
 

 

 

Kreatywna Pedagogika 

projekt doskonalenia zawodowego gdańskich nauczycieli  

przy Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska 

 

Przemiany we współczesnym świecie, zmiany w kulturze i na rynku pracy wymuszają 

nowe nauczanie w szkole. Coraz częściej nauczyciele wyrażają bezradność w kontaktach z 

uczniami, którzy wydają im się „trudni”, nadpobudliwi i niechętni do współpracy. Uczniowie z 

kolei twierdzą, że szkoła jest nudna i odległa od prawdziwego życia. Pracodawcy krytykują 

anachroniczny, skostniały system oparty na bierności podmiotu, nie kształcący kreatywności.   

Potwierdzają to analizy wyników egzaminów zewnętrznych. Wiemy, że w edukacji potrzebne 

są zmiany. Grupa nauczycieli zgromadzonych wokół projektu KREATYWNA PEDAGOGIKA z 

przekonaniem podkreśla, że odnowa szkoły powinna nastąpić oddolnie i dobrowolnie. To 

sami nauczyciele stworzyli projekt dla nauczycieli.   

Kreatywna Pedagogika opiera się na stałej współpracy nauczycieli w grupach 

samodoskonalenia zawodowego. Międzyszkolne zespoły wspierają się w codziennej pracy, 

doskonalą warsztat, omawiają swą praktykę. To dwa rodzaje grup: przedmiotowe – dla 

zainteresowanych nowoczesnymi metodami nauczania, i problemowe – dla tych, którzy 

pragną pogłębić swoją wiedzę psychologiczną i pedagogiczną. Każdą grupę prowadzi 

przygotowany do tego i wcześniej przeszkolony lider – nauczyciel wybrany spośród gdańskiej 

kadry pedagogicznej. Stworzyliśmy dzięki temu miejsca dla wymiany doświadczeń i 

ustawicznego kształcenia. Efekty naszych działań publikujemy na stronie KREATYWNEJ 

PEDAGOGIKI i na Facebooku.  

Uważamy, że rozwój społeczny opiera się zawsze na rozwoju osobistym jednostki. 

Dlatego zaczynamy od szkoły, która może uczyć, jak żyć twórczo i pięknie. Zadaniem 

KREATYWNEJ PEDAGOGIKI jest oddolna odnowa metodyki i relacji uczeń-nauczyciel we 

współczesnej szkole. Pragniemy uczyć się nawzajem, korzystając z wiedzy doświadczonych 

ekspertów i mądrych praktyków, jak uczyć lepiej i skuteczniej. Dla dobra ucznia, dla 

przyszłości, dla rozwoju naszego miasta... 

         

 



 

                          Credo nauczycieli Kreatywnej Pedagogiki 

Każdy uczeń ma talenty. Zadaniem nauczyciela jest je odkryć i rozwijać. 

Każdy nauczyciel jest zdolny do motywującego i inspirującego nauczania. 

Lekcja to spotkanie uczniów i nauczyciela, podczas którego każdy wnosi swoje 

doświadczenia, pomysły, inspiruje jeden drugiego.  

Szkoła, rodzina i społeczeństwo powinny wspierać ucznia w jego rozwoju, ucząc 

się stale swoich ról  i współpracując ze sobą dla dobra dziecka.  

Nauczyciel odgrywa różne role w procesie nauczania: mentora, tutora, 

organizatora, mistrza, „energizera”. Z czasem daje się „wyręczać”  w tych 

rolach uczniowi, aby to on świadomie,  odpowiedzialnie i twórczo kierował 

swoim dorosłym życiem.  

Idea Kreatywnej Pedagogiki opiera się na współpracy i nieustannym 

dokształcaniu zawodowym. Nauczyciele „sieciują się”, aby doskonalić swój 

warsztat przez całe życie. 

Istotą szkoły jest zmiana w płynnej rzeczywistości, dlatego my chcemy zmiany 

oddolnej i dobrowolnej. Poszukujemy nowych idei, przyjaznych rozwojowi 

dziecka i korzystamy ze sprawdzonych dobrych praktyk. 

Chętnie podejmujemy współpracę ze wszystkimi instytucjami, które mają na celu 

podnoszenie jakości edukacji w naszym mieście, regionie i kraju. 

Jesteśmy przekonani, że talenty każdego ucznia i nauczyciela mogą posłużyć do 

przyszłej jakości życia obu. Pracujemy dla dobrostanu społecznego.  


