
Подкрепа за професионалното развитие на учителите 

Опит на Полския учителски синдикат 

 

В моята презентация ще споделя следните теми: 

- кратко представяне на моята организация – Полския учителски 

синдикат 

- какво ние разбираме под професионално развитие на учителите 

- действията, които предприемаме за професионалното развитие на 

учителите 

- да споделя нашия опит в разширяването на креативността на 

учителите 

 

 
 

Полският учителски синдикат е на 110 години, създаден е през 1905 г. 

В момента е най-стария и най-голям синдикат в Полша. Полският 

учителски синдикат има 270 000 членове. Той обхваща детските градини, 

всички видове училища, висшето образование, администрацията и 

помощния персонал. 



 
 

 

Полският учителски синдикат представлява интересите на всички 

работници и служители в образователния сектор. Още от самото си 

основаване комбинира грижата за качеството на образованието с грижата 

за условията на труд на учителите, като поставя акцент върху, наред с 

другото, заплащането на труда и работното време. 

 
 



През 1906 г. излиза нов вид модерно педагогическо списание „Нове 

тори“. То насърчава социалния прогрес и изисква демократични реформи в 

образованието, вкл. напредък в науката – например в психологията. 

Основни сътрудници в списанието са били най-изтъкнатите педагози и 

интелектуалци на времето. 

 
През 1913 г. започват т.нар. „ваканционни университетски курсове“. 

Водят се от знаменити професори и образователни дейци. Тези курсове не 

носеха никакви стимули – финансови или др., но те отговаряха на 

изискванията за надграждане на вече наличните знания. Курсовете можеха 

да се посещават от местните жители. 

 



1917 г. – издава се първия брой на „Учителски глас“ (Głos 

Nauczycielski). Това е най-старото списание предназначено за учителите в 

Полша. То изиграва важна роля за обединяването на учителите, за борбата 

им за създаване на модерно училище, което да бъде независимо, 

финансира се от публични средства и насърчава добри условия на работа и 

обучение. Списанието остава вярно на тези свои лозунги и до ден днешен. 

 

1921 г. – започва да функционира акционерното дружество „Нашата 

библиотека“ (“Nasza Księgarnia”), основано от ZNP 

 

 
 

1932 г. – формиран е Педагогическия институт на ZNP. Това е първата 

институция, която предоставя висше образование на учителите. 

Продължение на „ваканционни университетски курсове“. 

 

 



1938 г. – Педагогическият институт на ZNP придобива същите права 

като Държавния учителски институт. 

 

Можем да заявим, че от своето създаване Полският учителски 

синдикат подкрепя професионалното развитие на учителите чрез работа в 

четири области: 

- организира обучителни курсове, семинари и изследвания; 

- публикува специализирани издания, в които се представят най-

важните новости в образованието и се представят най-новите 

педагогически теории; 

- организира консултации за учителите по въпроси, отнасящи се до 

тяхната професия; 

- популяризира учители и училища, които се смятат за иновативни. 

Този доказал се и работещ модел се реализира от Полския учителски 

синдикат и до сега. Разбира се съдържанието и методите на работи се 

променят – те са повлияни от промяната в технологиите и други 

цивилизационни условия.  

 

По долу изброените институции на Полския учителски синдикат 

организират научни изследвания, семинари и обучителни курсове: 

- Обучителен колеж 

- Подготвителен център, който има акредитация от Министерството – 

това позволява провеждането на квалификационни курсове 

 

Издателската дейност се осъществява от: 

- Издателската къща на Полския учителски синдикат 

- Издателство „Учителски глас“ 

- Главния комитет на Полския учителски синдикат. 

 



В последните години Полският учителски синдикат стартира 

специални дейности, които отразяват реформата на образователната 

система. Синдикатът реагира, когато се промени моделът за 

професионално кариерно развитие и предложи друг – нива на израстване в 

кариерата: 

- създадоха регионални информационно-консултационни услуги, 

където всеки може да получи информация за това, как да се подготви, 

когато реши да премине в следващото ниво на израстване в кариерата; 

- предлагат се и обучителни курсове за израстване в кариерата; 

- подготвиха се серия публикации, в които се дискутират различните 

аспекти от израстването в кариерата; 

- публикуват се правни съвети в „Учителски глас“ – специална 

колонка, която съществува и до ден днешен; 

- образоване на експерти, които работят в работните групи на 

различни нива по политиката за израстването в кариерата. 

 

Полският учителски синдикат разпространява сред своите членове 

доклади и книги, вкл. и публикувани от други издателства, когато са 

интересни и ценни от гледна точка на образователните политики и 

дидактиката: 

- проведе се кампанията „Синдикатът препоръчва“; 

- разрешава издаването на публикации и осъществяването на проекти 

под патронажа на Синдиката; 

- организира конференции и семинари 

- Нашите информационни табла – предоставят информация за 

налични публикации и обучителни курсове. 

 



Популяризирането на иновативни методи за преподаване се 

осъществява от: 

- Сп. „Учителски глас“ – годишната кулминация е Конкурсът „Учител 

на годината“ и Конкурсът „Най-иновативно училище“; 

- всички синдикални структури – информационни материали се 

публикуват на нашето информационно табло. 

 
 

Правни и образователни консултации се правят от синдикалните 

структури на всички нива. Огромна роля в консултирането има екипа от 

правни консултанти. 

 

 



Най-новите дейности на Полския учителски синдикат за подкрепата 

на професионалното развитие на учителите са следните: 

- серия от публикации (“Education readers”), които се осъществяват в 

сътрудничество с Интернационала на образованието – свободно достъпни 

за всички в дигитален формат; 

 
 

- обучителни курсове за правата на работното място и превенция на 

насилието; 

- Академия на младите лидери; 

- Интранет – вътрешна мрежа, която се използва за размяна на 

информация и опит; 

- Интернет – мрежи Супер-учител и Иноватор. 

 

Благодаря ви за вниманието! 

 

Дорота Обидняк (Dorota Obidniak) 

Координатор международно сътрудничество и образователни проекти 

obidniak@znp.edu.pl 
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