiadać, aby
skutecznie prowadzić i ułatwiać proces uczenia się (European Commission, 2013a); 2) wsparcia dla
osób kształcących nauczycieli (European Commission, 2013d); oraz 3) wspierania staży dla
początkujących nauczycieli (European Commission, 2010). Ponadto, w sprawozdaniu dotyczącym
kształtowania podejścia do nauczania w ujęciu całej kariery zawodowej (European Commission, 2015
r.) sugeruje się stworzenie kontinuum rozwoju kariery zawodowej nauczyciela, które obejmowałoby

()

1

Konkluzje Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia
i szkolenia („ET 2020”) (2009/C 119/02), Dz.U. C 119 z 28.5.2009, s. 2.

(2)

2015 Wspólne sprawozdanie Rady i Komisji z wdrażania strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie
kształcenia i szkolenia (ET 2020) Nowe priorytety europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (2015/C
417/04), Dz.U. C 417 z 15.12.2015, s. 25.
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potrzeby edukacyjne nauczycieli, struktury wsparcia, ścieżki kariery, poziomy kompetencji i kulturę
szkoły.
We wspólnym sprawozdaniu z 2015 r. państwa członkowskie i Komisja potwierdziły ponownie swoje
zobowiązanie do zapewnienia znaczącego wsparcia dla nauczycieli w ich rozwoju zawodowym.
Powołano grupę roboczą ds. szkół, której celem jest zajęcie się strategicznymi priorytetami
współpracy w zakresie polityki szkolnej w latach 2016-2018. Grupa bada, w jaki sposób zarządzanie
edukacją szkolną może wspierać rozwój i innowacyjność szkoły, aby zapewnić trwałe oddziaływanie
na jakość i integracyjny charakter uczenia się. Jednym z zadań grupy roboczej jest omówienie
i opracowanie wytycznych dotyczących roli nauczycieli i dyrekcji szkół jako czynników zmian w tym
procesie oraz poruszenie takich kwestii, jak rozwój zawodowy, przywództwo i ścieżki kariery
zawodowej.
Niedawny komunikat Komisji Europejskiej w sprawie rozwoju szkół i doskonałego poziomu nauczania
(excellent teaching) (European Commission, 2017a) podkreśla potrzebę uatrakcyjnienia kariery
nauczyciela i zmiany paradygmatu zawodu ze statycznego na dynamiczny. Nauczanie polega dziś na
rozwijaniu kariery zawodowej przez całe życie, dostosowywaniu się do nowych wyzwań, współpracy
z kolegami, korzystaniu z nowych technologii i byciu innowacyjnym. Wymaga to uznania faktu, że
środowisko nauczania ciągle się zmienia, a nauczycielom potrzebne są reformy i wsparcie, tak aby
mogli oni aktywnie reagować na nowe wymagania.
W komunikacie omówiono szereg obszarów, w których można podjąć działania w celu poprawy
warunków pracy i skuteczności nauczycieli. Przy doborze i rekrutacji nowych nauczycieli, oprócz
osiągnięć akademickich należy uwzględnić szerszy zestaw postaw i umiejętności. Osobom
pochodzącym z grup niedostatecznie reprezentowanych i z innych zawodów należy zapewnić
alternatywny dostęp do zawodu nauczyciela. Należy również stworzyć warunki, które zapewniłyby
lepszą równowagę płci. W celu zwiększenia atrakcyjności zawodu należy skoncentrować się na
zapewnieniu dobrych warunków zawierania umów i zatrudnienia, które mogłyby konkurować
z zawodami wymagającymi takiego samego poziomu wykształcenia. Należy również zapewnić
możliwości progresji płac i kariery zawodowej. Należy zwrócić większą uwagę na doskonalenie
zawodowe nauczycieli i jego adekwatność do potrzeb zawodowych, oraz poddać ponownej analizie
sposoby jego realizacji, jak też organy i szczeble zaangażowane w decydowanie o jego priorytetach.
Wszyscy nauczyciele powinni mieć dostęp do wsparcia: od wczesnego etapu kariery, poprzez cały
okres życia zawodowego. Należy ponadto zachęcać do tworzenia form współpracy koleżeńskiej,
pracy zespołowej i uczenia się od kolegów, które powinny stać się normą w całej Europie.
Niektóre z powyższych kwestii poruszono również w najnowszym komunikacie Komisji Europejskiej
w sprawie wzmacniania tożsamości europejskiej poprzez edukację i kulturę (European Commission,
2017d), w którym przedstawiono konkretne propozycje dotyczące dalszych działań oraz położono
szczególny nacisk na kluczową rolę wysokiej jakości kształcenia oraz atrakcyjnych perspektyw
rozwoju zawodowego i wynagrodzenia nauczycieli.
W tym kontekście, w niniejszym raporcie poddano analizie niektóre aspekty życia zawodowego
nauczycieli, m.in. sposób, w jaki absolwenci szkół wyższych rozpoczynają pracę w zawodzie,
rozwijają swoje umiejętności i awansują na ścieżce kariery. Celem raportu jest wzbogacenie
materiałów, które przyczyniają się do kształtowania polityki i reform w tych niezmiernie ważnych
obszarach.

Treść i struktura raportu
W niniejszym raporcie przeanalizowano główne zagadnienia związane z polityką oświatową, które
wpływają na życie zawodowe nauczycieli. Całość składa się z pięciu rozdziałów.
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Rozdział 1 zawiera analizę podaży i popytu na nauczycieli z systemowego punktu widzenia. Omawia
istnienie procesów planowania perspektywicznego, zaangażowane w nie władze oraz rodzaj
wykorzystywanych w nim danych. Rozdział ten przedstawia również niektóre wyzwania, przed którymi
stoją systemy edukacji, jeśli chodzi o zrównoważenie podaży i popytu na nauczycieli.
Rozdział 2 poświęcono kwestiom rozpoczynania pracy w zawodzie nauczyciela i transferu nauczycieli
między szkołami. W części pierwszej przeanalizowano wymagania stawiane absolwentom studiów
nauczycielskich pod kątem uzyskania przez nich statusu w pełni wykwalifikowanych nauczycieli.
W drugiej części omówiono alternatywne ścieżki zdobywania kwalifikacji nauczycielskich. W części
trzeciej przedstawiono główne metody rekrutacji do pierwszej pracy oraz warunki zatrudnienia
wykwalifikowanych nauczycieli. Przedstawiono tu również szczeble lub organy administracji
odpowiedzialne za zatrudnianie nauczycieli, a także status zatrudnienia lub rodzaj umowy o pracę
w momencie zatrudnienia. Ostatni punkt dotyczy przepisów i procedur regulujących transfer
nauczycieli między szkołami.
W rozdziale 3 poddano analizie sposób, w jaki początkujący nauczyciele otrzymują wsparcie podczas
pierwszej pracy, w szczególności w ramach staży i mentoringu. Przeanalizowano również przepisy
dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także zachęty lub środki wsparcia w tym
zakresie. Ostatnia część tego rozdziału skupia się na innych rodzajach wsparcia zawodowego
i osobistego, dostępnego dla nauczycieli przez cały okres ich kariery zawodowej.
W rozdziale 4 omówiono, jak przebiega kariera zawodowa nauczycieli w krajowych systemach
edukacji w Europie oraz przeanalizowano różne zakresy obowiązków, które nie są związane
z nauczaniem, a które mogą być dostępne dla nauczycieli w miarę ich awansu zawodowego. Analizie
poddano również rodzaje doradztwa zawodowego dla nauczycieli, a także rolę ram kompetencji
nauczycieli w rozwoju kariery zawodowej.
Rozdział 5 przedstawia analizę oceniania nauczycieli, zarówno początkujących, jak i doświadczonych.
Rozdział ten podzielony jest na dwie części. Pierwsza z nich dotyczy aspektów legislacyjnych
i organizacyjnych, takich jak istnienie przepisów prawnych na najwyższym szczeblu, cele oceniania
oraz to, którzy nauczyciele podlegają ocenie. Drugą część poświęcono praktycznej realizacji
oceniania, w tym jego rodzajom, stosowanym metodom i narzędziom, jak też występowaniu skali
ocen.
Uzupełnieniem raportu są trzy załączniki. W pierwszym z nich zgromadzono szczegółowe informacje
na temat istniejących struktur kariery zawodowej oraz wpływu awansu zawodowego na wzrost płac.
Drugi załącznik zawiera informacje na temat rodzajów dokumentów wydawanych przez władze
centralne, w których wymienia się kompetencje nauczycieli, lub które są stosowane jako ramy tych
kompetencji. Trzeci załącznik szczegółowo przedstawia wykorzystanie ram kompetencji nauczycieli
na różnych etapach ich kariery zawodowej, np. w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym, czy też
do celów awansu.
Na końcu raportu znajduje się glosariusz, w którym podano definicje stosowanych terminów.

Zakres raportu i źródła informacji
Niniejszy raport zawiera analizę kariery zawodowej nauczycieli w całej Europie na poziomie szkoły
podstawowej i średniej ogólnokształcącej (pierwszego i drugiego stopnia) (3) (poziomy ISCED 1, 2 i 3).
Raport skupia się na szkołach finansowanych ze środków publicznych we wszystkich krajach. Nie
obejmuje szkół prywatnych, za wyjątkiem tych dotowanych ze źródeł publicznych w niewielkiej liczbie
krajów, w których szkoły tego typu przyjmują duży odsetek uczniów, mianowicie w Belgii, Irlandii,
3

()

Dokładne informacje na temat obowiązkowego kształcenia ogólnego na poziomie szkoły podstawowej i średniej w każdym
kraju można znaleźć w publikacji The Structure of the European Education Systems 2016/17 (European
Commission/EACEA/Eurydice, 2016a).
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Holandii i Zjednoczonym Królestwie (w Anglii). Szkoły prywatne dotowane to szkoły, które otrzymują
ponad połowę swoich podstawowych funduszy ze źródeł publicznych.
Rokiem odniesienia jest rok szkolny 2016/17. Raport obejmuje 28 państw członkowskich UE, a także
Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Szwajcarię, Byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii, Islandię,
Liechtenstein, Czarnogórę, Norwegię, Serbię i Turcję, co stanowi łącznie 43 systemy edukacji.
Informacje zostały zebrane za pomocą kwestionariusza, do którego odpowiedzi udzielili eksperci
krajowi lub krajowi przedstawiciele sieci Eurydice. O ile nie wskazano inaczej, podstawowe źródła
informacji i analizy zawarte w raporcie odnoszą się każdorazowo do przepisów lub ustawodawstwa
i oficjalnych wytycznych wydawanych przez centralne władze oświatowe.
Przygotowanie niniejszego raportu koordynował Zespół A7, Erasmus+, Zespół ds. analiz polityki
edukacyjnej i młodzieżowej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego
(EACEA).
W części „Podziękowania”, zamieszczonej na końcu niniejszego raportu, wymieniono wszystkie
osoby, które przyczyniły się do jego powstania.
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ROZDZIAŁ 1: PLANOWANIE PERSPEKTYWICZNE I GŁÓWNE WYZWANIA
ZWIĄZANE Z PODAŻĄ I POPYTEM NA NAUCZYCIELI
Władze oświatowe w większości krajów stają wobec różnych wyzwań związanych z zawodem
nauczyciela. Wiele krajów ma problemy z poważnymi niedoborami personelu. W niektórych przypadkach
dotyczą one konkretnych przedmiotów nauczania lub niektórych obszarów geograficznych, a w innych
są bardziej ogólne i wynikają ze starzenia się populacji nauczycieli oraz wysokich wskaźników
odchodzenia z zawodu. W innych krajach problemem jest nadmierna podaż (na niektórych obszarach
i w odniesieniu do niektórych przedmiotów). Ponadto małe zainteresowanie studiami dla nauczycieli
i malejąca atrakcyjność zawodu nauczyciela to kolejne wyzwania, które mają ogromny wpływ na ogólne
funkcjonowanie systemów edukacji. Podczas gdy monitorowanie tych trendów z pewnością stanowi
pierwszy krok na drodze do zrozumienia zmian zachodzących w poszczególnych systemach edukacji,
planowanie perspektywiczne może być użytecznym sposobem przewidywania i rozwiązywania
niektórych problemów na poziomie strukturalnym. W rzeczywistości planowanie perspektywiczne wiąże
się z obserwowaniem trendów demograficznych i prognoz statystycznych, oraz przewidywaniem popytu
w celu zapewnienia zrównoważonej podaży.
W rozdziale pierwszym przedstawiono odpowiedzi na pytania związane z praktycznymi rozwiązaniami
w zakresie organizacji podaży nauczycieli w europejskich systemach oświaty. Zaprezentowano tu
analizy oficjalnego planowania perspektywicznego związanego z zawodem nauczyciela, biorąc pod
uwagę zaangażowane szczeble władzy, ramy czasowe oraz rodzaje analizowanych danych w
odniesieniu do pracujących nauczycieli i kandydatów do zawodu, oraz przyszłego zapotrzebowania na
nauczycieli.
W drugiej części rozdziału omówiono główne wyzwania stojące przed europejskimi systemami
edukacji w zakresie równoważenia podaży i popytu na nauczycieli: niedobór lub nadmiar nauczycieli,
starzenie się populacji nauczycieli oraz konieczność zatrzymania nauczycieli w zawodzie i studentów
na kierunkach pedagogicznych.

1.1. Planowanie perspektywiczne
W tej części omówiono planowanie jako sposób zarządzania popytem i podażą nauczycieli przez
władze oświatowe. Określono odpowiedzialne szczeble władzy, ramy czasowe i rodzaje danych, z
jakich władze oświatowe korzystają w tym celu, w szczególności w odniesieniu do aktywnych
zawodowo nauczycieli, kandydatów do zawodu oraz popytu na nauczycieli.

1.1.1. Zakres odpowiedzialności na poszczególnych szczeblach władzy i stosowane przez nie podejścia
do planowania zatrudnienia nauczycieli
W tym kontekście planowanie perspektywiczne oznacza monitorowanie oraz analizy podaży i popytu
na nauczycieli w celu określenia bieżących i przyszłych potrzeb w zakresie dostępności
wykwalifikowanych nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych. Takie działania mają na celu
przewidywanie zarówno niedoborów, jak i nadmiernej podaży nauczycieli (patrz punkt 1.2).
Niemal wszystkie kraje europejskie prowadzą ogólny monitoring rynku pracy i wiele z nich sprawdza,
czy równowaga pomiędzy podażą a popytem na nauczycieli jest zapewniona, a informacje te
przekazywane są osobom odpowiedzialnym za podejmowanie decyzji. Jednakże w tym punkcie
analiza skupia się tylko na krajach, w których zbierane dane są wykorzystywane do celów planowania
zatrudnienia nauczycieli w dłuższej perspektywie na szczeblu rządowym.
Planowanie podaży i popytu na nauczycieli w dłuższej perspektywie ma miejsce w większości krajów
europejskich. Zazwyczaj zadania te realizują władze na szczeblu centralnym, natomiast we
Wspólnocie Flamandzkiej Belgii, Austrii, Szwecji, Zjednoczonym Królestwie (w Szkocji) i Szwajcarii
również władze na szczeblu lokalnym mogą opracowywać takie plany.
W Belgii (we Wspólnocie Flamandzkiej), na przykład, miasto Antwerpia opracowało indywidualny plan, który jest regularnie aktualizowany.
W Austrii, poszczególne kraje związkowe prowadzą planowanie perspektywiczne w odniesieniu do obowiązkowych szkół
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Rozdział 1: Planowanie perspektywiczne i główne wyzwania związane z podażą i popytem na nauczycieli
i zawodowych). Kluczowe zmienne to liczba młodych nauczycieli w roku bazowym (podaż) oraz trend w zakresie liczby przyszłych
użytkowników usług edukacyjnych na podstawie prognoz wielkości populacji (popyt). Model umożliwia analizowanie tego, czy
kształcona jest wystarczająca liczba nauczycieli, aby sprostać przyszłym wymaganiom. Obliczenia biorą pod uwagę to, że niektórzy
absolwenci studiów pedagogicznych nie podejmują pracy w sektorze edukacji.

W kilku systemach edukacji obszar planowania perspektywicznego jest obecnie opracowywany.
W niektórych systemach, planowanie jest już prowadzone (Irlandia, Litwa i Zjednoczone Królestwo
(Walia), natomiast w innych jest obecnie wprowadzane (Estonia i Malta).
Chociaż w Irlandii planowanie podaży i popytu na nauczycieli jest realizowane sporadycznie, w 2014 r. zdecydowano, że analiza ustaleń
dotyczących planowania zatrudnienia nauczycieli powinna być regularnie prowadzona. Ten etap został już zakończony i obecnie
rozważa się opracowanie modelu podaży nauczycieli, który będzie mieć na celu zapewnienie wystarczającej liczby nauczycieli.
Na Litwie, Ministerstwo Edukacji we współpracy z Centrum Badań i Monitorowania Szkolnictwa Wyższego (MOSTA) rozpoczęło
realizację projektu mającego na celu przygotowanie metodologii prognostycznego planowania kształcenia pracowników oświaty
(głównie nauczycieli). Celem jest stworzenie narzędzia dla osób odpowiedzialnych za tworzenie polityki, które pomoże im ocenić
zapotrzebowanie na nauczycieli. Umożliwi to lepsze planowanie i finansowanie kształcenia nauczycieli. Narzędzie zostanie
wprowadzone w połowie 2018 r.
W Zjednoczonym Królestwie (Walia) zostały wprowadzone przepisy mające na celu umożliwienie opracowywania i realizacji
indywidualnych spisów pracowników na poziomie szkół. Spis będzie obejmował dane identyfikujące poszczególnych nauczycieli,
takie jak imię i nazwisko, data urodzenia i numer ubezpieczenia społecznego. Wcześniej w Walii nie działał centralny system
gromadzenia danych na temat poziomu zatrudnienia pracowników, danych potrzebnych do celów szczegółowych planów
zatrudnienia siły roboczej. Po przeprowadzeniu konsultacji, które zakończyły się w marcu 2017 r., w dniu 31 października 2017 r.
weszły w życie przepisy dot. dostarczania informacji o zatrudnieniu w szkołach (Education Regulations 2017).
W Estonii, rozległe analizy potrzeb rynku pracy i umiejętności niezbędnych w obszarze edukacji zostały zaplanowane na jesień 2017
r. Pierwsze wyniki będą dostępne w czerwcu 2018 r. i zostaną opublikowane w sierpniu 2018 roku.
Na Malcie, formalne planowanie perspektywiczne jeszcze nie istnieje, jednak Ministerstwo właśnie powołało grupę roboczą ds.
zawodu nauczyciela. Grupa ta ma na celu opracowanie planowania zatrudnienia nauczycieli w szkołach państwowych. Ponadto
prognozy na okres trzech lub pięciu lat są opracowywane przy każdorazowym wprowadzaniu nowej polityki oświatowej.

W niemal połowie badanych krajów nie planuje się zatrudnienia nauczycieli w dłuższej perspektywie.
Niemniej jednak, w wielu krajach monitoring rynku pracy zapewnia cenne dane dla władz
oświatowych. Na przykład:
Na Łotwie, choć brak jest formalnego planowania, władze oświatowe na szczeblu centralnym przeprowadziły badanie we
współpracy z władzami lokalnymi w celu określenia przewidywanej liczby wolnych miejsc pracy w zawodzie nauczyciela w ciągu
najbliższych pięciu lat.
Na Węgrzech, gdzie nie jest realizowane oficjalne planowanie perspektywiczne, w praktyce Ministerstwo Zasobów Ludzkich
(odpowiedzialne za oświatę) od dawna monitoruje i analizuje podaż i popyt na nauczycieli. Wykorzystywane dane pochodzą
z centralnych baz danych i obejmują liczbę studentów rozpoczynających realizację programów kształcenia nauczycieli, liczbę studentów,
którzy zrezygnowali z nauki i tych, którzy ukończyli studia, oraz liczbę i wiek aktywnych zawodowo nauczycieli, wskaźniki dotyczące
przechodzenia na emeryturę oraz zmian demograficznych w populacji uczniów. Monitorowanie jest przeprowadzane na poziomie
ogólnym, a także w zakresie poszczególnych przedmiotów, a jego wyniki są wykorzystywane przez zainteresowane podmioty.

Ramy czasowe planowania perspektywicznego
Planowanie perspektywiczne najlepiej jest realizować w perspektywie średnio- i długoterminowej.
Podażą i popytem na nauczycieli można skutecznie zarządzać, jeśli działania takie są realizowane
w odpowiednich ramach czasowych. Ze względu na to, że kształcenie nauczycieli trwa kilka lat,
deficyty strukturalne nie mogą zostać rozwiązane bez trudu w perspektywie krótkoterminowej.
Podobnie w przypadku nadmiernej podaży, planowanie pracy systemu kształcenia nauczycieli pod
kątem uniknięcia wykształcenia zbyt dużej liczby nauczycieli również wymaga znaczącego wysiłku.
Ponadto niektóre z wyzwań związanych z przyciąganiem adeptów do zawodu i utworzeniem
skutecznego systemu rekrutacji i kształcenia nauczycieli mogą wymagać wprowadzenia reform, co
również jest czasochłonnym procesem.
Jednakże w wielu krajach planowanie ma nadal miejsce tylko w perspektywie rocznej, co wiąże się
z ryzykiem niemożności przewidywania długoterminowych trendów i odpowiedniego planowania
w dłuższej perspektywie.
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Rysunek 1.2: Perspektywiczne planowanie zatrudnienia nauczycieli (ISCED 1-3), 2016/17
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Objaśnienia dotyczące poszczególnych krajów
Dania: Rysunek odnosi się tylko do szkolnictwa podstawowego i średniego pierwszego stopnia (ISCED 1 i 2). Nie jest
realizowane planowanie perspektywiczne dla szkolnictwa średniego drugiego stopnia (ISCED 3).
Francja: Planowanie perspektywiczne jest realizowane na podstawie rocznej, aby przygotować się na nadchodzący rok szkolny
w szkolnictwie podstawowym i średnim, natomiast w szkolnictwie średnim jest również prowadzone z wyprzedzeniem dwuletnim.
Szwecja: Planowanie perspektywiczne ma miejsce, natomiast ramy czasowe są różne.

Różne perspektywy czasowe mogą być stosowane, w zależności od potrzeby. Taka sytuacja ma
miejsce na Cyprze, w Austrii i Zjednoczonym Królestwie (Anglia i Szkocja), gdzie stosowane jest
zarówno planowanie krótkoterminowe, na kolejny rok, jak i w dłuższej perspektywie. Na przykład:
W Austrii realizowane jest zarówno planowanie krótkoterminowe (roczne plany zatrudnienia) oraz długoterminowy plan dotyczący
zapotrzebowania na nauczycieli. To pierwsze ma na celu zapewnienie niezbędnych zasobów do celów planu zatrudnienia na kolejny
rok. Dodatkowe dane dotyczące konkretnego zapotrzebowania na nauczycieli ze strony władz lokalnych są brane pod uwagę.
Z drugiej strony, wyniki planowania długoterminowego są wykorzystywane do celów podejmowania decyzji strategicznych.
W Zjednoczonym Królestwie (Anglia), Model podaży nauczycieli (TSM) jest stosowany do celów obliczania liczby miejsc
w kształceniu nauczycieli, co pozwala wykształcić odpowiednią liczbę absolwentów. Liczba miejsc na studiach dla przyszłych
nauczycieli jest określana na podstawie rocznej, lecz model TSM może również służyć do obliczenia zapotrzebowania na nauczycieli
na danym etapie kształcenia i nauczycieli danego przedmiotu oraz przewidzieć przyszłą liczbę uczniów (model TSM 2016/17
obejmuje prognozy do roku szkolnego 2026/27). W Szkocji, liczba studentów przyjmowanych na studia przygotowujące do zawodu
nauczyciela jest również określana na podstawie rocznej, po przeprowadzeniu modelowania statystycznego, ale model umożliwia
również planowanie liczby studentów w perspektywie pięciu lat.

W Belgii (we Wspólnocie Flamandzkiej), Danii, Niemczech, Holandii, Finlandii, Szwajcarii i Norwegii
realizowane jest jedynie planowanie długoterminowe. W Norwegii ramy czasowe są szczególnie
długie: najnowsza publikacja obejmuje prognozy aż do 2040 r.
W Finlandii, podobnie jak w innych krajach europejskich, prowadzona jest również debata na temat możliwego niedoboru
nauczycieli, który może przybierać na sile, zwłaszcza że nauczyciele urodzeni w okresie wyżu demograficznego, którzy obecnie są
aktywni na rynku pracy będą przechodzić na emeryturę. Raport opublikowany w 2011 r. przedstawia szacunki dot. liczby nauczycieli,
jakich należy zatrudnić do 2025 roku i liczby studentów niezbędnej do zaspokojenia tej potrzeby. Obliczenia opierają się na
najnowszych danych statystycznych dotyczących liczby ludności, nauczycieli i studentów kierunków przygotowujących do zawodu
nauczyciela, jak również prognozy dotyczące poziomu zatrzymania nauczycieli w zawodzie, liczby nauczycieli kończących studia
i rozpoczynających pracę w zawodzie. Szacunkowe dane obejmują szkoły podstawowe, średnie pierwszego stopnia oraz
ogólnokształcące i zawodowe średnie drugiego stopnia.
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Rozdział 1: Planowanie perspektywiczne i główne wyzwania związane z podażą i popytem na nauczycieli
W Szwajcarii, Federalny Urząd Statystyczny publikuje scenariusze wynikające z planowania perspektywicznego dot. zatrudnienia
nauczycieli na poziomie obowiązkowej edukacji i szkół średnich drugiego stopnia. Najnowsze z nich dotyczą okresu od 2016 do 2025 roku.

1.1.2.

Typy wykorzystywanych danych

Zbieranie danych, ich analiza i podejmowanie działań na ich podstawie to niezbędne elementy
procesu planowania perspektywicznego. W poniższych punktach przedstawiono typy danych, jakie
poszczególne kraje wykorzystują do celów planowania perspektywicznego i określenia obszarów,
w których występują niedobory. Ponadto władze oświatowe muszą również uwzględniać reformy
polityki odnoszące się do wieku emerytalnego, wskaźnika liczby uczniów przypadających na jednego
nauczyciela i reform mających wpływ na systemy oświaty, biorąc pod uwagę fakt, że czynniki te mają
bezpośredni wpływ na obliczenia służące za podstawę w procesie planowania.

Dane dotyczące aktywnych zawodowo nauczycieli
We wszystkich 26 systemach oświaty, które realizują planowanie perspektywiczne, wykorzystywane
są dane nt liczby aktywnych zawodowo nauczycieli, jednak poziomy szczegółowości mogą się różnić.
W wielu innych krajach dane dotyczące aktywnych zawodowo nauczycieli są zbierane, często
w ramach ogólnych danych statystycznych na temat rynku pracy. Jednakże nasza analiza koncentruje
się tylko na krajach, w których zbierane dane są wykorzystywane do celów perspektywicznego
planowania zatrudnienia nauczycieli.
Rysunek 1.3: Dane dot. aktywnych zawodowo nauczycieli wykorzystywane do celów planowania
perspektywicznego w szkolnictwie podstawowym i średnim ogólnokształcącym (ISCED 1-3), 2016/17
Nauczyciele przechodzący na emeryturę
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Nauczyciele odchodzący z zawodu (inni niż
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(Umowa na czas nieokreślony, na czas określony,
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Źródło: Eurydice.

Objaśnienie dotyczące jednego kraju
Dania: Rysunek odnosi się tylko do poziomu ISCED 1 i 2. Nie jest realizowane planowanie perspektywiczne dla poziomu
ISCED 3.

Najczęściej wykorzystywane dane odnoszą się do liczby nauczycieli przechodzących na emeryturę,
danych demograficznych dot. nauczycieli, liczby nauczycieli danego przedmiotu(-ów) oraz liczby
nauczycieli odchodzących z zawodu (z powodów innych niż emerytura). Natomiast rzadziej są
wykorzystywane dane na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz warunków zatrudnienia
(umów o pracę).
W niektórych krajach (Hiszpania, Francja, Luksemburg, Holandia, Finlandia, Szwecja, Zjednoczone
Królestwo (Anglia) i Turcja) wykorzystywane są bardzo obszerne zbiory danych nt aktywnych
zawodowo nauczycieli.
W Hiszpanii, na przykład, stosowany jest bardzo szeroki zakres danych. Inne uwzględniane aspekty to ograniczenia dotyczące
liczby nowych pracowników w sektorze publicznym, uzyskanie nowych specjalizacji przez nauczycieli i nauczycieli w szczególnej
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Kariera zawodowa nauczycieli w Europie: początki pracy zawodowej, awans i system wsparcia
sytuacji, np. będących osobami niepełnosprawnymi. Liczba miejsc pracy, które są oferowane w każdym publicznym konkursie dla
nauczycieli jest związana z powyższymi danymi. Wskażnik zastępstw jest publikowany co roku w ogólnej ustawie budżetowej.

Dziewięć systemów edukacyjnych wykorzystuje inne typy informacji nt aktywnych zawodowo
nauczycieli, takie jak wskaźnik liczby uczniów przypadających na jednego nauczyciela oraz inne
informacje demograficzne, np. pochodzenie etniczne i niepełnosprawność. Na przykład:
W Niemczech, dane statystyczne obejmują również liczbę nauczycieli z podziałem na szkoły, w których pracują (podstawowe,
średnie ogólnokształcące pierwszego stopnia, zawodowe itd.).
We Francji, cały szereg danych dotyczących zatrudnienia jest stosowany poza szacunkową liczbą nauczycieli odchodzących
z zawodu (emerytura, rezygnacja, śmierć): rekrutacja w roku poprzednim, wskaźnik liczby uczniów przypadających na jednego
nauczyciela oraz obciążenie pracą nauczycieli (zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy). Wszystkie te dane, wraz
z danymi na temat zapotrzebowania na nauczycieli (patrz rysunek 1.5), są następnie wykorzystywane do celów określenia liczby
wakatów, o które nauczyciele mogą się ubiegać w ramach konkursu.
W Finlandii wykorzystywane są dane dot. wieku nauczycieli, liczby uczniów, liczby uczniów w klasie oraz rozkładu i liczby godzin nauczania.
W Zjednoczonym Królestwie (Irlandia Północna) i Norwegii również wykorzystywane są dane dotyczące wskaźnika liczby uczniów
przypadających na jednego nauczyciela (w Irlandii Północnej jest to kolejny czynnik wykorzystywany w modelu podaży nauczycieli).
W Szwajcarii, nakład pracy (w rozumieniu percentyla zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy) aktywnych zawodowo
nauczycieli jest ważnym elementem planowania perspektywicznego: im więcej aktywnych zawodowo nauczycieli ma niewielki nakład
pracy, tym większa liczba potrzebnych nauczycieli. Federalny Urząd Statystyczny publikuje długoterminowe scenariusze zatrudnienia
nauczycieli na szczeblach obowiązkowej edukacji (2016-2025) i przedstawia różnice pomiędzy kantonami.

Dane dotyczące kandydatów na nauczycieli
Ogólnie rzec biorąc, kraje europejskie wykorzystują mniejszą liczbę danych na temat kandydatów na
nauczycieli niż na temat aktywnych zawodowo nauczycieli (patrz rysunek 1.3). Jednak w niemal
połowie krajów wykorzystywane są dane nt liczby studentów kierunków przygotowujących do zawodu
nauczyciela, z podziałem na nauczane przedmioty, oraz nt liczby absolwentów przygotowanych do
nauczania poszczególnych przedmiotów. W kilkunastu krajach również zbierane są dane dotyczące
danych demograficznych studentów przygotowujących się do zawodu oraz liczby studentów
rezygnujących ze studiów pedagogicznych. Jedynie trzy kraje, tj. Dania, Szwecja i Szwajcaria,
wykorzystują w planowaniu perspektywicznym dane na temat nauczycieli wchodzących do zawodu po
przebyciu alternatywnych ścieżek.
Rysunek 1.4: Dane dot. kandydatów na nauczycieli wykorzystywane do celów planowania
perspektywicznego w szkolnictwie podstawowym i średnim ogólnokształcącym (ISCED 1-3), 2016/17
Liczba studentów z podziałem na specjalizacje
Liczba absolwentów z podziałem na specjalizacje
Dane demograficzne studentów
Liczba studentów rezygnujących ze studiów
Nauczyciele wchodzący do zawodu dzięki
alternatywnym ścieżkom
Brak planowania perspektywicznego
Źródło: Eurydice.

Objaśnienia dotyczące poszczególnych krajów
Dania: Rysunek odnosi się tylko do poziomu ISCED 1 i 2. Nie jest realizowane planowanie perspektywiczne dla poziomu
ISCED 3.
Hiszpania: Dane na temat liczby absolwentów studiów przygotowujących do zawodu nauczyciela z podziałem na nauczane
przedmioty dostępne są tylko w niektórych wspólnotach autonomicznych.
Szwajcaria: Niektóre kantony mogą wykorzystywać dodatkowe dane, np. liczbę studentów przygotowujących się do zawodu
nauczyciela z podziałem na specjalizacje.
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Rozdział 1: Planowanie perspektywiczne i główne wyzwania związane z podażą i popytem na nauczycieli

Okazuje się, że wykorzystywanie do celów planowania perspektywicznego danych nt studentów
przygotowujących się do zawodu nauczyciela nie jest proste, ponieważ trudno jest przewidzieć, czy
i kiedy absolwenci rozpoczną pracę w zawodzie nauczyciela.
Wspólnota Flamandzka Belgii wyjaśnia, że dane odnoszące się do studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela
i absolwentów są prezentowane w celu pokazania trendów, lecz nie są faktycznie wykorzystywane do celów obliczania niedoborów
nauczycieli. Ponadto, w tym systemie edukacji, pokaźna liczba nauczycieli uzyskuje dostęp do zawodu po przejściu alternatywnych
ścieżek.

Jednakże istnieją możliwości wykorzystania danych związanych ze studentami przygotowującymi się
do zawodu nauczyciela w celu zrównoważenia podaży i popytu na nauczycieli. W niektórych
przypadkach wyniki planowania perspektywicznego wyznaczają liczbę studentów kierunków
pedagogicznych.
We Francji, liczba wakatów dostępnych dla nauczycieli w ramach konkursu (patrz punkt 2.1), na podstawie którego zostaną
wyłonieni kandydaci na stanowiska jest określana na podstawie popytu na nauczycieli (patrz kolejny punkt i rysunek 1.5).
W Zjednoczonym Królestwie (Anglia), kluczowym elementem planowania perspektywicznego jest wykorzystanie modelu podaży
nauczycieli (TSM), tak aby uzyskać informacje na temat alokacji miejsc w ramach programów kształcenia nauczycieli, które będą
dostępne w kolejnym roku. Model TSM jest wykorzystywany do celów określenia, jak wielu nauczycieli szkół podstawowych
i średnich powinno zostać wykształconych, i na podstawie tych informacji miejsca są przydzielane instytucjom kształcącym
nauczycieli. W Walii i Szkocji, liczba miejsc dla studentów kierunków pedagogicznych ustalana jest na podstawie podobnego
modelu planowania.
Przykład obliczania liczby kandydatów na nauczycieli na podstawie liczby studentów odpowiednich kierunków można znaleźć
w Norwegii, gdzie dla każdego typu studiów nauczycielskich (dla nauczycieli przedszkoli, szkół średnich pierwszego i drugiego
stopnia oraz szkół zawodowych) liczbę studentów mnoży się przez średni wskaźnik liczby studentów kończących studia, Uzyskane
dane to liczba kandydatów na nauczycieli i wskaźnik ukończenia studiów według typu kształcenia nauczycieli, a nie według
specjalizacji (przedmiotu, jakiego będą uczyć).

Dane dotyczące zapotrzebowania na nauczycieli
Większość krajów europejskich korzysta z danych dot. zapotrzebowania na nauczycieli, które opierają
się głównie na prognozach wzrostu populacji uczniów i zapewniają ogólny pogląd na łączną liczbę
nauczycieli potrzebnych na danym poziomie edukacji. Jednakże wiele krajów idzie dalej i wykorzystuje
dane dotyczące przedmiotów, jakich ci nauczyciele będą uczyć, a tym samym uzyskuje wyraźniejszy
obraz typu inwestycji wymaganych w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Rysunek 1.5: Dane dot. zapotrzebowania na nauczycieli wykorzystywane do celów planowania
perspektywicznego w szkolnictwie podstawowym i średnim ogólnokształcącym (ISCED 1-3), 2016/17
Prognozy wzrostu populacji uczniów
Zapotrzebowanie na nauczycieli poszczególnych
przedmiotów
Potrzeby w poszczególnych regionach
geograficznych
Brak planowania perspektywicznego zatrudnienia
nauczycieli.
Źródło: Eurydice.

Objaśnienie dotyczące jednego kraju
Dania: Rysunek odnosi się tylko do poziomu ISCED 1 i 2. Nie jest realizowane planowanie perspektywiczne dla poziomu
ISCED 3.

W Zjednoczonym Królestwie (Walia), prognozy wzrostu populacji uczniów i zapotrzebowania na nauczycieli poszczególnych
przedmiotów, które pozwalają określić liczbę kandydatów w danym roku szkolnym zawarte są w okólniku, jaki Higher Education
Funding Council for Wales przesyła do instytucji kształcących nauczycieli. Co się tyczy zapotrzebowania na nauczycieli
poszczególnych przedmiotów, w załączniku określa się liczbę wakatów dla nauczycieli szkół średnich uczących przedmiotów
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„prioryteetowych” i „pozoostałych", biorącc pod uwagę ttrudności w rekrutacji. Podobnie w Szkocji, innformacje te sąą zawarte
w wytyccznych dla Scottissh Funding Counncil publikowanycch przez szkocki rząd.
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Rozdział 1: Planowanie perspektywiczne i główne wyzwania związane z podażą i popytem na nauczycieli
zwłaszcza w przypadku szkół mających trudności z rekrutacją i wysoki deficyt nauczycieli.
Irlandia: Aktualne wyzwania dotyczą braku danych w zakresie podaży i popytu na nauczycieli szkół podstawowych, a więc tym
samym trudności z opracowaniem spójnych i wiarygodnych danych do celów planowania ipodaży i popytu na nauczycieli.
Hiszpania: Dwa wyzwania: „niedobór nauczycieli niektórych przedmiotów" i „starzenie się populacji nauczycieli" odnoszą się
tylko do trzech wspólnot autonomicznych: Navarra, Kantabria i Comunidad Valenciana.

Szwecja wymienia wszystkie wyzwania wymienione na rysunku 1.6, z wyjątkiem nadmiernej podaży.
Litwa, Holandia i Norwegia mają do czynienia z pięcioma z siedmiu wyzwań. Z tych czterech krajów
tylko na Litwie występują jednocześnie niedobory nauczycieli (poszczególnych przedmiotów
i w określonych rejonach geograficznych) i studentów, a także nadmierna ich podaż. Sześć innych
krajów (Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Liechtenstein i Czarnogóra) jest w takiej samej sytuacji.
Mają one problemy z niedoborami z jednej strony i nadmiarem z drugiej.
Inna grupa systemów edukacji informuje o mniejszej liczbie wyzwań związanych z podażą i popytem
na nauczycieli. Cypr i Zjednoczone Królestwo (Walia) mają trudności tylko w jednym obszarze, jakim
jest odpowiednio: nadwyżka i niedobór nauczycieli niektórych przedmiotów. Spośród krajów, które nie
prowadzą planowania perspektywicznego, kilka wskazuje tylko na jedno konkretne wyzwanie: jest to
nadmierna podaż (Polska, Słowenia, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Serbia), ale również
niedobór nauczycieli niektórych przedmiotów (Łotwa) oraz wysoka liczba nauczycieli odchodzących
z zawodu (Rumunia).
Tylko trzy systemy edukacji wyraźnie oświadczyły, że nie mają żadnych problemów związanych
z podażą i popytem na nauczycieli: Są to Finlandia, gdzie planowanie ma miejsce, a także Belgia
(Wspólnota Niemieckojęzyczna) oraz Bośnia i Hercegowina, gdzie planowanie nie jest realizowane
Niektóre kraje przekazały, że brak im danych pozwalających na skuteczne zarządzanie i planowanie
podaży nauczycieli. Taka sytuacja ma miejsce w Irlandii, Liechtensteinie i Serbii Z kolei Bułgaria
zwraca uwagę na wyzwania dotyczące efektywnego wykorzystania danych.

Deficyt, nadmierna podaż i nierównomierna dystrybucja
Niedobór nauczycieli niektórych przedmiotów jest najbardziej powszechnym problemem związanym
z podażą i popytem na nauczycieli. Został on wymieniony przez ponad połowę europejskich systemów
edukacji. Wyzwanie to było już wymieniane wcześniej (European Commission/EACEA/Eurydice,
2012) i zazwyczaj dotyczyło nauczycieli konkretnych przedmiotów, takich jak STEM (nauki ścisłe,
technologia, inżynieria i matematyka) (European Commission/EACEA/Eurydice, 2013). W niedawnym
komunikacie w sprawie rozwoju szkół i jakości nauczania Komisja podkreśla, że „spadek prestiżu
zawodu i niedobór pracowników stanowią wyzwanie w wielu państwach członkowskich, wpływając
negatywnie na jakość edukacji szkolnej" (5).
O deficycie nauczycieli w niektórych obszarach geograficznych wspomina połowa krajów. Czasami
jest to związane z oddaleniem niektórych rejonów (np. w Grecji, na Litwie i w Zjednoczonym
Królestwie (Szkocja)). W innych przypadkach pewną rolę odgrywają możliwości ekonomiczne,
kontekst kulturowy i trudne środowisko szkolne. Na przykład w Belgii (we Wspólnocie Francuskiej
i Flamandzkiej) coraz trudniej jest znaleźć nauczycieli chętnych do pracy w Brukseli, co może być
związane z wysokimi kosztami życia i większym odsetkiem uczniów z defaworyzowanych rodzin.
W Niemczech, we wschodnich krajach związkowych brak jest około 1,600 nauczycieli rocznie,
co odpowiada deficytowi na poziomie 27%.
Aby rozwiązać problem niedoboru nauczycieli, niektóre systemy kształcenia stosują zachęty, aby
przyciągnąć studentów do zawodu nauczyciela i zmotywować ich do nauczania konkretnych przedmiotów.
Zjednoczone Królestwo (Anglia i Walia) realizuje podobną politykę w celu zwiększania zatrudnienia absolwentów określonych
kierunków studiów. W Anglii, Departament Edukacji oferuje szkolenia i stypendia, aby zachęcić absolwentów „priorytetowych
5

()

„Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu
Regionów „Rozwój szkół i doskonały poziom nauczania warunkiem dobrego startu życiowego”, COM(2017) 248, wersja
ostateczna. 30.05.2017.
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Kariera zawodowa nauczycieli w Europie: początki pracy zawodowej, awans i system wsparcia
kierunków" do nauczania; obecnie przedmioty o wysokim priorytecie to: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, języki
obce i geografia. W Walii, zachęty w formie praktycznego przygotowania do zawodu nauczyciela kierowane są do absolwentów, aby
zostali nauczycielami określonych przedmiotów (gdzie brak jest nauczycieli) w szkołach średnich W roku referencyjnym, najbardziej
atrakcyjne zachęty odnosiły się do studiowania matematyki, języka walijskiego, fizyki i chemii, jak również języków obcych
i TIK/informatyki. Pomimo podejmowanych środków, w Walii wciąż wzrasta liczba wakatów na stanowiskach nauczycieli, a szkołom
z różnym skutkiem udaje się znaleźć nauczycieli, w zależności od przedmiotu, regionu, szkoły lub stanowiska.
W 2015 roku Czechy opublikowały zmianę Ustawy o pracownikach edukacji, aby nie dopuścić do niedoboru nauczycieli. Dzięki temu
Minister Edukacji, we współpracy ze związkami zawodowymi i wydziałami pedagogiki, zażegnał zagrożenie kryzysem niedoboru
personelu w szkołach w różnych częściach Republiki Czeskiej. Ustawa zawiera szereg środków mających na celu ułatwienie
i otwarcie rekrutacji nauczycieli, także poprzez angażowanie specjalistów posiadających różne kwalifikacje. Kolejnym priorytetem
strategii polityki edukacyjnej Republiki Czeskiej do 2020 r. jest wzrost środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczycieli
i pracowników pozadydaktycznych w sektorze edukacji.

Chociaż niedobór i nadpodaż wydają się być sprzecznymi zjawiskami, to jednak współwystępują one
w kilku krajach ze względu na nierównomierny rozkład nauczycieli poszczególnych przedmiotów
w różnych rejonach geograficznych. Taka sytuacja ma miejsce w Niemczech, Grecji, Hiszpanii,
Włoszech, na Litwie, w Liechtensteinie i Czarnogórze.
Na przykład w Niemczech występuje niedobór nauczycieli na poziomie 27% (rok referencyjny 2013) we wschodnich krajach
związkowych. Ponadto z jednej strony występuje nadmierna podaż nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących w szkołach średnich
drugiego stopnia realizujących ścieżkę akademicką (Gymnasium), natomiast z drugiej istnieje niedobór nauczycieli przedmiotów
zawodowych w średnich szkołach zawodowych drugiego stopnia.
W Grecji występują braki w niektórych obszarach geograficznych, tj. w odległych regionach i na małych wyspach, a jednocześnie
można zaobserwować ogólną nadpodaż nauczycieli z powodu ‘zamrożenia’ rekrutacji pracowników dydaktycznych zatrudnianych na
stałe. Ze względu na kryzys gospodarczy, pomimo tego, że potrzeby w zakresie pracowników dydaktycznych były zgłaszane
i zarejestrowane, władze oświatowe na najwyższym szczeblu nie zatrudniają nauczycieli na czas nieokreślony, lecz zapełniają
wakaty poprzez angażowanie pracowników tymczasowych.
We Włoszech niedawno wprowadzone polityki rozwiązały problemy nadmiernej podaży nauczycieli niektórych przedmiotów
i w niektórych obszarach geograficznych. Specjalny plan rekrutacji został zaimplementowany w roku szkolnym 2015/16 w celu
rozwiązania długotrwałego problemu „list oczekujących” (graduatorie ad esaurimento) wykwalifikowanych nauczycieli. Ponad 85,000
nauczycieli, którzy do tej pory byli zatrudnieni na umowy krótkoterminowe zostało zatrudnionych na stałe. W wyniku przyjęcia dekretu
o kształceniu nauczycieli w kwietniu 2017 r., przyszli nauczyciele szkół średnich posiadający tytuł magistra i 24 punkty zaliczeniowe
w obszarach pedagogicznych będą zobowiązani do przystąpienia do otwartego konkursu, a następnie będą mogli zapisać się na
uniwersytecki kurs specjalizacyjny i wziąć udział w dwuletnich praktykach. Podczas praktyk, będą oni stopniowo realizować zadania
w zakresie nauczania, w tym zastępować nieobecnych nauczycieli, co pozwoli na uniknięcie tworzenia list nauczycieli zatrudnianych
na czas określony. Po upływie trzech lat, jeśli pozytywnie przejdą ocenę, zostaną zatrudnieni na stałe.
Na Litwie również występują pewne niedobory nauczycieli w obszarach wiejskich. Jednak głównym wyzwaniem jest tu nadmierna
podaż nauczycieli. W rezultacie nauczyciele pracują, ale często nie w pełnym wymiarze czasu pracy, a więc za bardzo niską pensję,
co sprawia, że zawód jest mało atrakcyjny dla młodych ludzi i demotywujący dla zatrudnionych pracowników.

W kilku innych krajach (Cypr, Polska, Portugalia, Słowenia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia
Północna), Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Serbia), nie występują niedobory, ale głównym
wyzwaniem jest nadmierna podaż. Na przykład:
Na Cyprze, według najnowszych danych (2016 r.), na 400 dostępnych etatów (zatrudnienie na stałe), było ok. 49 000 kandydatów,
czyli stosunek wynosi 1:122,5. W Portugalii, w 2015 r. stosunek w ogólnokrajowym konkursie dla nauczycieli zatrudnianych na czas
określony (jeden rok) wynosił 1:7.
W Słowenii, zapotrzebowanie na nauczycieli spadło w ostatnich latach ze względu na zmniejszenie liczby ludności, kryzys
gospodarczy i oszczędności. Środkiem mającym na celu przeciwdziałanie nadpodaży nauczycieli jest projekt pt. „Pierwsze
zatrudnienie w edukacji”, który ma na celu wspieranie zatrudnienia młodych nauczycieli lub pedagogów po raz pierwszy
poszukujących pracy. Fundusze przeznaczone na ten cel w 2017 r. wynoszą ok. 1,5 mln EUR.
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Rozdział 1: Planowanie perspektywiczne i główne wyzwania związane z podażą i popytem na nauczycieli

Starzenie się personelu i zatrzymywanie nauczycieli w zawodzie
Ze względu na tendencje demograficzne, 16 krajów ma problemy ze starzeniem się populacji
nauczycieli. Najnowsze dane Eurostatu (6) pokazują, że 36% nauczycieli szkół podstawowych
i średnich w 2015 r. miało 50 lub więcej lat. We Włoszech ponad połowa nauczycieli znajduje się w tej
grupie wiekowej (57%). Również wysoki odsetek starszych nauczycieli odnotowano w Bułgarii (48%),
Estonii i na Litwie (47%), oraz w Niemczech i na Łotwie (45%). Dziewięć procent nauczycieli w UE
było w wieku ponad 60 lat, przy czym najwyższy odsetek pracowników w tej grupie wiekowej
odnotowano we Włoszech (18%) i Estonii (17%).
W Zjednoczonym Królestwie (Irlandia Północna) zarówno starzenie się populacji, jak i nadmierna podaż nauczycieli to dwa
elementy tego samego wyzwania. Średni wiek aktywnych zawodowo nauczycieli rośnie z roku na rok, a odsetek nauczycieli w wieku
poniżej 30 lat maleje. Jednocześnie świeżo wykwalifikowani nauczyciele mają trudności w znalezieniu stałego zatrudnienia.

W niektórych krajach wyzwaniem jest utrzymanie młodszych nauczycieli w zawodzie. Wspólnota
Francuska i Flamandzka Belgii, Bułgaria, Rumunia, Szwecja, Zjednoczone Królestwo (Anglia),
Szwajcaria i Liechtenstein to kraje, w których występuje wysoki odsetek nauczycieli odchodzących
z zawodu, co stanowi dla nich poważne wyzwanie.
W Zjednoczonym Królestwie (Anglia), sporo dyskusji poświęca się temu, że początkujący nauczyciele na ogół odchodzą z zawodu
w ciągu pierwszych pięciu lat po uzyskaniu kwalifikacji. W raporcie zatytułowanym Recruitment and Retention of Teachers
(Rekrutacja i zatrzymanie nauczycieli w zawodzie) opublikowanym w lutym 2017 r. Komisja ds. Edukacji działająca w House of
Commons przedstawiła opinię, że rząd nie zbiera wystarczającej ilości danych nt wskaźników zatrzymania nauczycieli w zawodzie
z podziałem na nauczany przedmiot, region lub ścieżkę prowadzącą do zawodu. Jednakże badanie planów nauczycieli pokazało, że
„większość nauczycieli nie rozważa odejścia z zawodu” (Lynch, S. et al. 2016, s. 2). Tymczasem odsetek nauczycieli rozważających
rezygnację z zawodu znacznie wzrósł w ciągu roku do maja 2016, z poziomu 17 do 23%. Pomimo tego, że mniejszy odsetek od tego
podanego powyżej faktycznie odchodzi z zawodu, to i tak wskaźnik ten wzrósł z 6% w 2011 r. do 8% w 2015 r.

Niedobór kandydatów na studia i odsetek studentów rezygnujących z kierunków
nauczycielskich
Istnieją dwa główne wyzwania dotyczące studentów kierunków przygotowujących do zawodu
nauczyciela: niski poziom zainteresowania takimi studiami i wysoki poziom rezygnacji ze studiów.
W około dziesięciu krajach odnotowano niski poziom zainteresowania kierunkami nauczycielskimi.
W krajach tych, wyzwanie to jest powiązane z innymi, takimi jak ogólny niedobór nauczycieli, starzenie
się populacji nauczycieli i ogólnie niski wskaźnik zatrzymania nauczycieli w zawodzie. Kwestia
zainteresowania studiami jest wyraźnie powiązana z atrakcyjnością zawodu, w tym z perspektywami
rozwoju kariery zawodowej i wysokością wynagrodzenia, poziomem stresu, prestiżem itp. Tylko
w czterech krajach (Dania, Holandia, Szwecja i Norwegia) wspomniano o wysokim wskaźniku
rezygnacji ze studiów prowadzących do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich jako o jednym z
głównych wyzwań.
Podsumowując, interesującym jest fakt, że wiele systemów edukacji staje w obliczu podobnych
wyzwań związanych z podażą i popytem na nauczycieli, bez względu na to, czy realizują one
planowanie perspektywiczne, czy też nie. Finlandia jest jedynym krajem spośród tych, w których
stosowane jest planowanie strategiczne, który faktycznie stwierdza, że nie ma żadnych problemów
w tym zakresie. W innych krajach, planowanie perspektywiczne jest z pewnością sposobem radzenia
sobie z istniejącymi problemami. Z drugiej strony, w krajach, które nie realizują planowania
perspektywicznego wyzwania te mogą być mniej palące. Wydaje się, że taka sytuacja ma miejsce
w przypadku kilku krajów, które wskazują nadpodaż nauczycieli jako główne wyzwanie. Rzeczywiście,
nadmierna podaż może wiązać się z mniejszą koniecznością planowania niż niedobór, choć nadal
pozostaje pytanie o efektywne wykorzystanie zasobów. Z drugiej strony, w niektórych innych krajach,
które nie stosują planowania perspektywicznego, może brakować odpowiednich danych lub analiz,
i z tego powodu mogą one nie być świadome istniejących wyzwań.

6

()

Dane Eurostat/UOE [educ_uoe_perp01] (wrzesień 2017).

31

ROZDZIAŁ 2: POCZĄTKI PRACY ZAWODOWEJ I MOBILNOŚĆ
NAUCZYCIELI
Przejście ze studiów do życia zawodowego wydaje się być kluczowym etapem zarówno dla
nauczycieli, jak i z perspektywy systemu edukacji. W niedawnym komunikacie pt. „Rozwój szkół
i doskonały poziom nauczania warunkiem dobrego startu życiowego” (7), Komisja Europejska
podkreśla, że usprawnienie procesów selekcji i rekrutacji nauczycieli może być pomocne w wyborze
najbardziej odpowiednich kandydatów. Tradycyjnym sposobem na podjęcie pracy w zawodzie
nauczyciela w Europie jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie nauczania. W niektórych krajach
ukończenie studiów prowadzących do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich jest jedynym warunkiem,
aby zostać zakwalifikowanym do procesu rekrutacji. W innych krajach przejście z kształcenia do życia
zawodowego w charakterze wykwalifikowanych nauczycieli wymaga spełnienia dodatkowych
warunków. Co więcej, metody rekrutacji mogą mieć wpływ nie tylko na jakość pracowników
dydaktycznych, ale także mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów w zakresie podaży
i popytu na nauczycieli. Na przykład, scentralizowane mechanizmy selekcji nauczycieli pozwalają na
wysoki stopień kontroli nad podażą nauczycieli, natomiast zdecentralizowana, otwarta rekrutacja
zapewnia bardziej elastyczną reakcję na popyt na nauczycieli. Innym sposobem zwiększenia podaży
jest poszerzenie dostępu do zawodu poprzez zapewnienie alternatywnych ścieżek prowadzących do
uzyskania kwalifikacji nauczycielskich. Mobilność nauczycieli pomiędzy szkołami może również
odgrywać rolę w podaży i dystrybucji nauczycieli w całym systemie.
W rozdziale tym omówiono warunki podejmowania pracy w zawodzie i zbadano kwestię transferu
nauczycieli pomiędzy szkołami. W pierwszym punkcie przedstawiono sposób, w jaki absolwenci
studiów nauczycielskich rozpoczynają życie zawodowe. Skupiono się tu na wymaganiach, jakie
kandydaci muszą spełnić, aby uzyskać pełne kwalifikacje. Alternatywne ścieżki prowadzące do
uzyskania kwalifikacji nauczycielskich omówiono w drugiej części tego rozdziału, zaś w punkcie
trzecim opisano metody rekrutacji i warunki zatrudnienia. W ostatniej części rozdziału przedstawiono
regulacje i procedury dotyczące mobilności nauczycieli pomiędzy szkołami.

2.1.

Wymogi, jakie należy spełnić, aby zostać w pełni wykwalifikowanym nauczycielem

W punkcie tym przedstawiono analizę wymagań, jakie absolwenci studiów muszą spełnić, aby
uzyskać pełne kwalifikacje do nauczania. W niektórych systemach edukacji ukończenie studiów jest
jedynym wymogiem do uzyskania pełnych kwalifikacji. W innych samo ukończenie studiów nie jest
wystarczające i absolwenci muszą spełnić dodatkowe kryteria. Cel, egzekwowanie oraz charakter tych
dodatkowych wymagań są różne w poszczególnych krajach i zależą od sposobu, w jaki zawód
nauczyciela jest zorganizowany. Kryteria kwalifikowalności, takie jak obywatelstwo lub niekaralność
nie zostały tutaj opisane.
Rysunek 2.1 pokazuje, że w prawie połowie systemów edukacji ukończenie studiów jest jedynym
warunkiem do uzyskania pełnych kwalifikacji w zakresie nauczania. W systemach tych dyplom
ukończenia studiów potwierdza nie tylko poziom wykształcenia absolwentów, lecz także poświadcza
ich umiejętności w zakresie nauczania. Innymi słowy, instytucje kształcenia nauczycieli nadają pełne
kwalifikacje nauczycielskie swoim absolwentom.
W 23 innych systemach edukacji, absolwenci kierunków nauczycielskich muszą spełniać dodatkowe
wymogi, aby uzyskać pełne kwalifikacje. Te wymogi to zdanie egzaminu lub potwierdzenie
kompetencji zawodowych.
W sześciu krajach (Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Albania i Turcja), przyszli nauczyciele
muszą zdać egzamin konkursowy. Takie egzaminy mogą być zorganizowane w formie testów
7

( ) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu
Regionów. „Rozwój szkół i doskonały poziom nauczania warunkiem dobrego startu życiowego”, (COM (2017) 248 wersja
ostateczna).
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Rozdział 2: Wejście do zawodu i mobilność nauczycieli

W Niemczech, Chorwacji, Rumunii, Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Byłej Jugosłowiańskiej Republice
Macedonii, Czarnogórze i Serbii, po zakończeniu stażu, początkujący nauczyciele muszą zdać
egzamin zawodowy, który w niektórych krajach nazywany jest egzaminem państwowym lub krajowym.
W Bośni i Hercegowinie oraz Czarnogórze, po zdanym egzaminie zawodowym przyznawana jest
tymczasowa licencja nauczycielska. Egzamin zawodowy zwykle ma na celu ocenę umiejętności
przyszłego nauczyciela i może obejmować część teoretyczną i praktyczną.
W Niemczech, po zakończeniu praktyki przygotowawczej (Vorbereitungsdienst), przyszli nauczyciele muszą zdać egzamin
państwowy, aby uzyskać pełne kwalifikacje.
W Chorwacji, do egzaminu prowadzącego do uzyskania licencji można przystąpić wyłącznie po odbyciu stażu. Ocena praktyki
stanowi część dokumentacji przedkładanej wraz z wnioskiem o przystąpienie do egzaminu. Pięcioosobowa komisja, w której skład
wchodzą eksperci z różnych dziedzin i starszy doradca Agencji Kształcenia i Szkolenia Nauczycieli, ocenia kandydata na podstawie
rozmowy kwalifikacyjnej i pisemnych testów, oraz obserwacji prowadzonej przez niego lekcji.
W Rumunii, aby zostać dopuszczonym do egzaminu państwowego, absolwenci studiów muszą zdobyć wymagane doświadczenie
w pracy dydaktycznej. Ocena umiejętności zawodowych, jakimi kandydat wykazywał się w tym okresie stanowi element egzaminu
konkursowego. Proces oceny do celów certyfikacji nauczycieli obejmuje dwa etapy: egzamin Titularizare i definitivat. Absolwenci
studiów dla nauczycieli najpierw zdobywają doświadczenie zawodowe w ramach okresu próbnego trwającego dwa lata. Na koniec
tego okresu są oni poddawani ocenie w ramach egzaminu definitivat, który koncentruje się na portfolio osiągnięć osobistych
i zawodowych, oraz na działalności zawodowej.
W Słowenii, aby zdać państwowy egzamin zawodowy, kandydaci muszą odbyć praktyki trwające co najmniej 840 godzin (około 10
miesięcy), a następnie co najmniej pięć z prowadzonych przez nich lekcji musi zostać ocenionych jako część realizowanego stażu
(nieobowiązkowo) lub niezależnie od stażu. Egzamin zawodowy jest egzaminem ustnym. Tematy egzaminacyjne ustala Minister
Edukacji.
W Bośni i Hercegowinie, egzamin zawodowy składa się z części praktycznej (przygotowanie i przebieg nauczania jednej lekcji)
i części ogólnej, administracyjnej (obejmującej znajomość przepisów itp.).
W Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, aby uzyskać pełne kwalifikacje, absolwenci studiów muszą pomyślnie odbyć staż
i zdać egzamin zawodowy.
W Czarnogórze, egzamin obejmuje wymóg, aby kandydaci poprowadzili zajęcia przed komisją, a ocenie także podlega ich
znajomość przepisów w dziedzinie edukacji i praw ucznia.
W Serbii, egzamin ocenia umiejętności nauczyciela związane z samodzielną realizacją zadań edukacyjnych.

W Irlandii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie, absolwenci studiów nauczycielskich muszą przejść
proces formalnej rejestracji lub akredytacji. Podczas gdy w Irlandii i Zjednoczonym Królestwie
umiejętności zawodowe i postawy prezentowane przez początkujących nauczycieli są oceniane
w odniesieniu do standardów zawodowych, w Szwecji rejestracja nauczycieli polega na oficjalnym
uznaniu kwalifikacji i dyplomów.
W Irlandii, oprócz posiadania kwalifikacji akademickich, nauczyciele muszą też zostać zarejestrowani przez Teaching Council of
Ireland. Aby to zrobić, początkujący nauczyciele szkół podstawowych muszą ukończyć okres próbny, podczas którego są oceniani
przez władze oświatowe oraz odbyć staż. Początkujący nauczyciele szkół średnich muszą przepracować określony okres czasu po
uzyskaniu kwalifikacji oraz odbyć staż. W ramach alternatywnej ścieżki zwanej Droichead, nauczyciele szkół podstawowych
i średnich mogą ukończyć zintegrowane szkolenie pod opieką doświadczonych nauczycieli w szkole oraz odbyć staż.
W Szwecji, rejestracja nauczycieli ma miejsce po ukończeniu studiów i w jej ramach nauczyciel uzyskuje poświadczenie tego, do
nauczania jakich przedmiotów posiada pełne kwalifikacje. Absolwenci studiów dla nauczycieli zostają zarejestrowani jako
nauczyciele na podstawie wniosku złożonego do Narodowej Agencji ds. Edukacji (Skolverket). Wraz z wnioskiem, nauczyciele
muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje i tytuły zawodowe. Tylko zarejestrowani nauczyciele mogą
oceniać uczniów i zawrzeć stałą umowę o pracę.
W Zjednoczonym Królestwie (Anglia, Walia i Irlandia Północna), oprócz kwalifikacji akademickich, nauczyciele muszą otrzymać
akredytację zawodową i uzyskać status wykwalifikowanego nauczyciela (Qualified Teacher Status - QTS) w Anglii i Walii, lub
akredytację stanowiącą uprawnienie do nauczania w Irlandii Północnej. W każdym przypadku akredytacja polega na ocenie
spełniania norm.
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W Zjednoczonym Królestwie (Szkocja), aby uzyskać kompetencje pn. Standard for Full Registration, początkujący nauczyciele
muszą zdobyć doświadczenie zawodowe w trakcie obowiązkowego okresu próbnego. Takie doświadczenie jest zdobywane zarówno
w ramach programu staży dla nauczycieli (Teacher Induction Scheme) lub elastycznej ścieżki (Flexible Route).

Na Węgrzech, Malcie, w Austrii (Allgemeinbildende Höhere Schulen, AHS) i na Słowacji, pozytywna
ocena na zakończenie stażu prowadzi do pełnej certyfikacji.
Na Węgrzech, po pomyślnym ukończeniu stażu, nauczyciele zostają zarejestrowani jako w pełni wykwalifikowani profesjonaliści.
Na Malcie, przez pierwsze dwa lata pracy, nauczyciele realizują staż i program mentoringu. Po pomyślnym zakończeniu dwuletniego
okresu, nauczyciel otrzymuje certyfikat (Teacher's Warrant) wystawiany przez Radę ds. zawodu nauczyciela.
W Austrii uważa się, że nauczyciele szkół AHS posiadają pełne kwalifikacje, jeśli ukończą odpowiednie studia oraz wykażą się
umiejętnościami zawodowymi podczas obowiązkowego stażu.
Na Słowacji, początkujący nauczyciele muszą odbyć staż w okresie dwóch lat od pierwszego zatrudnienia, aby móc otrzymać
certyfikat potwierdzający posiadanie pełnych kwalifikacji.

W niektórych systemach edukacji, przed uzyskaniem pełnych kwalifikacji, kandydaci na nauczycieli
muszą spełnić inne wymagania, takie jak wykazanie się pewnym poziomem umiejętności językowych
(Litwa i niektóre wspólnoty autonomiczne Hiszpanii (8)) lub uzyskać odpowiednie zaświadczenia, takie
jak karta pływacka i zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy (nauczyciele szkół
podstawowych we Francji).

2.2.

Alternatywne metody uzyskiwania kwalifikacji nauczycielskich

Tradycyjnym sposobem na podjęcie pracy w zawodzie nauczyciela jest uprzednie uzyskanie
kwalifikacji w zakresie nauczania. W kontekście niniejszego raportu, przeprowadzono rozróżnienie
pomiędzy głównymi i alternatywnymi ścieżkami prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji
nauczycielskich. Główne ścieżki, o jakich mowa tutaj, to etapowe i równoległe programy kształcenia
nauczycieli. Programy równoległe to takie, które od samego początku koncentrują się na
przygotowaniu pedagogicznym nauczycieli (pedagogika, metodyka nauczania itp.), oferując
jednocześnie nauczanie przedmiotów akademickich. W modelu etapowym studenci najpierw realizują
studia na określonym kierunku, a następnie przechodzą do przygotowania pedagogicznego,
stanowiącego odrębny, kolejny etap kształcenia. Model etapowy jest zazwyczaj postrzegany jako
bardziej elastyczna ścieżka prowadząca do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich. W niektórych
systemach kształcenie nauczycieli jest realizowane za pomocą tylko jednego modelu, w innych
współistnieją oba modele kształcenia (9).
Oprócz głównego(-ych) modelu(-i) kształcenia nauczycieli, w niektórych systemach edukacji
wprowadzono alternatywne ścieżki prowadzące do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich.
Alternatywne ścieżki, zgodnie z definicją przedstawioną w tym raporcie, są zazwyczaj elastyczne,
głównie realizowane w miejscu pracy i trwają krócej niż główne modele kształcenia nauczycieli. Takie
programy zazwyczaj są skierowane do osób posiadających już doświadczenie zawodowe lub
absolwentów innych kierunków studiów. Zazwyczaj alternatywne ścieżki prowadzące do uzyskania
kwalifikacji nauczycielskich są wprowadzane równolegle do elastycznych metod rekrutacji
w systemach edukacji, w których występują niedobory nauczycieli. Alternatywne programy są również
opracowywane w celu dywersyfikacji zawodu poprzez przyciągnięcie wysokiej jakości absolwentów
i/lub wysoko wykwalifikowanych specjalistów z innych dziedzin.
Rysunek 2.2 pokazuje, że około jedna trzecia europejskich systemów edukacji, oprócz tradycyjnych
programów kształcenia, zapewnia alternatywne ścieżki prowadzące do uzyskania kwalifikacji
nauczycielskich. Chociaż programy alternatywne różnią się między sobą w całej Europie, możliwe jest
rozróżnienie dwóch głównych modeli ich organizacji.
8

( ) Comunidad Valenciana, Galicja, País Vasco, Katalonia, Illes Balears, Comunidad Foral de Navarra.
9

( ) Aby uzyskać więcej informacji na temat kształcenia nauczycieli, patrz European Commission/EACEA/Eurydice, 2013.
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Drugi model alternatywnych ścieżek obejmuje kształcenie w miejscu pracy, co umożliwia uczestnikom
szkolenia pracę w szkole i realizowanie indywidualnego programu kształcenia prowadzącego do
uzyskania kwalifikacji nauczycielskich. Na Łotwie, Litwie, w Holandii i Zjednoczonym Królestwie
(Anglia i Walia) dostępne są programy kształcenia nauczycieli w miejscu pracy jako alternatywa dla
głównej ścieżki kształcenia nauczycieli.
Łotwa i Litwa są członkami sieci Teach for All. Alternatywne programy kształcenia w miejscu pracy prowadzące do uzyskania kwalifikacji
pedagogicznych w tych krajach są realizowane przez organizacje pozarządowe Mission Possible i Centre for School Improvement. Na
Łotwie, organizacja pozarządowa Mission Possible rekrutuje absolwentów uczelni łotewskich i oferuje im pracę nauczyciela w szkołach
na terenie całego kraju. Uczestnicy programu są zobowiązani do pracy dydaktycznej w pełnym wymiarze i nauki w ramach programu
przez okres dwóch lat. Na Litwie, program pn. „Wybierz nauczanie” (Renkuosi mokyti!) jest programem kształcenia w miejscu pracy
skierowanym do młodych absolwentów uczelni i młodych pracowników. Kandydaci muszą posiadać co najmniej tytuł licencjata i mieć nie
więcej niż 35 lat.
W Holandii, program Minor in Education umożliwia studentom studiów licencjackich zdobycie kwalifikacji nauczycielskich drugiego
stopnia (uprawniających do nauczania w klasach 1-3 średnich szkół ogólnokształcących). Program równoległego dostępu do zawodu
nauczyciela zapewnia kolejną opcję dla osób z wyższym wykształceniem, które nie posiadają kwalifikacji nauczycielskich. Nauczyciele
zatrudnieni w ten sposób mogą pracować na podstawie umowy na czas określony wynoszący maksymalnie dwa lata i przez ten czas
jednocześnie odbywać szkolenie potrzebne do uzyskania pełnych kwalifikacji nauczycielskich, a w rezultacie podpisać umowę o pracę
na stałe.
W Zjednoczonym Królestwie (Anglia), programy School Direct (obejmujący wynagrodzenie za pracę) i Teach First zapewniają
absolwentom ścieżkę prowadzącą do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich podczas zatrudnienia w szkole w charakterze
niewykwalifikowanych nauczycieli, którzy otrzymują wynagrodzenie na niższym poziomie niż w pełni wykwalifikowani nauczyciele.
Programy realizowane przez szkoły od dawna były traktowane jako alternatywne ścieżki, a od czasu reform z 2010-2017 r. stopniowo
wchodzą do głównego nurtu kształcenia nauczycieli. Realizowane są również programy na mniejszą skalę:
• Troops to Teachers to program, w ramach którego byli członkowie sił zbrojnych (Royal Navy, the British Army i Royal Air Force) mogą
uzyskać kwalifikacje nauczycielskie. Byli członkowie sił zbrojnych, którzy posiadają tytuł licencjata mogą ubiegać się o uczestnictwo w
tradycyjnych etapowych ścieżkach kształcenia prowadzących do pełnych kwalifikacji (Qualified Teacher Status), korzystając z wolnych
od podatku stypendiów socjalnych lub naukowych. Dostępna jest również ścieżka prowadząca do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich
polegająca na podjęciu płatnego zatrudnienia przez osoby, które nie posiadają kwalifikacji, lecz mają udokumentowane osiągnięcia
akademickie i specjalistyczną wiedzę przedmiotową. Takie programy trwają dwa lata.
• Future Teaching Scholars to 6-letni program kształcenia, w ramach którego dostępne jest stypendium w wysokości 15 000 GBP
i wczesne przygotowanie pedagogiczne. Program skierowany jest do studentów matematyki lub fizyki. Po ukończeniu studiów, absolwenci
będą mieli zapewnione specjalistyczne szkolenia w miejscu pracy oraz dodatkowe wsparcie zawodowe przez okres dwóch lat.
• Researchers in Schools: Maths and Physics Chairs to dwuletnie studia, po ukończeniu których zapewnione jest odpłatne przygotowanie
pedagogiczne dla kandydatów, którzy ukończyli lub kończą studia doktoranckie w dziedzinie fizyki lub matematyki. Program ten ma na
celu umożliwienie pracownikom naukowym utrzymania statusu badacza podczas przygotowania pedagogicznego, ponieważ do 20%
czasu uczestników programu przeznaczane jest na działalność naukową. Uczestnicy programu będą mieć dostęp do stypendium
badawczego przyznanego na okres dwóch lat oraz otrzymają stypendium w pierwszym roku odpłatnego szkolenia i zostaną zatrudnieni
jako Newly Qualified Teachers w drugim roku trwania szkolenia.
W Zjednoczonym Królestwie (w Walii), program Graduate Teacher Programme zapewnia alternatywną ścieżkę prowadzącą do nauczania,
która umożliwia absolwentom podjęcie pracy w charakterze niewykwalifikowanych nauczycieli i realizowanie szkolenia podczas wykonywania
pracy z wynagrodzeninem, które jest niższe niż pensja wykwalifikowanego nauczyciela. Alternatywne ścieżki są również dostępne dla
kandydatów nieposiadających dyplomu ukończenia studiów lub posiadających kwalifikacje na niskim poziomie, którzy mogą zostać
nauczycielami szkół średnich i uczyć określonych priorytetowych przedmiotów. Ścieżka ta prowadzi do uzyskania kwalifikacji pn. Certificate of
Higher Education – Introduction to Secondary Teaching. Roczny kurs dzienny lub dwuletni kurs zaoczny prowadzony przez University of
South Wales przygotowuje studentów do podjęcia dwuletnich studiów licencjackich prowadzących do uzyskania kwalifikacji nauczycieli szkół
średnich w Walii. Po ukończeniu tej ścieżki absolwenci mogą uzyskać status wykwalifikowanego nauczyciela (Qualified Teacher Status)
przedmiotów priorytetowych, tj: matematyki, nauk ścisłych, TIK, projektowania i technologii. W przypadku kursu Certificate of Higher
Education – Introduction to Secondary Teaching nie obowiązują wymogi co do wcześniejszego wykształcenia, jednak na etapie procesu
rekrutacji kandydaci muszą wykazać się odpowiednim poziomem umiejętności czytania i pisania oraz liczenia.

W Estonii, specjaliści z innych dziedzin mogą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne w ramach krajowego
systemu kwalifikacji zawodowych. Świadectwo kwalifikacji zawodowych może uzyskać każda osoba,
która posiada niezbędne kompetencje opisane w standardach kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
Szkolenia nie są obowiązkowe.
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Aby przyciągnąć chętnych do nauczania przedmiotów STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria
i matematyka) i rozwiązać problemy związane z niedoborem nauczycieli w niektórych obszarach,
w Zjednoczonym Królestwie (w Szkocji) utworzono kilka alternatywnych ścieżek prowadzących do
uzyskania kwalifikacji nauczycielskich. Jednak ścieżki te muszą być realizowane przez instytucje
kształcenia nauczycieli działające w ramach uniwersytetu i muszą uzyskać akredytację General
Teaching Council for Scotland. Niektóre z nowych ścieżek obejmują kształcenie nauczycieli
w powiązaniu z rocznym stażem oraz program prowadzący do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich
przez obecnych pracowników władz lokalnych.

2.3.

Metody rekrutacji i warunki zatrudnienia

W punkcie tym omówiono główne metody rekrutacji stosowane w przypadku pierwszego zatrudnienia
na stanowisku nauczyciela oraz warunki zatrudnienia w pełni wykwalifikowanych nauczycieli.
Omawiając warunki zatrudnienia, w punkcie tym skupiono się na formie zatrudnienia nauczycieli oraz
wskazano szczebel/organy odpowiedzialne za zatrudnianie nauczycieli. Przedstawiono tu również
różne typy umów o pracę i zbadano, jakie warunki proponowane są w ramach zatrudnienia na czas
nieokreślony (umowa na stałe w niektórych krajach).

2.3.1.

Główne metody rekrutacji wykwalifikowanych nauczycieli

W Europie funkcjonują trzy główne systemy rekrutacji wykwalifikowanych nauczycieli podejmujących
pierwszą pracę: nabór otwarty, egzamin konkursowy oraz lista kandydatów.
Jak pokazano na rys. 2.3, w niemal trzech czwartych systemów nabór otwarty jest dominującą
metodą, co oznacza, że odpowiedzialność za ogłaszanie wolnych stanowisk, przyjmowanie podań
i wybór najlepszych kandydatów ma charakter zdecentralizowany. W ramach naboru otwartego
proces jest zwykle zarządzany przez szkoły, czasem we współpracy z władzami lokalnymi. Proces
naboru otwartego oznacza brak odgórnego systemu przydzielania nauczycieli do pracy w szkołach:
wakaty są zapełniane przez kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w konkretnej szkole.
Jednakże odpowiedzialność za rekrutację niekoniecznie oznacza, że szkoły mają pełną autonomię
w zakresie przygotowywania tego procesu (ustalanie procedury naboru, kryteria selekcji itd.).
W niektórych systemach edukacji cała procedura może być silnie uregulowana, natomiast w innych
tylko główne aspekty są kontrolowane. Ustawodawstwo i praktyki związane z procesami otwartego
naboru nauczycieli powinny zostać dalej zbadane, aby móc określić stopień autonomii szkoły przy
wyborze najbardziej odpowiednich kandydatów.
W siedmiu systemach edukacji rekrutacja do zawodu nauczyciela opiera się na egzaminie
konkursowym organizowanym przez władze publiczne na szczeblu centralnym, regionalnym lub
lokalnym. Jedynie określona liczba kandydatów, i zazwyczaj w odniesieniu do ograniczonej liczby
stanowisk dydaktycznych w systemie edukacji publicznej, jest zatrudniana na podstawie egzaminu
konkursowego. Zazwyczaj wybrani kandydaci mogą określać swoje preferencje dotyczące
regionów/szkół, w których chcieliby pracować, jednak ostateczna decyzja jest podejmowana przez
władze oświatowe, które przydzielają nauczycieli do konkretnych szkół. W niektórych systemach
edukacji sukces w konkursie jest gwarancją stałego zatrudnienia na stanowisku nauczyciela,
natomiast w innych krajach osoby, które zdały egzamin są umieszczane na liście rezerwowej
w kolejności uzyskanych wyników, a zatrudnienie nie jest gwarantowane.
W Hiszpanii, Francji, Rumunii, Liechtensteinie i Turcji, egzamin konkursowy jest jedyną metodą
rekrutacji nauczycieli. W Grecji i Włoszech, listy kandydatów są wykorzystywane jako uzupełnienie
konkursu. W obu krajach, po zdaniu egzaminu konkursowego, kandydaci z najlepszymi wynikami są
zatrudniani na stałe. Osoby, które pomyślnie zdały egzamin, ale nie zostały zatrudnione są
umieszczane na listach kandydatów.
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Rysunek 2.33: Główne mettody rekrutacji wykwalifikow
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W krajach, w których główną metodą rekrutacji jest egzamin konkursowy i/lub lista kandydatów,
nauczyciele zazwyczaj są zatrudniani do pracy w szkole przez władze oświatowe.
We Włoszech, wszyscy nauczyciele zatrudnieni na stałe są mianowani na konkretne stanowiska przez władze oświatowe. Szkoły
mogą korzystać z list kandydatów tylko po to, aby zapełnić wakaty, na które nie znaleziono kandydatów i mogą tylko oferować
umowy na czas określony.

W Belgii (we Wspólnocie Francuskiej i Niemieckojęzycznej) i Portugalii, zatrudnienie nauczycieli
w szkołach ma różną formę, w zależności od typu szkoły i metody rekrutacji.
We Wspólnocie Francuskiej Belgii, w szkołach publicznych, nauczyciele są przydzielani do szkół przez władze oświatowe na
podstawie listy kandydatów opracowanej dla Wspólnoty Francuskiej. W przypadku prywatnych szkół dotowanych przez rząd,
nauczyciele mogą składać podania do szkół w odpowiedzi na ogłoszenia o pracę, a szkoły mogą rekrutować przyszłych nauczycieli
korzystając z bazy danych nauczycieli „Primoweb".
We Wspólnocie Niemieckojęzycznej Belgii, publiczne szkoły kontaktują się z nauczycielami będącymi na liście kandydatów.
Nauczyciele składają podania bezpośrednio do szkół prywatnych dotowanych przez rząd.
W Portugalii, nauczyciele zrekrutowani na podstawie listy kandydatów są przydzielani do szkół przez władze oświatowe. Osoby,
które brały udział w naborze otwartym mogą zostać zatrudnione przez szkoły na czas określony lub w niepełnym wymiarze czasu
pracy, lub mogą same składać podania bezpośrednio do szkół.

2.3.2

Pracodawcy i status zatrudnienia wykwalifikowanych nauczycieli

Pracodawcy
Za zatrudnianie w pełni wykwalifikowanych nauczycieli mogą być odpowiedzialne centralne lub
lokalne władze oświatowe (gminy, powiaty itd.) lub szkoły. Odpowiedzialność ta może również być
współdzielona przez różne szczeble administracji. Szczebel administracji odpowiedzialny za
zatrudnianie nauczycieli w pewnym stopniu jest skorelowany z metodą rekrutacji i statusem
zatrudnienia (zobacz rys. 2.3 i 2.6).
Wykwalifikowani nauczyciele zatrudniani są przez centralne władze oświatowe w 10 systemach
edukacji. W systemach tych są oni zatrudniani albo na podstawie egzaminu konkursowego (Grecja,
Hiszpania, Francja, Liechtenstein i Turcja) lub list kandydatów (Niemcy, Cypr, Luksemburg, Malta
i Portugalia). We Włoszech, władze oświatowe na najwyższym szczeblu powołują nauczycieli na stałe,
zaś tymczasowe zatrudnienie lub umowy na czas określony są zawierane bezpośrednio ze szkołami.
W 16 systemach edukacji to szkoły ponoszą bezpośrednią i wyłączną odpowiedzialność za
zatrudnianie wykwalifikowanych nauczycieli szkół podstawowych i średnich. We wszystkich tych
systemach, z wyjątkiem Rumunii i Albanii, nauczyciele są rekrutowani w drodze otwartego naboru.
Władze na szczeblu lokalnym zatrudniają wykwalifikowanych nauczycieli w dziewięciu systemach
edukacji (Dania (szkoły podstawowe i średnie pierwszego stopnia), Łotwa, Węgry, Holandia,
Finlandia, Zjednoczone Królestwo (Szkocja), Szwajcaria (szkoły podstawowe i średnie pierwszego
stopnia), Islandia i Norwegia). We wszystkich tych krajach wykwalifikowani nauczyciele zatrudniani są
w drodze otwartego naboru.
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Rysunnek 2.5: Pracod
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ub innych urzędników paaństwowych. Urzędnicy
służby cywilnej są
ą zatrudniani lub mian
nowani na podstawie odrębnych
o
pprzepisów rządzących
r
wykle wiąże ssię z większ
zą stabilnośc
cią zatrudnieenia dzięki za
atrudnieniu
administracją publiiczną, co zw
wodowej przez całe życie
e.
na stałłe i możliwośściom rozwoju kariery zaw
okazuje rys. 2.6,
2 w około
o dwóch trze
ecich systemów edukacji odrębne przzepisy regulu
ują zasady
Jak po
zawiera
ania umów i zatrudnie
enia w sekktorze publicznym. W systemach tych wykw
walifikowani
nauczyyciele mają zwykle
z
status
s urzędników
w służby cywilnej lub urzę
ędników pańsstwowych niebędących
urzędn
nikami służbyy cywilnej. Wykwalifikowa
W
ani nauczycie
ele mogą być zatrudnienni jako urzędn
nicy służby
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cywilnej w 17 systema
ach edukacji. W Niemcze
ech, Grecji, Luksemburg
gu i Portugal ii, tylko nauc
czyciele
zatrudnien
ni na stałe uzyskują
u
mia
anowanie na
a urzędników
w służby cyw
wilnej, a osooby zatrudniione na
czas okre
eślony mają status urzę
ędników pań
ństwowych niebędących
h urzędnikam
mi służby cywilnej.
c
W Austrii, status urzę
ędnika służby
y cywilnej n ie jest już przyznawany
p
, ale w systeemie nadal pracują
ele będący urrzędnikami służby
s
cywiln ej.
nauczycie
Pomimo ttego, że status urzędnik
ka służby cyywilnej najcz
zęściej wystę
ępuje w sysstemach, w których
wykwalifikkowani naucczyciele są wybierani i zatrudniani w drodze egzaminu konkursowego, nie
występuje
e silna kore
elacja pomię
ędzy metod ami naboru a statusem zatrudnieenia. Podczas gdy
w Hiszpan
nii, Francji, Grecji, Liech
htensteinie i Turcji kand
dydaci na na
auczycieli, kttórzy zdali egzamin
e
konkursow
wy są zatrudniani jako urzędnicy służżby cywilnej, we Włoszec
ch i w Rumunnii są zatrudn
niani na
podstawie
e umowy o pracę.
p
Natom
miast na Wę
ęgrzech, w Słowenii
S
i Fin
nlandii, w peełni wykwaliffikowani
nauczycie
ele zatrudnian
ni w drodze otwartego
o
na
aboru uzysku
ują status urz
zędników słuużby cywilnejj.
Rysunek 2.6: Status zattrudnienia wykkwalifikowanycch nauczycielii w szkolnictwie podstawowyym i średnim
ogólnokszztałcącym (ISC
CED 1-3), na podstawie przeepisów centraln
nych, 2016/17

Urzędnikk służby cywilnej
Urzędnikk państwowy nie
ebędący
urzędnikiiem służby cywilnej
Pracown ik zatrudniony na
n
podstawiie umowy podle
egającej
ogólnym przepisom praw
wa pracy

Źródło: Eurydice.
E

Objaśnienia dotyczące poszczególn
nych krajów
Niemcy: Zazzwyczaj w pełn
ni wykwalifikowa
ani nauczyciele
e są mianowani urzędnikami służby
s
cywilnej.. Tylko w trzech krajach
związkowych
h (Berlin, Sakso
onia i Turyngia), są oni zatrudniiani jako urzędn
nicy państwowi niebędący
n
urzęddnikami służby cywilnej.
Hiszpania: S
Status urzędnikó
ów służby cywilnej przedstawio
ony na rysunku odpowiada stattusowi funcionarrios de carrera.
Holandia: N
Nauczyciele w szkołach
s
public
cznych mają sta
atus urzędników służby cywilnej, a osoby ppracujące w dotowanych
szkołach pryywatnych są zattrudnione na po
odstawie ogólnyych przepisów prawa
p
pracy. Niemniej jednak obie kategorie obejmują
porównywaln
ne lub nawet takkie same warun
nki zatrudnienia.. W Holandii um
mowy zbiorowe obejmują
o
cały ssektor edukacji.
Polska: Zaw
wód nauczyciela
a jest regulowa
any na podstaw
wie odrębnych przepisów
p
(Karta Nauczyciela)), które określają zasady
zatrudniania, wynagradzania i zwalniania nauczycieli,
n
jak rrównież ich obo
owiązki i ścieżkę
ę kariery.

W dziewię
ęciu systema
ach edukacji wszyscy wyykwalifikowani nauczycie
ele posiadająą status urzę
ędników
państwow
wych niebędą
ących urzęd
dnikami służżby cywilnejj (Chorwacja, Polska, Słowacja, Albania,
A
Bośnia i Hercegowiina, Szwajc
caria, Była Jugosłowia
ańska Repu
ublika Maceedonii, Czarnogóra
a).
i Norwegia
W 17 systemach edukacji wszysc
cy wykwalifikkowani nauc
czyciele są zatrudniani
z
nna podstawie
e umów
m prawa pra cy. We wszy
ystkich tych systemach, z wyjątkiem
m Włoch
podlegająccych ogólnym przepisom
i Rumunii, nauczyciele
e są rekrutow
wani w drodzze otwartego naboru.
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2.3.3

Rodzaje um
mów o pracę zawieranych
z
z wykwalifiko
owanymi nau
uczycielami

Rodzajj umowy, na
a podstawie której zatrud
dniani są w pełni wykwa
alifikowani naauczyciele je
est częścią
porozu
umienia pom
między praco
odawcą a p
pracownikiem
m. Umowa może zawi erać różne elementy.
W konttekście ninie
ejszego rapo
ortu dokonan
no rozróżnien
nia pomiędzy
y „umowami na czas nie
eokreślony”
a „umo
owami na czzas określon
ny". Umowy na czas nie
eokreślony są otwarte, tzzn. nie zawa
arto ich na
konkre
etny okres czzasu. Mogą one
o zostać ro
ozwiązane przez pracownika za wypoowiedzeniem
m lub przez
pracod
dawcę, w ko
onkretnych, zwykle
z
bardzzo ograniczo
onych warun
nkach. Umow
wa na czas określony
wygasa
a z upływem
m okresu usta
alonego w um
mowie - jej przedłużenie
p
nie jest gwaarantowane. Umowy na
czas nieokreślony częściej
c
wiąż
żą się z więkkszym bezpie
eczeństwem
m zatrudnieniaa, podczas gdy
g umowy
o
mniej
m
stabilne
e warunki zattrudnienia.
na czas określony oznaczają
uczycielami, w
według statusu
u
Rysunnek 2.7: Rodzaaje umów o praacę zawieranycch z wykwalifikowanymi nau
zatruddnienia, w szko
olnictwie podsstawowym i śreednim ogólnokształcącym (IISCED 1-3), naa podstawie prrzepisów
centraalnych, 2016/177

Urzędnik służżby cywilnej
dnik państwowyy niebędący
Urzęd
urrzędnikiem służżby cywilnej
Pracownik zatrrudniony na
podsttawie umowy po
odlegającej
ogólnyym przepisom prawa
p
pracy
Eurydice.
Źródło: E
Umowa na czas nie
eokreślony

Umowa na cz
zas określony

Rysune
ek 2.7 poka
azuje, że wszystkie
w
syystemy eduk
kacji oferują wykwalifikoowanym nau
uczycielom
możliw
wości zawierrania umów
w na czas nieokreślon
ny. Umowy na czas ookreślony są również
powsze
echnie stoso
owane, aby zapełnić tyymczasowe wakaty, zattrudnić praccowników do
o realizacji
projekttów, zastąpićć nieobecnyc
ch nauczycie
eli lub zatrudn
nić nauczycie
eli na okres ppróbny/staż.
W Gre
ecji i Luksem
mburgu tylko
o nauczycie
ele mający status
s
urzęd
dników służbby cywilnej mogą być
zatrudn
nieni na czass nieokreślon
ny.
W niektórych systtemach edukacji, na po
oczątku kariery zawodo
owej, wykwaalifikowani nauczyciele
n
niani są na podstawie umowy o pra
acę na czas określony. Aby
A móc zaw
wrzeć umow
wę na czas
zatrudn
nieokre
eślony, zazw
wyczaj są oni zobowiązzani spełnić określone warunki;
w
najcczęściej obe
ejmują one
pomyślne zakończe
enie okresu próbnego lub
d
krajac
ch bierze się pod uwagę staż
s
pracy.
b stażu. W dwóch
gii (we Wspó
ólnocie Fran
ncuskiej), um
mowy na cza
as nieokreślo
ony są zawieerane z nauc
czycielami,
W Belg
którzy przepracowa
ali 600-700 dni i obejmu
ują etat, nattomiast w Au
ustrii umowaa na stałe musi
m
zostać
alnie pięciu lat aktywnoś
ści zawodow
wej nauczycciela. W Polsce rodzaj
zawartta po upływiie maksyma
p
ze
e stopniem a
awansu zawo
odowego.
umowyy jest ściśle powiązany
WP
Polsce wszyscy wykwalifikowani nauczyciele są zatrudniani na podstawie
p
przepisów Karty Naucz
czyciela. „Nauczyyciele stażyści”
(pieerwszy stopień aw
wansu zawodow
wego) są zawsze zatrudniani na podstawie
p
umow
wy na czas okreśślony. „Nauczycieele kontraktowi
(druugi stopień awansu zawodowego)) mogą zostać zaatrudnieni na poddstawie umowy na czas określonyy lub nieokreślony. Nauczyciele
na ddwóch górnych stopniach
s
awansuu zawodowego („„Nauczyciel miannowany” i „Nauczzyciel dyplomowaany”) zawsze są zatrudniani na
poddstawie umów naa czas nieokreślony.

W kra
ajach, gdzie
e w pełni wykwalifikow
wani nauczy
yciele są zatrudniani
z
na podstaw
wie umów
podlegających ogó
ólnym przepisom prawa pracy, przep
pisy te mogą
ą określać syytuacje, w ja
akich mogą
owy na czas
s określony i maksymalny czas trwan
nia tych umóów. W Holan
ndii, ogólne
być zawierane umo
a czas nieo
określony są
ą uzgadnian
ne w ramacch układu zbiorowego
z
warunkki zawierania umów na
dotyczą
ącego wyna
agrodzeń, kttóry stanowii podstawę dla warunkó
ów umownyych określan
nych przez
szkoły..
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2.4.

Trransfer nau
uczycieli między
m
szko
ołami

W punkcie
e tym omów
wiono transfe
ery nauczyciieli między szkołami.
s
W niniejszym raporcie mo
obilność
nauczycie
eli odnosi się
ę do wszelkic
ch transferów
w, jakie mają
ą miejsce od czasu pierw
wszego zatru
udnienia
w szkole, w tym również przenos
siny do inne
ej szkoły w ramach lub pomiędzy rrejonami szk
kolnymi.
any miejsca zatrudnienia
a zainicjowane przez na
auczycieli, jaak również trransfery
Uwzględniono tu zmia
wy władz ośświatowych. Mowa tu o mobilnośc
ciach na poc
czątku karieery zawodow
wej, jak
z inicjatyw
i transfera
ach bardziejj doświadczonych naucczycieli. Mob
bilność nauc
czycieli poleggająca na odejściu
o
przez nich
h z zawodu,, zatrudnienie nauczycie
eli na zastęp
pstwo i zatru
udnienie now
wych nauczy
ycieli na
krótki okre
es przed zatrrudnieniem ic
ch na stałe n
nie zostały tu uwzględnione.
Na wstępie omówiono
o przepisy do
otyczące mob
bilności nauc
czycieli. Podd
dano tu anal izie kraje, w których
ą takie przep
pisy oraz po
oziomy wład
dz odpowied
dzialnych za ich sformułłowanie. Na
astępnie
występują
wzięto pod uwagę szcczegółowe procedury
p
ip
praktyki zwią
ązane z mob
bilnością nauuczycieli. Na
a koniec
no różne pow
wody, dla kttórych nauczzyciele chcą zmienić mie
ejsce zatrudnnienia lub dllaczego
wymienion
władze ośświatowe lub szkoły mogą
ą decydowaćć o ich przen
niesieniu.

2.4.1.

Prrzepisy regulujące mobiln
ność nauczyccieli między szkołami

W ponad
d połowie europejskich
e
systemów edukacji nie obowiązu
ują rozporząądzenia w sprawie
s
publikowano przepisy w sprawie moobilności nau
uczycieli
mobilnoścci nauczycielli. W drugiej połowie op
między szzkołami. Taka
a sytuacja ma
m na ogół m
miejsce w kra
ajach na połu
udniu i zachoodzie Europy, a nie
na północyy lub wschod
dzie.
Rysunek 2.8: Władze od
dpowiedzialne za transfer naauczycieli międ
dzy szkołami, wg przepisów
w prawnych,
w szkolnictwie podstaw
wowym i średn
nim ogólnokszttałcącym (ISCED 1-3), 2016/1
17

Władze nna szczeblu cen
ntralnym
decydująą o mobilności
nauczyci eli
Władze nna szczeblu loka
alnym
decydująą o mobilności
nauczyci eli
Brak przeepisów w spraw
wie
mobilnośści nauczycieli

E
Źródło: Eurydice.

Objaśnienia dotyczące poszczególn
nych krajów
Niemcy: W p
poszczególnych
h krajach związk
kowych obowiązzują różne przepisy.
Irlandia: Przzepisy w sprawie mobilności na
auczycieli regulu
ują zagadnienia
a transferu nadw
wyżki nauczycieeli lub tych zatru
udnionych
na podstawie
e umów na czass nieokreślony.
Polska: Mobilność nauczyycieli jest uregu
ulowana w Karccie Nauczyciela
a. Jednakże przepisy dotycząące transferu na
auczycieli
ość pozostaje w gestii uznania
a i zgody obu zzainteresowany
ych stron.
zostały zniessione w styczniu 2018 r. W praktyce mobilno
Zarówno nau
uczyciele, jak i szkoły
s
(organ za
arządzający szkkołami) mogą za
ainicjować przen
niesienie.
Słowenia: M
Mobilność nauczzycieli jest uregu
ulowana tylko w wyjątkowych przypadkach
p
(reorganizacja szkkół).
Zjednoczon
ne Królestwo (SCT):
(
Mobilno
ość nauczycieli nie jest regulo
owana przepisa
ami. Nauczycieele są zatrudnia
ani przez
władze lokallne i mogą skła
adać podania o zatrudnienie na
a wakujących stanowiskach.
s
Są
S oni zatrudniaani w ramach mobilnych
m
grup zaszere
egowania, co za
apewnia władzo
om lokalnym, w razie potrzeby, elastyczność co
o do ich przemieeszczania.
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We wsszystkich krajjach, z wyjątkiem dwóch,, przepisy wy
ydają władze
e na najwyżsszym szczebllu.
WA
Albanii przepisy w sprawie mobilności nauczycielli przeważnie wydają władze na szczeblu
s
lokalnym
m (regionalne kuratoria oświaty
i dyyrektorzy szkół).
Poddobnie w Byłej Jugosłowiańskiej Republice M
Macedonii, za mobilność
m
nauczzycieli są odpow
wiedzialne władzee na szczeblu
lokaalnym. Wszystkiee publiczne szkooły podstawowe w głównym nurccie edukacji są pod
p nadzorem ggmin. Szkoły średdnie w Skopje
poddlegają Urzędowi Miasta Skopje, natomiast
n
szkoły średnie w innychh miastach podle
egają danemu urzzędowi gminy lubb miasta.

We w
wszystkich systemach
s
edukacji wyymagany je
est pewien stopień m
mobilności nauczycieli.
n
Nauczyyciele mogą chcieć zmie
enić miejsce pracy z pow
wodów osobis
stych, rodzinnnych lub ze
e względów
zawodo
owych. Nato
omiast władze oświatowe
e muszą zape
ewnić równo
omierny rozkłład nauczyciieli oraz to,
że wszzystkie stano
owiska są obs
sadzone, a ttakże zarząd
dzać reorganizacją i zamkknięciami szkół. Szkoły
mają w
wkład w te
en proces poprzez mo
onitorowanie
e i powiada
amianie właadz o waka
atach oraz
równow
ważenie obcciążenia pers
sonelu pracą
ą. Obowiązu
ujące proced
dury różnią się w poszc
czególnych
krajach
h i są zazwycczaj powiąza
ane z obowią
ązującym sys
stemem rekru
utacji i zatruddnienia.
Rysunnek 2.9: Przepiisy regulujące transfery nauuczycieli międzzy szkołami
w szkoolnictwie podsstawowym i śrrednim ogólnookształcącym (ISCED 1-3), 20
016/17

Naauczyciele skład
dają podania
o ppracę bezpośred
dnio do
szkkół w odpowiedzi na
ogłłoszenie o woln
nych
mieejscach pracy (A
A)
Naauczyciele wnios
skują do
właadz oświatowyc
ch o
przzeniesienie (B)
Zaarówno A i B
Braak przepisów w sprawie
moobilności nauczy
ycieli
Auutonomia na poz
ziomie
lokkalnym
Źród
dło: Eurydice.

W pona
ad połowie krajów
k
europe
ejskich nauczzyciele składa
ają podania o pracę w oddpowiedzi na
a ogłaszane
wakatyy (27 system
mów edukac
cji). Geografficznie rzecz
z ujmując, system
s
ten jjest rozpowszechniony
w Euro
opie północnej i wschodn
niej, i towarzzyszy naboro
owi otwartem
mu. W większzości z tych krajów nie
obowią
ązują przepissy w sprawie
e mobilności nauczycieli. W drugiej połowie krajóów nauczyciele muszą
składaćć podania o transfer do włładz oświatow
wych. Taka sytuacja
s
ma często
c
miejscee w Europie zachodniej,
z
środkow
wej i południo
owej. Sposob
by postępowa
ania są różne
e w poszczegó
ólnych system
mach edukac
cji.
W kilku
u krajach na
auczyciele mogą
m
zarówn
no składać podania
p
o pracę
p
w odpoowiedzi na ogłoszenia
o pracę
ę lub mogą zwracać
z
się do władz ośświatowych z prośbą o trransfer. Różżne procedurry wynikają
z różnyych rodzajów
w mobilności i/lub różnycch przepisów
w (Wspólnota
a Niemieckojjęzyczna Belgii, Polska
i Serbia
a). Na przykłład:
WS
Serbii, jeśli w koonkretnej szkole występuje waka t, władze na szcczeblu lokalnym i szkoły sprawdzzają listę pracow
wników, których
usłuugi są całkowiciee lub częściowo niepotrzebne
n
w bbieżącym roku szzkolnym i zapraszzają nauczycieli z tej listy do poddjęcia pracy na
wolnym stanowiskuu. Szkoła może również ogłosićć wakat w pubblikacji Krajowej Agencji Zatrudnnienia, jeśli na liście nie ma
odppowiednich kanddydatów. Równieeż nauczyciele mogą inicjowaćć przenosiny do innej szkoły, jjeżeli brak jest odpowiednich
kanndydatów na liściee pracowników i pod warunkiem, że obie szkoły wyrażą
w
na to zgod
dę.

47

Kariera zawodowa nauczycieli w Europie: początki pracy zawodowej, awans i system wsparcia

W krajach, gdzie mobilność nauczycieli nie jest uregulowana, poza podaniami składanymi
w odpowiedzi na ogłoszenia o pracę, nauczyciele mogą również zwracać się do władz oświatowych
o transfer w szczególnych okolicznościach, takich jak reorganizacja szkoły (Litwa, Węgry, Finlandia,
Bośnia i Hercegowina oraz Liechtenstein).

2.4.2.

Charakterystyka procesów mobilności nauczycieli

Praktyki związane z mobilnością są różne w całej Europie. Niektóre z nich zostały przedstawione w tym
punkcie i zilustrowane przykładami z poszczególnych krajów. Jednak nie przedstawiają one pełnego
obrazu sytuacji. Co więcej, niezbędne są dalsze badania, aby lepiej zrozumieć, które systemy edukacji
wykorzystują krajowe konkursy do zarządzania mobilnością nauczycieli i w jaki sposób są one
prowadzone, oraz określić liczbę krajów, w których stosowany jest system punktowy, na podstawie
którego władze prowadzą ranking wniosków o przeniesienie lub inne procedury ułatwiające mobilność.
Niektóre kraje zarządzają transferami za pomocą krajowych konkursów.
W Hiszpanii konkurs transferowy (concurso de traslados), organizowany raz na dwa lata, jest najczęściej stosowanym przez nauczycieli
sposobem na zmianę miejsca zatrudnienia. Urzędnicy służby cywilnej mogą składać wnioski o przeniesienie z powodów osobistych lub
zawodowych. Jednego roku konkurs jest organizowany przez władze centralne w każdej ze wspólnot autonomicznych, które ogłaszają
wakaty dostępne na ich terytorium. W kolejnym roku władze państwowe ogłaszają wolne miejsca pracy na terenie całego kraju.
W Portugalii krajowy konkurs w ramach procesu transferu nauczycieli zatrudnionych na stałe jest organizowany raz na cztery lata.
Jednak nauczyciele mianowani, którzy nie zostali zatrudnieni, mogą składać podania o pracę co roku.
W Albanii, gdzie mobilność nauczycieli jest przeważnie uregulowana na szczeblu lokalnym, nauczyciele mogą być także powoływani
w drodze egzaminów państwowych. W takim przypadku osoby, które zdały egzamin są powoływane na stanowisko na podstawie ich
osobistych preferencji.

Podobnie transferami można również zarządzać za pomocą systemu punktowego. Nauczyciele mogą
zwiększyć swoje szanse na wybór preferowanego stanowiska dzięki zebranym punktom.
We Francji mobilność może mieć miejsce pomiędzy lub w ramach académies - głównych okręgów administracyjnych wyznaczonych
przez Ministerstwo Edukacji. W tym drugim przypadku, każdego roku potrzeby każdego okręgu są zaspokajane na podstawie podań
o pracę składanych przez nowych i pracujących nauczycieli. Takie podejście ma na celu zatrudnienie nauczycieli w szkołach, gdzie
są oni potrzebni, przy jednoczesnym uwzględnieniu ich osobistych preferencji. W przypadku każdego wniosku o mobilność w ramach
académies, nauczyciele szkół średnich I i II stopnia mogą wymienić nawet do 20 szkół, w których chcieliby pracować i ustalany jest
ranking na podstawie zebranych przez nich punktów. Punktacja daje przewagę wnioskom o transfer związanym z względami
rodzinnymi, złożonym przez nauczycieli z niepełnosprawnością oraz wnioskom nauczycieli mających specjalizację w niektórych
obszarach priorytetowych. Te i inne kryteria pozwalają na ustalenie rankingów wniosków.
Na Cyprze nauczycieli obowiązuje system punktowy, w ramach którego otrzymują punkty za (a) wysługę lat, (b) typy szkół, w których
pracowali oraz (c) odległość szkoły od miejsca zamieszkania. Na koniec każdego roku szkolnego, władze na szczeblu centralnym, jak
również na szczeblu lokalnym, korzystają z listy, aby ustalić, gdzie każdy kandydat zostanie zatrudniony w kolejnym roku szkolnym.
Nauczyciele znajdujący się na tej liście, którzy uzyskali najwięcej punktów, mają szansę na zatrudnienie w wybranej przez siebie szkole.
W Belgii (we Wspólnocie Francuskiej) takie podejście ma zastosowanie w konkretnym przypadku. Nauczyciele pracujący
w szkołach, do których uczęszcza większy odsetek uczniów z defaworyzowanych środowisk, obliczany na podstawie wskaźnika
społeczno-ekonomicznego, w których dostępne są dodatkowe zasoby finansowe i ludzkie, mają prawo wnioskować o przeniesienie
do innej szkoły zgodnej z ich wyborem (po 10 latach).

W dwóch krajach wprowadzono szczególne procedury, aby ułatwić mobilność między regionami.
W 2015 r. ministerstwa edukacji trzech wspólnot Belgii postanowiły uruchomić platformę online w celu ułatwienia i promowania
mobilności nauczycieli między wspólnotami. Głównym celem tego działania jest zapewnienie możliwości, by języki obce lub inne
przedmioty uwzględnione w programie były nauczane w języku obcym przez nauczycieli, którzy są rodzimymi użytkownikami języka.
W Niemczech nauczyciele posiadający status urzędników służby cywilnej, którzy chcą pracować w innym kraju związkowym muszą
otrzymać zgodę Ministerstwa Edukacji i Kultury odpowiedzialnego za szkołę, w której pracują oraz zgodę analogicznego ministerstwa
w kraju związkowym, do którego chcieliby się przenieść. W ramach porozumienia zawartego w maju 2001 r., Stała Konferencja
Ministrów Edukacji i Kultury krajów związkowych ustanowiła dwie procedury dotyczące transferów nauczycieli między landami.
Porozumienie to ma na celu, między innymi, zwiększenie mobilności nauczycieli w Niemczech. Głównym, lecz nie wyłącznym celem
jest nierozdzielanie rodzin.
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Przepisy dotyczące mobilności mogą mieć różne zastosowanie do poszczególnych typów szkół.
W Belgii (we Wspólnocie Francuskiej), na przykład, choć nauczyciele z łatwością mogą przenosić się z jednej szkoły publicznej
(zależnej bezpośrednio od ministerstwa Wspólnoty Francuskiej) do innej i utrzymać posiadany status, to ci pracujący w szkołach
dotowanych mają duże trudności ze zmianą miejsca zatrudnienia bez utraty posiadanego statusu i wysługi lat.

Czasami programy wymiany umożliwiają nauczycielom tymczasowe przenosiny między szkołami.
W Belgii (we Wspólnocie Niemieckojęzycznej), mianowani nauczyciele mogą zamieniać się stanowiskami. Dwoje nauczycieli
wnioskujących o zamianę musi być zatrudnionych przez ten sam organ nadzorujący szkoły i muszą pracować na tym samym
stanowisku. Wymiana jest najpierw tymczasowa i trwa 12 miesięcy, ale po upływie tego okresu może mieć charakter stały, ponieważ
nauczyciele mogą ponownie składać wnioski tak często, jak sobie życzą.
W Irlandii system został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić nauczycielom szkół podstawowych tymczasowe wymiany w
celach edukacyjnych. Minimalny czas trwania wymiany wynosi jeden rok, a maksymalny pięć lat. To nauczyciele muszą znaleźć
kolegów, z którymi chcieliby się zamienić stanowiskami.

W przypadkach, gdzie nie obowiązują przepisy w sprawie mobilności nauczycieli, stosowane praktyki
są zróżnicowane. Zależy to zarówno od tego, kto zarządza szkołami (władze na szczeblu lokalnym lub
centralnym) oraz od statusu zatrudnienia nauczycieli. Na przykład:
W Republice Czeskiej władze na szczeblu lokalnym, które są organami prowadzącymi dla większości szkół, są odpowiedzialne za
przepisy związane z reorganizacją, łączeniem, zamykaniem lub otwieraniem nowych szkół. Może to oznaczać, że są one zmuszone
przenosić nauczycieli między szkołami.
W Zjednoczonym Królestwie (w Anglii, Walii i Irlandii Północnej) nauczyciele nie są urzędnikami służby cywilnej i są zatrudniani
przez poszczególne szkoły. Nauczyciele mają swobodę decydowania o tym, czy chcą przenieść się do innej szkoły i składają
podania o pracę w odpowiedzi na ogłoszenie o wolnym stanowisku, a następnie są zatrudniani w drodze otwartego konkursu.
W Anglii, fundacje zarządzające szkołami (ang. multi-academy trusts (MAT)) coraz silniej dominują sektor edukacji. Jak nazwa
wskazuje, fundacje te zarządzają kilkoma szkołami (ich wielkość jest mocno zróżnicowana). Fundacje te są pracodawcami dla
wszystkich pracowników zarządzanych przez nie szkół i mogą przenosić nauczycieli i kadrę kierowniczą do szkół, w których są oni
najbardziej potrzebni. Wyniki badań (Worth, J., 2017) pokazują, że liczba transferów pracowników pomiędzy szkołami zarządzanymi
przez jedną fundację (MAT) jest ponad dziesięć razy wyższa niż liczba transferów, jakich należałoby się spodziewać między
dowolnymi dwoma szkołami, które nie podlegają tej samej fundacji, a znajdują się w tej samej odległości geograficznej.
W Liechtensteinie nauczyciele mogą podejmować inicjatywę i wyrażać swoją wolę zmiany miejsca zatrudnienia. Dyrektorzy szkół mogą
inicjować transfery aby zapewnić, że zespoły zatrudnianych przez nich pracowników mają odpowiedni skład lub aby rozwiązać problemy
związane z wakatami. Władze na szczeblu centralnym mogą podjąć takie działania w wyniku przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej,
raportów wizytatorów, dostępnych wakatów lub w wyniku długoterminowego planowania zatrudnienia nauczycieli w szkołach.

2.4.3.

Powody mobilności nauczycieli

Na ogół, nauczyciele wnioskują o transfer ze względów zawodowych i osobistych (np. aby pracować
bliżej miejsca zamieszkania lub rodziny, lub w celach awansu zawodowego itp.). Zgodnie z informacjami
udzielonymi przez uczestniczące kraje, najczęstsze powody, dla których nauczyciele wnioskują
o przeniesienie nie są związane z pracą, a raczej wynikają ze względów osobistych lub rodzinnych.
Innym powodem może być potrzeba zmiany środowiska szkolnego. Nauczyciele mogą również
wnioskować o przeniesienie ze względów zdrowotnych, jak na przykład w Grecji, gdzie można złożyć
formalny wniosek z określeniem dolegliwości zdrowotnej jako przyczyny. W Portugalii nauczyciele
mający problemy zdrowotne mogą złożyć wniosek o przeniesienie bez podania powodów formalnych.
Z punktu widzenia systemu edukacji, konieczność organizowania transferów nauczycieli może wynikać
z kilku powodów. Z czterech możliwych powodów cytowanych w niniejszej analizie, najczęściej
spotykanym jest reorganizacja szkoły, o czym wspomina połowa badanych krajów. „Zapewnienie
równomiernego rozkładu nauczycieli" i „rozwiązywanie problemów związanych z wydajnością
nauczycieli lub osobistych” znajdują się ex aequo na drugim miejscu. W wielu krajach, dowolny z trzech
powyższych powodów może prowadzić do transferu nauczycieli. Tylko siedem systemów edukacji
wspomina o tym, że nauczyciele mogą zostać przeniesieni w celu zaspokojenia potrzeb szkół, w których
kształcą się dzieci z defaworyzowanych środowisk lub mające niski poziom osiągnięć. Spośród nich,
Austria wyraźnie stwierdza, że transfery z tego powodu mają miejsce wyłącznie za zgodą nauczyciela.
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Na koniec, możliwość przeniesienia nauczycieli bez ich zgody występuje w dwóch krajach (tylko
Niemcy i Austria), ale nawet tam takie działanie jest dozwolone tylko w szczególnych okolicznościach.
W Niemczech możliwe jest przeniesienie nauczycieli bez ich zgody tylko w przypadku, gdy szkoła docelowa podlega temu samemu
organowi prowadzącemu co szkoła, w której pracują, a przeniesienie ma miejsce na równoległe stanowisko z takim samym
poziomem wynagrodzenia podstawowego. Takie działanie musi zostać dobrze uzasadnione względami zawodowymi, np.
połączeniem szkół lub zmniejszeniem liczby etatów nauczycieli ze względu na obniżenie liczby uczniów. Inne powody wiążą się
bezpośrednio z nauczycielem, np. może zostać podjęta decyzja, że nauczyciel posiada kwalifikacje do realizacji innych obowiązków.
Transfer jest brany pod uwagę tylko w przypadku, gdy jest to jedyny sposób aby zapewnić, że nauczyciel realizuje obowiązki zgodnie
z zajmowanym stanowiskiem. Zakres obowiązków urzędników służby cywilnej względem pracodawcy oznacza, że nauczyciel musi
wyrazić zgodę na przeniesienie, nawet jeśli nie jest ono zgodne z wolą nauczyciela. Natomiast organ prowadzący szkołę jest
zobowiązany uwzględnić wszystkie istotne okoliczności związane z osobą nauczyciela, które mogą wpłynąć na to, że przeniesienie
okaże się nieuzasadnione (np. zaawansowany wiek lub zły stan zdrowia).
W Austrii, jeśli nauczyciel zostanie przeniesiony bez jego/jej zgody, obowiązują ograniczenia w zakresie czasu pracy na takim
stanowisku. Przeniesienie z urzędu (czyli bez zgody nauczyciela) jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieją ważne powody ku temu.
Nauczyciel może zgłosić sprzeciw wobec przeniesienia i złożyć odwołanie od decyzji o przeniesieniu i/lub podjąć kroki prawne.

Z drugiej strony, bardzo niewiele krajów (Cypr, Austria, Albania i Liechtenstein) wspomina o zachętach
wspierających transfery nauczycieli między szkołami. Jako że mobilność nauczycieli ma głównie
miejsce z inicjatywy samych nauczycieli i jest spowodowana względami osobistymi i/lub zawodowymi,
wydaje się, że władze oświatowe i szkoły rzadko stosują zachęty, aby promować mobilność.
W Austrii nauczyciele, którzy zdobyli dodatkowe kwalifikacje mogą zostać przeniesieni do szkoły, w której mogą wykonywać bardziej
specjalistyczne obowiązki, a co za tym idzie, uzyskać lepsze warunki pracy. Podobnie Albania wspomina, że mobilność zapewnia
nauczycielom możliwości zdobycia nowych doświadczeń i zwiększa ich szanse na osiągnięcie celów zawodowych.
W Liechtensteinie zachęty związane są z nakładem pracy i możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.
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ROZDZIAŁ 3: STAŻE, ROZWÓJ ZAWODOWY I WSPARCIE DLA
NAUCZYCIELI
Wysoka jakość nauczania jest w dużej mierze uwarunkowana tym, co nauczyciele wiedzą i potrafią.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas okresu kształcenia są tu zaledwie punktem wyjścia, natomiast
programy staży i mentoringu na wczesnych etapach kariery zawodowej pozwalają nauczycielom
rozwijać umiejętności zawodowe i budować owocne więzi w środowisku szkolnym. Doskonalenie
zawodowe nauczycieli daje im możliwość podnoszenia kompetencji i dostosowywania ich do szybko
zmieniającego się otoczenia. Wsparcie ze strony kolegów i specjalistów w zawodzie może również
pomagać im w rozwiązywaniu złożonych problemów i w lepszym wykonywaniu wymagających zadań.
W komunikacie zat. Rozwój szkół i doskonały poziom nauczania warunkiem dobrego startu
życiowego, Komisja Europejska kładzie nacisk na znaczenie kształcenia nauczycieli dla jakości
nauczania, podkreślając rolę, jaką może odegrać praca zespołowa i rozwój zawodowy przez całą
karierę (10). Komisja podkreśla również, że doskonalenie zawodowe nauczycieli powinno być
dostępne, przystępne cenowo i mieć odpowiedni charakter, a także zwraca uwagę na pozytywny efekt
zaangażowania szkół i nauczycieli w określanie polityki doskonalenia zawodowego. Podkreśla
ponadto potrzebę zapewniania nauczycielom specjalnego wsparcia, zwłaszcza na początkowym
etapie kariery.
Wszystkie te kwestie zostały omówione w niniejszym rozdziale, który podzielony jest na trzy części.
Pierwsza część skupia się na wsparciu dostępnym dla początkujących nauczycieli w ramach
programów staży i – w ujęciu bardziej ogólnym – na mentoringu. W części drugiej poddano analizie
status doskonalenia zawodowego nauczycieli w krajach europejskich, natomiast trzecia dotyczy
innych rodzajów wsparcia dostępnego dla nauczycieli podczas całej kariery zawodowej.

3.1.

Staże i mentoring

3.1.1.

Staże

W komunikacie Komisji Europejskiej z 2017 r. w sprawie rozwoju szkół i doskonałego poziomu
nauczania podkreśla się znaczenie zapewnienia nauczycielom specjalnego wsparcia na wczesnym
etapie kariery zawodowej. Jak stwierdzono w odniesieniu do staży w podręczniku Komisji Europejskiej
dla polityków oświatowych, „moment, w którym nowo wykształceni nauczyciele przechodzą z etapu
kształcenia do życia zawodowego postrzegany jest jako kluczowy dla ich dalszego zaangażowania
i rozwoju zawodowego, oraz dla zmniejszania liczby nauczycieli odchodzących z zawodu” (European
Commission, 2010, s. 9).
Staż w rozumieniu niniejszego dokumentu stanowi zorganizowany etap wsparcia dla początkujących
lub przyszłych nauczycieli. W trakcie jego trwania wykonują oni w całości lub części zadania należące
do doświadczonych nauczycieli i otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę. Staż zawiera w sobie
ważne elementy kształtujące i pomocnicze, oraz obejmuje zwykle dodatkowe szkolenia, jak też
zindywidualizowaną pomoc i poradnictwo.

Status i czas trwania programów staży
Na rys. 3.1 pokazano, że w znacznej większości europejskich systemów edukacji przyszli lub
początkujący nauczyciele mają dostęp do programów staży. W 26 systemach zorganizowany etap
stażu jest obowiązkowy na podstawie przepisów centralnych władz oświatowych, natomiast w Estonii,
Słowenii i Finlandii staże są zalecane.

10

( ) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu
Regionów Rozwój szkół i doskonały poziom nauczania warunkiem dobrego startu życiowego, COM/2017/165 wersja
ostateczna.
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Rysunek 3.1: Status staażu w szkołach
h podstawowyych i średnich ogólnokształcących (ISCED 1-3),
na podstaawie przepisów
w centralnych,, 2016/17
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wykwalifikowanych dopiero po pomyślnym ukończeniu stażu (patrz punkt 2.1). Staż organizowany jest
zazwyczaj na początku pierwszej pracy nauczyciela w szkole, a w niektórych systemach odbywa się
podczas okresu próbnego. W Niemczech, Francji, Luksemburgu i Austrii staż odbywa się w ramach
kształcenia nauczycieli.
W Niemczech obowiązkowa praktyka przygotowawcza w szkole, za którą otrzymuje się wynagrodzenie (Vorbereitungsdienst),
uznawana jest za obowiązkowy program stażu. Wszyscy absolwenci (którzy zdali Pierwszy Egzamin Państwowy lub uzyskali tytuł
magistra na kierunku kształcenia nauczycieli, w zależności od kraju związkowego) muszą odbyć tego rodzaju staż, aby przystąpić do
Drugiego Egzaminu Państwowego, który jest warunkiem uzyskania pełnych kwalifikacji i stałego zatrudnienia. Zaleca się również,
aby w pełni wykwalifikowanym nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole udzielać wsparcia związanego z wczesnym etapem
ich kariery zawodowej, przy czym o metodach wsparcia i jego organizacji decydują poszczególne landy. W siedmiu krajach
związkowych realizowane są programy staży dla w pełni wykwalifikowanych nauczycieli. W sześciu z nich są one opcjonalne,
podczas gdy w Brandenburgii są obowiązkowe.
We Francji pod koniec 4. roku studiów (1. roku studiów magisterskich) studenci przystępują do egzaminu konkursowego. Ci, którzy
go zdają, realizują program stażu (w ramach kształcenia nauczycieli), otrzymując wynagrodzenie za prowadzenie zajęć
dydaktycznych jako nauczyciele stażyści/urzędnicy służby cywilnej. Studenci, którzy nie zdali ww. egzaminu, mogą przejść na 2. rok
studiów magisterskich, podczas którego odbywają praktykę szkolną (8-12 tygodni) zamiast stażu i nie otrzymują wynagrodzenia za
prowadzenie zajęć dydaktycznych. Pod koniec 5. roku studiów mogą ponownie przystąpić do egzaminu konkursowego i jeśli go
zdadzą, mogą odbyć program stażu, podczas którego otrzymują wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dydaktycznych jako
nauczyciele stażyści/urzędnicy służby cywilnej.
W Luksemburgu przyszli nauczyciele szkół średnich studiują przez co najmniej cztery lata na wybranym przez siebie kierunku, po
czym zdają egzamin wstępny (examen-concours), aby przejść na ścieżkę praktycznego przygotowania do zawodu (stage
pédagogique). Trwa ona trzy lata i w tym czasie odbywają staż. W tym okresie przyszli nauczyciele zatrudniani są przez szkoły jako
stażyści i otrzymują wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dydaktycznych. Na zakończenie tego okresu zdają egzamin końcowy,
w następstwie którego otrzymują tytuł urzędnika służby cywilnej i są uznawani za w pełni wykwalifikowanych nauczycieli. Przyszli
nauczyciele szkół podstawowych odbywają staż po ukończeniu studiów licencjackich w trakcie trzyletniego praktycznego
przygotowania do zawodu (stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental). Warunkiem uzyskania statusu
urzędnika służby cywilnej, a tym samym wykwalifikowanego nauczyciela, jest pomyślne zaliczenie tego trzyletniego okresu.
Istniejący obecnie w Austrii program staży dla przyszłych nauczycieli szkół średnich (Allgemeinbildenden höheren Schulen)
uznawany jest za część kształcenia nauczycieli i odbywa się po ukończeniu studiów i zdaniu egzaminu uniwersyteckiego. Certyfikat
uprawniający do nauczania uzyskują tylko te osoby, które pomyślnie ukończą taki program kształcenia. Od września 2019 r. staże
będą obowiązkowe dla wszystkich początkujących nauczycieli rozpoczynających pracę w szkołach podstawowych i średnich. Będą
one organizowane w ramach pierwszego zatrudnienia nauczycieli.

Staż trwa zwykle rok, chociaż w Grecji i Hiszpanii (w niektórych wspólnotach autonomicznych) trwa
zaledwie kilka miesięcy. W Irlandii, Luksemburgu i Liechtensteinie staż musi zostać ukończony
w ciągu trzech lat od jego rozpoczęcia.

Rodzaje wsparcia
W podręczniku Komisji Europejskiej dla polityków oświatowych w sprawie staży nauczycielskich jako
istotne podkreśla się trzy rodzaje wsparcia dla początkujących nauczycieli: wsparcie osobiste,
społeczne i zawodowe (European Commission, 2010). Programy staży mogą obejmować różne
elementy, takie jak mentoring, szkolenia zawodowe, ocenę koleżeńską czy planowe spotkania
z dyrektorem szkoły, w ramach których udzielane są powyższe rodzaje wsparcia.
Mentoring, uważany za jeden z głównych elementów programów staży, obejmuje na ogół wszystkie
trzy rodzaje wsparcia. Mentorem jest zazwyczaj doświadczony nauczyciel wyznaczony do przejęcia
odpowiedzialności za nowych kolegów lub przyszłych nauczycieli. Jest to zwykle nauczyciel starszy
stażem, który wprowadza początkujących nauczycieli do społeczności szkolnej i w życie zawodowe,
wspiera ich i, w razie potrzeby, udziela im porad. Na rys. 3.2 pokazano, że mentoring istotnie jest
obowiązkowym elementem programów stażu w prawie wszystkich systemach edukacji, w których staż
jest regulowany przepisami, za wyjątkiem Grecji i Turcji, w których przepisy dotyczące stażu nie
uwzględniają mentoringu, oraz Irlandii, gdzie jest on opcjonalny.
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Wymiar społeczny programu staży znajduje na ogół odzwierciedlenie w działaniach umożliwiających
tworzenie środowiska nastawionego na współpracę, które pomaga początkującym nauczycielom
zintegrować się ze społecznością szkolną i zawodową, którego członkowie dzielą się ze sobą
nawzajem dobrymi praktykami i pomysłami, oraz w którym nawiązywane są kontakty. Wsparcie
społeczne może być zapewniane poprzez różne działania, z których najbardziej rozpowszechnionym
jest uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych innych nauczycieli lub ich obserwacja. W 25 systemach
edukacji element ten uwzględniany jest w programach staży. W około połowie systemów, w których
występują staże, szkoły sprzyjają włączaniu początkujących nauczycieli do życia zawodowego
poprzez organizowanie sieci bądź społeczności wirtualnych, za pomocą których można
współpracować z innymi szkołami i promować nauczanie zespołowe. Działania tego rodzaju mają
zazwyczaj charakter dobrowolny.
Staże, szczególnie w systemach, w których są obowiązkowe, kończą się na ogół formalną oceną
(patrz punkt 5.1.2). W niektórych systemach edukacji pozytywna ocena prowadzi do uzyskania
pełnych kwalifikacji lub przyczynia się do ostatecznej akredytacji bądź rejestracji (patrz punkt 2.1).
W innych stanowi ona warunek wstępny stałego zatrudnienia. W systemach, w których staż jest
połączony z okresem próbnym, ocena końcowa wymagana jest do potwierdzenia zatrudnienia (np.
w Hiszpanii).
Staże dla przyszłych i początkujących nauczycieli zyskały w ostatnich latach na znaczeniu. Jak
pokazują poprzednie badania Eurydice, w ciągu ostatniej dekady wprowadzono ustrukturyzowane
programy staży w Irlandii, na Malcie, w Portugalii, Rumunii, Słowacji, Szwecji i Byłej Jugosłowiańskiej
Republice Macedonii (European Commission/EACEA/Eurydice, 2013 i 2015). W Niemieckojęzycznej
Wspólnocie Belgii wprowadzenie programu staży dla początkujących nauczycieli szkół podstawowych
planowane jest w 2018 r., natomiast w Austrii nowy program kształcenia nauczycieli obejmować
będzie obowiązkowy etap stażu dla wszystkich początkujących nauczycieli od września 2019 r.

3.1.2.

Mentoring

Jak wynika z poprzedniego punktu, mentoring jest obowiązkowym elementem programów staży
w prawie wszystkich systemach edukacji. Jednak początkujący nauczyciele mogą korzystać
z mentoringu nawet w systemach, w których nie prowadzi się staży, jak również wszyscy potrzebujący
wsparcia nauczyciele o dłuższym stażu pracy mogą również z niego korzystać.
Ogółem mentoring dla nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie jest obowiązkowy w 28
systemach edukacji (patrz rys. 3.3) i zalecany w kolejnych pięciu (w Bułgarii, Republice Czeskiej, na
Cyprze, Łotwie i w Norwegii). W Szwajcarii jest on obowiązkowy w kantonach, gdzie staż jest
obowiązkowy, a w pozostałych jest zalecany.
W Republice Czeskiej, wg rocznego sprawozdania czeskiego Kuratorium Oświaty (2015/16), w ponad 70% szkół nowo
wykwalifikowani nauczyciele korzystają ze wsparcia w postaci mentoringu.
Na Łotwie mentoring dla nowo wykwalifikowanych nauczycieli jest powszechną praktyką, mimo że nie jest obowiązkowy.

W całej Europie mentoring dla nauczycieli innych niż początkujący nie jest zbytnio rozpowszechniony.
W Finlandii zaleca się, aby szkoły zapewniały mentoring każdemu nauczycielowi potrzebującemu
wsparcia. W Estonii mentoring jest obowiązkowym elementem programów staży i jest zalecany dla
innych nauczycieli, o dłuższym stażu pracy. We Francji i na Węgrzech jest on obowiązkowy tylko dla
nowych nauczycieli, niemniej władze oświatowe mogą go zalecić dla nauczycieli osiągających słabe
wyniki w pracy. Pomimo tego, że mentoring dla nauczycieli innych niż początkujący rzadko jest
regulowany przepisami, w wielu krajach europejskich dostępne są inne formy wsparcia zawodowego
i osobistego dla wszystkich pracujących nauczycieli (patrz punkt 3.3.2).
Tylko w ośmiu systemach edukacji nie stosuje się oficjalnych zaleceń lub przepisów dotyczących
mentoringu.
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W 18 krajach szkoły nie mają obowiązku opracowywania planów doskonalenia zawodowego
nauczycieli, niemniej plany takie mogą na tym szczeblu występować.
W Luksemburgu do września 2017 r. obowiązywało zalecenie, aby szkoły włączały doskonalenie zawodowe nauczycieli do swoich
planów rozwoju. Obecnie są one obowiązkowe.
W Austrii planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wchodzi w skład dwóch procesów: zapewniania jakości edukacji
(Schulqualität Allgemeinbildung) i zapewniania jakości szkoleń (Qualitätsinitiative Berufsbildung).

W krajach, w których planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na poziomie szkół jest
obowiązkowe, przepisy ustawowe mogą określać pewne wymagania, np. odnośnie tego, czy
doskonalenie powinno być włączane do planu rozwoju szkoły lub częstotliwości, z jaką należy
przygotowywać plany. Na rys. 3.6 pokazano, które elementy planowania są w tych systemach
edukacji regulowane na szczeblu centralnym. Czechy są w tej grupie jedynym krajem, w którym nie
istnieją obowiązkowe wymogi zdefiniowane centralnie, a szkoły są odpowiedzialne za opracowywanie
własnych planów doskonalenia zawodowego nauczycieli w wyniku negocjacji z odpowiednimi
związkami zawodowymi.
Rysunek 3.6: Ustawowe elementy obowiązkowych planów doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach
podstawowych i średnich ogólnokształcących (ISCED 1-3), 2016/17
Plany doskonalenia zawodowego nauczycieli
uwzględnia się w planie rozwoju szkoły
Plany doskonalenia zawodowego nauczycieli
muszą powstawać z określoną częstotliwością
Plany doskonalenia zawodowego nauczycieli
zawierają pewne obowiązkowe elementy

 Autonomia szkół  Plany doskonalenia zawodowego nauczycieli na poziomie szkół nie są obowiązkowe
Źródło: Eurydice.

Planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wchodzi w skład planu rozwoju szkoły w 22 systemach
edukacji. Jako osobny dokument, plany doskonalenia funkcjonują tylko na Cyprze i w Zjednoczonym
Królestwie (w Szkocji). We Wspólnocie Flamandzkiej Belgii szkoły zwykle uwzględniają doskonalenie
zawodowe nauczycieli w planie rozwoju szkoły, aczkolwiek nie jest to obowiązkowe.
W kilku krajach (w Bułgarii, na Litwie, w Zjednoczonym Królestwie (w Anglia i Irlandii Północnej), Bośni
i Hercegowinie, Liechtensteinie i Norwegii) przepisy prawne lub inne dokumenty nie określają
częstotliwości, z jaką należy aktualizować plany doskonalenia zawodowego nauczycieli. W innych
krajach plany takie są na ogół tworzone co roku. Wyjątek stanowią Włochy i Zjednoczone Królestwo
(Walia), gdzie plany doskonalenia zawodowego nauczycieli są opracowywane co trzy lata, oraz co
dwa lata w Czarnogórze.
W ośmiu systemach edukacji określane są pewne elementy, które muszą być zawarte w szkolnych
planach doskonalenia zawodowego nauczycieli, m.in. wykaz planowanych zajęć, oczekiwane efekty,
ramy czasowe i budżet.
We Wspólnocie Francuskiej Belgii plany doskonalenia zawodowego nauczycieli muszą określać cele działań szkoleniowych oraz
wykazywać związek z rozwojem szkoły.
We Włoszech trzyletni plan musi łączyć różne potrzeby szkoły i nauczycieli z krajowymi priorytetami dotyczącymi rozwoju
umiejętności systemowych (np. autonomii szkół, oceniania, innowacji w nauczaniu), umiejętności XXI wieku (np. znajomości języków
obcych, umiejętności informatycznych, uczenia się opartego na zajęciach w szkole i w miejscu pracy) oraz umiejętności w zakresie
edukacji integracyjnej.
Na Cyprze czas trwania i częstotliwość działań, które szkoły muszą realizować i włączać do swoich planów doskonalenia
zawodowego nauczycieli określają władze centralne.
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Kariera zawodowa nauczycieli w Europie: początki pracy zawodowej, awans i system wsparcia
Na Węgrzech szkolne plany doskonalenia zawodowego nauczycieli muszą obejmować formalne przedmioty uniwersyteckie i inne
zajęcia, które należy zrealizować, przydzielony budżet oraz plan zastępstw dla nauczycieli uczestniczących w doskonaleniu
zawodowym. Plany te są aktualizowane co roku wg pięcioletniego programu. W ich opracowywanie i zatwierdzanie musi być
zaangażowane całe grono pedagogiczne.
W Polsce elementy obowiązkowe odnoszą się do indywidualnych planów doskonalenia zawodowego poszczególnych nauczycieli
oraz wymogów dotyczących kompetencji, umiejętności i wiedzy, jakie plany te powinny zawierać w zależności od statusu nauczycieli
i rodzaju ich zatrudnienia. Indywidualne plany doskonalenia zawodowego nauczycieli są uwzględniane w planie rozwoju szkoły.
W Zjednoczonym Królestwie (w Szkocji) plan doskonalenia zawodowego nauczycieli musi zawierać odpowiednie elementy planu
rozwoju szkoły oraz potrzeby rozwojowe określone przez nauczycieli. W ramach oceny zawodowej i procesu rozwoju analizowany
jest a posteriori wpływ doskonalenia zawodowego nauczycieli na ich pracę.
W Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii plan doskonalenia zawodowego nauczycieli zintegrowany jest z rocznym programem
pracy i musi być zgodny z odpowiednimi wytycznymi. Plan ten musi odnosić się do pięciu obszarów: potrzeb i priorytetów, zajęć,
osobistego rozwoju zawodowego, horyzontalnego doskonalenia zawodowego i pracy zespołowej oraz klimatu szkoły.
W Czarnogórze szkoły muszą opracowywać dwuletnie plany doskonalenia zawodowego na podstawie katalogu doskonalenia
zawodowego nauczycieli publikowanego przez Krajową Radę ds. Edukacji. Plany te muszą określać cele, działania potrzebne do ich
osiągnięcia, grupę docelową, ramy czasowe, osobę odpowiedzialną oraz wskaźniki realizacji.

3.2.3.

Szczeble władz odpowiedzialne za określanie potrzeb i priorytetów doskonalenia
zawodowego nauczycieli

W zdecydowanej większości krajów europejskich szkoły odgrywają ważną rolę w określaniu potrzeb
i priorytetów rozwoju zawodowego nauczycieli. W krajach, w których obowiązkowe są plany
doskonalenia zawodowego nauczycieli na poziomie szkół, o potrzebach szkoleniowych decydują
zazwyczaj same szkoły. Mogą one przy tym kierować się ogólnymi wytycznymi i priorytetami
ustalanymi przez władze oświatowe, albo konsultować się z samymi nauczycielami, bądź działać
w porozumieniu z reprezentującymi je organizacjami. W większości przypadków doskonalenie
zawodowe nauczycieli jest nieodłącznie związane z planem rozwoju szkoły. W krajach, w których
planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na szczeblu szkoły nie jest obowiązkowe, szkoły
również odgrywają w nim aktywną rolę. W ujęciu ogólnym szkoły są zaangażowane w określanie
potrzeb i priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w 37 systemach edukacji (patrz rys. 3.7).
Ich rola w tym procesie różni się w zależności od kraju i jest powiązana z zaangażowaniem innych
szczebli władzy (np. władz centralnych czy gminnych).
W 30 systemach edukacji centralne władze oświatowe są odpowiedzialne za określanie potrzeb
i priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli, przy czym obowiązek ten spoczywa wyłącznie na
tym szczeblu jedynie w czterech systemach (w Grecji, Chorwacji, na Łotwie i w Turcji). W pozostałych
26 systemach władze centralne dzielą go z władzami lokalnymi lub szkołami. Udział poszczególnych
szczebli różni się w poszczególnych krajach, co opisano poniżej.
W Irlandii i Francji ustawowe organy zależne od centralnych władz oświatowych zaangażowane są na
poziomie lokalnym.
W Irlandii ośrodki kształcenia (Education Centres) organizują lokalnie krajowe programy rozwoju zawodowego nauczycieli w imieniu
Departamentu Edukacji i Umiejętności. Również na poziomie lokalnym ośrodki te organizują specjalne programy w odpowiedzi na
potrzeby nauczycieli, dyrekcji szkół i rodziców.
We Francji centralne władze oświatowe nakreślają priorytety wynikające z polityki edukacyjnej w Krajowym planie szkoleń (Plan
national de formation). Następnie obszary priorytetowe opracowywane są na poziomie académies, tj. głównych okręgów
administracyjnych Ministerstwa Edukacji, z uwzględnieniem ich potrzeb i priorytetów.
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W 10 systemach edukacji (w Niemieckojęzycznej Wspólnocie Belgii, Republice Czeskiej, Estonii, na
Litwie, w Polsce, na Słowacji, w Zjednoczonym Królestwie (w Anglii, Walii i Irlandii Północnej)
i Islandii) przepisy centralne stanowią, że potrzeby i priorytety doskonalenia zawodowego nauczycieli
są określane przez szkoły i samych nauczycieli. W niektórych przypadkach obowiązek ten spoczywa
głównie na władzach szkolnych, które biorą również pod uwagę indywidualne plany rozwoju
i samoocenę nauczycieli (np. w Republice Czeskiej, Estonii i Polsce). W Zjednoczonym Królestwie
(w Irlandii Północnej) główny nacisk kładzie się na indywidualnych nauczycieli, którzy w ramach swojej
oceny rocznej muszą uzgodnić z bezpośrednimi przełożonymi cele swojego doskonalenia
zawodowego, planowane działania i oczekiwane efekty.

3.2.4.

Zachęty sprzyjające uczestnictwu nauczycieli w doskonaleniu zawodowym

Rozwój kariery zawodowej i wzrost płac są w krajach europejskich najczęstszymi zachętami dla
nauczycieli do uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym. W 14 krajach, w których występują systemy
o wielopoziomowej strukturze kariery, doskonalenie zawodowe nauczycieli jest wymagane do awansu
na kolejny szczebel (patrz rys. 3.8), a w trzech z nich jest ono konieczne, aby pozostać na określonym
szczeblu (na Węgrzech, Słowacji (11) i w Czarnogórze). W dwóch innych krajach doskonalenie
zawodowe nauczycieli jest jednym z elementów branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji
o awansie (w Bułgarii i na Cyprze). W niektórych z tych krajów za odbycie doskonalenia zawodowego
mogą być również przyznawane dodatki do wynagrodzenia, lub jego podwyżka, bez zmiany szczebla
kariery (w Słowenii i na Słowacji).
Rysunek 3.8: Określone przez władze centralne zachęty do uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym w szkołach
podstawowych i średnich ogólnokształcących (ISCED 1-3), 2016/17
Awans zawodowy (w systemach
o wielopoziomowej strukturze kariery)
Podwyżka wynagrodzenia (w systemach
o jednopoziomowej strukturze kariery)
Podjęcie dodatkowych obowiązków
Pozostanie na określonym szczeblu kariery

Lewa strona

Prawa strona

ISCED 1

ISCED 2 i 3



Autonomia władz
lokalnych lub szkół



Doskonalenie zawodowe nauczycieli
nie wiąże się z tymi działaniami

Źródło: Eurydice.

Objaśnienia dotyczące poszczególnych krajów
Niemcy: Doskonalenie zawodowe nauczycieli jest jednym z elementów branych pod uwagę przy awansie na wyższy szczebel
kariery nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania w szkołach średnich drugiego stopnia (ISCED 3).
Szwecja: Doskonalenie zawodowe nauczycieli podlega autonomii szkół, niemniej Krajowa Agencja ds. Edukacji oferuje
doskonalenie zawodowe akredytowanym nauczycielom, którzy prowadzą zajęcia z przedmiotów lub w klasach, do których nie
posiadają wymaganych kwalifikacji.
Zjednoczone Królestwo (SCT): Ogólna Rada ds. Nauczania w Szkocji (General Teaching Council for Scotland) co pięć lat
potwierdza rejestrację nauczycieli w ramach procesu aktualizacji zawodowej (Professional Update). Akredytacja ta opiera się na
udokumentowanym doskonaleniu zawodowym nauczyciela, obejmującym obowiązkowy wymiar związanych z nim zajęć i jest
obowiązkowa dla wszystkich nauczycieli.

W trzech krajach, w których występuje jednopoziomowa struktura kariery, doskonalenie zawodowe
nauczycieli jest warunkiem podwyżki wynagrodzenia (w Hiszpanii, Austrii oraz Bośni i Hercegowinie).
W kolejnych pięciu doskonalenie zawodowe nauczycieli jest brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji
dotyczących podwyżek wynagrodzeń (w Republice Czeskiej, Grecji, Portugalii, Liechtensteinie i Norwegii).
W niektórych przypadkach konkretne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli wymagane są tylko
w określonym punkcie kariery (np. w celu przejścia do najwyższej grupy płac w Republice Czeskiej lub
uzyskania dodatkowego wynagrodzenia za sześcioletni staż pracy (sexenios) w Hiszpanii).
11

( ) W przypadku stanowisk kierowniczych i niektórych funkcji pedagogicznych lub specjalistycznych.
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W 17 krajach doskonalenie zawodowe nauczycieli jest niezbędne do podjęcia dodatkowych
obowiązków, które mogą również wiązać się z zachętami finansowymi. Obowiązki te mogą dotyczyć np.
stanowisk kierowniczych, koordynacji przedmiotów, mentoringu, doradztwa zawodowego i poradnictwa.
W Republice Czeskiej nauczyciele mogą otrzymywać specjalne dodatki za pełnienie funkcji koordynatorów TIK lub opracowywanie
programów edukacyjnych, a do wykonywania tych zadań wymagane są specjalne formy doskonalenia zawodowego.
W Austrii nauczyciele podejmujący dodatkowe obowiązki, takie jak poradnictwo edukacyjne, mentoring czy koordynacja doradztwa
zawodowego, muszą odbyć odpowiednie szkolenie. Za wykonywanie tych obowiązków otrzymują oni również dodatek do wynagrodzenia.

W Danii, Holandii, Finlandii i Szwecji o środkach służących zachęcaniu nauczycieli do doskonalenia
zawodowego decydują władze lokalne i szkoły.

3.2.5.

Środki ułatwiające uczestnictwo nauczycieli w doskonaleniu zawodowym

Oprócz opisanych powyżej zachęt sprzyjających zaangażowaniu nauczycieli w doskonalenie
zawodowe we wszystkich krajach europejskich stosuje się dodatkowe środki mające na celu usunięcie
barier dla uczestnictwa. Środki te mogą mieć charakter finansowy (np. bezpłatne kursy, dotacje dla
szkół lub stypendia dla nauczycieli). Mogą one również obejmować środki niefinansowe, takie jak
możliwość uczestniczenia w kursach w godzinach pracy czy bezpłatny urlop naukowy.
Rysunek 3.9: Środki ułatwiające uczestnictwo nauczycieli w doskonaleniu zawodowym w szkolnictwie
podstawowym i średnim ogólnokształcącym (ISCED 1-3), na podstawie przepisów centralnych, 2016/17
Bezpłatne kursy/władze publiczne pokrywają koszty
organizatorów kształcenia
Władze publiczne przyznają szkołom dotacje na
organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli
Doskonalenie zawodowe nauczycieli organizowane jest
w godzinach pracy
Władze publiczne pokrywają koszty zastępstw
Zwrot kosztów dojazdu
Jednorazowe dodatki do wynagrodzenia/indywidualne
stypendia
Płatne dni wolne lub urlop naukowy

Lewa strona

Prawa strona

ISCED 1

ISCED 2 i 3

Źródło: Eurydice.

Objaśnienie dotyczące jednego kraju
Szwajcaria: Środki ułatwiające uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym nauczycieli różnią się w zależności od kantonu.

Jak pokazano na rys. 3.9, we wszystkich krajach europejskich kursy doskonalenia zawodowego
nauczycieli są bezpłatne. Kursy te mogą stanowić część programów organizowanych lub
współfinansowanych przez odpowiednie władze oświatowe, podlegające im placówki szkoleniowe lub
innych organizatorów kształcenia. Poszczególne szkoły mogą również organizować własne kursy
i udostępniać je bezpłatnie swoim nauczycielom.
W większości krajów władze oświatowe (często za pośrednictwem własnych placówek szkoleniowych)
prowadzą kursy lub pokrywają koszty ich prowadzenia, zgodnie z ustalonymi priorytetowymi obszarami
doskonalenia zawodowego nauczycieli. Również władze lokalne mogą organizować bezpłatne kursy
w odpowiedzi na konkretne potrzeby. W czterech systemach edukacji bezpłatne kursy są oferowane
głównie przez gminy lub podmioty prowadzące szkoły (w Danii, Holandii, Szwecji i Zjednoczonym
Królestwie (w Szkocji)). W Finlandii o dotacje rządowe na pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego
nauczycieli związanego z priorytetami polityki edukacyjnej mogą ubiegać się nie tylko podmioty
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prowadzące szkoły, lecz również uczelnie i przedsiębiorstwa prywatne. W trzech krajach koszty
uczestnictwa nauczycieli w doskonaleniu zawodowym pokrywane są z budżetów szkół (w Bułgarii,
Republice Czeskiej i Polsce).
Oprócz zapewniania bezpłatnych kursów, władze publiczne w 28 systemach edukacji przyznają
również dotacje szkołom na organizację własnych zajęć doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Nauczyciele mogą uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym w godzinach pracy w 36 systemach
edukacji, zwykle pod pewnymi warunkami (np. przez ograniczoną liczbę godzin, za zgodą dyrektorów szkół
lub gdy nie mają obowiązków dydaktycznych). W 10 z tych systemów szkoły otrzymują fundusze od władz
publicznych na pokrycie kosztów zastępstw nauczycieli uczestniczących w doskonaleniu zawodowym (we
Wspólnocie Flamandzkiej Belgii, Irlandii, na Węgrzech, w Holandii, Austrii, Polsce, Zjednoczonym
Królestwie (w Szkocji), Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Liechtensteinie i Norwegii).
W większości krajów europejskich stosuje się dodatkowe środki mające na celu usunięcie barier dla
uczestnictwa, m.in. zwrot kosztów dojazdu, jednorazowe dodatki na pokrycie innych kosztów
i indywidualne stypendia oraz urlopy naukowe i wolne dni. Koszty dojazdu pokrywane są w 27
systemach edukacji, w szczególności gdy uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym nauczycieli jest
obowiązkowe. W 16 systemach nauczyciele mogą otrzymać dodatkowe środki na pokrycie kosztów
doskonalenia zawodowego (np. wpisowego, zakwaterowania czy materiałów szkoleniowych) lub mogą
ubiegać się o stypendium. Również w 16 systemach edukacji nauczyciele mogą otrzymać płatny urlop
naukowy lub wolne dni. Dla przykładu:
We Wspólnocie Francuskiej Belgii nauczyciele szkół podstawowych i średnich mogą otrzymać odpowiednio do pięciu i trzech dni
wolnych w roku na szkolenia dobrowolne (tj. oprócz dni przysługujących na szkolenia obowiązkowe). W obu rodzajach szkół nie ma
ograniczeń co do szkoleń dobrowolnych w dniach, w których nie ma zaplanowanych zajęć dydaktycznych.
W Republice Czeskiej nauczyciele mają prawo do 12 płatnych dni wolnych od pracy w roku szkolnym na uczestnictwo w doskonaleniu
zawodowym. Ponadto pokrywane są koszty dojazdu i inne wydatki związane z obowiązkowym doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
W Irlandii nauczyciele szkół podstawowych biorący udział w kursach letnich mogą otrzymać dodatkowe dni wolne od pracy.
W Grecji nauczyciele mogą ubiegać się o stypendium przeznaczone na urlop naukowy oraz mogą ubiegać się o bezpłatny urlop (do
czterech lat) na odbycie studiów podyplomowych.
W Hiszpanii władze oświatowe zapewniają nauczycielom pomoc finansową na podjęcie działań szkoleniowych, które nie są bezpłatne.
Nauczyciele mogą również ubiegać się o płatny i bezpłatny urlop naukowy na warunkach określonych przez wspólnoty autonomiczne.
We Francji nauczycielom przyznaje się 20 godzin rocznie (Droit individuel à la formation) na zajęcia szkoleniowe inne niż te
uwzględnione w planach szkoleń akademii (Plan académique de formation). Szkolenia te nie mogą być realizowane w godzinach
zajęć dydaktycznych. Ponadto nauczyciele mogą ubiegać się o dodatek szkoleniowy w wysokości 50% ich stawki godzinowej, jeżeli
szkolenie odbywa się w czasie wakacji. Nauczyciele mogą również otrzymać urlop naukowy trwający do trzech lat. W pierwszym
roku takiego urlopu otrzymują oni 85% swojego wynagrodzenia.
We Włoszech nauczyciele otrzymują kartę elektroniczną o wartości 500 euro rocznie do wykorzystania na cele związane
z doskonaleniem zawodowym (np. na zakup podręczników czy pomocy multimedialnych, lub opłacenie kursów itd.). Ponadto
przysługuje im 150 godzin płatnego urlopu.
W Norwegii nauczyciele mogą ubiegać się o stypendium w wysokości do 110 tys. koron norweskich lub przysługują im dni wolne
w wymiarze do 37,5% pełnego etatu w celu zdobycia do 30 punktów za doskonalenie zawodowe. Mogą oni również otrzymać płatny
urlop naukowy w dniu egzaminu oraz dwa dodatkowe dni przed każdym egzaminem.

3.3.

Specjalistyczne wsparcie dla nauczycieli aktywnych zawodowo

W obliczu coraz bardziej złożonych zadań i coraz trudniejszych warunków pracy, konieczne jest
zapewnienie nauczycielom odpowiedniego wsparcia. W niniejszej części analizie poddano wsparcie
dostępne dla nauczycieli w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce (tj. trudności, które nie są
bezpośrednio związane z jakąkolwiek niesprawnością fizyczną, sensoryczną czy intelektualną - patrz
glosariusz). Omówiono również pomoc udzielaną nauczycielom w rozwiązywaniu problemów
osobistych, zdrowotnych i związanych z relacjami interpersonalnymi, a także pomoc w rozwijaniu
i doskonaleniu swojej praktyki zawodowej.
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3.3.1.

Specjalistyczne wsparcie dla nauczycieli uczniów mających trudności w nauce

Specjaliści, którzy wspierają nauczycieli w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce wymieniani
są w przepisach władz centralnych we wszystkich krajach europejskich, za wyjątkiem Rumunii i Turcji.
Najczęściej stosowanym wsparciem zalecanym przez centralne władze oświatowe jest pomoc
psychologów edukacyjnych. Tego rodzaju wsparcie zapewniane jest w 39 systemach edukacji, zwykle
na wszystkich poziomach kształcenia (patrz rys. 3.10). Na Łotwie jest ono jednak zazwyczaj dostępne
tylko w szkolnictwie średnim, podczas gdy w Danii i Islandii oficjalne zalecenie odnosi się jedynie do
szkół podstawowych i średnich pierwszego stopnia.
W 29 systemach edukacji nauczyciele mogą otrzymać ponadto wsparcie od pracowników oświaty
posiadających doświadczenie w radzeniu sobie z uczniami mającymi trudności w nauce, przy czym
w ośmiu krajach oficjalne zalecenie nie dotyczy wszystkich poziomów kształcenia. We Francji,
Luksemburgu i na Malcie wsparcie tego rodzaju jest zazwyczaj dostępne jedynie w szkołach
podstawowych, na Łotwie tylko w szkołach średnich pierwszego stopnia, a w Danii, Niemczech, Austrii
i Szwajcarii przepis ten nie obejmuje szkół średnich drugiego stopnia.
Również w 29 systemach edukacji nauczyciele korzystają ze wsparcia logopedów. W niektórych
przypadkach oficjalne zalecenie odnosi się jedynie do szkolnictwa podstawowego (we Wspólnocie
Francuskiej Belgii, Austrii i Portugalii) lub do szkół podstawowych i średnich pierwszego stopnia
(w Danii, na Łotwie, w Luksemburgu i Islandii).
Ogółem w 22 systemach edukacji nauczyciele mogą liczyć na wsparcie wszystkich trzech wyżej
wymienionych specjalistów (tj. psychologów edukacyjnych, pracowników oświaty doświadczonych
w radzeniu sobie z uczniami mającymi trudności w nauce i logopedów).
Rysunek 3.10: Specjalistyczne wsparcie dla nauczycieli uczniów mających trudności w nauce w szkołach
podstawowych i średnich ogólnokształcących (ISCED 1-3), na podstawie przepisów centralnych, 2016/17
Psychologowie edukacyjni
Pracownicy oświaty z doświadczeniem w radzeniu sobie z ogólnymi trudnościami w nauce
Logopedzi
Nauczyciele czytania
Nauczyciele matematyki
Inni specjaliści

Lewa strona

Prawa strona

ISCED 1

ISCED 2 i 3

 Autonomia szkół

Tylko ISCED 2

 Brak przepisów na szczeblu centralnym

Źródło: Eurydice.

Wsparcie udzielane przez nauczycieli czytania i nauczycieli matematyki jest mniej powszechne
i dostępne dla nauczycieli na wszystkich trzech poziomach kształcenia jedynie w Polsce i Wielkiej
Brytanii. Na Malcie i w Portugalii nauczyciele mają dostęp do tego rodzaju wsparcia wyłącznie
w szkołach podstawowych, a w Niemieckojęzycznej Wspólnocie Belgii tylko w szkołach średnich.
W Danii odpowiednie zalecenia nie dotyczą szkół średnich drugiego stopnia, ponieważ wymagane
działania ustalane są na szczeblu lokalnym. Wsparcie ze strony nauczycieli czytania udzielane jest
również w Islandii, a na poziomie szkoły podstawowej – w Norwegii, natomiast ze strony nauczycieli
matematyki – w szkołach średnich pierwszego stopnia w Serbii.
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W jednej grupie krajów władze oświatowe oferują tego rodzaju pomoc bezpośrednio nauczycielom na
ich prośbę (na Węgrzech, Malcie i w Liechtensteinie) lub organizują ogólne usługi w tym zakresie
(w Irlandii, Francji i Luksemburgu). W Hiszpanii usługa tego rodzaju udostępniana jest przez niektóre
wspólnoty autonomiczne.
We Francji nauczyciele mogą uzyskać wsparcie w obszarze problemów osobistych i relacji interpersonalnych od akademii, jak
również w ramach sieci pomocowej Prévention, Aide et Suivi będącej wspólnym przedsięwzięciem władz oświatowych i systemu
ubezpieczeń zdrowotnych.
W Irlandii źródłem wsparcia dla pracowników oświaty jest Occupational Health Strategy promująca zdrowie w miejscu pracy
w ramach programów Employee Assistance Service i Occupational Health Service. Pierwszy z nich zapewnia nauczycielom i ich
najbliższej rodzinie pomoc w postaci poufnego poradnictwa służącego radzeniu sobie ze skutkami problemów interpersonalnych
i związanych z pracą.
W Zjednoczonym Królestwie (w Anglii, Walii i Irlandii Północnej), poza pomocą udzielaną w szkołach, zdrowiem i dobrostanem
wszystkich pracowników oświaty zajmuje się charytatywna organizacja Education Support Partnership, która prowadzi telefoniczną
linię wsparcia, pomoc internetową, dostosowane do konkretnych potrzeb programy szkoleniowe oraz kampanie i badania.

Druga grupa obejmuje kraje, w których wsparcie dla nauczycieli dotyczące relacji interpersonalnych
lub problemów osobistych organizowane jest na szczeblu lokalnym lub szkolnym. We Wspólnocie
Francuskiej Belgii, Niemczech (w większości krajów związkowych), Szwajcarii i Islandii wsparcie to
jest realizowane przez instytucje zewnętrzne. W Danii (w szkołach podstawowych i średnich
pierwszego stopnia), Włoszech, Zjednoczonym Królestwie (w Szkocji) i Byłej Jugosłowiańskiej
Republice Macedonii może ono być oferowane przez szkołę lub przez władze lokalne, w zależności
od gminy. W pozostałych systemach edukacji jest ono zapewniane w szkole, przez kadry
psychologiczne lub doradcze (na Litwie, w Austrii, Słowenii, Albanii, Czarnogórze i Serbii), dyrektora
szkoły (w Bułgarii, na Cyprze i w Zjednoczonym Królestwie (w Anglii, Walii i Irlandii Północnej)) albo
przez pracowników zajmujących się konfliktami interpersonalnymi (przeszkolonych nauczycieli
w Republice Czeskiej i zespoły interdyscyplinarne w Portugalii). W Grecji, w razie potrzeby, wsparcie
dla nauczycieli dotyczące relacji interpersonalnych i problemów osobistych udzielane jest przez szkoły
za pośrednictwem doradców szkolnych, natomiast w Holandii, Finlandii i Szwecji podmioty
prowadzące szkoły mają obowiązek zapewniania usług specjalisty ds. ochrony zdrowia w miejscu
pracy, który wspiera nauczycieli w rozwiązywaniu problemów osobistych, przy czym podmiotom tym
pozostawia się swobodę odnośnie sposobów organizacji wsparcia w obszarze problemów
interpersonalnych dotyczących współpracowników, uczniów i rodziców.
Oprócz wsparcia dotyczącego relacji interpersonalnych i problemów osobistych, nauczyciele mogą
również korzystać ze wsparcia w zakresie rozwoju i doskonalenia praktyki zawodowej. Dotyczy to 26
systemów edukacji, a wsparcie to obejmuje konkretne poradnictwo i pomoc, jaką nauczyciele mogą
otrzymać, aby rozwijać określone umiejętności lub radzić sobie z określonymi wyzwaniami. Nie
obejmuje ono mentoringu ani doskonalenia zawodowego nauczycieli (patrz podpunkty 3.1 i 3.2).
W 10 systemach edukacji wsparcie takie organizowane jest poza szkołą, przez ministerstwo edukacji
(w Luksemburgu i Liechtensteinie) lub przez placówki szkoleniowe specjalizujące się w pedagogice
i edukacji (w Niemczech, Hiszpanii, Francji, na Węgrzech, w Słowenii, Bośni i Hercegowinie,
Szwajcarii i Liechtensteinie). W trzech z tych krajów nauczyciele mogą również korzystać z pomocy w
swoich szkołach (od „nauczycieli mistrzów” na Węgrzech, jak również od grup ekspertów w Słowenii
oraz Bośni i Hercegowinie).
W Hiszpanii wielodyscyplinarne zespoły doradcze wspierają rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie różnic
i ogólnych trudności w nauce w szkolnictwie podstawowym, natomiast szkoły średnie mają zazwyczaj własne działy poradnictwa.
Odpowiednie materiały edukacyjne są również udostępniane na stronach internetowych Krajowego Instytutu Technologii
Edukacyjnych i Szkolenia Nauczycieli oraz Narodowego Centrum Innowacji Edukacyjnych i Badań Naukowych. Kilka wspólnot
autonomicznych stworzyło ponadto własne portale zawierające repozytoria materiałów online i zrzeszające nauczycieli w sieci.

W pozostałych 16 systemach edukacji wsparcie organizowane jest na poziomie szkoły. Na Malcie
i w Portugalii jest ono świadczone dla klastrów szkół. W Holandii i Zjednoczonym Królestwie
(w Szkocji) szkoły same decydują o sposobie jego organizacji, natomiast w innych krajach jest ono
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realizowane w szkołach przez specjalistów (w Estonii, Chorwacji, Czarnogórze i Serbii),
wykwalifikowanych nauczycieli (w Polsce, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Norwegii) lub
dyrektorów szkół (w Zjednoczonym Królestwie (w Anglii, Walii i Irlandii Północnej)).
We Włoszech przepisy centralnych władz oświatowych przewidują wsparcie koleżeńskie w szkołach i w ramach sieci szkół. Może
ono być zapewniane przez specjalistów, wykwalifikowanych nauczycieli i dyrektorów szkół. Dla przykładu, trzyletni Krajowy Plan na
rzecz edukacji cyfrowej (Piano Nazionale Scuola Digitale), którego celem jest poprawa kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów,
promuje rolę „animatorów cyfrowych” w szkołach.
W Polsce pomoc dla nauczycieli w rozwijaniu kompetencji zawodowych zapewniają doradcy metodyczni, którzy są odpowiedzialni
za wsparcie w zakresie procesu nauczania, pomocy naukowych, treści programowych, umiejętności metodycznych i nowych
inicjatyw w nauczaniu. Wsparcie realizowane jest w ramach indywidualnych porad, warsztatów, kursów doskonalenia zawodowego
i sieci.
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ROZDZIAŁ 4: ROZWÓJ KARIERY ZAWODOWEJ
W niniejszym rozdziale przeanalizowano możliwości rozwoju kariery w pełni wykwalifikowanych
i aktywnych zawodowo nauczycieli. Rozwój kariery zawodowej został tu omówiony zarówno
w kategoriach awansu na poszczególne szczeble kariery, jak i rozwoju rozumianego jako
doświadczenie zdobyte w wyniku podejmowania dodatkowych obowiązków. W rozdziale tym
omówiono również doradztwo, którego celem jest pomoc nauczycielom w tym obszarze oraz ramy
kompetencji, na których opiera się struktura kariery.
Dobre perspektywy zawodowe mogą stanowić ważny czynnik pomocny nauczycielom w utrzymaniu
motywacji przez cały przebieg kariery. Zachęcają one nauczycieli do rozwijania umiejętności, które są
im potrzebne, aby dotrzymać kroku zmieniającemu się środowisku edukacyjnemu i stale zapewniać
wysoką jakość kształcenia uczniów.
W pierwszej części rozdziału omówiono typy struktury kariery zawodowej występujące w krajach
europejskich, sprawdzając, czy taka formalna struktura występuje, a jeśli tak, przedstawiono również
proces przechodzenia z jednego poziomu struktury na drugi.
Możliwości poszerzania doświadczeń nauczycieli zostały omówione w części drugiej, gdzie opisano
również różne funkcje i obowiązki, które nauczyciele mogą pełnić poza obowiązkami dydaktycznymi,
takie jak mentoring, koordynacja nauczania poszczególnych przedmiotów czy organizacja zajęć
szkolnych.
W trzeciej części omówiono doradztwo dla nauczycieli w zakresie zarządzania własną karierą
zawodową. Obejmuje ono środki wsparcia bezpośrednio związane z rozwojem kariery (dostępne dla
nauczycieli wsparcie pedagogiczne i psychologiczne przedstawiono w punkcie 3.3).
Analiza rozwoju kariery zawodowej nie byłaby kompletna bez uwzględnienia tego, czy funkcjonuje ona
w formalnych ramach kompetencji. W ostatniej części rozdziału omówiono zatem, w jaki sposób
władze oświatowe na szczeblu centralnym definiują kompetencje nauczycieli i jak kompetencje są
wykorzystywane do celów awansu nauczycieli na różnych etapach ich kariery.

4.1.

Struktura kariery zawodowej nauczyciela

Jakość nauczania jest powszechnie uznawana za jeden z kluczowych czynników zapewniających
uczniom pozytywne efekty kształcenia. Dlatego ważnym jest, aby nauczyciele mogli stale rozwijać
i doskonalić swoje umiejętności przez cały okres kariery zawodowej i, co najważniejsze, aby
zachowali motywację do nauczania. W tym zakresie istotną rolę może odegrać szereg elementów,
takich jak doskonalenie zawodowe nauczycieli (patrz punkt 3.2), konstruktywne systemy oceniania
i przekazywania informacji zwrotnych (patrz rozdział 5) oraz współpraca między nauczycielami i dobre
perspektywy zawodowe.
W niniejszym punkcie przeanalizowano możliwości awansu w pełni wykwalifikowanych nauczycieli na
wyższe szczeble kariery, przy jednoczesnym zachowaniu pewnego zakresu obowiązków
dydaktycznych. Przedstawiono także systemy edukacji, w których struktura kariery jest
jednopoziomowa lub hierarchiczna (wielopoziomowa). W przypadku systemów o wielopoziomowej
strukturze kariery zbadano związek między awansem na wyższy szczebel a wzrostem
wynagrodzenia, jak również wymagania dotyczące awansu i szczebel władzy, na którym podejmuje
się związane z nim decyzje.
Uwzględniono tu jedynie awans na stanowiska, na których nadal pełnione są obowiązki dydaktyczne,
wykluczając np. awans na stanowisko kierownicze o charakterze czysto administracyjnym,
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4.1.1.

Typy struktury kariery zawodowej i awans

Do celów niniejszego opracowania struktura kariery rozumiana jest jako uznana ścieżka awansu
w ramach określonego zawodu. Struktura kariery może składać się z jednego lub wielu szczebli:


W ramach wielopoziomowej struktury kariery szczeble są zazwyczaj określane za pomocą
zestawu kompetencji lub obowiązków. W strukturze tego rodzaju poszczególne szczeble kariery
uszeregowane są według coraz większej złożoności i odpowiedzialności. Może się z nią wiązać
skala wynagrodzeń, która nie stanowi jednak jej zasadniczej cechy.



Struktura kariery obejmująca tylko jeden poziom określana jest w niniejszym raporcie jako
„struktura jednopoziomowa”. Skala wynagrodzeń może tu być stosowana, jednak zazwyczaj
odnosi się do wysługi lat i ewentualnie do wyników pracy. Struktura jednopoziomowa może dawać
nauczycielowi możliwość poszerzania doświadczenia lub podejmowania dodatkowych zadań bądź
obowiązków.

W kilku krajach początkowe wynagrodzenie nauczyciela różni się w zależności od poziomu kwalifikacji
posiadanych na etapie rekrutacji. W przypadku, gdy poziom kwalifikacji nauczyciela (lub w niektórych
przypadkach liczba punktów) jest wyższy od wymaganego minimum, jego początkowe wynagrodzenie
również będzie wyższe niż minimalne. Ponadto, w trakcie pracy nauczyciel może również otrzymać
podwyżkę wynagrodzenia za uzyskanie wyższego poziomu kwalifikacji (np. doktoratu). Tego rodzaju
awans nie jest jednak tutaj traktowany jako awans w ramach wielopoziomowej struktury. Dotyczy to
również zmiany statusu na skutek zdania innego rodzaju egzaminu konkursowego.
We Francji organizowane są dwa zasadnicze egzaminy konkursowe dla nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących, tj.
certification i agrégation. Agrégation uznawany jest za egzamin wyższego szczebla, zapewniający wyższą skalę wynagrodzeń
i mniejszą liczbę godzin dydaktycznych. Nauczyciel zatrudniony ze statusem certification może później przejść do poziomu
agrégation, ale stanowi to zmianę statusu, a nie szczebla kariery.

Jedno- i wielopoziomowe struktury kariery
Na rys. 4.1 pokazano, że w połowie europejskich systemów edukacji występuje system awansu
zawodowego oparty na wielopoziomowej strukturze kariery, a w drugiej połowie stosowana jest
struktura jednopoziomowa, w której nauczyciele nie mają możliwości przechodzenia na wyższy
szczebel kariery. Niemcy są jedynym krajem, w którym istnieją oba typy struktury, przy czym struktura
wielopoziomowa ograniczona jest do nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania w szkołach
średnich drugiego stopnia. W Macedonii przyjęto niedawno wielopoziomową strukturę kariery
zawodowej, która miała obowiązywać od roku szkolnego 2016/17, jednak z powodu ograniczeń
budżetowych nie została jeszcze wdrożona.
W systemach edukacji o wielopoziomowej strukturze kariery występuje kilka rodzajów skali (patrz
Załącznik 1). Dla przykładu:
Na Cyprze trzy szczeble kariery w szkolnictwie średnim odpowiadają awansowi na stanowiska kierownicze: 1. „nauczyciel”
(kathigitis), 2. „zastępca dyrektora szkoły” (boithos diefthintis) i 3. „zastępca dyrektora szkoły A” (boithos diefthintis A).
Na Łotwie struktura kariery opiera się na pięciu „poziomach jakości” (kvalitātes pakāpe 1-5). Nauczyciele wybierają poziom,
w odniesieniu do którego chcą być oceniani i mogą osiągnąć poziom wyższy, nie przechodząc wcześniej przez niższy.
W Rumunii struktura kariery obejmuje cztery różne poziomy odzwierciedlające coraz większe doświadczenie dydaktyczne:
1. „początkujący nauczyciel” (profesor debutant), który ukończył studia i zdał pierwszy egzamin (titularizare) z dwóch wymaganych
do uznania go za nauczyciela w pełni wykwalifikowanego, 2. „nauczyciel” (profesor cu definitivare în învățământ), 3. „nauczyciel II
stopnia” (profesor gradul II) oraz 4. „nauczyciel I stopnia” (profesor gradul I). Ramy kompetencji nauczycieli określają kompetencje
wymagane na dwóch najwyższych szczeblach kariery.
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a: Ramy wielop
poziomowej stru
uktury kariery zo
ostały ustalone w układach zb
biorowych przezz partnerów spo
ołecznych. Za
ich interp
pretację i stosow
wanie na poziom
mie szkoły odpo
owiedzialne są rady
r
szkół.

Awans zawodowy a wynagrodzenie
Jak po
okazano na rys. 4.2, w większości krajów, w których
k
obow
wiązuje wiellopoziomowa
a struktura
karieryy, awans na wyższy szczebel związa
any jest z podwyżką
p
wy
ynagrodzeniaa (Załącznik 1 zawiera
dane d
dotyczące względnego
w
wzrostu
w
wyn agrodzenia w niektórych
h krajach). W Irlandii, Francji
F
i na
Łotwie (tylko na wyższych
w
sz
zczeblach ka
ariery) awan
nsowani nau
uczyciele niee otrzymują wyższego
e specjalny dodatek
d
uzale
eżniony od stopnia
s
awan
nsu.
wynagrrodzenia, ale
Jedynie
e w Estonii i Serbii awa
ans na wyżsszy poziom w strukturze kariery nie wiąże się z podwyżką
wynagrrodzenia, przy czym wyższy
w
szczzebel karierry otwiera nauczycielom
m drogę do bardziej
zróżniccowanych za
adań (patrz punkt
p
4.2).
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Rysunek 44.2: Związek między
m
awanseem na wyższy poziom w stru
ukturze kariery
y a wzrostem w
wynagrodzeniaa, szkoły
podstawoowe i średnie ogólnokształcą
o
ące (ISCED 1-33), 2016/17

ISCED 3
DE
E
Awans obe
bejmuje podwyżkę
wynagrodzzenia (lub określonny dodatek
do wynagrrodzenia)
Awans niee obejmuje podwyżżki
wynagrodzzenia
Jednopoziiomowa struktura kariery
k

Brak przeppisów centralnych

E
Źródło: Eurydice.

Objaśnienie
Dane dotyczzące poziomu wzrostu wynag
grodzenia możn
na znaleźć w Załączniku 1. Dane te nie zzostały zharmonizowane
i dlatego nie są porównywallne między kraja
ami.

Objaśnienia dotyczące poszczególn
nych krajów
Łotwa: Do o
określonego dod
datku do wynagrrodzenia upraw
wnia jedynie awa
ans na „poziomy
y jakości” 3-5 (kkvalitātes pakāp
pe).
Szwecja: Aw
wans zazwyczajj wiąże się ze zn
naczną podwyżżką wynagrodze
enia.

4.1.2.

W
Wymagania do
otyczące awansu zawodow
wego i organyy decyzyjne w przypadku wielopoziom
mowych
struktur karieryy

Wymagania
Na rys. 4
4.3 przedstaw
wiono wyma
agania dotycczące awans
su na wyższ
zy szczebel kariery zaw
wodowej
z uwzględ
dnieniem sze
eściu kryterió
ów, tj. pozytyywnego wyniiku oceny, długości stażuu pracy, pos
siadania
określonycch kompetencji, odbycia
a określoneg
go doskonalenia zawodo
owego, dziaałalności bad
dawczej
oraz prow
wadzenia lub
b opracowyw
wania kursów
w doskonalen
nia zawodow
wego nauczyycieli. Spośród tych
możliwych
h wymagań pierwsze trzy
t
występ
pują w praw
wie trzech czwartych ssystemów edukacji
e
o wielopozziomowej strrukturze karie
ery.
Ocena mo
oże być prze
eprowadzana w ramach
h standardow
wego proces
su ocenianiaa nauczycieli lub ad
hoc do celów związanych z awans
sem, przy czyym o awansiie rzadko dec
cyduje oceniiający, za wy
yjątkiem
w edukacji, w których dy
yrektorzy szzkół są odpo
owiedzialni zarówno
z
za decyzje dotyczące
systemów
awansu, ja
ak i za ocenianie nauczycieli.
O ile w wielu krajach przy awansie na wyższyy szczebel kariery
k
uwzględnia się dłługość stażu
u pracy,
Szwecji jest to jedynym
m wymogiem
m określany
ym przez władze
w
oświaatowe na szczeblu
tylko w S
centralnym
m. Nauczyciiele muszą posiadać co
o najmniej czteroletni
c
staż,
s
a dyreektorzy szkó
ół mogą
swobodnie
e ustalać dod
datkowe krytteria, niemnie
ej mogą oni awansować ograniczonąą liczbę nauc
czycieli.
Wymagan
ne mogą byyć również szczególne
s
e, takie jak doświadczeenie w charrakterze
kompetencje
eksperta albo osoby kształcącej nauczycielii. Kompeten
ncjami tymi można wykkazać się na
a wiele
w, np. za pośrrednictwem certyfikacji,
c
ttestów czy oc
ceny.
sposobów
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Czwartte z wymieniionych kryterriów, czyli okkreślone dos
skonalenie za
awodowe, wyymagane jes
st w ponad
połowie
e systemów edukacji
e
o wielopoziomow
w
wej strukturze
e kariery. W niektórych pprzypadkach wymóg ten
ograniccza się do nie
ezbędnego co
orocznego ud
działu w dosk
konaleniu zaw
wodowym nauuczycieli (patrz rys. 3.4).
W dzie
esięciu syste
emach edukacji o wielop
poziomowej strukturze kariery
k
do aw
wansu wymagane jest
spełnie
enie wszystkkich czterech
h powyższycch kryteriów. Dotyczy to
o Francji, Chhorwacji, Łotwy, Litwy,
Węgierr, Polski, Ru
umunii, Słowe
enii, Czarnog
o
z ttych krajów do
d awansu
góry i Serbii. W dwóch ostatnich
na najw
wyższe szczzeble kariery
y wymaga si ę również udziału w pro
ojektach baddawczych lub
b publikacji
naukow
wych. Ponadto w Serb
bii wymogie
em do awan
nsu na dwa
a wyższe sszczeble jes
st również
prowad
dzenie lub op
pracowywanie kursów do
oskonalenia zawodowego
z
o nauczycielii.
Rysunnek 4.3: Kryterria awansu wykwalifikowanyych nauczycieli na wyższy po
oziom w struktturze kariery, szkoły
s
podstawowe i średn
nie ogólnokszttałcące (ISCED
D 1-3), 2016/17

Pozytywny wynik
w
oceny
Długość stażu
s
pracy
Posiadaanie określonych koompetencji
Udziaał w określonym doskonaleniu
zaawodowym
Działalność badawcza
Prow
wadzenie lub opraccowywanie
kursów
w doskonalenia zaw
wodowego
Jednoopoziomowa strukttura kariery

L
Lewa strona
ISCED 1

Prawa stron
na
ISCED 2-3

W
Wymóg
JJednopoziomow
wa
sstruktura kariery
y



ak przepisów włładz centralnych
h
Bra

Źródło: E
Eurydice.

Objaśn
nienie
Niemcy:: Dane dotyczą jedynie nauczycieli posiadająccych kwalifikacje
e do nauczania na poziomie ISC
CED 3.

Organy decyzyjne
Jak po
okazano na rys.
r
4.4, kierrownictwo szzkół odgrywa
a rolę w awa
ansowaniu prracowników na wyższy
poziom
m kariery zaw
wodowej w 16 systemach
h edukacji o wielopoziom
mowej struktuurze kariery, stanowiąc
jedyny organ decyyzyjny w tym
m zakresie w siedmiu z nich (w Bułgarii,
B
na Litwie, w Holandii, na
onym Królesttwie (w Anglii i Walii)).
Słowaccji, w Szwecjji i Zjednoczo
Centra
alne władze oświatowe biorą
b
udział w awansow
waniu naucz
zycieli na wyyższy szczebel kariery
zawodo
owej w 12 systemach edukacji o w
wielopoziom
mowej struktu
urze kariery,, bezpośrednio lub za
pośred
dnictwem inn
nego organu centralnego
o. W sześciu
u systemach jedynym orrganem decy
yzyjnym są
władze
e oświatowe najwyższeg
go szczebla
a (w Niemcz
zech, w przy
ypadku nau czycieli pos
siadających
kwalifikkacje do na
auczania w szkołach śre
ednich drug
giego stopnia
a, Estonii, nna Cyprze, Węgrzech,
Malcie i w Rumunii).
wansie podejm
mują centraln
ne władze ośw
wiatowe i org an prowadzą
ący szkołę:
W czterech krajach decyzje o aw
W Irlandii Departam
ment ds. Edukacji i Umiejętności ((Department of Education
E
and Skkills) wyznacza szzkołom stanowiska do awansu,
a zaarządy szkół orgaanizują konkursy na te stanowiskaa i mianują na niee nauczycieli.
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W Chorrwacji, w ramachh procedury awaansu, kandydat nna stanowisko „nnauczyciel-mentor” (učitelj/profesoor-mentor) lub „nnauczycieldoradcaa” (učitelj/profesoor-savjetnik) oceeniany jest przeez dyrektora szzkoły i eksperta pedagogiczneggo z Agencji Kształcenia
K
Nauczyccieli i Edukacji, kttóra jest centralnym organem ds. zapewniania jakkości w szkolnictw
wie ogólnokształccącym.
W Słow
wenii dyrektorzy szkół
s
zazwyczaj zgłaszają kandyydatów do awanssu Ministerstwu Edukacji,
E
po przeeprowadzeniu ichh oceny na
szczebluu szkolnym. Nauuczyciele równieeż mogą składaćć wnioski bezpoośrednio do Ministerstwa. W tym
m przypadku są oni także
ocenianni przez dyrekcję szkoły i radę peddagogiczną.
a
komisji ustanowionej przzez Ministerstwoo Edukacji.
W Czarrnogórze dyrektoorzy szkół zazwyyczaj zgłaszają kkandydatów do awansu
Nauczycciele również moogą składać wniosski bezpośrednioo do tej komisji.

Rysunek 44.4: Organy deecyzyjne uczesstniczące w aw
wansowaniu wykwalifikowan
w
nych nauczyciieli na wyższy poziom
w strukturze kariery, szzkoły podstawo
owe i średnie oogólnokształcące (ISCED 1-3
3), 2016/17

ISCED 3
DE

we
Centralnne władze oświatow

Lokalne władze oświatowee

Dyrekcjaa szkoły
Jednopooziomowa strukturaa kariery

Źródło: Eurydice.
E

Objaśnienie
Centralne włładze oświatow
we mogą przeka
azać proces de
ecyzyjny innemu
u organowi cen
ntralnemu, np. kkrajowemu orga
anowi ds.
zapewniania
a jakości edukaccji.
Dyrekcja szzkoły może ozna
aczać dyrektora
a szkoły lub orga
an zarządzający
y szkołą.

Objaśnienie dotyczące jednego krajju
Francja: Org
ganem decyzyjn
nym jest académ
mie, tj. główny o
okręg administra
acyjny Ministers
stwa Edukacji.

W dwóch krajach w aw
wansowanie nauczycieli n
na wyższy po
oziom w strukturze kariery
ry zaangażow
wane są
ble organów decyzyjnych,, tj. centralne władze oświatowe oraz władze
w
lokalnee i władze szkolne.
trzy szczeb
Na Łotw
wie dyrektorzy szkół
s
odpowiedzialni są za awanns na „poziom jaakości” 1-3 za zgodą władz lokaalnych. Władze lokalne
l
są
odpowieedzialne za awannsowanie nauczyycieli na „poziom jakości” 4 za zgoodą władz centra
alnych, które z koolei decydują o awansie na
„poziom
m jakości” 5.
W Serbbii decyzje o awaansie nauczycieli na wyższy szczeebel kariery są każdorazowo
k
kon
nsultowane z rad ami pedagogicznnymi szkół
oraz dooradcą edukacyjnnym lokalnych władz
w
oświatowyych. Ostateczne decyzje podejm
mują dyrektorzy sszkół odnośnie do dwóch
pierwszyych stopni kariery, tj. „doradccy pedagogiczneego” (pedagoškii savetnik) i „ssamodzielnego ddoradcy pedagoogicznego”
(samosttalni pedagoški savetnik),
s
natomiast w przypadkuu dwóch wyższycch szczebli karierry, tj. „wyższego doradcy pedagoogicznego”
(viši peddagoški savetnikk) i „starszego doradcy pedagoggicznego” (visoki pedagoški save
etnik), decyzje poodejmuje Instytut Rozwoju
Edukacjji, który jest organnem centralnym.

W trzech ssystemach edukacji
e
w aw
wans nauczyycieli zaangażowane są władze
w
lokalnne i dyrekcja szkoły.
W Polscce szczebel zaangażowanych włładz zależy od sttopnia awansu zaawodowego. Nau
uczyciele awansoowani są przez dyrektorów
d
szkół do stopnia „naucczyciela kontrakttowego” oraz prrzez organ zarządzający szkołą
ą do stopnia „naauczyciela mianoowanego”,
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natoomiast kurator ośświaty, czyli regioonalny organ odppowiedzialny za nadzór
n
pedagogiczny, podejmujee decyzje dotycząące awansu do
stoppnia „nauczycielaa dyplomowanego”.
W ZZjednoczonym Królestwie (w Szkocji)
S
o awanssie nauczyciela na
n wyższy szcze
ebel kariery decyyduje komisja, kttóra składa się
zazzwyczaj z dyrektoorów szkół i przzedstawicieli właddz lokalnych, a od niedawna, w przypadku stannowisk wyższegoo szczebla, do
proccedury tej częstoo włączani są rodzice.
WA
Albanii dyrektorzyy szkół mogą awannsować nauczycieeli na wyższy szczzebel kariery zawo
odowej za zgodą lookalnych władz ośświatowych.

Na Łottwie, w Polsce i Serbii im
m wyższy sttopień awansu, tym więc
cej zaangażo
żowanych jes
st organów
decyzyyjnych ze szcczebla bardziej scentralizzowanego.

4.2.

Funkcje i obowiązkii nauczycie
eli

Poza d
dydaktyką na
auczyciele mogą
m
przyjmo
ować dodatk
kowe funkcje
e i obowiązkki, które posz
zerzają ich
doświa
adczenie i podnoszą mo
otywację do pracy. Jak pokazano na
n rys. 4.5, dotyczy to wszystkich
system
mów edukacji, za wyjątkie
em Turcji. M
Możliwości pe
ełnienia dodatkowych fu nkcji przez nauczycieli
n
występ
pują zarówno
o w systema
ach edukacji o jednopoz
ziomowej stru
ukturze karieery, jak i w systemach
o strukkturze wielopoziomowej.
Rysunnek 4.5: Funkccje i obowiązki nauczycieli, sszkoły podstaw
wowe i średnie
e ogólnokształłcące (ISCED 1-3),
1 2016/17

Mentoring
Niezwiąz
ązane z dydaktyką
funkccje pedagogiczne/
metodyczne
Funnkcje kierownicze
Autonomia szkół

Lewa stro
ona
ISCED
D1

wa strona
Praw
ISCE
ED 2-3

Funkcje w ram
mach wielopozio
omowej
struktury karie
ery

Funkcje w ramach
jednopoziiomowej struktu
ury kariery

Źródło: E
Eurydice.

Objaśn
nienia dotyczą
ące poszczeg
gólnych krajó
ów
Belgia (BE nl): Funkcje
e kierownicze dotyczą
d
wyłączn
nie nauczycieli ISCED 1 w szk
kołach, do któryych uczęszcza nie
n więcej niż
179 uczzniów w Region
nie Flamandzkim i nie więcejj niż 99 ucznió
ów w Regionie Stołecznym B
Brukseli. W przy
ypadku szkół
o większzej liczbie ucznió
ów funkcje te wykluczają nauczzanie.
Niemcy:: Wielopoziomo
owa struktura ka
ariery i funkcje kierownicze do
otyczą wyłącznie
e nauczycieli poosiadających kw
walifikacje do
nauczan
nia na poziomie ISCED 3.
Francja:: Funkcje kierow
wnicze dotyczą wyłącznie naucczycieli na pozio
omie ISCED 1 w szkołach, w kktórych jest nie więcej niż 13
klas. W p
przypadku szkó
ół z większą liczbą klas funkcje te wykluczają nauczanie.
n
Austria: Funkcje kierow
wnicze dotyczą wyłącznie
w
nauczzycieli na poziomie ISCED 2-3 w Allgemeinbilddenden Höhere
en Schulen.
aria: Funkcje kierownicze doty
yczą wyłącznie nauczycieli w małych
m
szkołach
h. W przypadkuu większych szkół funkcje te
Szwajca
wyklucza
ają nauczanie.

W trze
ech czwartyych systemó
ów edukacji nauczyciele
e mogą zostać mentorrami, szcze
ególnie dla
nauczyycieli rozpoczzynających pracę
p
w zawo
odzie. Funkc
cję tę mogą pełnić
p
w odnniesieniu do nauczycieli
n
realizujjących progrramy staży przewidziane
e przepisam
mi centralnych władz ośw
wiatowych (p
patrz punkt
3.1) lub
b programy przygotowyw
p
wane na szczzeblu szkolny
ym.
Równie
eż w trzech czwartych systemów
s
ed
dukacji nauczyciele mogą pełnić fun kcje pedago
ogiczne lub
metodyyczne poza zajęciami le
ekcyjnymi. T
Tego rodzaju
u dodatkowe
e funkcje sąą dość zróżn
nicowane i
dotyczą
ą przede wszzystkim:
 Przedmiotów lu
ub programó
ów nauczan
nia: koordyn
nator przedm
miotowo-proggramowy, koordynator
dagogiczny, koordynatorr programu, kierownik dydaktyczny
y, koordynattor etapu kształcenia,
k
ped
dora
adca szkoln
ny, koordynator TIK, kkoordynator laboratorium
m językoweggo, koordyn
nator grup
robo
oczych/eksp
perckich/komisji, nauczycciel-badacz;
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Kariera zawodowa nauczycieli w Europie: początki pracy zawodowej, awans i system wsparcia

 Wsparcia dla uczniów: opiekun ucznia, koordynator zajęć wyrównawczych, koordynator edukacji
specjalnej, doradca zawodowy;
 Życia szkolnego: wychowawca klasy, koordynator projektu, koordynator relacji dom-szkoła;
 Kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli: koordynator doskonalenia zawodowego
nauczycieli, nauczyciel prowadzący szkolenia dla nauczycieli;
 Oceniania: doradca/wizytator w innych szkołach, koordynator egzaminacyjny.
W ponad połowie systemów edukacji nauczycielom można powierzyć obowiązki kierownicze
jednocześnie z dydaktycznymi. Może to np. dotyczyć dyrektorów i zastępców dyrektorów szkół.
W systemach edukacji o wielopoziomowej strukturze kariery niektóre dodatkowe obowiązki związane
są z określonym szczeblem kariery. Przykładowo:
W Bułgarii i Rumunii jedynie nauczyciele na najwyższym szczeblu kariery – odpowiednio „główny nauczyciel” (glawen uczitel)
i „nauczyciel I stopnia” (profesor gradul I) – mogą zostać mentorami.
W Słowenii, aby zostać mentorem, nauczyciel powinien pełnić jedną z dwóch wyższych funkcji, tj. „konsultanta” (svetovalec) albo
„doradcy” (svetnik), lub przynajmniej od pięciu lat być na szczeblu kariery „mentora” (mentor). Ponadto jednym z wymogów
powołania nauczyciela na członka Krajowego Komitetu ds. Oceniania Wiedzy w Szkołach Podstawowych jest awans na jeden
z dwóch ww. wyższych szczebli kariery.
W Serbii, aby móc prowadzić badania edukacyjne na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym, nauczyciel musi znajdować się
na jednym z dwóch wyższych szczebli kariery, tj. „wyższego doradcy pedagogicznego” (viši pedagoški savetnik) lub „starszego
doradcy pedagogicznego” (visoki pedagoški savetnik).
Na Węgrzech nauczyciel z tytułem doktora może ubiegać się o pięcioletni status „nauczyciela-badacza” (kutatótanár). W trakcie tego
pięcioletniego okresu minimalne wynagrodzenie „nauczyciela-badacza” jest wyższe niż minimalne wynagrodzenie „nauczyciela
mistrza” (mester pedagógus), czyli najwyższego poziomu w strukturze kariery, na którym nie wymaga się doktoratu.

W kilku systemach edukacji o jednopoziomowej strukturze kariery niektóre z dodatkowych
obowiązków mogą wiązać się z określonymi zachętami finansowymi. Dotyczy to np.
Niemieckojęzycznej Wspólnoty Belgii, Czech, Hiszpanii, Włoch, Łotwy, Austrii, Zjednoczonego
Królestwa (Irlandii Północnej), Bośni i Hercegowiny, Islandii i Norwegii.

4.3.

Doradztwo zawodowe dla aktywnych zawodowo nauczycieli

W niniejszym punkcie omówiono doradztwo zawodowe skierowane do aktywnych zawodowo
nauczycieli, które rozumiane jest tu jako wsparcie w planowaniu i realizowaniu własnego rozwoju.
Obejmuje ono przekazywanie informacji, coaching lub poradnictwo służące rozwijaniu kariery
zawodowej nauczycieli. W systemach edukacji o jednopoziomowej strukturze kariery doradztwo
zawodowe może być realizowane w odniesieniu do szerszych funkcji lub obowiązków, których
nauczyciele mogą się podejmować, bądź do podnoszenia poziomu kwalifikacji lub oficjalnego statusu.
W niniejszej analizie nie uwzględniono doradztwa ograniczającego się do doskonalenia zawodowego
nauczycieli, wsparcia pedagogicznego i psychologicznego, ani poradnictwa dla osób
rozpoczynających pracę w zawodzie, ani też dla aktywnych zawodowo nauczycieli, którzy chcą
zmienić zawód.
Doradztwo zawodowe rozumiane w sposób opisany powyżej rzadko występuje w krajach europejskich
(patrz rys. 4.6) i tylko w trzech jest wymagane prawnie w odniesieniu do aktywnych zawodowo nauczycieli.
We Francji każdy z głównych okręgów administracyjnych Ministerstwa Edukacji (académies) realizuje specjalne doradztwo
zawodowe, w ramach którego doradcy ds. mobilności zawodowej świadczą usługi podczas indywidualnych spotkań. Doradztwo to
obejmuje również informacje w Internecie i w formie ulotek. Przydatne informacje online na temat rozwoju kariery zawodowej
zapewnia także Ministerstwo Edukacji na kilku portalach internetowych, np. na stronie internetwoej ministerstwa, elektronicznej
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plattformie dla nauczzycieli Espace I-Profs czy na stroonie Devenir ensseignant (Zostań nauczycielem) ( 12). Ponadto rolęę repozytoriów
różnnych informacji na
n temat kariery nauczyciela (obeejmujących m.in. aspekty prawne, najnowsze wiaddomości czy poraady) pełnią też
zwiąązki zawodowe nauczycieli.
n
Na Węgrzech za dooradztwo zawodoowe i wsparcie oodpowiedzialne są Ośrodki Eduka
acji Pedagogiczneej (POK), będącee regionalnymi
odddziałami centralnnych władz oświatowych. Każdeego roku w styczniu realizują one badanie pootrzeb nauczycieeli w zakresie
wsppierania rozwoju kariery zawodow
wej. Na podstaw
wie tego badaniaa nauczycielom, którzy wyrazili sw
woje potrzeby, przydzielani
p
są
doraadcy, którzy udzzielają im wskazóówek i porad w oobszarze kompleetowania portfolio
o do celów awannsu. Doradcami są
s nauczyciele
misstrzowie (mester pedagógus-szakktanácsadó) speccjalizujący się we
w wspieraniu nauczycieli i pośw
więcający część swojego
s
czasu
praccy na doradztwo i doskonalenie zawodowe
z
nauczzycieli. Oprócz teggo co roku władzze oświatowe orgganizują jednodniiowe warsztaty
infoormujące nauczyccieli o możliwościach awansu.
W A
Austrii doradztw
wo zawodowe św
wiadczone jest w ramach usługg doradczych prowadzonych przzez lokalne właddze oświatowe
(pow
wiaty). Częścią misji kolegiów nauczycielskich jest również organizowanie
o
programów
p
doraddztwa zawodow
wego. Ponadto
infoormacje na tematt dodatkowych obowiązków,
o
którre nauczyciele mogą
m
podjąć, abyy poszerzyć swoj
oje doświadczenie, znajdują na
stroonie internetowej dotyczącej doraddztwa zawodoweego dla nauczycieeli prowadzonej przez
p
Ministerstw
wo Edukacji (13).

Rysunnek 4.6: Doradztwo zawodow
we dla wykwaliifikowanych, aktywnych
a
zaw
wodowo nauczzycieli, szkoły
podstawowe i średn
nie ogólnokszttałcące (ISCED
D 1-3), 2016/17

Doradztw
wo zawodowe:
jeest wymogiem praw
wnym

nnie jest wymogiem prawnym

Źró
ódło: Eurydice.

Objaśn
nienie
Na rysun
nku nie uwzglę
ędniono doradzttwa dla kandyd
datów do zawod
du lub dla akty
ywnych zawodoowo nauczycieli, którzy chcą
zmienić zawód, ani doradztwa zawodo
owego, które nie
e jest przeznac
czone konkretnie
e dla w pełni wy
wykwalifikowanyc
ch aktywnych
wo nauczycieli.
zawodow

Objaśn
nienia dotyczą
ące poszczeg
gólnych krajó
ów
Hiszpan
nia: Wykres przzedstawia sytuację na szczeb
blu krajowym. Navarra zapew
wnia doradztwoo dla aktywnyc
ch zawodowo
nauczycieli.
wans na wyższ
zy szczebel ka
ariery zawodow
wej dostępne są
s na stronie
Słoweniia: Informacje na temat ubiegania się o aw
14
interneto
owej Ministerstw
wa Edukacji, Nauki i Sportu ( )..
Szwajca
aria: Uniwersyttety prowadząc
ce kształcenie
e nauczycieli lub agencje w poszczególnyych kantonach
h zapewniają
nauczycielom wsparcie,, które może rów
wnież obejmowa
ać doradztwo zawodowe.
nstein: Biuro dss. Edukacji zaw
warło umowę ram
mową z Uniwerrsytetem Kształc
cenia Nauczycieeli w Zurychu (w
w Szwajcarii),
Liechten
która ma
a na celu zape
ewnienie szkołom do 10 godzi n wsparcia roc
cznie. Świadczo
one w ten spossób usługi mogą
ą obejmować
doradztw
wo zawodowe, jak też wsparcie pedagogiczzne i coaching. Korzystać z nich mogą zarrówno dyrektorrzy szkół, jak
i nauczyciele.

12

( ) Patrrz http://www.ed
ducation.gouv.frr/cid23346/prep
parer-sa-mobilite
e.html,
http
p://www.devenire
enseignant.gouv.fr/cid99161/evvoluer-enseigne
er-autrement-du
urant-carriere.httml oraz
http
p://www.educatio
on.gouv.fr/cid26
674/i-prof-l-assisstant-carriere.httml
13

( ) http
p://studierende.ccct-austria.at/karrieren-im-bildu
ungsbereich
14

( ) Patrrz http://www.m
mizs.gov.si/si/sto
oritve/izobrazeva
anje/napredovanje_v_nazive/
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4.4.

Ramy kompetencji nauczycieli określane przez władze centralne

W 2013 r. tematyczna grupa robocza Komisji Europejskiej ds. rozwoju zawodowego nauczycieli
opublikowała sprawozdanie końcowe w sprawie rozwoju kompetencji nauczycieli na rzecz lepszych
efektów uczenia się. W raporcie tym uznano, że nauczanie wymaga „złożonego i dynamicznego
połączenia wiedzy, umiejętności, rozumienia, wartości i postaw; ich nabywanie i rozwój jest
długotrwałym wysiłkiem zawodowym, który wymaga refleksyjnej, celowej praktyki i wysokiej jakości
informacji zwrotnych” (European Commission, 2013a, s. 43). Dowodzi to, że rozwój nauczycieli
uważany jest za proces ciągły, rozpoczynający się od etapu kształcenia i kontynuowany przez cały
okres kariery zawodowej. W sprawozdaniu tematycznej grupy roboczej Komisji Europejskiej ds. szkół
z 2017 r. podkreślono natomiast różne cele, którym służyć mogą ramy kompetencji: „Jeżeli [ramy
kompetencji nauczycieli lub standardy zawodowe] dają możliwość dialogu, a nie stanowią jedynie
mechanicznie „odhaczanych” list, mogą one pomóc w promowaniu jakości w zawodzie nauczyciela,
zwiększając przejrzystość, pomagając nauczycielom w korzystaniu z posiadanych kompetencji
zawodowych i ich rozwijaniu, oraz promując ich podmiotowość, sprawczość i odpowiedzialność”
(European Commission, 2017, s. 28).
W 2014 r. Rada zachęciła ponadto państwa europejskie do promowania rozwoju „kompleksowych ram
kompetencji zawodowych nauczycieli” (15). W związku z powyższym, w niniejszym punkcie
przedstawiono aktualną sytuację w krajach europejskich, z uwzględnieniem poziomu szczegółowości,
na jakim funkcjonują istniejące ramy kompetencji oraz sposobów ich stosowania, przy czym ujęto tu
jedynie ramy kompetencji nauczycieli ustanowione przez centralne władze oświatowe.

4.4.1.

Wdrażanie ram kompetencji nauczycieli

Ramy kompetencji nauczycieli w rozumieniu niniejszego opracowania to zbiór stwierdzeń na temat
tego, co nauczyciel jako profesjonalista powinien wiedzieć, rozumieć i potrafić zrobić. Ramy te mogą
być określone w dowolnym oficjalnym dokumencie wydanym przez centralne władze oświatowe
(wykaz uwzględnionych dokumentów znajduje się w Załączniku 2) i być wykorzystywane do różnych
celów, w tym do określania indywidualnych potrzeb rozwojowych i ogólnej poprawy umiejętności kadr
nauczycielskich.
Oficjalne dokumenty, w których publikowane są ramy kompetencji, mogą obejmować akty prawne
(dekrety, ustawy itp.), przepisy/rozporządzenia (dotyczące kształcenia lub doskonalenia zawodowego
nauczycieli) albo plany krajowe, jak również samodzielne teksty dotyczące kompetencji lub
standardów pracy nauczycieli. Różny może być poziom szczegółowości tych dokumentów odnośnie
opisywania wiedzy, umiejętności i kompetencji, które nauczyciele powinni zdobyć.
Na rys. 4.7 pokazano, że w znacznej większości krajów istnieją już ramy kompetencji nauczycieli
określone przez centralne władze oświatowe, natomiast w Albanii oraz Bośni i Hercegowinie znajdują
się one w fazie opracowywania. W dziewięciu systemach edukacji nie stosuje się ram kompetencji
nauczycieli, ani nie przewiduje się ich wprowadzenia (w Niemieckojęzycznej Wspólnocie Belgii,
Bułgarii, Grecji, Chorwacji, na Cyprze, Malcie, w Finlandii, Islandii i Liechtensteinie).

15

( ) Konkluzje Rady z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie skutecznego kształcenia nauczycieli, Dz.U. C 183 z 14.6.2014.
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Rysunnek 4.7: Ramy kompetencji nauczycieli
n
okrreślone przez władze centralne, szkoły poodstawowe i śrrednie
ogólnokształcących
h (ISCED 1-3), 2016/17
2

Ramyy kompetencji są stoosowane

Ramyy kompetencji są oppracowywane

Ram kkompetencji nie stoosuje się

Źró
ódło: Eurydice.

4.4.2.

Obszary ko
ompetencji i poziom
p
szczeegółowości

Wszystkie istniejącce ramy kom
mpetencji nau
uczycieli wyd
dane przez władze
w
centrralne określa
ają obszary
etencji. Niektó
óre z tych ob
bszarów są w
wspólne dla prawie wszystkich omaw
wianych tu ram, chociaż
kompe
zostałyy w różny sposób
s
opis
sane. Obejm
mują one ko
ompetencje psychopedaagogiczne, znajomość
przedm
miotu i metod
d jego nauczania, organizzację uczenia się i oceniania uczniów
w, innowacyjjne metody
dydakttyczne, komu
unikację z uczniami, wsspółpracę z innymi
i
nauczycielami orraz relacje z rodzicami
i partne
erami zewnę
ętrznymi.
Niemniej, jak pokazano na rys. 4.8, poziom
m szczegółowości tych dokumentów
d
w jest różny. W siedmiu
system
mach edukacj
cji ramy komp
petencji nau czycieli wym
mieniają obsz
zary kompeteencji, ale nie
e zawierają
dalszycch informacjji na temat tego, co się
ę z nimi wią
ąże. Dotyczy
y to Wspólnooty Francus
skiej Belgii,
Hiszpa
anii, Włoch, Węgier,
W
Austrii, Słowacji i Szwajcarii. Na przykład:
We Wspólnocie Francuskiej
F
Belg
gii ramy kompeetencji nauczycieeli określone przzez władze centtralne zawierają 13 obszarów
kom
mpetencji, takichh jak „efektywnee relacje partneerskie z placów
wką, kolegami i rodzicami”, „oopanowanie mettod nauczania
przeedmiotów”, „pracca zespołowa w szkole”, „krytyyczne i niezależnne spojrzenie na przeszłą i przzyszłą wiedzę naukową”
n
oraz
„reffleksyjne nastawienie do własnej pracy i organizow
wanie własnego doskonalenia
d
zaw
wodowego”. Nie zawierają one jeednak dalszych
infoormacji na temat tego,
t
co obszary te obejmują.

W ponad trzech czzwartych systtemów eduk acji, w któryc
ch władze ce
entralne okreeśliły ramy kompetencji
enione obsza
ary zawieraj ą bardziej szczegółowe
s
informacje na temat ko
onkretnych
nauczyycieli, wymie
umiejętności. Przykkładowo:
WH
Holandii kompeteencje nauczycieli podzielone są naa siedem różnychh obszarów. Dla każdego
k
obszaru podany jest cel ogólny,
o
a także
wym
magane umiejętnoości i wiedza, np. celem dla obszaaru „kompetencje w zakresie przedmiotów i metod nnauczania” jest stw
worzenie przez
nauuczyciela silnego środowiska uczeenia się w sposóbb nowoczesny, profesjonalny
p
i zo
organizowany, aby
by każde dziecko mogło zdobyć
wieddzę kulturową occzekiwaną w społłeczeństwie. Jednną z pięciu konkretnych umiejętno
ości wymienionycch w tym obszarzze kompetencji
jestt to, że „nauczycieele mają jasny obbraz tego, w jakim
m stopniu dzieci opanowały
o
treści nauczania i w jakki sposób radzą sobie ze swoją
praccą”. Jednym z dzziewięciu elemenntów wiedzy i rozzumienia w tym samym
s
obszarze jest „wiedza o ty
tym, w jaki sposóób opanowanie
i przzyswajanie językaa wpływają na prooces uczenia się i jak należy to uwzględnić w praktyyce”.
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Rysunek 44.8: Poziom szzczegółowości ram kompeteencji nauczycieeli określonych przez władzee centralne, szzkoły
podstawoowe i średnie ogólnokształcą
o
ące (ISCED 1-33), 2016/17

Określono obszary kompetenncji
oraz zdefinniowano wiedzę
i umiejętnoości
Określono jedynie obszary koompetencji

Ram komppetencji nie stosuje się

Źródło: Eurydice.

Objaśnienie
Hiszpania: W
Wykres przedsttawia sytuację na
n szczeblu ce ntralnym. We wspólnocie
w
auto
onomicznej Kasstylii i León wym
mienia się
obszary kom
mpetencji wraz ze
z związanymi z nimi umiejętno
ościami.

W czterecch systemach
h edukacji ko
ompetencje ssą opisane dla różnych etapów karierry.
We Wsspólnocie Flamaandzkiej Belgii Decyzja w spraawie profilu zaw
wodowego nauczyycieli opisuje koompetencje wym
magane od
wszystkkich nauczycieli. Wynikająca z nieej Decyzja w sprrawie podstawow
wych kompetencjji nauczycieli wskkazuje kompetenncje, które
przyszłyy nauczyciel powinien opanować przed
p
zakończenniem kształcenia, aby móc rozpoccząć pracę w zaw
wodzie.
W Estoonii ramy kompeetencji nauczycieli określają kom
mpetencje wymaagane od „nauczycieli” (õpetaja)), jak również dodatkowe
d
kompeteencje wymaganee na wyższych szczeblach
s
karierry. „Starszy nauczyciel” (vianemõpetaja) powinieen wspierać rozw
wój innych
nauczyccieli i przyczyniaać się do rozw
woju metodyki nnauczania w plaacówce, a „naucczyciel mistrz” ((meisterõpetaja) powinien
uczestniczyć w opracow
wywaniu kreatywnnych działań wew
wnątrz i na zewnnątrz swojej placcówki, oraz powinnien ściśle współpracować
z wyższzą uczelnią. Warrto zauważyć, żee poziomy karieryy „nauczyciel” i „starszy
„
nauczycciel” są klasyfikow
wane jako poziom 7 ERK,
natomiaast „nauczyciel mistrz” jest klasyfikkowany jako poziiom 8 ERK.
Na Łotw
wie ramy kompeetencji nauczycieeli, stanowiące zzałącznik do Proocedury oceny ja
akości działalnośści zawodowej nauczycieli,
określają kompetencje wymagane
w
dla każdego
k
z pięciuu „poziomów jakkości” (kvalitātess pakāpes). Dla przykładu nauczzyciele na
„poziom
mie jakości” 4, oprrócz opanowaniaa kompetencji pieerwszych trzech poziomów,
p
powinni być aktywnie zzaangażowani w realizację
gminneggo planu rozwojuu szkół oraz w traansfer swoich meetodycznych dośw
wiadczeń zawodo
owych. Na „pozioomie jakości” 5 naauczyciele
powinni ponadto aktywnie angażować sięę w krajową strattegię rozwoju edukacji i przekazyywać swoje dośw
wiadczenia innym w sposób
celowy i metodyczny.
W Zjeddnoczonym Kró
ólestwie w standdardach rejestraacji (Standards for
f Registration) Ogólna Rady dds. Nauczania w Szkocji
(Generaal Teaching Couuncil for Scotlandd) określa dla kaażdej kompetenccji dwa różne poziomy osiągnięćć: Standard for Provisional
P
Registraation określa pozziom wymagany do
d tymczasowej rrejestracji nauczyyciela, a Standarrd for Full Registrration – poziom wymagany
w
do pełneej rejestracji po zakończeniu
z
okreesu próbnego.

4.4.3.

Róóżne zastoso
owania ram ko
ompetencji nnauczycieli

O ile ramyy kompetencjji nauczycieli mogły być p
pierwotnie opracowane do
d konkretnyych celów, takich jak
akredytacjja programów kształce
enia nauczyycieli, teraz
z okazuje się,
s
że moogą mieć szersze
s
zastosowa
anie. Mogą służyć np. jako narzęd
dzie odniesienia dla ró
óżnych interresariuszy, tj.
t osób
odpowiedzzialnych za tworzenie po
olityki oświa towej, placó
ówek kształce
enia nauczyycieli, organiz
zatorów
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doskon
nalenia zaw
wodowego nauczycieli,
n
mentorów i ewaluatoró
ów, jak rów
wnież kandy
ydatów na
nauczyycieli i aktyw
wnych zawod
dowo nauczyycieli. Ramy kompetencjii powinny byyć również narzędziem
n
odniesienia na różn
nych etapach
h kariery nau
uczycieli.
era informac
cje na tema
at różnych zastosowań
z
ram kompeetencji nauc
czycieli wg
Załącznik 3 zawie
dziewię
ęciu kryteriów
w podzielony
ych na czteryy kategorie:
1. Kształcenie
e nauczycie
eli: określen
nie efektów kształcenia
a, które maają zostać osiągnięte
w momenccie ukończenia studiów;
2. Rozpoczęccie pracy w zawodzie:
z
krryteria akred
dytacji lub lic
cencjonowannia nauczycie
eli, kryteria
selekcji lub
b rekrutacji, ocena
o
kompe
etencji naucz
zycieli na zak
kończenie sta
tażu;
3. Doskonalenie zawodow
we nauczycie
eli: opracowywanie programów doskkonalenia zawodowego
ywanie indyw
widualnych planów
p
rozwo
oju zawodow
wego nauczyc
cieli;
nauczycieli, przygotowy
4. Inne: kryteria oceniania
a nauczycielii, awans zaw
wodowy, proc
cedury dyscyyplinarne lub
b przypadki
h uchybień.
poważnych
Na ryss. 4.9 prze
edstawiono stosowanie ram komp
petencji nau
uczycieli w ich kształc
ceniu oraz
doskon
naleniu zawo
odowym, co ma na celu
u pokazanie, czy ramy te
t służą jakoo poziomy odniesienia
o
w całejj karierze nauczyciela, cz
zy też ich wyykorzystanie ograniczone jest do okreeślonego etapu.
Rysunnek 4.9: Zastossowanie ram kompetencji
k
naauczycieli okreeślonych przezz władze centrralne, szkoły podstawowe
p
i średnnie ogólnokszztałcące (ISCED
D 1-3), 2016/177

mpetencji nauczyccieli stosowane
Ramy kom
są w obszaarze:
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eblu centralnym
m. We wspólno
ocie autonomiccznej Kastylii i León ramy
kompete
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n
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W ponad jednej trzeciej systemów edukacji, w których istnieją ramy kompetencji nauczycieli, są one
stosowane w trakcie całej ich kariery zawodowej, tj. zarówno na etapie kształcenia, jak i podczas
doskonalenia zawodowego. Dotyczy to Belgii (Wspólnoty Flamandzkiej), Niemiec, Estonii, Francji,
Włoch, Litwy, Austrii, Rumunii, Zjednoczonego Królestwa (wszystkich czterech jurysdykcji) i Turcji.
W prawie połowie systemów edukacji, w których istnieją ramy kompetencji nauczycieli, są one
stosowane na etapie kształcenia, a nie podczas doskonalenia zawodowego. Dotyczy to Belgii
(Wspólnoty Francuskiej), Czech, Danii, Irlandii, Hiszpanii, Luksemburga, Węgier, Holandii, Polski,
Portugalii, Słowenii, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii i Norwegii.
W trzech krajach ramy kompetencji nauczycieli są stosowane w odniesieniu do doskonalenia
zawodowego nauczycieli, ale nie do ich kształcenia (w Macedonii, Czarnogórze i Serbii).
Ramy kompetencji nauczycieli mogą być również wykorzystywane do innych celów, takich jak awans,
ocenianie i stosowanie środków dyscyplinarnych. Na przykład:
W Estonii ramy kompetencji nauczycieli (Standardy zawodowe nauczycieli) są stosowane podczas awansu na wyższy szczebel
kariery zawodowej.
We Francji ocenianie nauczycieli musi uwzględniać ramy kompetencji.
W Zjednoczonym Królestwie (w Szkocji), gdy nauczyciel podlega procedurze dyscyplinarnej lub jest podejrzewany o poważne
uchybienia, jest on oceniany wg standardów określonych przez Ogólną Radę ds. Nauczania (General Teaching Council for Scotland)
w kodeksie postępowania Code of Professionalism and Conduct.
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ROZDZIAŁ 5: OCENIANIE NAUCZYCIELI
Ocenianie nauczycieli jest procesem, który ma na celu przeprowadzenie analizy wyników ich pracy
i zapewnienie, że posiadają umiejętności niezbędne do jej efektywnego wykonywania. Poza
sprawdzaniem działań nauczyciela podczas zajęć lekcyjnych, ocena może obejmować również
ewaluację jego udziału w realizacji szerszych celów szkoły, w której pracuje. Zazwyczaj ocena
nauczyciela przeprowadzana jest oddzielnie od innych procedur zapewniania jakości, takich jak
ewaluacja szkoły, aczkolwiek może się ona odbywać w ich ramach. Oceniającymi mogą być osoby ze
szkoły lub z zewnątrz. Ocena może odbywać się wg ram ustanowionych przez władze oświatowe albo
w oparciu o procedury opracowane na szczeblu szkolnym, uzgodnione między dyrekcją szkoły
a nauczycielami. Stosowane mogą być również różne metody oceniania, opierające się na różnych
danych, począwszy od obserwacji zajęć lekcyjnych po ankiety wśród rodziców lub uczniów.
W niniejszym rozdziale poddano analizie sposób funkcjonowania systemów oceniania nauczycieli
w Europie. Rozdział składa się z dwóch części.
Pierwsza część poświęcona jest strukturze i zakresowi systemu oceniania. Obejmuje ona analizę
odpowiednich przepisów i monitorowanie ich realizacji przez władze centralne, zakres i cele oceniania
nauczycieli oraz udział oceny w określaniu potrzeb doskonalenia zawodowego, jak również to, którzy
nauczyciele podlegają ocenie.
W drugiej części rozdziału omówiono praktyczną realizację oceniania nauczycieli, określając, kto ich
ocenia, wg jakich ram i za pomocą jakich metod czy narzędzi oraz to, czy stosowane są skale ocen.
W rozdziale tym dokonano szerokiego rozróżnienia między oceną nauczycieli początkujących a oceną
nauczycieli o dłuższym stażu pracy. W pierwszej części oba aspekty omówiono oddzielnie, aby lepiej
uchwycić ich strukturę, natomiast w drugiej obydwa aspekty przeanalizowano łącznie,
z wyszczególnieniem ewentualnych różnic. W rozdziale tym nie uwzględniono ocen
przeprowadzanych w wyjątkowych okolicznościach, takich jak poważne przypadki nienależytego
wywiązywania się z obowiązków czy uchybienia.

5.1.

Struktura i zakres systemu oceniania nauczycieli

Ocenianie nauczycieli może służyć różnym celom i być w różny sposób stosowane. Może ono np.
mieć charakter kształtujący lub podsumowujący, bądź, co zdarza się częściej, łączyć oba te elementy.
Może również dotyczyć nauczycieli początkujących albo o dłuższym stażu pracy, jak też obu tych
grup. Ponadto może być powiązane z awansem i potrzebami w zakresie rozwoju zawodowego lub
może być sposobem przekazywania nauczycielom informacji zwrotnych na temat wyników ich pracy.
Niniejszy punkt zawiera analizę struktury i zakresu oceniania nauczycieli. Przede wszystkim omawia
on ramy prawne z podziałem na kraje, w których obowiązują odpowiednie przepisy centralne, bądź
w których ocenianie nauczycieli leży w gestii władz lokalnych lub szkół, jak również te, w których w
ogóle nie ocenia się nauczycieli. Zbadano tu również, czy władze centralne prowadzą monitoring
jakości systemów oceny. Punkt ten obejmuje ponadto analizę stosowania oceny z podziałem na dwie
grupy nauczycieli: początkujących i doświadczonych. W przypadku pierwszej z nich obejmuje to
ocenę na koniec okresu próbnego lub stażu, natomiast odnośnie grupy drugiej dotyczy wszelkich
innych form oceny nauczycieli o dłuższym stażu pracy. Ponadto ocenianie nauczycieli z drugiej grupy
jest szerzej analizowane pod kątem jego celów i efektów, tj. czy ma ono jedynie przekazywać
nauczycielom informacje zwrotne na temat ich pracy, czy też ma jeszcze inne cele, np. ocenę
gotowości do awansu. W punkcie tym poruszono również inne aspekty, takie jak udział procesu oceny
w określaniu potrzeb rozwoju zawodowego lub zarządzaniu niezadowalającym wywiązywaniem się
z obowiązków.
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auczycieli, a szkoły lub władze
wadzą, mają pełną auton
nomię w pod
dejmowaniu decyzji o tyym, czy nauc
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Rysunek 5.1: Władze zaaangażowane w określanie pprzepisów dotyyczących ocen
niania nauczyccieli w szkołach
podstawoowych i średnich ogólnokszttałcących (ISC
CED 1-3), 2016//17
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e zwrotne
w ramach ew
waluacji szkoły. Nie jest to jednak uregulowane
e przepisami i pozostaje
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w gestii inspektorów ooświaty.

W trzech systemach edukacji stosowane
s
ssą rozwiązania łączone, w którychh władze ce
entralne
wnego stopnia, ale szkkoły mają ogólnie
o
dużą
ą autonomięę. We Wsp
pólnocie
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ach kontroli szkoły,
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Centralne władze ośw
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dzielnie, ale mogą powie
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nia jakości (n
np. w Rumun
nii oraz Bośn
ni i Hercegow
winie).
zapewnian
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Ogólna Rada ds. Nauczania w Szkocji (General Teachinng Council of Scootland), która odp
powiedzialna jestt za rejestrację naauczycieli,
akredytuuje system ich occeny i rozwoju zaawodowego stosoowany przez właddze lokalne.

5.1.2. Ocennianie począttkujących nauczycieli
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zakończen
początkują
ący nauczyciele są oceniani w prawie
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zo różnie. W wielu krajacch proces oce
eny jest
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w dużej mierze realizowany w szkołach i przez szkoły, co opisano szerzej w podpunkcie 5.2.1.
W innych natomiast stanowi on część podlegających ścisłym przepisom procedur, które mogą mieć
formę egzaminów państwowych, albo procesu zarządzanego przez rady ds. nauczania bądź inne
organy formalnie uznające umiejętności nauczycieli wymagane do pracy w zawodzie. Jak zaznaczono
w rozdziale 2 (w podpunkcie 2.1), w niektórych krajach wymaga się od nauczycieli wykazania się
kompetencjami zawodowymi przed uzyskaniem kwalifikacji, i w tym kontekście ocena na koniec stażu
lub okresu próbnego może wpływać na podejmowane w związku z tym decyzje. Na przykład:
W Słowenii, gdzie nauczyciele-stażyści zdają państwowy egzamin zawodowy zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej, kandydaci muszą wykazać się przeprowadzeniem co najmniej pięciu prezentacji dydaktycznych ocenionych przez
mentora i dyrektora szkoły, w której odbyli staż. Dyrektorzy szkół mogą również powołać komisję złożoną z trzech nauczycieli, która
ocenia nowo przyjmowanych nauczycieli po zakończeniu przez nich okresu próbnego. System ten różni się jednak od wcześniej
wspomnianego, który ograniczony jest wyłącznie do nauczycieli początkujących.
W Zjednoczonym Królestwie (w Szkocji) profil zawodowy nauczyciela odbywającego okres próbny musi zostać zatwierdzony na
szczeblu szkoły przez jej dyrektora. Profil ten zostaje następnie przekazany do Ogólnej Rady ds. Nauczania (General Teaching
Council of Scotland), po czym dana osoba może zostać zarejestrowana jako uprawniona do nauczania w Szkocji.
W Czarnogórze specjalna komisja sprawdza kandydatów również na podstawie sprawozdań złożonych przez mentorów
opiekujących się stażystami.

W dwóch krajach (w Rumunii i Szwecji), pomimo wymogu wykazania się kompetencjami zawodowymi
(patrz rys. 2.1), nie przeprowadza się oceny na zakończenie stażu lub okresu próbnego.

5.1.3. Ocenianie aktywnych zawodowo nauczycieli
Ocenianie aktywnych zawodowo nauczycieli jest tutaj rozumiane jako każda forma ich oceny po
potwierdzeniu ich kwalifikacji i rozpoczęciu przez nich pracy w zawodzie. W niniejszym podpunkcie
analizie poddano:


zakres i częstotliwość oceniania aktywnych zawodowo nauczycieli w Europie;



cele i efekty oceniania aktywnych zawodowo nauczycieli, które obejmują przekazywanie im
informacji zwrotnych na temat ich pracy oraz ocenę, czy należy im się premia lub inna nagroda,
czy kwalifikują się do podwyżki wynagrodzenia lub czy są gotowi do awansu zawodowego;



związek między ocenianiem a potrzebami dotyczącymi rozwoju zawodowego;



związek między
z obowiązków;



nauczycieli podlegających ocenie - czy ocenianie dotyczy wszystkich aktywnych zawodowo
nauczycieli, czy też zależy od rodzaju i warunków ich zatrudnienia.

ocenianiem

a

zarządzaniem

niezadowalającym

wywiązywaniem

się

Zakres i częstotliwość
Ocenianie aktywnych zawodowo nauczycieli jest powszechne w całej Europie. Jak pokazano na rys.
5.4, w 32 systemach edukacji ocenianie to podlega przepisom centralnych władz oświatowych, a w 24
jest prowadzone systematycznie. W Niemczech, w niektórych krajach związkowych, obowiązuje
ustalona częstotliwość oceniania, podczas gdy w innych nie. W sześciu systemach edukacji procedury
oceniania aktywnych zawodowo nauczycieli (w tym częstotliwość) są określane na szczeblu lokalnym
lub szkolnym. W dwóch z nich (w Republice Czeskiej i Holandii) władze centralne wymagają pewnej
formy oceniania nauczycieli, natomiast w pozostałych czterech nie ma takiego wymogu. Nauczyciele
nie są oceniani jedynie w Irlandii, Grecji, na Malcie, w Islandii i Turcji.
W 24 systemach edukacji, w których ocenianie odbywa się systematycznie, odstępy czasu między
kolejnymi ocenami są różne. W dziewięciu systemach ocena aktywnych zawodowo nauczycieli
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W Niemieckojęzycznej Wspólnocie Belgii częstotliwość oceniania nauczycieli determinuje rodzaj umowy o pracę.
Na Węgrzech, w Rumunii i Czarnogórze częstotliwość oceny zależy od jej celów.
W Zjednoczonym Królestwie (w Szkocji) każdy nauczyciel przeprowadza coroczną samoocenę opartą na doskonaleniu
zawodowym, korzystając ze standardowych ram zawodowych zapewnianych przez Ogólną Radę ds. Nauczania w Szkocji (General
Teaching Council for Scotland), która co pięć lat potwierdza rejestrację nauczycieli w ramach procesu aktualizacji zawodowej
(Professional Update).
W Bośni i Hercegowinie oraz Szwajcarii występuje różna częstotliwość oceniania, w zależności od kantonu.

W siedmiu krajach nie przeprowadza się systematycznej oceny nauczycieli.
We Wspólnocie Francuskiej Belgii i w Austrii ocenianie nauczycieli odbywa się z inicjatywy oceniających.
W Hiszpanii monitorowanie jakości pracy nauczycieli jest jednym z zadań realizowanych przez kuratorium oświaty odpowiedzialne
za ewaluację zewnętrzną szkół. W teorii możliwe jest ocenianie poszczególnych nauczycieli, choć celem tego jest jedynie
przekazywanie informacji zwrotnych. Nie jest to jednak regularnie stosowana praktyka i nie istnieją żadne ogólne ramy, które
wymagałyby przeprowadzania takiej oceny.
We Francji trwa reforma istniejących zasad oceniania nauczycieli. Do roku szkolnego 2016/17 nauczyciele byli oceniani
nieregularnie. Średni odstęp czasu między dwoma wizytacjami szacowano na trzy lata w przypadku nauczycieli szkół podstawowych
i pięć w przypadku nauczycieli szkół średnich. Począwszy od roku szkolnego 2017/18 ocena opiera się na czterech rozmowach
dotyczących kariery zawodowej w ciągu całego jej przebiegu i systematycznych wizytacjach doradczych. Nowy system łączy
ocenianie z rozwojem kariery zawodowej i progresją na skali płac.
W Chorwacji i na Litwie ocenianie nauczycieli przeprowadzane jest wyłącznie w celach związanych z awansem zawodowym,
dlatego też nauczyciele wnioskują o ocenę, gdy chcą kandydować na wyższe stanowisko.
W Polsce ocena pracy nauczyciela przeprowadzana jest z inicjatywy oceniającego, natomiast ocena związana z awansem
inicjowana jest przez samych nauczycieli.

Jak wspomniano powyżej, w sześciu krajach ocenianie nauczycieli ustalane jest na szczeblu lokalnym
lub szkolnym, przy czym w Republice Czeskiej krajowy kodeks pracy zakłada, że powinno ono
odbywać się w regularnych odstępach czasu, aczkolwiek przepisy nie określają jego częstotliwości,
która leży w gestii dyrektorów szkół.

Cele i efekty oceniania aktywnych zawodowo nauczycieli
Ocenianie nauczycieli może mieć różne cele. Na rys. 5.5 przedstawiono cztery najczęściej
wymieniane, tj. przekazywanie nauczycielom informacji zwrotnych na temat ich pracy oraz ocenę
tego, czy należy im się premia lub inna nagroda, czy kwalifikują się do podwyżki wynagrodzenia lub
czy są gotowi do awansu zawodowego.
Najczęstszym powodem oceniania jest przekazywanie nauczycielom informacji zwrotnych na temat
ich pracy, czemu towarzyszy czasem refleksja nad potrzebami dotyczącymi rozwoju zawodowego.
Informacje zwrotne mają tu szeroką formułę. Mogą być przedmiotem nieformalnej rozmowy między
nauczycielem a dyrektorem szkoły lub mogą skutkować sporządzeniem formalnego raportu przez
inspektora oświaty. W dużej mierze mają one charakter kształtujący, chociaż mogą stanowić też część
procesu podsumowującego, którego wynikiem może być formalna ocena oparta na ustalonej skali.
Respondenci z 29 systemów edukacji zgłosili, iż jednym z celów stosowanych w ich krajach systemów
oceniania jest przekazywanie informacji zwrotnych na temat pracy. Wykorzystanie oceniania do
określenia potrzeb rozwoju zawodowego przedstawiono na rys. 5.6.
W ponad jednej trzeciej systemów ocenianie jest również wykorzystywane do określania, czy
nauczyciel powinien zostać awansowany, a w dziesięciu przypadkach do stwierdzenia, kto powinien
otrzymać premie lub inne świadczenia. Tylko w dziewięciu systemach edukacji ocenianie jest
wykorzystywane do ustalania podwyżki wynagrodzeń.
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Ponadto w krajach, w których ocenianie nauczycieli ustalane jest na szczeblu lokalnym lub szkolnym,
najczęściej stosowane praktyki sugerują, że jego głównymi celami są przekazywanie nauczycielom
informacji zwrotnych i określanie potrzeb dotyczących rozwoju zawodowego.
Dla przykładu w Holandii ocenianie polega w znacznej mierze na analizie wyników pracy przeprowadzanej raz lub dwa razy do roku
w formie rozmów między nauczycielami a dyrektorami szkół na temat ważnych spraw związanych z obowiązkami nauczycieli i ich
warunkami pracy, oraz z ich karierą i rozwojem zawodowym (Nusche et al., 2014, s. 96).

Rysunek 5.5: Cele i efekty oceniania aktywnych zawodowo nauczycieli w szkołach podstawowych i średnich
ogólnokształcących (ISCED 1-3), na podstawie przepisów centralnych, 2016/17
Przekazywanie informacji
zwrotnych
Przyznawanie premii
lub nagród
Podwyżka wynagrodzeń
Awans zawodowy

 Autonomia władz lokalnych lub szkół  Brak oceny aktywnych zawodowo nauczycieli
Źródło: Eurydice.

Objaśnienie
Na rysunku przedstawiono jedynie standardowe procedury oceny, które nie obejmują wyjątkowych okoliczności, takich jak
poważne przypadki nienależytego wywiązywania się z obowiązków czy uchybień.

Objaśnienia dotyczące poszczególnych krajów
Niemcy: Ocenianie do celów związanych z awansem ograniczone jest do nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania
na poziomie ISCED 3. Systematyczne ocenianie w celu przekazywania informacji zwrotnych przeprowadzane jest tylko
w niektórych krajach związkowych.
Grecja: Przepisy dotyczące oceniania aktywnych zawodowo nauczycieli istnieją, ale ich wprowadzanie jest obecnie
wstrzymane w oczekiwaniu na planowane zmiany
Portugalia: Podwyżki wynagrodzeń i nagrody są wstrzymane od 2010 r.
Szwajcaria: Zakres oceniania aktywnych zawodowo nauczycieli jest różny w zależności od kantonu. Na poziomie ISCED 3
w około połowie kantonów stosuje się ocenianie również w przypadku podwyżki wynagrodzeń.

Rzadko się zdarza, aby ocenianie nauczycieli miało tylko jeden cel, chociaż w niektórych krajach ma
to miejsce. W Belgii, Hiszpanii, Austrii, Zjednoczonym Królestwie (w Szkocji) i Macedonii celem
oceniania jest przekazywanie nauczycielom informacji zwrotnych, które mogą im pomóc poprawić
wyniki ich pracy. W Chorwacji i na Litwie jedynym jego powodem jest awans zawodowy, natomiast we
Włoszech ma ono na celu stwierdzenie, którzy nauczyciele powinni otrzymać nagrody za swoje
osiągnięcia.
We wszystkich pozostałych krajach nauczyciele oceniani są z wielu powodów. Najpowszechniej
występującym modelem, jak stwierdzono już wcześniej, jest stosowanie, obok oceny kształtującej,
która ma na celu przekazywanie informacji zwrotnych i określanie potrzeb dotyczących rozwoju
zawodowego (patrz rys. 5.6), jakiejś formy oceny podsumowującej, służącej stwierdzeniu, czy
wynikom lub kompetencjom nauczyciela należy się uznanie w postaci awansu zawodowego, podwyżki
wynagrodzenia, premii albo innej nagrody.
Powyższe praktyki uznawania osiągnięć nauczycieli są w niektórych przypadkach łączone.
W Polsce ocenianie może prowadzić zarówno do przyznania nagrody, jak i awansu. Nagrody są zazwyczaj przyznawane
nauczycielom, których pracę uważa się za wyjątkową, a którzy nie ubiegali się o awans. Nagroda może zostać przyznana np. za
osiągnięcia w nauczaniu, za wprowadzanie innowacyjnych praktyk dydaktycznych lub za wyjątkowe osiągnięcia w wykonywaniu
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zwykłych obowiązków. Awans natomiast umożliwia nauczycielom dostęp do wyższego szczebla kariery zawodowej i wyższego
wynagrodzenia.
W Portugalii podwyżki wynagrodzeń i nagrody są obecnie wstrzymane, przy czym ocenianie jest jednak bezpośrednio z nimi
powiązane. Przepisy przewidują ocenianie nauczycieli pod kątem podwyżki wynagrodzenia co cztery lata, a ponadto dostępne są
dwie formy nagród: skrócenie czasu, w którym można ubiegać się o podwyżkę lub dodatkowa miesięczna pensja w przypadku
uznania wyników pracy za „bardzo dobre” lub „doskonałe” podczas dwóch kolejnych ocen.
W Słowenii podwyżki i nagrody przyznawane są według uznania dyrektorów szkół. Podwyżkę wynagrodzenia można przyznawać co
trzy lata, pod warunkiem, że nauczyciel uzyska pozytywną ocenę. Nagrody mogą być również powiązane z wyjątkowymi wynikami
w skali miesiąca. Awans zawodowy jest natomiast procedurą bardziej formalną, w której jednym z kryteriów jest pozytywna ocena
wraz z odpowiednim stażem, doskonaleniem zawodowym i wykonywaniem dodatkowych zadań.
W Szwecji przepisy władz centralnych dotyczące oceniania nauczycieli wymagają, aby dyrekcje szkół przeprowadzały coroczne
oceny nauczycieli w formie rozmów związanych z potrzebami doskonalenia zawodowego i decyzjami dotyczącymi wynagrodzenia.
Oprócz stażu pracy, kryteria przyznawania awansów nie są regulowane centralnie, a dyrektorzy szkół mają w tym zakresie
autonomię.
W Zjednoczonym Królestwie (w Anglii i Walii) istnieją różne przedziały wynagrodzenia związane z poszczególnymi poziomami
kariery zawodowej. Każdego roku organ zarządzający szkołą musi ocenić, czy nauczyciel kwalifikuje się do podwyżki w ramach
z góry określonego przedziału płac. Ponadto nauczyciele mogą ubiegać się o awans, który, jeśli zostanie im przyznany, również daje
im dostęp do wyższego przedziału wynagrodzenia.

W krajach, w których obowiązuje autonomia na szczeblu lokalnym lub szkolnym, niewiele jest danych
dotyczących stosowania tego rodzaju zachęt, chociaż jest to teoretycznie możliwe. W niektórych
z nich dyrektorzy lub zarządy szkół (jako pracodawcy) mają pewną swobodę w podnoszeniu
wynagrodzeń nauczycieli w wyniku pozytywnej oceny.
Ocenianie nauczycieli do celów awansu zawodowego ma inny przebieg niż ocena przeprowadzana
z innych powodów, przynajmniej w większości krajów, w których jest ono stosowane. Zazwyczaj
oprócz zadowalającej oceny wyników pracy uwzględnia się w nim inne elementy, takie jak wieloletni
staż i uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym. Ocenianie do celów awansu jest zatem procesem
bardziej złożonym niż inne formy oceny, a ponadto jest to zwykle proces dobrowolny, ponieważ
nauczyciele sami wnioskują o ocenę w celu uzyskania awansu.
Dobrowolny wymiar i bardziej sprecyzowany przebieg oceny związanej z awansem występuje w 12
systemach edukacji (w Niemczech, Chorwacji, Francji, na Litwie, Węgrzech, w Polsce, Rumunii,
Zjednoczonym Królestwie (w Anglii i Walii), Albanii, Czarnogórze i Serbii).
W Rumunii istnieje szczególnie rozbudowany proces awansowania nauczycieli. Stopnie „Nauczyciel na poziomie II” (Profesor gradul
II) i „Nauczyciel na poziomie I” (Profesor gradul I), które stanowią trzon ścieżki kariery, oparte są na egzaminach poświadczających
różne poziomy kompetencji zdobytych przez nauczycieli. W przypadku poziomu II nauczyciele muszą zdać egzamin pisemny i ustny
z przedmiotu, którego uczą, jak również z metodyki nauczania i pedagogiki. Ponadto nauczyciele muszą posiadać minimalny staż
pracy, uzyskać 90 punktów w obszarze rozwoju zawodowego i przejść szereg wizytacji. Aby awansować na poziom I, oprócz
posiadania wymaganego stażu i przejścia niezbędnych wizytacji, nauczyciele muszą zdać egzamin z dziedziny ustalonej przez
Ministerstwo Edukacji oraz podjąć działalność badawczą pod nadzorem mentora z uczelni, a następnie przedstawić wyniki swoich
badań określonej komisji. Powyższe kwalifikacje nauczycielskie przyznawane są przez Ministerstwo Edukacji, Badań Naukowych,
Młodzieży i Sportu.

W Bułgarii i na Cyprze awans jest jednym z możliwych efektów systematycznego oceniania, natomiast
w Słowenii nauczyciele nie muszą inicjować procesu oceny, aczkolwiek podejmowanie decyzji
związanych z awansem odbywa się na podstawie określonej procedury.
W Słowenii nauczyciele zbierają punkty za działania związane z rozwojem zawodowym i dodatkowymi obowiązkami zawodowymi
(np. pisaniem artykułów, pełnieniem roli mentora czy organizacją występów uczniów lub imprez szkolnych). Muszą oni posiadać
określony staż pracy i uzyskać pozytywną ocenę od dyrektora szkoły i rady pedagogicznej. Gdy nauczyciel osiąga określony próg,
dyrektor szkoły może zgłosić go do awansu, przy czym ostateczną decyzję podejmuje ministerstwo.

Warto również zauważyć, że w Estonii, na Słowacji i w Zjednoczonym Królestwie (w Szkocji)
ocenianie nauczycieli nie wchodzi w skład procedury awansu zawodowego, pomimo istnienia w tych
krajach wielopoziomowej struktury kariery (patrz Rys. 4.3).
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W krajach, w których ocenianie nauczycieli nie zawsze jest powiązane z doskonaleniem zawodowym,
najczęściej podawanym powodem takiego stanu rzeczy jest to, że osoby oceniające mają swobodę
decydowania o tym, czy doskonalenie zawodowe nauczycieli jest konieczne.
W Belgii (we Wspólnocie Flamandzkiej) osoba oceniająca decyduje o tym, czy konieczne są konkretne działania związane
z doskonaleniem zawodowym danego nauczyciela. Oceniający i nauczyciel omawiają potrzeby i uzgadniają plan, który jest następnie
zapisywany w indywidualnym opisie stanowiska nauczyciela i brany pod uwagę podczas kolejnej oceny.

Tylko w siedmiu krajach proces oceniania nie jest wykorzystywany do określania potrzeb nauczycieli
w zakresie ich doskonalenia zawodowego, podczas gdy w sześciu systemach edukacji odpowiednie
decyzje podejmowane są na szczeblu lokalnym lub szkolnym.

Ocenianie a niezadowalające wywiązywanie się z obowiązków
Poza określaniem potrzeb dotyczących doskonalenia zawodowego, ocenianie nauczycieli jest
w niektórych przypadkach wykorzystywane do wykrywania i zarządzania niezadowalającym
wywiązywaniem się z obowiązków. Jest to podawane jako powód oceniania w wielu europejskich
systemach edukacji, a w niektórych ocena jest podejmowana i stosowana głównie w tym celu. Jak
wynika z rys. 5.5, o ile pozytywna ocena może prowadzić do awansu lub podwyżki wynagrodzenia,
ocena negatywna może mieć ujemne konsekwencje dla kariery zawodowej nauczyciela. Na rys. 5.7.
przedstawiono środki dostępne w krajach europejskich, które pomagają w redukowaniu
niezadowalających wyników pracy nauczycieli.
Rysunek 5.7: Możliwe skutki negatywnej oceny nauczycieli w szkołach podstawowych i średnich
ogólnokształcących (ISCED 1-3), na podstawie przepisów centralnych, 2016/17
Dalsza ocena
Obowiązkowe doskonalenie zawodowe
Dostęp do specjalistycznego wsparcia (pedagogicznego, psychologicznego lub zawodowego)
Odroczenie awansu/wstrzymanie podwyżki
wynagrodzenia
Zawieszenie zatrudnienia
Przeniesienie do innej szkoły
Rozwiązanie umowy o pracę

 Autonomia władz lokalnych lub szkół
Źródło: Eurydice.



Brak oceny aktywnych zawodowo nauczycieli

 Brak środków

Objaśnienie
Na rysunku przedstawiono jedynie standardowe procedury oceny, które nie obejmują wyjątkowych okoliczności, takich jak
poważne przypadki nienależytego wywiązywania się z obowiązków czy uchybień.

Objaśnienia dotyczące poszczególnych krajów
Grecja: Przepisy dotyczące oceniania aktywnych zawodowo nauczycieli istnieją, ale ich wprowadzanie jest obecnie
wstrzymane w oczekiwaniu na planowane zmiany.
Hiszpania, Włochy i Słowacja: Przepisy władz centralnych nie obejmują żadnych konkretnych środków służących
rozwiązywaniu problemu nauczycieli osiągających słabe wyniki nauczania.

W całej Europie w przypadku, gdy ocena wykaże, że nauczyciel nienależycie wywiązuje się
z obowiązków, pierwszym podjętym działaniem jest zaplanowanie oceny uzupełniającej. Często
towarzyszy temu szereg środków zaradczych, takich jak obowiązkowy udział w doskonaleniu
zawodowym czy dostęp do specjalistycznego wsparcia. Jedną z możliwości jest również wyznaczenie
mentora, jak ma to miejsce w Bułgarii i Francji.
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W Bułggarii, gdy w wyniiku oceny uznajee się, że nauczycciel osiąga słabee wyniki, komisja
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szkoły oopracowuje plan pomocy, który obejmuje wsparciee dydaktyczne i organizacyjne
o
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wynik moż
Na przyykład, we Franccji wzrost płac zostaje
z
w przypaadku oceny negatywnej spowoln
niony. Ponadto ooceniający mogąą zażądać
dalszychh spotkań z danyym nauczycielem w celu monitoroowania jego postęępów lub stosowa
ania się do zalece
ceń.
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o innej szkołły stanowi jjedną z moż
żliwości
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ynie w wyjątk
kowych okoliicznościach.
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Najpoważżniejszą konsekwencją negatywnej
n
oceny jest oczywiście całkowite zzakończenie kariery
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nie z pracy je
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w szkołłach (Supportingg Effective Teacching in Schoolss) w Irlandii Półłnocnej. Głównym jej celem jesst przygotowaniee dla tych
nauczyccieli jak najlepszeego wsparcia i szkoleń.
s
Czas stoosowania tych środków może byyć różny w zależżności od okoliczzności, ale
musi byyć na tyle długi, byy umożliwić zaisttnienie poprawy. Jeśli do niej nie dojdzie, procedura ta prowadzi doo zwolnienia z prracy.
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Źródło: Eurydice.
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Objaśnienie
Na rysunku przedstawiono jedynie standardowe procedury oceny, które nie obejmują wyjątkowych okoliczności, takich jak
poważne przypadki nienależytego wywiązywania się z obowiązków czy uchybień.

Objaśnienie dotyczące jednego kraju
Grecja: Przepisy dotyczące oceniania aktywnych zawodowo nauczycieli istnieją, ale ich wprowadzanie jest obecnie
wstrzymane w oczekiwaniu na planowane zmiany.

W przypadku czterech krajów można jednak zauważyć różnice wynikające z warunków zatrudnienia
nauczycieli lub rodzaju umowy o pracę. Na przykład:
W Belgii (we Wspólnotach Niemieckojęzycznej i Flamandzkiej) ocena jest obowiązkowa tylko dla nauczycieli zatrudnionych na
stałe lub którym zlecono pracę przez co najmniej 104 dni w roku szkolnym we Wspólnocie Flamandzkiej oraz przez 15 tygodni we
Wspólnocie Niemieckojęzycznej.
W Niemczech odpowiednie przepisy różnią się w poszczególnych krajach związkowych. Ponadto nauczyciele, których nie
zatrudniono jako urzędników służby cywilnej, nie podlegają systematycznej ocenie. Stanowią oni około jednej czwartej całej populacji
nauczycieli na wszystkich poziomach edukacji (ISCED 1-3).
We Włoszech wszyscy nauczyciele zatrudnieni na czas nieokreślony podlegają ocenie w związku z przyznawaniem nagród,
natomiast nauczyciele zatrudnieni na czas określony nie podlegają ocenie.

Spośród krajów, w których ocenianie nauczycieli ustalane jest na szczeblu lokalnym lub szkolnym,
respondenci z Estonii i Holandii zgłosili, że w tym zakresie nie występują różnice związane z umową
o pracę i że wszyscy nauczyciele mogą podlegać ocenie.

5.2.

Metody realizacji oceny nauczycieli

Na sposób, w jaki przygotowywana i realizowana jest procedura oceniania nauczycieli wpływają na
ogół jej cele. Niniejszy punkt obejmuje analizę praktycznych aspektów oceniania nauczycieli
w czterech wymiarach, dotyczących: zaangażowanych w ocenianie kadr, ram, którymi dysponują
oceniający, stosowanych metod i narzędzi oceniania oraz tego, czy istnieją skale ocen. Dotyczy to
oceniania zarówno początkujących nauczycieli, jak i tych o dłuższym stażu pracy.

5.2.1. Oceniający
Wyniki pracy nauczyciela są zazwyczaj oceniane przez jedną lub kilka osób, które w związku z tym
odgrywają zasadniczą rolę w systemie ewaluacji. Aby zrozumieć, w jaki sposób organizowane jest
i jak ostatecznie działa ocenianie, należy przyjrzeć się, kim są oceniający, kogo reprezentują i jakie
posiadają przygotowanie.
W pierwszej części niniejszego punktu omówiono, kto jest odpowiedzialny za przeprowadzanie ocen –
czy są to dyrektorzy lub inni pracownicy szkół, czy też są to osoby z zewnątrz, reprezentujące władze
centralne bądź lokalne. Analizowane są również przypadki, w których – w zależności od celu oceny –
występują różne zestawienia oceniających wewnętrznych i zewnętrznych. Określono również, czy
istnieją programy szkoleniowe dla oceniających i czy są one obowiązkowe.
Na rys. 5.9 przedstawiono, czy ocenianie nauczycieli jest procesem wewnętrznym, odbywającym się
w szkole, czy też angażuje się w tym celu interesariuszy zewnętrznych. Ocenianie nauczycieli
uznawane jest za proces wewnętrzny, gdy jest ono przeprowadzane przez interesariuszy ze szkoły,
w której pracuje osoba oceniana (np. przez dyrektora szkoły), a za zewnętrzny, gdy przeprowadzają
go interesariusze spoza szkoły (np. przedstawiciele kuratorium lub ministerstwa). Ponadto ocenianie
nauczycieli może być realizowane zarówno przez interesariuszy wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
jako dwa oddzielne procesy, lub jako jeden proces, w którym oba rodzaje oceniających współpracują
ze sobą jako członkowie komisji.
W 12 systemach edukacji ocenianie nauczycieli przeprowadzane jest wyłącznie w szkołach,
zazwyczaj przez dyrektorów szkół, mentorów lub członków rady szkolnej (patrz również rys. 5.10).
Z drugiej strony, w przypadku nauczycieli szkół podstawowych w Irlandii i Francji, jest ono realizowane
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wyłącznie przez interresariuszy zewnętrznych
z
h, np. inspe
ektorów ośw
wiaty lub przzedstawicieli władz
nych.
centralnycch albo lokaln
W 23 sysstemach edu
ukacji naucz
zyciele podle
egają ocenie
e zarówno wewnętrznej,
w
, jak i zewn
nętrznej.
Może się
ę to odbyw
wać w ramach jedneg
go procesu z udziałem
m oceniająccych zewnę
ętrznych
i wewnętrzznych, lub te
eż oceniający
y mogą być rróżni w zależ
żności od celu oceny. Na przykład:
W Bułggarii ocenianie nauczycieli przeprowadzane jeest co cztery laata w ramach jednego
j
procesuu przez komisjęę złożoną
z pracoodawców, tj. dyreektora szkoły, przedstawicieli włładz centralnych (za pośrednictw
wem regionalneggo wydziału ośw
wiaty) oraz
członków
w rady pracownicczej, czyli organizzacji reprezentująącej nauczycieli.
W Chorrwacji, gdzie oceenianie nauczycieeli przeprowadzaane jest tylko na koniec
k
okresu pró
óbnego lub stażuu oraz na potrzebby awansu
zawodowego, w skład komisji
k
oceniająccej wchodzą przzedstawiciele szkkoły i władz cen
ntralnych oraz ekksperci zewnętrzzni, którzy
realizująą jedną proceduręę oceny.
Na Węggrzech natomiast realizowane są
s różne proceddury w różnych momentach kariery zawodowejj nauczyciela. Oceniający
O
zewnętrrzni przeprowadzzają oceny nauczycieli związane z awansem oraz wizytacje. Oprócz tego, co pięć laat, nauczyciele przechodzą
proces ssamooceny, któraa jest następnie porównywana
p
z iich oceną przez rodziców,
r
współp
pracowników i dyrrektora szkoły.
Podobnie w Słowenii, stosuje się róóżne metody w zależności od celu oceny. Ocena
O
na zakońńczenie okresu próbnego
przeprow
wadzana jest przez
p
komisję wewnętrzną
w
złożooną z trzech nauczycieli, którzzy wspierali i naadzorowali kanddydata na
nauczycciela. Akredytacjaa natomiast opieera się na oceniee przez mentoraa i dyrektora szkoły, a także przeez komisję egzaminacyjną
składająącą się z oceniająących zewnętrznyych wyznaczonycch przez ministerrstwo.

Rysunek 5.9: Ocenianiee nauczycieli jaako proces weewnętrzny i/lub
b zewnętrzny w szkołach poddstawowych i
średnich ogólnokształccących (ISCED 1-3), 2016/17

ISCED 1
IE

FR

AT

Process wewnętrzny
Process zewnętrzny
Decyzjje podejmowane
e są na
b
szczebblu lokalnym lub
szkolnyym
Brak occeny nauczycie
eli

Źródło: Eurydice.
E

Objaśnienie
Na rysunku przedstawiono jedynie standa
ardowe proced ury oceny, które nie obejmują
ą wyjątkowych okoliczności, takich
t
jak
rzypadki nienale
eżytego wywiąz
zywania się z obowiązków czy
c
uchybień. W takich przyppadkach angażowani są
poważne prz
oceniający zzewnętrzni, z ra
amienia kuratorrium lub właściw
wych władz. W związku z tym
m w krajach, w których stosow
wane jest
ocenianie we
ewnętrzne, mog
gą też istnieć ok
koliczności, w kttórych praca nauczyciela zostanie poddana occenie zewnętrzn
nej.

Objaśnienie dotyczące jednego krajju
Grecja: Wykkres przedstawia dane dotyczą
ące wyłącznie oceniania pocz
zątkujących nau
uczycieli. Przeppisy dotyczące oceniania
o
nauczycieli o dłuższym sta
ażu pracy istnie
eją, ale ich wp rowadzanie jes
st obecnie wstrrzymane w oczzekiwaniu na planowane
zmiany.

Na rys. 5.10 przedstaw
wiono różne kategorie occeniających, zarówno wewnętrznych, jak i zewnęttrznych,
odzaje ocen, w jakich przedstawicie
p
ele poszczeg
gólnych
oraz w prrzypadku wyystępowania różnic – ro
kategorii u
uczestniczą.

96

Rozdział 5 : Ocenianie nauczycieli

Najczę
ęściej w ocenianie naucz
zycieli zaang
gażowani są
ą dyrektorzy szkół. Takaa sytuacja ma
m miejsce
w trzecch czwartych europejskich systemó
ów edukacji. Dane wska
azują, że wśśród krajów, w których
ocenianie nauczyccieli ustalane
e jest na szcczeblu lokalnym lub szk
kolnym, pow
wszechną pra
aktyką jest
ektorzy szkół są za ten prroces w pełni odpowiedzialni.
również to, że dyre
Na przykład, w Danii ustawa o szzkolnictwie publiccznym (Folkeskolle) powierza odp
powiedzialność zza zarządzanie administracyjne
a
i peedagogiczne szkołami ich dyrektoorom, co obejmuuje doskonaleniee zawodowe nauczycieli. Od dyreekcji szkół oczekkuje się zatem
przyygotowania, orgaanizowania i prow
wadzenia rozmów
w z nauczycielami, podczas którycch uzyskują oni innformacje zwrotne na temat ich
praccy oraz określonee zostają ich ewenntualne potrzeby i możliwości dotyczące doskonalenia zawodowego (Shewbridge et al.,
a 2011).

Dwie in
nne grupy prracowników oświaty pow
wszechnie za
aangażowane w oceniannie nauczycie
eli (chociaż
znaczn
nie rzadziej niż dyrektorzy szkół) to z jednej strony mentorzy,
m
beezpośredni przełożeni
i ocenia
ający z grona pedagogic
cznego, a z d
drugiej inspek
ktorzy lub oc
ceniający zew
wnętrzni. Pie
erwsi z nich
uczestniczą w oce
enianiu nauc
czycieli w p
prawie połow
wie europejs
skich system
mów edukac
cji, chociaż
u z nich ich udział
u
ogranicza się do occeny na zako
ończenie okrresu próbneggo.
w wielu
Rysunnek 5.10: Ocen
niający i formyy oceniania nauuczycieli w szkkołach podstawowych i średdnich ogólnokształcących
(ISCED
D 1-3), na podstawie przepissów centralnycch, 2016/17

Przedsttawiciel władz centralnnych
Przeddstawiciel władz lokalnnych
Inspektor luub oceniający zewnęttrzny
Organizaccje zawodowe nauczyycieli
Rada szkooły/komitet/podmiot odpowiedzialnny za prowadzenie szzkoły
Dyrektor szzkoły
Bezpośśredni przełożony/mentor/
oceniającyy z grona pedagogicznnego
Inni oceniaający

a strona
Lewa
IS
SCED 1

Prawa strona
ISCED 2-3

Ocenianie
e początkującyc
ch nauczycieli
i tych o dłłuższym stażu pracy
p



Autonoomia władz lokallnych lub
szkół

Ocenianie
e początkującyc
ch nauczycieli



Brak prrzepisów władz centralnych

Ocenianie
e nauczycieli o dłuższym
d
stażu
pracy



Źródło: E
Eurydice.

Objaśn
nienie
Na rysunku przedstawiiono jedynie standardowe pro
ocedury oceny, które nie obejmują wyjątkow
wych okolicznoś
ści, takich jak
e przypadki nien
należytego wyw
wiązywania się z obowiązków cz
zy uchybień.
poważne

Objaśn
nienia dotyczą
ące poszczeg
gólnych krajó
ów
Belgia (B
BE nl): W szkołłach średnich oc
ceniającym możże być przedsta
awiciel kierownic
ctwa szkoły, np.. zastępca dyrektora.
Grecja: Przepisy dotycczące oceniania nauczycieli o dłuższym sttażu pracy istn
nieją, ale ich w
wprowadzanie jest obecnie
ane w oczekiwa
aniu na planowa
ane zmiany.
wstrzyma
Łotwa: O
Ocenianie naucczycieli o dłużs
szym stażu pra
acy przeprowad
dzane jest przez komisje, w sskład których wchodzą
w
różni
oceniają
ący. W przypadkku nauczycieli ubiegających się
ę o awans na „p
poziom jakości” 4 i 5 ocena przeeprowadzana i potwierdzana
jest prze
ez władze lokaln
ne (gminne) i centralne.
Węgry: Stosowane są
ą trzy różne fo
ormy oceniania
a nauczycieli: samoocena
s
we
ewnętrzna, ocenna do awansu
u i wizytacja.
b
udziału w wizytacjach. O
Oceniający z grona
g
pedagogicznego biorą udział tylko w wewnętrznej
Dyrektorrzy szkół nie biorą
samooce
enie. Nauczycie
ele mistrzowie biorą udział jedyynie w ocenach związanych
z
z awansem i wizyta
tacjach.
Portuga
alia: Zewnętrznyy oceniający an
ngażowany jestt do oceny nau
uczycieli, którzy
y mają nadziejęę uzyskać najw
wyższą ocenę
(wyróżniającą).
ne zastępcy dyrrektora szkoły.
Słowacja: Zadanie oceniania nauczycieli jest zazwyczzaj przekazywan
czone Królestw
wo: Bezpośrednim przełożonym
m nauczyciela może
m
być dyrekttor szkoły lub innny nauczyciel, przy czym za
Zjednoc
procedurrę oceny odpow
wiedzialność pon
nosi dyrektor.

97

Kariera zawodowa nauczycieli w Europie: początki pracy zawodowej, awans i system wsparcia

Znacznie rzadziej zdarza się angażowanie innych oceniających. Przedstawiciele władz centralnych
biorą udział w ocenianiu nauczycieli w Bułgarii, Chorwacji, na Łotwie i w Słowenii, a władz lokalnych –
w Niemczech, Grecji, na Łotwie, Litwie i w Szwajcarii. W Serbii w ocenianiu mogą uczestniczyć
zarówno przedstawiciele władz lokalnych, jak i centralnych. Zarządy szkół, organizacje zawodowe
nauczycieli, rodzice i inni oceniający angażowani są rzadko.
We Włoszech szkolna komisja, której powierza się ocenianie nauczycieli w związku z przyznawaniem nagród, składa się z dyrektora
szkoły, trzech nauczycieli, oceniającego zewnętrznego (nauczyciela lub dyrektora z innej szkoły albo inspektora oświaty), dwóch
przedstawicieli rodziców (w przypadku szkół podstawowych i średnich pierwszego stopnia) lub jednego przedstawiciela rodziców
i jednego przedstawiciela uczniów (w szkołach średnich drugiego stopnia).

W zdecydowanej większości krajów ocenianie nauczycieli przeprowadzane jest z udziałem więcej niż
jednego oceniającego. Dość powszechne jest przeprowadzanie oceny na koniec okresu próbnego
przez dyrektorów szkół i mentorów, gdyż jest to wymagane w prawie połowie systemów edukacji,
w których ocenia się początkujących nauczycieli.
Nie jest na ogół przyjęte, aby ocena nauczyciela opierała się na opinii tylko jednego oceniającego. Ma
to jednak miejsce w 14 systemach edukacji. W siedmiu z nich jedynymi oceniającymi są dyrektorzy
szkół (w Belgii (we Wspólnocie Flamandzkiej), Republice Czeskiej, Luksemburgu, na Malcie,
w Szwecji oraz Bośni i Hercegowinie). W Austrii dotyczy to natomiast wyłącznie oceniania nauczycieli
o dłuższym stażu pracy w szkołach podstawowych. Inspektorzy przeprowadzają samodzielnie ocenę
nauczycieli w Irlandii (tylko początkujących nauczycieli w szkołach podstawowych), Hiszpanii (tylko
nauczycieli o dłuższym stażu pracy) i we Francji (tylko nauczycieli w szkołach podstawowych).
Samodzielnym oceniającym w Zjednoczonym Królestwie jest bezpośredni przełożony nauczyciela.
W trzech krajach w ocenie nauczyciela biorą udział oceniający inni niż ci wymienieni na rys. 5.10.
Na przykład w Chorwacji w skład komisji akredytującej nowych nauczycieli wchodzi nauczyciel języka chorwackiego.
Nauczyciele mistrzowie stanowią jeden z kluczowych elementów systemu oceniania na Węgrzech. Rola ta jest szczególnym
szczeblem w karierze nauczyciela, a po osiągnięciu tego poziomu nauczyciele mistrzowie mogą zostać doradcami, którzy udzielają
zawodowego wsparcia innym nauczycielom, lub wizytatorami. Status nauczyciela mistrza zmniejsza obowiązki dydaktyczne do
czterech dni w tygodniu, a piąty dzień pracy poświęcany jest na dodatkową pracę w roli wizytatora albo doradcy.
W Polsce ocena pracy nauczyciela uzupełniana jest o niewiążącą opinię rady rodziców.

Niezależnie od tego, kim są oceniający, czy dyrektorami szkół samodzielnie przeprowadzającymi
ocenę, czy zespołem pracowników oświaty, odgrywają oni ważną rolę w zapewnianiu sprawiedliwego,
spójnego, przejrzystego i powszechnie akceptowanego systemu oceniania. Dlatego też kluczowe
znaczenie dla funkcjonowania tego systemu ma szkolenie oceniających.
Jak dowiedziono powyżej, w ocenianiu nauczycieli w większości analizowanych systemów edukacji
centralną rolę odgrywają dyrektorzy szkół. Na rys. 5.11 przedstawiono dane dotyczące istnienia
programów szkoleniowych w dziedzinie oceniania nauczycieli przeznaczonych dla dyrekcji szkół. Na
wykresie skoncentrowano się na programach szkoleniowych opracowanych przez władze centralne.
Okazuje się, że w mniej niż jednej trzeciej europejskich systemów edukacji, w których dyrektorzy szkół
biorą udział w ocenianiu nauczycieli, stosuje się specjalne obowiązkowe programy szkoleń dla
oceniających.
W 11 systemach edukacji szkolenia takie są opcjonalne.
W Portugalii centralne władze oświatowe opracowują własne warsztaty dla dyrektorów szkół. Są one jednak opcjonalne.
W Zjednoczonym Królestwie (w Anglii, Walii i Irlandii Północnej) wytyczne centralne stanowią, aby dla oceniających dostępne
były szkolenia, ale delegują odpowiedzialność za ich realizację na szczebel lokalny lub szkolny.
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Na rys. 5.12 pokazano, iż 23 systemy oceniania w Europie działają na podstawie ram określonych
przez władze centralne lub kuratoria. Jak wspomniano powyżej, ramy te są zazwyczaj opracowywane
specjalnie na potrzeby oceniania nauczycieli i zawierają wspólne kryteria. W zasadzie powinny one
charakteryzować sią jednolitym podejściem do oceniania, które ma zastosowanie do większości
nauczycieli. Aby określić, w jaki sposób ramy te są skonstruowane i stosowane, oraz jak dobrze
odzwierciedlają cele systemu oceniania, konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań.
Ocenianie może również opierać się na ramach kompetencji nauczycieli, które określają, co
nauczyciel powinien wiedzieć, rozumieć i potrafić zrobić. Same w sobie nie stanowią narzędzia do
oceniania i mogą być wykorzystywane do różnych celów (patrz Załącznik 3), z czego ocenianie jest
tylko jednym. Ramy kompetencji nauczycieli są stosowane w ocenianiu nauczycieli w 14 systemach
edukacji, zazwyczaj w połączeniu z innymi narzędziami.
Opisy stanowisk, zakresy obowiązków i kodeksy postępowania są także czasami wykorzystywane
w procesie oceniania. Również i one mogą być określane centralnie w systemach, w których władze
odgrywają główną rolę w definiowaniu obowiązków nauczycieli i ich standardów zawodowych.
Natomiast w systemach, w których organem zatrudniającym są władze lokalne lub szkoły, opisy
stanowisk, zakresy obowiązków i kodeksy postępowania są opracowywane na niższych szczeblach.
Narzędzia te są stosowane w 17 systemach edukacji, zazwyczaj w połączeniu z ramami oceniania,
ramami kompetencji nauczycieli lub planami rozwoju szkół.
W niektórych systemach edukacji bierze się również pod uwagę uwarunkowania lokalne. Plany
rozwoju szkół lub wewnętrzne przepisy szkolne są stosowane w 14 systemach edukacji, zawsze
w połączeniu z innymi narzędziami.
We Włoszech centralne władze oświatowe określiły aspekty pracy nauczycieli, które muszą podlegać ocenie, by mogły stanowić
podstawę do przyznawania nagród. Są to m.in. jakość nauczania, udział w innowacyjnym nauczaniu oraz uczestnictwo w zadaniach
koordynujących. Strategie oceny tych działań ustalane są przez komisje oceniające w poszczególnych szkołach.

W dwóch krajach stosuje się jeszcze inne narzędzia.
W Niemczech nie obowiązują wspólne ramy oceniania ani konkretne wymogi dotyczące stosowania innych narzędzi, takich jak opisy
stanowisk nauczycieli, kodeksy postępowania czy plany rozwoju szkół. Ministrowie Edukacji i Kultury wydali jednak wytyczne
obejmujące szereg obszarów, w tym kryteria oceny.
W Polsce ocena do celów awansu opiera się również na indywidualnym planie rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli.

Rysunek 5.12: Ramy/narzędzia oceniania nauczycieli w szkołach podstawowych i średnich ogólnokształcących
(ISCED 1-3), na podstawie przepisów centralnych, 2016/17
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Objaśnienie
„Określone ramy oceniania” i „ramy kompetencji nauczycieli” opracowywane są przez władze centralne, kuratorium albo inny
równoważny organ. Na rysunku przedstawiono jedynie standardowe procedury oceny, które nie obejmują wyjątkowych
okoliczności, takich jak poważne przypadki nienależytego wywiązywania się z obowiązków czy uchybień.

Objaśnienia dotyczące poszczególnych krajów
Grecja: Wykres przedstawia dane dotyczące wyłącznie oceniania początkujących nauczycieli. Przepisy dotyczące oceniania
nauczycieli o dłuższym stażu pracy istnieją, ale ich wprowadzanie jest obecnie wstrzymane w oczekiwaniu na planowane
zmiany.
Włochy i Luksemburg: Stosowanie ram kompetencji nauczycieli ogranicza się do oceniania początkujących nauczycieli.
Holandia: Ramy oceniania opracowywane są przez władze centralne, przy czym szkoły nie są obowiązane z nich korzystać
i posiadają pełną swobodę odnośnie do sposobów ich stosowania.
Szwajcaria: Ramy stosowane do oceniania nauczycieli są różne w poszczególnych kantonach.

Jak wynika z powyższego, ocenianie nauczycieli w Europie opiera się zazwyczaj na połączeniu ram
oceniania i ram kompetencji z innymi narzędziami. Może to wynikać z tego, że, jak już wspomniano,
ocenianie przybiera różne formy i może mieć różne cele. Może to również być spowodowane tym, że
w wielu systemach edukacji korzysta się z metod ustalanych centralnie, co może zapewnić pewien
stopień spójności, w połączeniu z udziałem szczebla lokalnego lub szkolnego, który odzwierciedla
lokalne potrzeby.
Spośród krajów, w których ocenianie nauczycieli jest zazwyczaj ustalane na szczeblu lokalnym lub
szkolnym (zob. rys. 5.1), Estonia jest jedynym, w którym stosuje się określone ramy lub narzędzia.
Natomiast w Republice Czeskiej, pomimo spoczywającego na pracodawcach obowiązku
przeprowadzania oceny nauczycieli, nie stosuje się wspólnych ram oceniania.

5.2.3. Metody oceniania i źródła informacji
Nauczyciele mogą być oceniani z wykorzystaniem różnych metod i źródeł informacji. Na rys. 5.13.
przedstawiono najczęściej stosowane metody, z rozróżnieniem na obowiązkowe i stosowane według
uznania oceniającego.
Najczęstsze metody oceniania nauczycieli obejmują rozmowy z nauczycielem, obserwacje zajęć
lekcyjnych i samoocenę nauczycieli. W większości przypadków obowiązkowe jest stosowanie co
najmniej jednej z nich, a w 10 krajach wszystkie trzy są wymagane przepisami.
Rysunek 5.13: Metody i źródła informacji wykorzystywane w procesie oceny nauczycieli w szkołach
podstawowych i średnich ogólnokształcących (ISCED 1-3), na podstawie przepisów centralnych, 2016/17
Rozmowy oceniających z
nauczycielami/wywiad
Obserwacja zajęć lekcyjnych
Samoocena nauczycieli
Wyniki uczniów
Ankiety wśród uczniów
Ankiety wśród rodziców
Testy dla nauczycieli
Inne metody

Obowiązkowe

Opcjonalne



Autonomia władz lokalnych lub szkół

Źródło: Eurydice.
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Brak oceny nauczycieli

Kariera zawodowa nauczycieli w Europie: początki pracy zawodowej, awans i system wsparcia
Objaśnienie
Obowiązkowe oznacza, że przepisy lub inne oficjalne dokumenty wymagają, aby dana metoda albo źródło informacji były
stosowane w ocenianiu nauczycieli. Opcjonalne oznacza, że stosowanie danej metody lub źródła informacji leży w gestii
oceniającego, lub że pomimo braku uwzględnienia ich w przepisach, dane dowodzą, że metody te są stosowane. Na rysunku
przedstawiono jedynie standardowe procedury oceny, które nie obejmują wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne
przypadki nienależytego wywiązywania się z obowiązków czy uchybień.

Objaśnienia dotyczące poszczególnych krajów
Grecja: Wykres przedstawia dane dotyczące wyłącznie oceniania początkujących nauczycieli. Przepisy dotyczące oceniania
nauczycieli o dłuższym stażu pracy istnieją, ale ich wprowadzanie jest obecnie wstrzymane w oczekiwaniu na planowane
zmiany.
Włochy: Samoocena nauczycieli, obserwacja zajęć lekcyjnych i rozmowa z komisją oceniającą są obowiązkowe w ramach
oceny na zakończenie okresu próbnego.
Portugalia: Obserwacja zajęć lekcyjnych jest obowiązkowa w ocenianiu nauczycieli, których wyniki uznano za niezadowalające
podczas poprzedniej oceny i dla nauczycieli, którzy mają nadzieję uzyskać najwyższą ocenę (wyróżniającą).

Mniej powszechne jest korzystanie z wyników uzyskiwanych przez uczniów i ankiet
przeprowadzanych wśród uczniów lub rodziców. Ponadto w większości przypadków, w których
metody te są stosowane, są one wskazywane jako opcjonalne. Korzystanie z wyników uczniów jest
obowiązkowe jedynie w czterech krajach (w Irlandii, na Litwie, w Albanii i Macedonii), natomiast opinie
rodziców i uczniów są systematycznie zbierane tylko w Czarnogórze.
Równie rzadkie są testy dla nauczycieli. Są one opcjonalne w Belgii (we Wspólnocie Flamandzkiej)
i Albanii oraz obowiązkowe w Chorwacji (tylko w ramach oceniania początkujących nauczycieli)
i Rumunii. W niewielkiej liczbie krajów występują również inne narzędzia bądź źródła informacji, w tym
materiały dydaktyczne (plany lekcji itp.), portfolia lub oceny pisemne, jak też potwierdzenia
dodatkowych osiągnięć. Na przykład:
W Grecji dyrektor szkoły przygotowuje sprawozdanie na temat wyników pracy nauczyciela podczas dwuletniego okresu próbnego
i przekazuje je odpowiedniej Regionalnej Radzie Zawodowej. Jeżeli wyników pracy nauczyciela nie oceniono jako niedostatecznych,
w następstwie pozytywnej opinii ww. rady nowy nauczyciel zostaje zatrudniony na stałe.
W Serbii, oprócz obserwacji zajęć lekcyjnych, oceniający analizują jakość dokumentacji pedagogicznej, m.in. konspektów zajęć
i dzienników nauczania.

W krajach, w których ocenianie nauczycieli ustalane jest na szczeblu lokalnym lub szkolnym,
najpowszechniej stosowaną metodą wydaje się być rozmowa z dyrektorem szkoły, przy czym dane
wskazują, że stosowane są również inne narzędzia.
Na przykład w Norwegii, gdzie ocenianie nauczycieli ustalane jest na szczeblu lokalnym lub szkolnym, ważną rolę odgrywają
informacje pozyskiwane od uczniów. Nauczyciele, szkoły i gminy zbierają informacje na temat zajęć lekcyjnych od swoich uczniów,
za pośrednictwem ankiet (Nusche et al. (2011).

Powszechny jest również wymóg stosowania w ocenianiu nauczycieli połączenia różnych narządzi lub
źródeł informacji. W większości przypadków obejmuje to rozmowę z nauczycielem w połączeniu
z obserwacją zajęć lekcyjnych, a w kilku przypadkach z samooceną nauczyciela. Niemniej w 10
krajach wymagania ograniczają się tylko do jednej metody, pozostawiając oceniającym swobodę
wyboru pozostałych. W sześciu z nich jedynym wymogiem jest rozmowa oceniającego z nauczycielem
(w Belgii (we Wspólnotach Niemieckojęzycznej i Flamandzkiej), Luksemburgu, Szwecji,
Zjednoczonym Królestwie (w Anglii) oraz w Bośni i Hercegowinie). W Niemczech, na Cyprze i w Austrii
jest to obserwacja zajęć lekcyjnych, a w Portugalii jest to samoocena nauczyciela. W Grecji jedynym
obowiązkowym elementem jest przygotowanie sprawozdania z oceny dokonanej przez dyrektora
szkoły. O ile w większości krajów obowiązkowa jest przynajmniej jedna metoda, we Włoszech
(w przypadku oceny związanej z przyznawaniem nagród), w Polsce i na Słowacji oceniający mają
pełną swobodę odnośnie do sposobu przeprowadzania oceny.

5.2.4. Skale ocen
Ostatni punkt dotyczący oceniania nauczycieli porusza kwestię tego, czy na zakończenie procedury
oceny nauczyciele są oceniani na podstawie alfanumerycznej skali, czy też w sposób opisowy. Tego
typu skala nie jest zazwyczaj stosowana w ocenie na koniec okresu próbnego lub stażu. Na tym
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Rozdział 5 : Ocenianie nauczycieli
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1 - Szczeble kariery i ich wpływ na wynagrodzenie nauczycieli

Szczeble kariery i ich wpływ na wynagrodzenie nauczycieli, szkolnictwo podstawowe i średnie
ogólnokształcące (ISCED 1-3), 2016/17 (Dane do rys. 4.1 i 4.2)
Szczeble kariery

Stopnie awansu zawodowego i zarobki

BE fr

Jednopoziomowa struktura kariery

(-)

BE de

Jednopoziomowa struktura kariery

(-)

BE nl
BG

Jednopoziomowa struktura kariery

(-)
W Bułgarii porozumienie zbiorowe ws. edukacji publicznej z 2016 r.
określa podstawowe wynagrodzenie miesięczne na każdym stanowisku:
660 BNG na stanowisku nauczyciela (uchitel), 688 BGN na stanowisku
starszego nauczyciela (starshi uchitel) i 726 BGN na stanowisku
głównego nauczyciela (glaven uchitel).

1. Nauczyciel (uchitel);
2. Starszy nauczyciel (starshi uchitel);
3. Główny nauczyciel (glaven uchitel).

CZ

Jednopoziomowa struktura kariery

DK

Jednopoziomowa struktura kariery

(-)
(-)

DE

Dotyczy tylko nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania na
poziomie ISCED 3:
1. Nauczyciel (Studienrat);
2. Starszy nauczyciel (Oberstudienrat);
3. Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych (Studiendirektor).

W Niemczech wielopoziomowa struktura kariery dotyczy tylko nauczycieli
posiadających kwalifikacje do nauczania na poziomie ISCED 3.
Nauczyciele (Studienrat) zazwyczaj rozpoczynają karierę w grupie
zaszeregowania A12, następnie awansują do grupy A13, - Starszy
nauczyciel (Oberstudienrat), a kolejna grupa zaszeregowania to A14 Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych (Studiendirektor).

EE

1. Nauczyciel (õpetaja);
2. Starszy nauczyciel (vanemõpetaja);
3. Nauczyciel - Mistrz (meisterõpetaja).

Brak wpływu na wynagrodzenie.

IE

1. Nauczyciel (teacher);
2. Zastępca dyrektora II (Assistant Principal II (ISCED 1))/Nauczyciel
wykonujący szczególne obowiązki (Special Duties Teacher (ISCED 23);
3. Zastępca dyrektora I (Assistant Principal I (ISCED 1))/ Zastępca
dyrektora ((Assistant Principal (ISCED 2-3));
4. Zastępca dyrektora (Assistant Principal);
5. Dyrektor (Principal).

W Irlandii wraz z awansem zawodowym nauczyciele otrzymują różne
dodatki i podwyżkę wynagrodzenia. Minimalne dodatki na każdym
szczeblu kariery są następujące: 3,769 EUR na drugim szczeblu, 8,520
EUR na trzecim szczeblu, 3,769 EUR na czwartym i 9,310 EUR na
piątym.

EL

Jednopoziomowa struktura kariery

(-)

ES

Jednopoziomowa struktura kariery

(-)

FR

Wraz z awansem zawodowym nauczyciele otrzymują różne dodatki
i podwyżkę wynagrodzenia. Na poziomie ISCED 1, roczny dodatek
wynosi 1,250 EUR dla nauczycieli szkolących nauczycieli ("maîtreformateur) i 1,000 EUR dla doradców dydaktycznych (conseiller
pédagogique). Na poziomie ISCED 2-3, roczny dodatek wynosi 834 EUR
2b Doradca dydaktyczny (conseiller pédagogique (ISCED 1)/tuteur des dla nauczycieli szkolących nauczycieli (professeur formateur
académique) i 1,250 EUR dla doradców dydaktycznych (tuteur des
professeurs stagiaires (ISCED 2-3).
professeurs stagiaires).

HR

1. Nauczyciel stażysta (učitelj (ISCED 1)/profesor (ISCED 2-3) početnik);
2. Nauczyciel (učitelj (ISCED 1)/profesor (ISCED 2-3);
3. Nauczyciel mentor (učitelj (ISCED 1)/profesor (ISCED 2-3) mentor);
4. Nauczyciel doradca (učitelj (ISCED 1)/profesor (ISCED 2-3) savjetnik).

IT
CY

1. Nauczyciel (professeur);
2a. Nauczyciel szkolący nauczycieli (maître-formateur (ISCED 1)/
professeur académique formateur (ISCED 2-3);
LUB

Jednopoziomowa struktura kariery

W Chorwacji nominalny współczynnik wynagrodzenia w ramach
czterostopniowej skali wynosi 1,0 dla nauczyciela stażysty
(učitelj/profesor - početnik), 1,1 dla nauczyciela (učitelj/profesor), 1,12 dla
nauczyciela mentora (učitelj/profesor - mentor) oraz 1,18 dla nauczyciela
doradcy (učitelj/profesor - savjetnik). Jednakże wartości te nie
uwzględniają różnic w wynagrodzeniu ze względu na wysługę lat.
(-)

1. Nauczyciel (daskalos (ISCED 1)/kathigitis (ISCED 2-3));
2. Zastępca dyrektora (boithos diefhintis);
3. Dyrektor (diefthintis) (ISCED 1)/ Zastępca dyrektora A' (boithos
diefthintis A΄(ISCED 2-3).
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Na Cyprze każdy szczebel kariery wiąże się z inną skalą płac. Na
poziomie ISCED 1, wynagrodzenie nauczyciela (daskalos) wynosi od
23,885 do 51,345 EUR, wynagrodzenie zastępcy dyrektora (boithos
diefhintis) waha się pomiędzy 39,508 a 61,659 EUR, wynagrodzenie
dyrektora (diefhintis) wynosi od 43,850 do 69,220 EUR. Na poziomie
ISCED 2-3, wynagrodzenie nauczyciela (kathigitis) wynosi od 23,885 do
58,107, wynagrodzenie zastępcy dyrektora (boithos diefhintis) waha się
pomiędzy 43,851 a 64,666 EUR, a wynagrodzenie dyrektora A'' (boithos
diefhintis A΄) wynosi od 43,851 do 69,220 EUR.
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Szczeble kariery

Stopnie awansu zawodowego i zarobki

LV

1. Nauczyciel (skolotājs);
2. Nauczyciel - poziom jakości 1 (skolotājs - 1. Kvalitātes pakāpe);
3. Nauczyciel - poziom jakości 2 (skolotājs - 2. Kvalitātes pakāpe);
4. Nauczyciel - poziom jakości 3 (skolotājs - 3. Kvalitātes pakāpe);
5. Nauczyciel - poziom jakości 4 (skolotājs - 4. Kvalitātes pakāpe);
6. Nauczyciel - poziom jakości 5 (skolotājs - 5. Kvalitātes pakāpe).

Na Łotwie nie przysługuje specjalny dodatek na Poziomie jakości 1 i 2.
Jednakże nauczyciele, którzy uzyskali awans na Poziom jakości 3, 4 lub 5
otrzymują specjalny dodatek do wynagrodzenia, który jest uzależniony od
stopnia awansu. Dodatek ten wynosi 45 EUR na Poziomie jakości 3,
114 EUR na Poziomie jakości 4 i 140 EUR na Poziomie jakości 5.

LT

1. Nauczyciel (mokytojas);
2. Starszy nauczyciel (vyresnysis mokytojas);
3. Nauczyciel metodyk (mokytojas metodininkas);
4. Nauczyciel ekspert (mokytojas ekspertas).

Na Litwie nominalny współczynnik wynagrodzenia w pięciostopniowej
skali wynosi pomiędzy 3,18 a 3,30 dla nauczyciela (mokytojas), pomiędzy
3,46 a 3,70 dla starszego nauczyciela (vyresnysis mokytojas), pomiędzy
3,70 a 3.96 dla nauczycieli metodyków (mokytojas metodininkas),
pomiędzy 4,20 a 4.47 dla nauczycieli ekspertów (mokytojas ekspertas).

LU
HU

Jednopoziomowa struktura kariery

(-)

1. Nauczyciel stażysta (gyakornok);
2. Nauczyciel I (pedagógus ja);
3. Nauczyciel II (pedagógus II);
4. Nauczyciel mistrz (mester pedagógus).

Na Węgrzech nominalny minimalny współczynnik wynagrodzenia wynosi
1,0 dla nauczyciela stażysty (gyakornok), 1,2 dla nauczyciela I
(pedagógus I), 1,5 dla nauczyciela II (pedagógus II), 2,0 dla nauczyciela
mistrza (mester pedagógus).
W odniesieniu do tymczasowego, 5-letniego statusu nauczyciela badacza
(kutatótanár), nominalny minimalny współczynnik wynagrodzenia wynosi
2,2.

MT

1. Nauczyciel (teacher);
2.Kierownik wydziału (Head of Department).

NL

Brak przepisów na poziomie centralnym

AT

Jednopoziomowa struktura kariery

PL

PT

Początkowa pensja kierownika wydziału jest taka sama
wynagrodzenie nauczyciela z 16-letnim stażem pracy w zawodzie.

jak

(-)
(-)

1. Nauczyciel stażysta;
2. Nauczyciel kontraktowy;
3. Nauczyciel mianowany;
4. Nauczyciel dyplomowany.

W Polsce średnie wynagrodzenie nauczycieli na danym stopniu awansu
zawodowego powinno być równe następującemu procentowi kwoty
referencyjnej określanej co roku w ustawie budżetowej: 100% dla
nauczyciela stażysty; 111% dla nauczyciela kontraktowego; 144% dla
nauczyciela mianowanego i 184% dla nauczyciela dyplomowanego.

Jednopoziomowa struktura kariery

(-)

RO

1. Początkujący nauczyciel (profesor debiutant);
2. Nauczyciel (profesor cu definitivare în învățământ);
3. Nauczyciel na poziomie nauczania II (profesor gradul II);
4. Nauczyciel na poziomie nauczania I (profesor gradul ja).

Minimalne wynagrodzenie początkującego nauczyciela (profesor
debutant) wynosi 440 EUR, a nauczyciela (profesor cu definitivare în
învățământ) 480 EUR. Wartości dla wyższych szczebli nie są określane
na szczeblu centralnym.

SI

1. Nauczyciel (učitelj);
2. Nauczyciel mentor (učitelj mentor);
3. Nauczyciel konsultant (učitelj svetovalec);
4. Nauczyciel doradca (učitelj svetnik).

W Słowenii obowiązuje jedna skala wynagrodzeń, obejmująca 65 grup
zaszeregowania wszystkich pracowników sektora publicznego. Minimalna
grupa zaszeregowania nauczycieli (učitelj) to 30, nauczycieli mentorów
(učitelj mentor) to 33, nauczycieli konsultantów (učitelj svetovalec) to 35,
a nauczycieli doradców (učitelj svetnik) to 38.

SK

1. Początkujący nauczyciel (začínajúci učiteľ);
2. Niezależny nauczyciel (samostatný pedagogický zamestnanec);
3. Nauczyciel dyplomowany pierwszego stopnia (pedagogický
zamestnanec s prvou atestáciou);
4. Nauczyciel dyplomowany drugiego stopnia (pedagogický
zamestnanec s druhou atestáciou).

W Słowacji minimalne ustawowe wynagrodzenie brutto początkujących
nauczycieli (začínajúci učiteľ) wynosi 690 EUR. Minimalne wynagrodzenie
samodzielnego nauczyciela (samostatný pedagogický zamestnanec)
wynosi 753 EUR, nauczyciela dyplomowanego pierwszego stopnia
(pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou) wynosi 843 EUR,
a nauczyciela dyplomowanego drugiego stopnia (pedagogický
zamestnanec s druhou atestáciou) wynosi 944 EUR. Jednakże wartości
te nie uwzględniają różnic w wynagrodzeniu ze względu na wysługę lat.

FI
SE

Jednopoziomowa struktura kariery

(-)

1. Nauczyciel (lärare);
2. Pierwszy nauczyciel (förstlärare).

W Szwecji wynagrodzenia są negocjowane indywidualnie w ramach
centralnych porozumień między organizacjami pracodawców a związkami
zawodowymi nauczycieli i nie obowiązuje skala płac. Nauczyciele, którzy
zostali awansowani przez dyrektora szkoły na stanowisko pierwszego
nauczyciela (förstlärare) zazwyczaj otrzymują znaczną podwyżkę
wynagrodzenia.
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Szczeble kariery

Stopnie awansu zawodowego i zarobki

UKENG/
WLS

1. Przedział wynagrodzeń dla niewykwalifikowanych nauczycieli
(Unqualified Teacher Pay Range);
2. Główny przedział wynagrodzeń - górny przedział wynagrodzeń
(Main Pay Range – Upper Pay Range);
3. Przedział wynagrodzeń dla wyróżniających się nauczycieli (Leading
Practitioner Range).

W Anglii i Walii Dokument określający wysokość zarobków i warunki
zatrudnienia nauczycieli (School Teachers’ Pay and Conditions
Document) definiuje minimalne i maksymalne poziomy wynagrodzenia na
każdym z czterech istniejących przedziałów wynagrodzeń: Przedział
wynagrodzeń dla niewykwalifikowanych nauczycieli, Główny przedział
wynagrodzeń, Górny przedział wynagrodzeń, oraz Przedział
wynagrodzeń dla wyróżniających się nauczycieli. Szkoły są uprawnione
do ustalania poziomu wynagrodzeń na każdym stanowisku w każdym
z wyżej określonych przedziałów.

UKNIR

Jednopoziomowa struktura kariery

(-)

UKSCT

1. Nauczyciel (Main Grade Teacher);
2. Pierwszy nauczyciel (Principal Teacher);
3. Zastępca Dyrektora (Depute Headteacher);
4. Dyrektor (Headteacher).

W Szkocji wynagrodzenie podstawowe nauczyciela (‘Main Grade
Teacher’) wynosi 26,895 GBP, pierwszego nauczyciela (‘Principal
Teacher’) 38,991 GBP, oraz zastępcy dyrektora (Depute Headteacher’)
44,223 GBP. Wyższe szczeble kariery ("Principal Teacher', 'Depute
Headteacher" i "Headteacher") obejmują indywidualnie określany zakres
obowiązków, a wynagrodzenie mieści się w odpowiednim przedziale
w zależności od zakresu obowiązków związanych z zarządzaniem na
danym stanowisku.

AL

1. Nauczyciel (mësues);
2. Wykwalifikowany nauczyciel (mësues i kualifikuar);
3. Nauczyciel specjalista (mësues specialist);
4. Nauczyciel mistrz (mësues mjeshtër).

W Albanii wynagrodzenie wykwalifikowanego nauczyciela (mësues i
kualifikuar) jest o 5% wyższe od płacy nauczyciela (mësue).
Wynagrodzenie nauczyciela specjalisty (mësues specialist) jest o 10%
wyższe niż wykwalifikowanego nauczyciela (mësues i kualifikuar),
natomiast wynagrodzenie nauczyciela mistrza (mësues mjeshtër) jest o
10% wyższe niż płaca nauczyciela specjalisty (mësues specialist).

BA

Jednopoziomowa struktura kariery

(-)

CH

Jednopoziomowa struktura kariery

(-)

FY

Jednopoziomowa struktura kariery

(-)

IS

Jednopoziomowa struktura kariery

(-)

LI

Jednopoziomowa struktura kariery

ME

NO
RS

(-)

1. Nauczyciel stażysta (nastavnik pripravnik);
2. Nauczyciel (nastavnik);
3. Nauczyciel mentor (nastavnik mentor);
4. Nauczyciel konsultant (nastavnik savjetnik);
5. Starszy nauczyciel konsultant (nastavnik viši savjetnik);
6. Nauczyciel badacz (nastavnik istraživač).

Nauczyciel stażysta (nastavnik pripravnik) otrzymuje 80% wynagrodzenia
nauczyciela (nastavnik).
Podstawowy współczynnik jest wyższy o 0,3 dla nauczyciela mentora
(nastavnik mentor), o 0,5 w przypadku nauczyciela konsultanta (nastavnik
savjetnik) i o 0,7 dla starszego nauczyciela konsultanta (nastavnik viši
savjetnik). Nauczyciel może zostać mianowany nauczycielem badaczem
(nastavnik istraživač) bez konieczności przechodzenia przez kolejne
szczeble, pod warunkiem że osoba taka spełnia odpowiednie wymagania.
Podstawowy współczynnik wzrasta o 0,8.

Jednopoziomowa struktura kariery

(-)

1. Nauczyciel (nastavnik);
Brak wpływu na wynagrodzenie.
2. Doradca pedagogiczny (pedagoški savetnik);
3. Niezależny doradca pedagogiczny (samostalni pedagoški savetnik);
4. Wyższy doradca pedagogiczny (viši pedagoški savetnik);
5. Starszy doradca pedagogiczny (visoki pedagoški savetnik).

TR

Jednopoziomowa struktura kariery

(-)

Objaśnienie
Powyższa tabela wyszczególnia różne szczeble kariery w ramach wielopoziomowej struktury, jak określono w przepisach
krajowych. W niektórych przypadkach pierwszy szczebel kariery odpowiada okresowi stażu, podczas którego nauczyciel może
być traktowany jako w pełni wykwalifikowany nauczyciel.
Kwoty wymienione w tabeli nie zostały zharmonizowane i dlatego nie są porównywalne pomiędzy krajami. Mają one tylko na
celu wskazać poziom wzrostu wynagrodzenia na kolejnych szczeblach kariery.

Objaśnienia dotyczące poszczególnych krajów
Łotwa: Od roku szkolnego 2017/18, liczba poziomów jakości została zmniejszona do trzech.
Rumunia: Pierwszy szczebel kariery rozpoczyna się po zdaniu egzaminu titularizare.
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii: Wielopoziomowa struktura kariery miała zostać wprowadzona w roku szkolnym
2016/17, jednak reforma ta nie została wdrożona ze względu na ograniczenia budżetowe. Szczeble kariery – zgodnie
z przepisami, które jeszcze nie zostały wprowadzone:
1. Nauczyciel stażysta (nastavnik pripravnik);
2. Nauczyciel (nastavnik);
3. Nauczyciel mentor (nastavnik mentor) oraz
4. Nauczyciel konsultant (nastavnik savjetnik).
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Załącznik 2 - Ramy kompetencji nauczycieli

Ramy kompetencji nauczycieli określone przez władze centralne, szkolnictwo podstawowe i
średnie ogólnokształcące (ISCED 1-3), 2016/17 (dane do rys. 4.7)

BE fr

Nazwa

Link:

 Dekret z dnia 12/12/2000 w sprawie kształcenia
nauczycieli szkół podstawowych i średnich pierwszego
stopnia

http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/25501_000.pdf

 Dekret z dnia 21/02/2001 w sprawie kształcenia
nauczycieli szkół średnich drugiego stopnia
BE de
BE nl

(-)

(-)

 Decyzja z dnia 5/10/2007 w sprawie podstawowych
kompetencji nauczycieli
 Decyzja z dnia 5/10/2007 w sprawie profilu
zawodowego nauczycieli

BG

http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/25595_000.pdf

(-)

http://dataonderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13952
http://dataonderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13942
(-)
http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=275/2016&typeLaw=zakon&what=Cislo_z
akona_smlouvy

CZ

 Rozporządzenie rządu 275/2016 z dnia 24/08/2016 w
sprawie obszarów edukacji w szkolnictwie wyższym

DK

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
 Rozporządzenie wykonawcze w sprawie kształcenia
nauczycieli szkół podstawowych (2013, zaktualizowane
w 2015 r.)
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=29265
 Wytyczne dla uczelni w sprawie kształcenia nauczycieli
szkół średnich drugiego stopnia (2016)

DE

 Standardy kształcenia nauczycieli w zakresie
pedagogiki (2004)
 Wspólna podstawa kształcenia w zakresie nauczanych
przedmiotów i nauczania przedmiotów w ramach
kształcenia nauczycieli obowiązująca wszystkie kraje
związkowe (2008; zaktualizowana w 2017 r.)

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluess
e/2004/2004_12_16-Standards-LehrerbildungBildungswissenschaften.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluess
e/2008/2008_10_16-Fachprofile-Lehrerbildung.pdf

EE

 Standardy zawodowe obowiązujące nauczycieli,
starszych nauczycieli (poziom 7 ERK) i nauczycieli
mistrzów (poziom 8 ERK) (2013)

http://www.kutsekoda.ee/en/kutsesysteem/tutvustus/kutsestandardid_en
g

IE

 Kodeks etyki zawodowej nauczycieli (2006;
zaktualizowany w 2016 r.)

www.teachingcouncil.ie/en/Publikacje/Fitness-Naucz/Kod-ofProfessional-Conduct-dla-nauczycieli1.pdf

EL
ES

(-)

(-)

 Zarządzenie ECI/3857/2007 z dnia 27/12/2007 w
sprawie określania wymogów akredytacji dyplomów
ukończenia studiów wyższych do celów uzyskania
statusu zawodowego nauczyciela w szkolnictwie
podstawowym

https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53747-53750.pdf

 Zarządzenie ECI/3858/2007 z dnia 27/12/2007 w
sprawie określania wymogów akredytacji dyplomów
ukończenia studiów wyższych do celów uzyskania
statusu zawodowego nauczyciela w szkolnictwie
średnim

Https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53751-53753.pdf

 W przypadku Castilla y Léon: Standardy kompetencji
zawodowych nauczycieli

ES:
http://csfp.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Modelo_de_Competencias_
Profesionales_del_Profesorado_Definitivo_JCyL.pdf
EN:
http://csfp.centros.educa.jcyl.es/sitio/upload/Modelo%20de%20Compete
ncias%20Profesionales%20del%20Profesorado%20_traducido_Def.pdf
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FR

Nazwa

Link:

 Zarządzenie z dnia 01/07/2013 w sprawie ram
kompetencji pracowników oświaty

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=730
66

HR

(-)

(-)

IT

 Dekret nr 249 z dnia 10/09/2010 w sprawie definicji,
wymagań i warunków kształcenia nauczycieli edukacji
przedszkolnej, szkół podstawowych i średnich

http://www.miur.it/Documenti/universita/Offerta_formativa/Formazione_i
niziale_insegnanti_corsi_uni/DM_10_092010_n.249.pdf

 Dekret nr 850 z dnia 27/10/2015 w sprawie celów,
oceny, kształcenia i kryteriów oceny pracy nauczycieli i
innych pracowników oświaty podczas stażu i okresu
próbnego

http://neoassunti.indire.it/2018/files/DM_850_27_10_2015.pdf

 Plan kształcenia nauczycieli na lata 2016-2019

http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_Formazione_3ott.pdf

CY

(-)

(-)

LV

 Procedura oceny jakości pracy nauczycieli (2014)

https://m.likumi.lv/doc.php?id=267580

LT

 Opis kompetencji zawodowych nauczycieli (2007;
obecnie aktualizowany)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.291726

LU

 Ramy kompetencji nauczyciela

https://ssl.education.lu/ifen/documents/10180/730302/Referentiel%20de
%20competences.pdf

HU

 Dekret 326/2013 w sprawie systemu awansu
nauczycieli i ich statusu jako urzędników służby
cywilnej

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1300326.kor

MT

(-)

NL

 Decyzja w sprawie wymogów obowiązujących
pracowników oświaty (2005; zaktualizowana w 2016 r.)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0018692/2016-08-01

AT

 Federalna ustawa o organizacji uniwersyteckich
kolegiów nauczycielskich (2005; zaktualizowana w
2017 r.)

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_I_129/BG
BLA_2017_I_129.pdf

 Kompetencje zawodowe nauczycieli (propozycja Rady
16
Rozwoju, 2013) ( )

http://www.qsr.or.at/dokumente/1869-20140529-092429Professionelle_Kompetenzen_von_PaedagogInnen__Zielperspektive.pd
f

PL

 Rozporządzenie z dnia 17/01/2012 w sprawie
standardów kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela

http://www.dn.uj.edu.pl/documents/1333504/4915309/17.01.2012_Rozp
.MNiSW_standardy_ksztalcenia_dla_nauczycieli.pdf

PT

 Ustawa 240/2001 w sprawie ogólnego profilu zawodu
nauczyciela (ISCED 0-3)

https://dre.pt/web/guest/pesquisa//search/631837/details/normal?q=decreto+lei+240%2F2001

 Ustawa 241/2001 - szczegółowe profile zawodowe
nauczycieli edukacji przedszkolnej i nauczycieli szkół
podstawowych (ISCED 0-1)

https://dre.pt/web/guest/pesquisa//search/631843/details/normal?q=decreto+lei+241%2F2001

RO

 Zarządzenie nr 5.561 z dnia 07/10/2011 w sprawie
metodologii doskonalenia zawodowego pracowników
oświaty

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/InvatamantPreuniversitar/2016/resurse%20umane/formarea%20continua/OM%205
561_2011%20Metodologie%20privind%20formarea%20continu%C4%8
3%20a%20personalului%20din%20%C3%AEnv%20preuniv.pdf

SI

 Zasady dotyczące praktyk zawodowych pracowników
oświaty (2006)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6697

 Kryteria akredytacji programów kształcenia nauczycieli
(2011)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=MERI41

16

( )

(-)

Dokument ten nie ma oficjalnego statusu i został tu wymieniony jedynie w celach informacyjnych. Nie jest on brany pod
uwagę w raporcie.
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Nazwa
SK

FI

Link:

 Opis kierunków kształcenia (2002):
o

1.1.1. Nauczanie przedmiotów akademickich

o

1.1.5. Pedagogika edukacji przedszkolnej i
nauczania w szkołach podstawowych

http://www.akredkom.sk/isac/public/odbory/1/1.1/1.1.1.doc
http://www.akredkom.sk/isac/public/odbory/1/1.1/1.1.5.doc

(-)

(-)

SE

 Rozporządzenie w sprawie szkolnictwa wyższego
(1993)

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100

UKENG

 Standardy zawodu nauczyciela (2011)

https://www.gov.uk/government/publications/teachers-standards

UKWLS

 Przewodnik: Jak zostać wykwalifikowanym
nauczycielem (2009)

http://gov.wales/docs/dcells/publications/090915becomingateacheren.p
df

 Poprawione standardy zawodowe dla pracowników
oświaty (2011)

http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/140630revised-professional-standards-en.pdf

UKNIR

 Nauczanie: refleksyjny zawód - kompetencje
nauczycieli w Irlandii Północnej (2007)

http://www.gtcni.org.uk/index.cfm/area/information/page/ProfStandard

UKSCT

 Standardy rejestracji (2012)

http://www.gtcs.org.uk/web/FILES/the-standards/standards-forregistration-1212.pdf

 Kodeks profesjonalnego postępowania i etyki (2012)

http://www.gtcs.org.uk/web/FILES/teacher-regulation/copac-0412.pdf

AL

(-)

(-)

BA

(-)

(-)

CH

FY

 Rozporządzenie w sprawie uznawania dyplomów
nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych (1999)

http://edudoc.ch/record/29976/files/Regl_AK_VS_PS_f.pdf

 Rozporządzenie w sprawie uznawania dyplomów
nauczycieli szkół średnich pierwszego stopnia (1999)

http://edudoc.ch/record/29979/files/Regl_SekI_f.pdf

 Rozporządzenie w sprawie uznawania dyplomów
nauczycieli szkół średnich drugiego stopnia (1998)

http://edudoc.ch/record/38131/files/AK_Mat_f.pdf

http://bro.gov.mk/docs/pravilnici/Pravilnik%20za%20osnovnite%20profe
 Standardy podstawowych kompetencji nauczycieli
szkół podstawowych i średnich z podziałem na obszary sionalni%20kompetencii%20na%20nastavnicite.pdf
(2015)

IS

(-)

(-)

LI

(-)

(-)

ME

 Ramy kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół
(2016)

http://www.zzs.gov.me/naslovna/168346/NACIONALNI-SAVJET-ZAOBRAZOVANJE-USVOJIO-STANDARDE-KOMPETENCIJA-ZANASTAVNIKE-I-DIREKTORE-U-VASPITNO-OBRAZOVNIMUSTANOVAMA.html

NO

 Przepisy dotyczące ramowego planu kształcenia
nauczycieli szkół podstawowych i średnich pierwszego
stopnia (klasy 1-7) (2016)

https://www.regjeringen.no/contentassets/c454dbe313c1438b9a965e84
cec47364/forskrift-om-rammeplan-for-grunnskolelarerutdanning-fortrinn-1-7---engelsk-oversettelse-l1064431.pdf

 Przepisy dotyczące ramowego planu kształcenia
nauczycieli szkół podstawowych i średnich pierwszego
stopnia (klasy 5-10) (2016)

https://www.regjeringen.no/contentassets/c454dbe313c1438b9a965e84
cec47364/forskrift-om-rammeplan-for-grunnskolelarerutdanning-fortrinn-5-10---engelsk-oversettelse.pdf

RS

 Standardy kompetencji rozwoju zawodowego
nauczycieli (2011)

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/Правилник-остандардима-компетенција-за-професију-наставника-и-њиховогпрофесионалног-развоја.pdf

TR

 Ogólne kwalifikacje zawodowe nauczycieli (2010,
zaktualizowane w 2017 r.)

https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/06172441_Ygretme
nlik_Meslegi_Genel_Yeterlikleri.pdf
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Załącznik 3 - Różne sposoby wykorzystania ram kompetencji nauczycieli

Różne zastosowania ram kompetencji nauczycieli określonych przez władze centralne,
szkolnictwo podstawowe i średnie ogólnokształcące (ISCED 1-3), 2016/17 (dane do rys. 4.9)

Procedury
dyscyplinowania
/przypadki
poważnych
uchybień


(‐)

(‐)


(‐)

(‐)


(‐)

(‐)


(‐)

(‐)


(‐)

(‐)


(‐)

(‐)


(‐)

(‐)


(‐)

(‐)
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(‐)









(‐)


(‐)

(‐)
(‐)



(‐)







(‐)





(‐)
(‐)


(‐)
(‐)





111

Opracowywanie
indywidualnych
planów rozwoju
zawodowego


(‐)

(‐)





(‐)


(‐)

(‐)

Opracowywanie
programów DZN

Awans zawodowy
nauczycieli

Inne

Ocena nauczycieli
/kryteria oceny

Ocena kompetencji
nauczyciela na
koniec stażu

DZN

Kryteria selekcji/
rekrutacji

BE fr
BE de
BE nl
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
HR
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK‐ENG
UK‐WLS
UK‐NIR
UK‐SCT
AL
BA
CH
FY
IS
LI
ME
NO
RS
TR

Rozpoczynanie pracy w
zawodzie

Akredytacja
nauczycieli/
kryteria
przyznawania
licencji

Określenie efektów
kształcenia
nauczycieli

Kształcenie
nauczycieli

BIBLIOGRAFIA
European Commission, 2010. Developing Coherent and System-wide Induction Programmes for
beginning Teachers. A Handbook for Policymakers. European Commission Staff Working Document.
SEC(2010) 538 final. [pdf] Dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture
/repository/education/policy/school/doc/handbook0410_en.pdf [dostęp 22 stycznia 2018].
European Commission, 2012. Supporting the Teaching Professions for better Learning Outcomes.
Accompanying the document Communication from the Commission Rethinking Education: Investing in
skills for better socio-economic outcomes. Commission Staff Working Document. SWD(2012) 374
final. [pdf] Dostępny pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX
:52012SC0374&from=RO [dostęp 22 stycznia 2018].
European Commission, 2013a. Supporting Teacher Competence Development for better Learning
Outcomes. [pdf] Dostępny
pod
adresem:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/
education/policy/school/doc/teachercomp_en.pdf [dostęp 22 stycznia 2018].
European Commission, 2013b. Study on Policy Measures to Improve the Attractiveness of the
Teaching Profession in Europe, Vol. I. Final report. [pdf] Dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu
/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2013/teaching-profession1_en.pdf
[dostęp
22 stycznia 2018].
European Commission, 2013c. Study on Policy Measures to Improve the Attractiveness of the
Teaching Profession in Europe, Vol. II. Final report. [pdf] Dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu
/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2013/teaching-profession2_en.pdf
[dostęp
22 stycznia 2018].
European Commission, 2013d. Supporting Teacher Educators for better Learning Outcomes. [pdf]
Dostępny
pod
adresem:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy
/school/doc/support-teacher-educators_en.pdf [dostęp 22 stycznia 2018].
European Commission, 2013e. Survey of Schools: ICT in Education Benchmarking Access, Use and
Attitudes to Technology in Europe's schools. [pdf] Dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-401-EN-N.pdf [dostęp 22 stycznia 2018].
European Commission, 2015. Shaping Career-long Perspective on Teaching. A Guide on Policies to
Improve Initial Teacher Education. Report from the ET2020 Working Group Schools Policy 2014-15.
[pdf] Dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education
/library/reports/initial-teacher-education_en.pdf [dostęp 22 stycznia 2018].
European Commission, 2017a. Communication from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. School
development and excellent Teaching for a great Start in Life. SWD(2017) 165 final. COM(2017) 248
final. [pdf] Dostępny pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:
52017DC0248&qid=1513677437956&from=FR [dostęp 22 stycznia 2018].

113

Kariera zawodowa nauczycieli w Europie: początki pracy zawodowej, awans i system wsparcia

European Commission, 2017b. Preparing Teachers for Diversity: the Role of Initial Teacher Education.
Final Report to DG Education, Youth, Sport and Culture of the European Commission, written by
Public Policy and Management Institute (PPMI). pdf] Dostępny pod adresem: http://www.readyproject.eu
/uploads/files/1502579119PreparingTeachersforDiversity.pdf [dostęp 22 stycznia 2018].
European Commission, 2017c. Teachers and School Leaders in Schools as Learning Organisations:
Guiding Principles for Policy Development in School Education. Report from the ET2020 Working
Group Schools 2016-18. [pdf] Dostępny pod adresem: https://ec.europa.eu/education/
sites/education/files/teachers-school-leaders-wg-0917_en.pdf [dostęp 22 stycznia 2018].
European Commission, 2017d. Communication from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions.
Strengthening European Identity through Education and Culture. COM(2017) 673 final. [pdf] Dostępny
pod adresem: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengtheningeuropean-identity-education-culture_en.pdf [dostęp 31 stycznia 2018].
European Commission/EACEA/Eurydice, 2012. Key Data on Education in Europe 2012. Eurydice
Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. [pdf] Dostępny pod adresem:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134EN.pdf
[dostęp
22 stycznia 2018].
European Commission/EACEA/Eurydice, 2013. Key Data on Teachers and School Leaders in Europe.
2013 Edition. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. [pdf]
Dostępny pod adresem: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/51feca7d57f6-48c3-99aa-322328e6fff9/language-en [dostęp 22 stycznia 2018].
European Commission/EACEA/Eurydice, 2015. The Teaching Profession in Europe: Practices,
Perceptions, and Policies. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
[pdf]
Dostępny
pod
adresem:
https://publications.europa.eu/en/publication-detail//publication/36bde79d-6351-489a-9986-d019efb2e72c/language-en [dostęp 22 stycznia 2018].
European Commission/EACEA/Eurydice, 2016a. The Structure of the European Education Systems
2016/17: Schematic Diagrams. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the
European Union. [pdf] Dostępny pod adresem: https://publications.europa.eu/en/publication-detail//publication/becafa9c-9a85-11e6-9bca-01aa75ed71a1/language-en [dostęp 22 stycznia 2018].
European Commission/EACEA/Eurydice, 2016b. Teachers’ and School Heads’ Salaries and
Allowances in Europe – 2015/16. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the
European Union. [pdf] Dostępny pod adresem: https://publications.europa.eu/en/publication-detail//publication/8b7fc491-9aea-11e6-868c-01aa75ed71a1/language-en [dostęp 22 stycznia 2018].
Lynch, S., Worth, J., Bamford, S. and Wespieser, K. (2016). Engaging Teachers: NFER Analysis of
Teacher Retention. Slough: NFER. [pdf] Dostępny
pod
adresem: https://www.nfer.ac.uk/publications/LFSB01/LFSB01.pdf [dostęp 23 stycznia 2018].
Nusche, D. et al., 2011. OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Norway 2011.
Paris: OECD Publishing. [pdf] Dostępny pod adresem: http://dx.doi.org/10.1787/9789264117006-en
[dostęp 22 stycznia 2018].
Nusche, D. et al., 2014. OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Netherlands
2014. OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education. Paris: OECD Publishing. [pdf]
Dostępny pod adresem: http://dx.doi.org/10.1787/9789264211940-en [dostęp 22 stycznia 2018].

114

Bibliografia

OECD, 2005. Teacher Matter: Attracting, Developing and Retaining effective Teachers. Paris: OECD
Publishing. [pdf] Dostępny pod adresem: https://www.oecd.org/edu/school/34990905.pdf [dostęp
22 stycznia 2018].
OECD, 2013. Synergies for Better Learning: An International Perspective on Evaluation and
Assessment. OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education. Paris: OECD Publishing.
[Online] Dostępny pod adresem: http://www.oecd.org/edu/school/synergies-for-better-learning.htm
[dostęp 22 stycznia 2018].
OECD, 2014. TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning. Paris:
OECD Publishing. [Online] Dostępny pod adresem: http://www.oecd.org/edu/school/talis-2013results.htm [dostęp 22 stycznia 2018].
OECD, 2015. Education at a Glance 2015. OECD Indicators, Paris: OECD Publishing. [Online]
Dostępny
pod
adresem:
http://www.oecd.org/edu/education-at-a-glance-2015.htm
[dostęp
22 stycznia 2018].
OECD, 2016. PISA 2015 Results, Vol. II: Policies and Practices for Successful Schools. PISA. Paris:
OECD Publishing. [Online] Dostępny pod adresem: http://www.oecd.org/edu/pisa-2015-resultsvolume-ii-9789264267510-en.htm [dostęp 22 stycznia 2018].
Santiago, P. et al., 2012. OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Czech Republic
2012.
Paris:
OECD
Publishing.
[Online]
Dostępny
pod
adresem:
http://dx.doi.org/10.1787/9789264116788-en [dostęp 22 stycznia 2018].
Shewbridge, C. et al., 2011. OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Denmark.
Paris: OECD Publishing. [pdf] Dostępny pod adresem: https://www.oecd.org/denmark/47696663.pdf
[dostęp 22 stycznia 2018].
Worth, J., 2017. Teacher Retention and Turnover Research. Research Update 2: Teacher Dynamics
in Multi-Academy Trusts. Slough: NFER. [pdf] Dostępny
pod
adresem: https://www.nfer.ac.uk
/publications/NUFS02/NUFS02.pdf [dostęp 22 stycznia 2018].

115

GLOSARIUSZ
I. Definicje
Akredytacja: w niektórych krajach jest to obowiązkowy proces, w którym nauczyciele uczestniczą
w celu uzyskania urzędowego poświadczenia lub licencji na nauczanie. Akredytacja zazwyczaj
obejmuje ewaluację kompetencji zawodowych nauczycieli i może mieć charakter bardzo formalny.
W niektórych przypadkach ocena na zakończenie stażu stanowi element tego procesu. Akredytacja
ma stanowić oficjalne potwierdzenie, że dany nauczyciel posiada umiejętności wymagane do
wykonywania zawodu. W niektórych systemach edukacji akredytacja musi być odnawiana, co
oznacza, że nauczyciele są ponownie oceniani co najmniej raz podczas kariery zawodowej.
Alternatywne ścieżki: termin ten odnosi się do każdej ścieżki prowadzącej do uzyskania kwalifikacji
nauczycielskich poza głównymi programami kształcenia nauczycieli. Zazwyczaj alternatywne ścieżki
są bardziej elastyczne i krótsze niż te tradycyjne i na ogół obejmują kształcenie w miejscu pracy
skierowane do osób posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte w ramach lub poza sektorem
edukacji. Najczęściej są realizowane w sytuacji niedoboru nauczycieli i w celu zachęcenia
absolwentów innych kierunków studiów do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela.
Awans: promocja na wyższy szczebel w ramach ►wielopoziomowej struktury kariery. W kontekście
niniejszego raportu, tylko awans na inne stanowisko związane z nauczaniem jest brany pod uwagę.
Awans na stanowisko dyrektora szkoły, trenera nauczycieli, inspektora lub inne stanowisko
niezwiązane z nauczaniem nie jest brany pod uwagę, jeśli nie obejmuje obowiązków w zakresie
nauczania. Podwyżka wynagrodzenia nie jest uznawana per se jako awans.
Bezpośredni przełożony: starszy stażem nauczyciel lub dyrektor oddziału szkolnego, który jest
odpowiedzialny za nadzorowanie i ocenę młodszych stażem kolegów.
Doradztwo zawodowe: ma na celu wspieranie osób w zakresie zarządzania i planowania awansu
zawodowego. Doradztwo dla nauczycieli ograniczające się do działań z zakresu ►doskonalenia
zawodowego nauczycieli lub wsparcia pedagogicznego i psychologicznego nie jest traktowane jako
doradztwo zawodowe.
Doskonalenie zawodowe nauczycieli: szkolenia dla aktywnych zawodowo nauczycieli, które
umożliwiają im poszerzenie, rozwój i aktualizowanie wiedzy, umiejętności i postaw na dowolnym
etapie kariery. Takie szkolenia mogą mieć charakter formalny lub nieformalny i obejmują zarówno
doskonalenie w zakresie wiedzy przedmiotowej, jak i umiejętności pedagogicznych. Doskonalenie
może przybierać różne formy, takie jak kursy, seminaria, obserwacja koleżeńska i wsparcie ze strony
sieci skupiających nauczycieli. W niektórych przypadkach doskonalenie zawodowe nauczycieli może
prowadzić do uzyskania dalszych kwalifikacji.
Dyrektor szkoły: osoba kierująca szkołą, która samodzielnie lub w ramach organu administracyjnego,
takiego jak zarząd lub rada, jest odpowiedzialna za zarządzanie/administrację. W zależności od
okoliczności, taka osoba może również wykonywać obowiązki dydaktyczne, jak również ponosić
odpowiedzialność za ogólne funkcjonowanie placówki. Obowiązki dyrektora w tym zakresie mogą
obejmować opracowywanie planu lekcji, realizację programu nauczania, podejmowanie decyzji
o treściach nauczania, materiałach i metodach dydaktycznych, jak również o pracy i ocenie
nauczycieli. Dyrektorzy mogą również realizować niektóre zadania budżetowe, lecz często
ograniczają się one do administrowania środkami przyznanymi szkole.
Egzaminy dla nauczycieli: instrument wykorzystywany do celów oceny kompetencji nauczycieli
w formie testów pisemnych lub egzaminów ustnych.
Ewaluacja wewnętrzna szkoły: jest podejmowana przez osoby bezpośrednio zaangażowane
w pracę szkoły (takie jak dyrektor szkoły lub jej pracownicy dydaktyczni/administracyjni oraz
uczniowie). Ocenie mogą podlegać zadania w zakresie nauczania i/lub zarządzania. Patrz również:
►Ewaluacja zewnętrzna szkoły.
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Ewaluacja zewnętrzna szkoły: jest prowadzona przez oceniających, którzy nie są bezpośrednio
zaangażowani w działalność szkoły podlegającej ocenie i którzy bezpośrednio podlegają lokalnym,
regionalnym lub centralnym władzom oświatowym. Obejmuje ona szeroki zakres działalności szkoły,
w tym nauczanie i uczenie się, oraz/lub wszystkie aspekty zarządzania szkołą. Ewaluacja, która jest
prowadzona przez wyspecjalizowanych ewaluatorów lub audytorów, dotycząca konkretnych zadań
(związanych z ewidencją księgową, zdrowiem, bezpieczeństwem, archiwami, itp.) nie jest traktowana
jako ewaluacja zewnętrzna szkoły. Patrz również: ►Ewaluacja wewnętrzna szkoły.
Fundusz wyodrębniony: sposób, w jaki budżet może zostać zabezpieczony, aby został użyty tylko
do określonych celów.
Informacje zwrotne: w kontekście oceny nauczycieli, informacje zwrotne na temat wyników ich pracy
często są przedstawiane w formalny sposób, np. w postaci raportu na piśmie, który może być
przechowywany w aktach nauczyciela lub archiwach szkoły.
Jednopoziomowa struktura kariery: jednopoziomowa ścieżka, która ma zastosowanie do
wszystkich wykwalifikowanych nauczycieli. ►Widełki płacowe mogą mieć zastosowanie, ale
zazwyczaj odnoszą się one do stażu pracy oraz, ewentualnie, wyników pracy. Jednopoziomowa
struktura kariery umożliwia nauczycielom zdobycie większego doświadczenia lub podjęcie
dodatkowych zadań i obowiązków.
Kariera zawodowa: zawód wykonywany przez długi okres życia danej osoby, który stwarza
możliwości awansu.
Licencja: patrz ►Akredytacja.
Lista kandydatów: jest to metoda rekrutacji w systemach, w których kandydaci na nauczycieli
składają podania o pracę do władz centralnych lub władz średniego szczebla, które to zazwyczaj
następnie opracowują listy rankingowe kandydatów według określonych kryteriów.
Mentor: nauczyciel pracujący w tej samej szkole, który jest odpowiedzialny za udzielanie wskazówek
i porad innemu nauczycielowi. Mentorami niekoniecznie są nauczyciele znajdujący się wyżej
w hierarchii, chociaż zazwyczaj mają oni więcej doświadczenia w pracy w danej szkole lub na danym
stanowisku.
Mentoring: wsparcie zawodowe, jakie zapewniają nauczycielom bardziej doświadczeni koledzy.
Mentoring może stanowić część ► stażu, jaki odbywają początkujący nauczyciele. Mentoring może
również być dostępny dla pozostałych nauczycieli potrzebujących wsparcia.
Mobilność nauczycieli: obejmuje wszelkie zmiany miejsca zatrudnienia nauczycieli od czasu
rozpoczęcia przez nich pracy w danej szkole, w tym również transfery do innej szkoły w ramach lub
pomiędzy rejonami szkolnymi, zmiany miejsca zatrudnienia zainicjowane przez nauczycieli, jak
również transfery z inicjatywy władz oświatowych. Zmiany miejsca zatrudnienia młodych nauczycieli
są tu również uwzględnione, a także te w przypadku nauczycieli na późniejszych etapach kariery
zawodowej. Odejścia z zawodu, zatrudnianie nauczycieli na zastępstwa i zatrudnianie nowych
nauczycieli na krótki okres przed zatrudnieniem ich na stałe nie zostały tutaj uwzględnione.
Nagroda: nagroda finansowa lub rzeczowa przyznawana w dowód uznania pracy, podejmowanych
wysiłków lub uzyskanych osiągnięć. W kontekście oceny nauczycieli jest jednym z możliwych
rezultatów procesu oceny.
Nienależyte/niezadowalające wywiązywanie się z obowiązków: termin używany do opisania
niezadowalającego poziomu wyników w pracy nauczycieli. Elementy, które są uważane za
charakterystyczne dla nienależytego wywiązywania się z obowiązków, sposób dochodzenia do,
wyrażania i formalizowania takich opinii, a także ich konsekwencje są uzależnione od systemu oceny
i są różne w poszczególnych systemach oświaty.
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Obserwacja zajęć lekcyjnych: instrument wykorzystywany do oceny pracy nauczyciela w klasie,
zwykle w kontekście jego szerszej oceny.
Ocena kształtująca: w kontekście oceniania nauczycieli, ocena kształtująca koncentruje się na
wymiarze rozwojowym procesu i ma na celu rozwój umiejętności zawodowych i zdolności nauczycieli
(np. poprzez określenie potrzeb i realizację planów rozwoju zawodowego). Proces ten zwykle nie
skutkuje rankingiem lub werdyktem. Patrz również ► Ocena podsumowująca.
Ocena nauczycieli: ocena poszczególnych nauczycieli mająca na celu sformułowanie opinii o ich
pracy i jej wynikach. Może mieć formę zarówno ► oceny kształtującej i/lub ► oceny podsumowującej
i zazwyczaj skutkuje przekazaniem nauczycielom informacji zwrotnych w formie ustnej lub pisemnej,
których celem jest udzielenie pomocy w wykonywaniu przez nich działań dydaktycznych. Może
prowadzić do opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego, ►awansu, podwyżki
wynagrodzenia i innych formalnych i/lub nieformalnych rezultatów.
Ocena podsumowująca: obejmuje wymiar krytyczny procesu oceny i jej cele. Zwykle jej rezultatem
jest ranking lub opinia, która umożliwia porównywanie i służy do celów określenia gotowości do
awansu zawodowego, otrzymania podwyżki, uzyskania prawa do nagród, wyznaczenia kar, podjęcia
działań w zakresie rozwoju zawodowego itd. Patrz również ► Ocena kształtująca.
Oceniający: osoba odpowiedzialna za opracowywanie oceny na podstawie wybranych danych.
Oceniający z grona pedagogicznego: nauczyciele działający w charakterze oceniających, którzy
pełnią takie same obowiązki i funkcje co nauczyciel podlegający ocenie.
Ogólne trudności w nauce: problemy w nauce uczniów, które nie są bezpośrednio związane
z żadną konkretną formą niepełnosprawności fizycznej, sensorycznej lub intelektualnej. Ogólne
trudności w nauce mogą być spowodowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak niekorzystna
sytuacja społeczno-kulturowa, ograniczone możliwości uczenia się, brak wsparcia w domu,
niewłaściwy program nauczania lub niewystarczający poziom kształcenia na wczesnym etapie nauki.
Okres próbny: zatrudnienie na czas określony w formie okresu próbnego. Warunki mogą się różnić
w zależności od regulaminu pracy i taka forma zatrudnienia może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.
Na koniec tego okresu nauczyciel może podlegać ocenie końcowej oraz, po pozytywnej ocenie,
zwykle otrzymuje ofertę zawarcia ► umowy na czas nieokreślony.
Otwarty nabór: metoda rekrutacji, w ramach której odpowiedzialność za ogłoszenie wakatów,
zaproszenie do składania podań i wybór kandydatów ma charakter zdecentralizowany. Rekrutacja
zazwyczaj wchodzi w zakres obowiązków szkoły, czasami we współpracy z ►władzami lokalnymi
(oświatowymi).
Planowanie perspektywiczne: jest wykorzystywane w procesie prognozowania przyszłych trendów
w zakresie podaży i popytu na nauczycieli. Opiera się na obserwacjach i opracowywaniu najbardziej
prawdopodobnych scenariuszy. Analizowane dane obejmują prognozy demograficzne, takie jak
wskaźniki urodzeń i migracja, a także zmiany w liczbie studentów kierunków nauczycielskich i zmiany
w grupie zawodowej nauczycieli (liczba pracowników odchodzących na emeryturę, przejścia na
stanowiska niezwiązane z nauczaniem itp.). Planowanie perspektywiczne w zakresie popytu na
i podaży kadry nauczycielskiej może mieć charakter długo-/średnio- i krótkookresowy. Polityka
planowania jest opracowywana na poziomie centralnym i/lub regionalnym, w zależności od poziomu
(de-)centralizacji określonego systemu oświaty.
Portfolio: zbiór dowodów umożliwiających nauczycielom wykazanie się wiedzą, umiejętnościami
i doświadczeniem nabytymi w ramach wykonywania obowiązków zawodowych. Portfolio może być
wykorzystywane przy ubieganiu się o ►awans na wyższy szczebel ►struktury kariery zawodowej lub
w celu uzasadnienia podwyżki wynagrodzenia.
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Potrzeby rozwojowe: potrzeby w zakresie kształcenia i rozwoju pracownika lub grupy pracowników.
Są one zwykle ustalane poprzez porównanie posiadanych kompetencji z uznanymi kompetencjami lub
poziomami umiejętności wymaganymi na danym stanowisku. Na podstawie takiego porównania
określane są braki. Potrzeby rozwojowe są zazwyczaj zaspokajane w ramach ►doskonalenia
zawodowego nauczycieli, według planu szkoleń, który dodatkowo określa strategie, zadania i metody,
które zostaną wykorzystane.
Poziom szkoły: w kontekście podejmowania decyzji oznacza, że decyzje mające wpływ na szkołę są
podejmowane przez osoby pracujące w szkole lub organy szkolne, takie jak dyrektor szkoły, rada
szkoły, komitet rodzicielski itd. Zobacz także ► władze centralne (oświatowe) oraz ►władze lokalne
(oświatowe).
Pracodawca: odnosi się do organu bezpośrednio odpowiedzialnego za zatrudnianie nauczycieli,
określenie ich warunków pracy (we współpracy z innymi partnerami, w razie potrzeby) i zapewnienie,
że warunki te są spełnione. Obejmuje to zapewnienie wypłaty wynagrodzeń nauczycielom, chociaż
środki na ten cel niekoniecznie muszą pochodzić bezpośrednio z budżetu organu zatrudniającego.
Należy tu przeprowadzić rozróżnienie pomiędzy odpowiedzialnością za zarządzanie zasobami
w samej szkole, co należy (w mniejszym lub większym stopniu) do obowiązków dyrektora lub zarządu
szkoły. Odpowiedzialność za zatrudnianie i wynagradzanie nauczycieli pracujących na zastępstwach
wykracza poza zakres tego raportu.
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę: nauczyciele zatrudniani zazwyczaj przez
władze lokalne lub szkolne na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pracy
oraz z porozumieniami centralnymi dotyczącymi wynagrodzenia i warunków pracy, lub bez
uwzględnienia takich porozumień.
Praktyki szkolne: praktyki (za wynagrodzeniem lub bez) w rzeczywistym środowisku pracy, które
zazwyczaj trwają nie dłużej niż kilka tygodni. Są one nadzorowane przez wyznaczonego nauczyciela
i podlegają okresowej ocenie przez nauczycieli zatrudnionych w placówce kształcącej nauczycieli.
Takie praktyki stanowią integralną część ►przygotowania pedagogicznego, które jest częścią
kształcenia nauczycieli. Praktyki szkolne są formą szkolenia odrębną od ► stażu.
Przepisy/zalecenia (na szczeblu centralnym): dwa główne sposoby, za pomocą których władze
rządowe starają się wpływać na postępowanie podległych im organów. Przepisy to rozporządzenia lub
decyzje mające moc prawną; są one ustanawiane przez władze publiczne w celu uregulowania
postępowania podlegających im organów i osób. Zalecenia to sugestie lub propozycje dotyczące
najlepszego sposobu działania, który należy podjąć. Zazwyczaj są one publikowane w formie
oficjalnych dokumentów, lecz ich realizacja nie jest obowiązkowa. W odniesieniu do edukacji, przepisy
i zalecenia nakazują lub proponują stosowanie określonych narzędzi, metod i/lub strategii
dydaktycznych.
Przygotowanie pedagogiczne: w kontekście kształcenia nauczycieli, zapewnia przyszłym
nauczycielom zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne potrzebne aby zostać
nauczycielem, lecz nie obejmuje wiedzy akademickiej z przedmiotu(-ów), jakich nauczyciel będzie
uczył. Poza kursami z psychologii oraz dydaktyki i metodyki nauczania, przygotowanie pedagogiczne
obejmuje ► praktyki szkolne.
Ramy kompetencji nauczyciela: zbiór stwierdzeń na temat tego, co nauczyciel powinien wiedzieć,
rozumieć i umieć zrobić, który może zostać wykorzystany do celów określenia potrzeb w zakresie
rozwoju i doskonalenia umiejętności pracowników dydaktycznych. Stopień szczegółowości opisu
wiedzy, umiejętności i kompetencji może być różny.
Ranking: klasyfikacja w oparciu o ocenę porównawczą jakości, standardu lub wydajności, zgodnie ze
zdefiniowaną wcześniej skalą. W systemach oceny jest on używany do celów syntetyzowania oceny
pracy nauczyciela, w ramach której można użyć takich terminów, jak doskonały, dobry, zadowalający
lub nieodpowiedni.
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Rozwój zawodowy: patrz ► Doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Staż: zorganizowany etap wsparcia przewidzianego dla początkujących nauczycieli lub studentów
przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Może mieć miejsce w momencie rozpoczęcia pracy
w szkole lub w ramach kształcenia nauczycieli. ►Przygotowanie pedagogiczne – realizowane w
trakcie formalnego kształcenia nauczycieli, a konkretniej ►praktyk szkolnych - nie jest traktowane jako
staż, nawet jeśli podlega wynagrodzeniu. Podczas stażu początkujący nauczyciele lub studenci
przygotowujący się do zawodu nauczyciela realizują wszystkie zadania lub część zadań, które należą
do obowiązków doświadczonych nauczycieli i otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę. Staż
zazwyczaj obejmuje szkolenie i ocenę - wyznaczony zostaje mentor, który zapewnia nauczycielowi
wsparcie personalne, społeczne i zawodowe w ramach zorganizowanego systemu. Etap stażu trwa co
najmniej kilka miesięcy i może mieć miejsce podczas ► okresu próbnego.
Struktura kariery zawodowej: to uznana ścieżka awansu zawodowego. Struktura kariery może być
jednopoziomowa lub wielopoziomowa. ►Widełki płacowe mogą być powiązane ze strukturą kariery,
ale nie stanowią jej głównej cechy. Patrz również: ►Jednopoziomowa struktura kariery
i ►Wielopoziomowa struktura kariery.
Struktura ramowa oceny: wytyczne dot. prowadzenia oceny, które mogą być ogólne (np. obejmujące
ogólne wskazania co do elementów oceny) lub szczegółowe (np. obejmujące wyczerpujące
wskazówki co do oceny, sposobów jej przeprowadzania, wyboru kryteriów, dopuszczalności
standardów, itp.). ►Ramy kompetencji nauczyciela mogą być wykorzystane jako punkt odniesienia
dla struktury ramowej oceny.
Test standaryzowany: każda forma testu, (1) w ramach którego wszystkie egzaminowane osoby
muszą odpowiedzieć na te same pytania lub na pytania wybrane ze wspólnego banku pytań w taki
sam sposób oraz (2) który jest punktowany w sposób 'standaryzowany', co sprawia, że możliwe jest
porównanie odpowiedzi udzielonych przez poszczególnych uczniów lub grupy uczniów. Podczas gdy
różne rodzaje testów i ocen mogą zostać ‘wystandaryzowane’ w ten sposób, pojęcie to jest przede
wszystkim związane z testami zakrojonymi na szeroką skalę, w których udział biorą duże populacje
uczniów, takimi jak testy wielokrotnego wyboru dla wszystkich uczniów danego rocznika.
Umowa na czas nieokreślony: rodzaj umowy o pracę, która jest otwarta, tzn. nie zawarto jej na
konkretny okres. W niektórych krajach jest ona znana jako umowa o pracę na stałe. Patrz również:
►Umowa na czas określony.
Umowa na czas określony: rodzaj umowy o pracę, która wygasa po upływie określonego terminu.
Patrz także ► Umowa na czas nieokreślony.
Umowa na stałe: patrz ► Umowa na czas nieokreślony.
Umowa o pracę: patrz ►Umowa na czas określony i ►Umowa na czas nieokreślony.
Urlop naukowy: okres nieobecności, który zapewnia nauczycielom możliwość poświęcenia
określonego czasu na konkretne działania związane z pracą. Zazwyczaj nauczyciele biorą urlop
naukowy, aby realizować badania, lecz także mogą koncentrować się na innych czynnościach, takich
jak rozwój zawodowy lub praca w ramach określonego projektu.
Urzędnicy służby cywilnej: nauczyciele w niektórych krajach są zatrudniani przez
władze/administrację publiczną (na szczeblu centralnym, regionalnym lub lokalnym) i mają status
urzędników służby cywilnej. Zatrudnienie/mianowanie ma miejsce zgodnie z ustawodawstwem
regulującym funkcjonowanie organów administracji publicznej odrębnym od tego rządzącego
stosunkami umownymi w sektorze publicznym lub prywatnym. W niektórych krajach nauczyciele mogą
być mianowani dożywotnio i mogą oczekiwać, że przez całe życie będą pracować w charakterze
urzędników służby cywilnej. Zwykle transfery pomiędzy instytucjami nie wpływają na ich status.
Synonimy tego terminu to: urzędnik państwowy, urzędnik, funkcjonariusz. Patrz również: ►Urzędnik
państwowy niebędący urzędnikiem służby cywilnej.
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Urzędnik państwowy niebędący urzędnikiem służby cywilnej: status nauczyciela zatrudnionego
przez władze publiczne (na szczeblu centralnym, regionalnym lub lokalnym) zgodnie
z ustawodawstwem regulującym stosunki umowne w sektorze publicznym. Takie ustawodawstwo ma
odmienny charakter od tego regulującego stosunki umowne dotyczące ►urzędników służby cywilnej.
Ustawowe wynagrodzenie zasadnicze: wynagrodzenie wskazane w urzędowych ►widełkach
płacowych, z wyłączeniem dodatków i premii finansowych.
Widełki płacowe: zróżnicowana siatka płac lub wynagrodzeń w ramach konkretnej organizacji lub
zawodu. Wysokość wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi może zmieniać się w zależności od
wyników pracy, czasu spędzonego na realizacji obowiązków zawodowych itd., natomiast wszelkie
zmiany mieszczą się w określonych widełkach płacowych.
Wielopoziomowa struktura kariery: ►struktura kariery zawodowej obejmująca kilka formalnie
zdefiniowanych szczebli. Szczeble te są zwykle definiowane przez zbiór kompetencji i/lub
obowiązków. W ramach wielopoziomowej struktury, różne szczeble kariery są uporządkowane
w kolejności rosnącej złożoności i rosnącego zakresu odpowiedzialności.
Władze centralne (oświatowe): władze na najwyższym szczeblu, odpowiedzialne za edukację
w danym kraju. Zazwyczaj są to władze na szczeblu krajowym (władze państwowe). Natomiast w
Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Zjednoczonymi Królestwie i Szwajcarii, odpowiednio Communautés,
Länder, Comunidades Autónomas, zdecentralizowane organy administracji i kantony są
odpowiedzialne za wszystkie lub większość obszarów związanych z edukacją. Dlatego te organy
administracji są traktowane jako władze centralne w obszarach, za które są odpowiedzialne.
Natomiast w odniesieniu do obszarów, w których dzielą się odpowiedzialnością z władzami krajowymi
(państwowymi), oba szczeble są traktowane jako władze centralne. Patrz również: ► Władze lokalne
(oświatowe) oraz ► Poziom szkoły.
Władze lokalne (oświatowe): najniższy szczebel administracji terytorialnej w kraju odpowiedzialny za
edukację. Władze lokalne w dziedzinie edukacji to wydział oświaty lokalnego urzędu lub
specjalistyczny organ, którego jedynym obszarem kompetencji jest edukacja. Patrz również: ►
Władze centralne (oświatowe) oraz ► Poziom szkoły.
W pełni wykwalifikowany nauczyciel: nauczyciel, który zdobył przygotowanie pedagogiczne i spełnił
wszystkie inne oficjalne wymogi akredytacji i certyfikacji dotyczace zatrudnienia na danym poziomie
edukacji.
Wyniki uczniów: często są definiowane w kategoriach wskaźnika zdawalności, liczby uczniów
kończących szkołę, liczby uczniów kontynuujących naukę itp. Dane te mogą być wykorzystywane
w kontekście oceny nauczycieli.
Wywiad/dialog: w kontekście oceny nauczyciela jest to bezpośrednia interakcja twarzą w twarz
pomiędzy nauczycielem a oceniającym, podczas której ma miejsce wymiana informacji, a nauczyciel
jest oceniany. Wywiad lub rozmowa mogą mieć formę usystematyzowaną, częściowo
usystematyzowaną lub otwartą, w zależności od celu i struktur ramowych oceny.
Zachęty finansowe: świadczenia finansowe oferowane pracownikom w celu zrekompensowania im
dodatkowego nakładu pracy lub zachęcenia ich do działania, które w innym wypadku nie miałoby
miejsca. W kontekście niniejszego raportu obejmują one dodatkowe wynagrodzenie i/lub dodatkowe
świadczenia dla nauczycieli w ramach określonego poziomu struktury kariery zawodowej.
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II.

Klasyfikacja ISCED

Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji (ISCED) to instrument służący porównywaniu
danych statystycznych i wskaźników dotyczących edukacji w skali międzynarodowej, na podstawie
uzgodnionych na poziomie międzynarodowym, ujednoliconych definicji. Klasyfikacja ISCED obejmuje
wszystkie zorganizowane i stałe możliwości kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niezależnie od instytucji czy organizacji je zapewniających lub
formy, w jakiej są realizowane. Pierwsze dane statystyczne sklasyfikowane w oparciu o nową
klasyfikację (ISCED 2011) zostały zebrane w roku 2014 (tekst i definicje przyjęte na podstawie
UNESCO, 1997, UNESCO/OECD/Eurostat, 2013 i UNESCO/UNESCO Institute for Statistics, 2011).

ISCED 0: Edukacja przedszkolna
Programy kształcenia na poziomie ISCED 0 (edukacja przedszkolna), zdefiniowane jako wstępny etap
zorganizowanego kształcenia, mają głównie na celu wprowadzenie bardzo małych dzieci
w środowisko szkolne, tj. stworzenie pomostu pomiędzy domem a szkołą. Po ukończeniu tych
programów kształcenia, dzieci kontynuują edukację na poziomie ISCED 1 (szkolnictwo podstawowe).
Programy kształcenia dzieci na poziomie ISCED 0 są zazwyczaj realizowane w szkołach (oddziały
przedszkolne) lub innych placówkach wychowania przedszkolnego (przedszkola, punkty
przedszkolne, przedszkola środowiskowe, przedszkola domowe).
Programy wczesnej edukacji i opieki (poziom ISCED 010) przeznaczone są dla młodszych dzieci
(w wieku od 0 do 2 lat). Edukacja przedszkolna (poziom ISCED 020) jest przeznaczona dla dzieci
w wieku co najmniej 3 lat.

ISCED 1: Szkolnictwo podstawowe
Szkolnictwo podstawowe zapewnia nauczanie i zajęcia edukacyjne mające na celu wykształcenie
podstawowych umiejętności w zakresie czytania, pisania i matematyki (tj. umiejętność czytania,
pisania i liczenia). Stanowi solidną podstawę dla uczenia się, umożliwia dobre zrozumienie
podstawowych obszarów wiedzy i promuje rozwój osobisty, tym samym przygotowując uczniów do
podjęcia nauki w szkołach średnich pierwszego stopnia. Zapewnia podstawową wiedzę o niewielkim
stopniu specjalizacji, jeśli w ogóle.
Kształcenie na tym poziomie rozpoczyna się w wieku od 5 do 7 lat, jest obowiązkowe we wszystkich
krajach i na ogół trwa od czterech do sześciu lat.

ISCED 2: Szkolnictwo średnie I stopnia
Kształcenie na poziomie ISCED 2, lub szkoły średniej I stopnia, zazwyczaj stanowi kontynuację
kształcenia w szkole podstawowej i procesów uczenia się, które zostały zapoczątkowane na poziomie
ISCED 1. Kształcenie na tym poziomie zazwyczaj ma na celu zapewnienie podstawy dla uczenia się
przez całe życie i rozwoju osobistego, jak również przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia.
Kształcenie na tym poziomie bazuje zwykle na programie nauczania, który dzieli się na przedmioty,
w ramach których wprowadzane są teoretyczne zagadnienia obejmujące szeroki zakres tematów.
Kształcenie na tym poziomie rozpoczyna się na ogół w wieku 11 lub 12 lat i kończy w wieku 15 lub 16
lat, co często zbiega się z ukończeniem obowiązkowego kształcenia.

ISCED 3: Szkolnictwo średnie II stopnia
Kształcenie na poziomie ISCED 3, lub szkoły średniej II stopnia, ma na celu uzupełnienie kształcenia
na poziomie szkoły średniej oraz przygotowanie do szkolnictwa wyższego, i/lub zapewnienie
umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Kształcenie na tym poziomie podzielone jest na odrębne
przedmioty obejmujące bardziej specjalistyczną i pogłębioną wiedzę niż ma to miejsce w szkołach
średnich I stopnia (ISCED 2). Oferta kształcenia jest bardziej zróżnicowana i obejmuje więcej opcji
i ścieżek kształcenia.
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Nauka zazwyczaj rozpoczyna się po ukończeniu obowiązkowego kształcenia, tj. w wieku 15-16 lat. Na
ogół obowiązują warunki przyjęcia (np. ukończenie obowiązkowego kształcenia) lub inne minimalne
wymagania. Kształcenie na poziomie ISCED 3 trwa od dwóch do pięciu lat.

ISCED 4: Szkolnictwo policealne
Edukacja na tym poziomie bazuje na kształceniu w szkole średniej i ma na celu przygotowanie
uczniów do wejścia na rynek pracy i/lub rozpoczęcia studiów wyższych. Kształcenie skierowane jest
do absolwentów szkół średnich II stopnia (poziom ISCED 3), którzy chcą poszerzyć umiejętności
i zwiększyć zakres dostępnych opcji. Programy nauczania zazwyczaj nie są dużo bardziej
zaawansowane niż te na poziomie szkoły średniej II stopnia, ponieważ mają na celu poszerzenie,
a nie pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji. Dlatego kształcenie to jest często określane jako
mniej zaawansowane niż studia wyższe.

ISCED 5: Szkolnictwo wyższe (krótki cykl)
Kształcenie na poziomie ISCED 5 obejmuje krótki cykl szkolnictwa wyższego, który ma na celu
zapewnienie uczestnikom wiedzy zawodowej, umiejętności i kompetencji. Zazwyczaj ma ono
charakter praktyczny, przygotowuje do zawodu i wejścia na rynek pracy. Kształcenie w ramach tego
cyklu przewiduje również ścieżkę prowadzącą do innych programów szkolnictwa wyższego.
Studia akademickie poniżej poziomu studiów licencjackich lub równorzędnych również klasyfikowane
są jako poziom ISCED 5.

ISCED 6: Studia licencjackie lub równorzędne
Kształcenie na poziomie ISCED 6 prowadzi do uzyskania tytułu licencjata lub równorzędnych
kwalifikacji i zazwyczaj ma na celu zapewnienie uczestnikom wiedzy akademickiej i/lub zawodowej,
umiejętności i kompetencji na poziomie średnio zaawansowanym. Programy kształcenia na tym
poziomie zwykle oparte są na teorii, lecz mogą również zawierać elementy praktyczne; przekazywana
wiedza bazuje na najświeższych badaniach i/lub najlepszej praktyce zawodowej. Programy
kształcenia na poziomie ISCED 6 zazwyczaj są realizowane przez uniwersytety i inne instytucje
szkolnictwa wyższego.

ISCED 7: Studia magisterskie lub równorzędne
Kształcenie na poziomie ISCED 7 prowadzi do uzyskania tytułu magistra lub równorzędnych
kwalifikacji i zazwyczaj ma na celu zapewnienie uczestnikom wiedzy akademickiej i/lub zawodowej,
umiejętności i kompetencji na poziomie zaawansowanym. Kształcenie na tym poziomie może
obejmować znaczący komponent badawczy, jednak nie prowadzi do uzyskania tytułu doktora.
Programy na tym poziomie opierają się na teorii, lecz mogą również zawierać elementy praktyczne;
przekazywana wiedza bazuje na najświeższych badaniach i/lub najlepszej praktyce zawodowej.
Programy kształcenia na poziomie ISCED 7 zazwyczaj są realizowane przez uniwersytety i inne
instytucje szkolnictwa wyższego.

ISCED 8: Studia doktoranckie lub równorzędne
Kształcenie na poziomie ISCED 8 prowadzi do uzyskania tytułu doktora lub równorzędnych kwalifikacji
i ma na celu zapewnienie uczestnikom możliwości zdobycia zaawansowanych kwalifikacji
badawczych. Programy kształcenia na poziomie ISCED 8 obejmują zdobywanie zaawansowanej
wiedzy i prowadzenie badań autorskich. Są prowadzone wyłącznie przez instytucje szkolnictwa
wyższego zorientowane na badania, takie jak uniwersytety. Studia doktoranckie są realizowane
w dziedzinach akademickich i zawodowych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji ISCED, patrz http://uis.unesco.org/sites/default/files/
documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf [dostęp: marzec 2017].
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początki pracy zawodowej, awans i system wsparcia
Raport Eurydice Teaching Careers in Europe: Access, Progression and Support
informuje przekrojowo o polityce krajowej dotyczącej kariery nauczycielskiej na
poziomie szkoły podstawowej i średniej. Raport zawiera informacje o krajach Unii
Europejskiej oraz Albanii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Islandii, Liechtensteinie,
Macedonii, Norwegii, Serbii, Szwajcarii i Turcji.
Raport jest podzielony na pięć części: Planowanie perspektywiczne i główne wyzwania
związane z podażą i popytem na nauczycieli; Początki pracy zawodowej i mobilność
nauczycieli; Staże, rozwój zawodowy i wsparcie dla nauczycieli; Rozwój kariery
zawodowej oraz Ocenianie nauczycieli. Na końcu publikacji znajdują się informacje
dotyczące szczebli kariery i ich wpływu na wynagrodzenia nauczycieli, ram kompetencji
nauczycieli oraz różnych sposobów ich wykorzystania .

Sieć Eurydice ma na celu prezentację europejskich systemów edukacji, ich organizacji
i metod pracy. Sieć przedstawia opisy krajowych systemów edukacji, badania
porównawcze, wskaźniki i dane statystyczne. Wszystkie publikacje sieci Eurydice są
dostępne nieodpłatnie na stronie internetowej sieci Eurydice lub na życzenie w wersji
drukowanej. Działania sieci Eurydice koncentrują się na promowaniu zrozumienia,
współpracy, zaufania i mobilności na szczeblu europejskim i międzynarodowym.
W skład sieci wchodzą biura krajowe z siedzibą w państwach europejskich, które są
koordynowane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora
Audiowizualnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat sieci Eurydice, patrz:
http://ec.europa.eu/eurydice.
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