
Informacje o grupie JaNauczyciel

Kim jesteśmy? Jesteśmy liderkami i liderami oświaty. Działamy na rzecz zmiany. Współtworzymy największą

grupę nauczycieli na Facebooku. Grupa JaNauczyciel powstała, aby stworzyć przestrzeń, w której można 

podejmować dyskusje na temat zmian w systemie edukacji, wspierać się, informować, inspirować i inicjować 

akcje oddolne. Celem jest współpraca na rzecz zmiany w systemie, dlatego otworzyliśmy się także na osoby 

spoza ścisłego grona nauczycielskiego. 

REGULAMIN 

      Koleżanki i Koledzy! 

1. Grupa zrzesza nie tylko nauczycieli - znajdziesz tu ludzi, którzy czują się nauczycielami, którzy 

rozumieją edukację, osoby działające w obszarze edukacji oraz wszystkich, którym zależy na 

zmianie w systemie.

2. Grupa ma charakter zamknięty. Warunkiem przyjęcia do grupy jest udzielenie odpowiedzi na pytania

dotyczące celów grupy oraz pozytywna weryfikacja przez administratora/moderatora. Członkostwo w

grupie jest dobrowolne. 

3. Obecnych członków grupy prosimy o przemyślane zapraszanie nowych osób! 

4. Posty zatwierdzają Administratorzy/Moderatorzy, po sprawdzeniu, czy są zgodne z Regulaminem. 

5. Posty opatrujemy hashtagami-ułatwia to wyszukiwanie i jest niesłychanie pomocne w organizacji 

treści. #używamhashtagów

6.  Dzielmy się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami na przeprowadzenie zmian, szanujmy stanowisko

innych! Siłą jest różnorodność!

7. Dbamy o poziom. Nie marudzimy, nie oceniamy pochopnie innych uczestników dyskusji. Wszyscy 

wiemy, jak wygląda praca w szkole.

8. W grupie obowiązuje kultura wypowiedzi oraz absolutny zakaz używania wulgaryzmów. Nie 

tolerujemy hejtu, personalnych ataków i wycieczek w stosunku do kogokolwiek. Wypowiedzi 

niezwiązane z tematyką grupy, zawierające wulgaryzmy lub obraźliwe komentarze będą usuwane.

9. Agitowanie na rzecz partii politycznych skutkuje usunięciem treści i ostrzeżeniem. Jeśli sytuacja się 

powtórzy, nastąpi usunięcie z grupy. 

10. Użytkownicy reklamujący blogi, szkolenia, magazyny, itp. proszeni są o kontakt z Administracją. 

Udostępnianie wyżej wymienionych treści bez uzyskania zgody zespołu administratorów, będzie 

skutkować usunięciem użytkownika z grupy. Ustalmy zasady współpracy i współpracujmy. 

11. Wątki powtarzające się, nieaktualne, zawierające pytania, na które udzielono odpowiedzi, itp. będą 

blokowane wspólną decyzją administratorów i nie będzie możliwe dalsze ich komentowanie.

12. Ogłoszenia dotyczące pracy w szkole prosimy oznaczać hasztagiem #DamPracę lub #SzukamPracy



13. Osoby, które szukają porad prawnych lub informacji związanych z awansem zawodowym proszone 

są o dodawanie do postów hasztagów: #prawooświatowe, #awanszawodowy

14. Podawane informacje muszą pochodzić z wiarygodnych źródeł. Nie cytujemy nieweryfikowalnych 

wiadomości z Internetu. 

15. Nie wklejamy gołych linków! Link podajemy wyłącznie jako referencję do własnej wypowiedzi, może 

być nią również cytat, ale z podaniem źródła. Dyskusję powinno dać się prowadzić bez potrzeby 

otwierania linku. 

       #TworzymyJakośćWedukacji 

Źródło:https://www.facebook.com/groups/369251236818603/
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