
EDUKACJA POZIOM WYŻEJ 
USŁUGI DOSKONALENIA DLA SZKÓŁ  ▪  DORADZTWO DLA SAMORZĄDÓW

PCG Edukacja wspomaga instytucje edukacyjne w efektywnym zarządzaniu, 
realizacji celów statutowych oraz osiąganiu jak najlepszych wyników nauczania. 
Usprawniamy procesy edukacyjne oraz wspieramy przedstawicieli oświaty 
w podejmowaniu obiektywnych decyzji na podstawie danych edukacyjnych. 

Aby mądrze zarządzać i właściwie planować rozwój lokalnych systemów edukacji,      

należy dogłębnie zrozumieć ich bieżącą sytuację. Dobra identyfikacja obszarów do 

rozwoju, rozpoznanie kontekstu i przyczyn istniejących problemów dają podstawy 

do zaplanowania skrojonych na miarę, kompleksowych działań faktycznie 

wspierających nauczycieli w szkołach i pracowników instytucji oświaty.

PRZYKŁADOWE WYZWANIA GMIN I POWIATÓW 
I WDROŻONE PROJEKTY

Jakie efekty przynoszą działania edukacyjne realizowane przez 
podległe nam jednostki?

Ewaluacja projektów edukacyjnych 

Jak monitorować jakość edukacji w naszej gminie / w naszym 
powiecie?

Profesjonalna analiza danych, raport nt. sytuacji oświatowej 

i rekomendacje

Jak możemy osiągać lepsze wyniki w naszych szkołach?

Identyfikacja obszarów do poprawy, diagnoza, przeprowadzenie 

badań, skrojone na miarę programy wspomagania dla szkół, 

innowacyjne metody indywidualizacji kształcenia

Jak wesprzeć budowanie społeczności lokalnej wokół szkół 
i wzmocnić współpracę między placówkami?

Budowanie sieci współpracy, szkoły jako Lokalne Ośrodki 

Wiedzy i Edukacji (projekty unijne), programy wspomagania 

pracy szkół, narzędzia wsparcia lokalnej polityki edukacyjnej  

ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź
Telefon: (22) 477 27 02
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Jaka  jest obecna sytuacja
naszej edukacji?

Dlaczego tak jest?

Co możemy zrobić?

Wstępna diagnoza
Raport PCG Edukacja

Diagnozy, Ekspertyzy, Analityka edukacyjna

Badania

Wsparcie szkół Dodatkowe źródła 
finansowania

Narzędzia wsparcia 
lokalnej polityki 

edukacyjnej
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KOMPLEKSOWOŚĆ ROZWIĄZAŃ

Rozumiemy, że doskonalenie edukacji w samorządach 
lokalnych wymaga skoordynowanych i ciągłych działań, dlatego 
tworzymy warunki i atmosferę do efektywnej współpracy, 
obiektywnego podejmowania decyzji na podstawie danych oraz 
dajemy narzędzia i energię do aktywnego działania. 
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Efektywność kształcenia
Kompleksowe programy wspomagania dla 
szkół
 

Wsparcie pracy z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi
Od danych do działania – idea i metody badań 
szkolnych
Identyfikacja i diagnoza obszarów do rozwoju
Warsztaty przedmiotowe

Doskonalenie liderów
Programy doskonalące dla dyrektorów:

Elementy coachingu w zarządzaniu szkołą
Niepedagogiczne kompetencje dyrektora szkoły

Zarządzanie zmianą w szkole
Szkolenia dot. zmian w prawie oświatowym
Budowanie wizerunku szkoły / edukacji
Pozyskiwanie funduszy unijnych

Budowanie partnerstw
Cykliczne Konferencje i Kongresy
Sieci współpracy
Twinning – inicjowanie współpracy szkół 
partnerskich spełniających określone kryteria 
w celu wzajemnego doskonalenia ich pracy
Platforma internetowa ułatwiająca zarządzanie 
projektami

Trafne decyzje
Dedykowane badania
Ewaluacje 
Narzędzia diagnostyczne
Diagnozy i raporty nt. stanu edukacji
Analityka edukacyjna

Dodatkowe źródła finansowania

Doradztwo dot. pozyskiwania funduszy unijnych
Usprawnianie procesów
Wykorzystanie funduszy szkoleniowych 

PCG Edukacja skupia przedstawicieli samorządów lokalnych, szkół, poradni, 
ośrodków doskonalenia nauczycieli, organizacji pozarządowych i innych instytucji 
zainteresowanych wdrażaniem rozwiązań zorientowanych na stałe podnoszenie 
jakości kształcenia, rozwijanie potencjału wszystkich uczniów oraz wspieranie ich 
w osiąganiu sukcesów edukacyjnych i zawodowych. Zapraszamy m.in. na:

Szkoły Edukacyjnej Wartości Dodanej
www.pcgpolska.pl/ewd
Kongresy Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 
Edukacja Równych Szans
www.pcgpolska.pl/kongres_ers
Kongres Oświaty

Posiadamy doświadczenie we wspieraniu samorządów i szkół w pozyskiwaniu 
środków z funduszy Unii Europejskiej:

Projektujemy i przeprowadzamy diagnozy na potrzeby projektów
Doradzamy lub kompleksowo przygotowujemy wnioski o dofinansowanie
Wspieramy samorządy we właściwym wdrażaniu projektów
Pomagamy zarządzać i rozliczać projekty

Dysponujemy bankiem pomysłów na nowe projekty edukacyjne 
w następujących obszarach:

Kształcenie ogólne (rozwój kompetencji kluczowych, w tym cyfrowych, 
dot. nauczania matematyki, kreatywności, pracy zespołowej, metody 
eksperymentu, realizacji programów wspomagania szkół)
Kształcenie zawodowe (branżowe centra kształcenia ustawicznego 
i zawodowego, doradztwo edukacyjno-zawodowe na poziomie lokalnym 
i regionalnym, rozwój oferty doskonalenia nauczycieli)
Indywidualizacja pracy z uczniem
Rozwój systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji, szkoły ćwiczeń, sieci współpracy 
i wiele innych

Zapraszamy do kontaktu. Razem wypracujemy realne korzyści dla wszystkich 
uczniów i instytucji edukacyjnych w Państwa regionie.
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