Szanowni Państwo!
Kuratorium Oświaty w Poznaniu (Zamawiający) oraz Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej
Robert Jaworski (Wykonawca) zapraszają dyrektorów i wicedyrektorów szkół województwa
wielkopolskiego do udziału w szkoleniu realizowanym w ramach Grantu edukacyjnego
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – „Obserwacja procesu nauczania i uczenia się jako narzędzie
nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły”.
Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji dyrektorów szkół w zakresie sprawowanego nadzoru
pedagogicznego w kontekście zmienionych zapisów ustawy o systemie oświaty oraz nowego
rozporządzenia o wymaganiach państwa i rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz
wypracowanie użytecznych w codziennej pracy dyrektora arkuszy do prowadzenia obserwacji zajęć
w swojej szkole.
Zakres merytoryczny szkolenia
 Zdefiniowanie przez uczestników procesu uczenia się w oparciu o wyniki badań nad
uczeniem się
 Pokazanie wagi obserwacji lekcji w nadzorze pedagogicznym dyrektora
 Wykorzystanie doświadczeń z obserwacji lekcji prowadzonych z ramach ewaluacji
zewnętrznej
 Określenie obszarów nauczania i uczenia się uczniów , które będą podlegały nadzorowi
pedagogicznemu dyrektora w najbliższym roku szkolnym
 Przeprowadzenie obserwacji lekcji w swojej szkole w oparciu o zbudowany arkusz
obserwacji
 Sformułowanie wniosków z nadzoru opartych o dane zgromadzone w czasie obserwacji
zajęć lekcyjnych i zaplanowanie form wsparcia dla nauczycieli
Szkolenie trwa 3 dni (20 h) i odbywać się będzie w formie dwudniowego zjazdu w sierpniu lub we
wrześniu oraz jednodniowego zjazdu w listopadzie. Pomiędzy zjazdami uczestnicy wykonują zadanie
praktyczne, do którego zostanie udzielona im informacja zwrotna.
Miejsce szkolenia
EuroHotel Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 33, Swarzędz
Terminy szkoleń
Terminy trzydniowego szkolenia
Grupa

Pierwszy zjazd dwudniowy

Drugi zjazd
jednodniowy

Typ szkoły

Termin przesyłania
zgłoszeń i uiszczenia
opłaty

1

17 – 18 sierpnia

05 listopada

Dyrektorzy szkół podstawowych

do 11.08.2015

2

19 – 20 sierpnia

06 listopada

do 13.08.2015

3

24 – 25 sierpnia

12 listopada

Dyrektorzy szkół gimnazjalnych
Dyrektorzy liceów
ogólnokształcących

13 listopada

Dyrektorzy szkół zawodowych
(technika i zasadnicze szkoły
zawodowe)

4

17-18 września

do 18.08.2015

do 10.09.2015
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Szkolenie w 90% jest finansowane w ramach grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, 10%
kosztów ponoszą osoby uczestniczące w szkoleniu. W ramach szkolenia Wykonawca zapewnia:
wykwalifikowaną kadrę, materiały warsztatowe, serwis kawowy, obiad dwudaniowy, kolacja
(w pierwszym dniu szkolenia) i 1 nocleg (podczas pierwszego zjazdu). Uczestnikom zostaną
wydane zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.
Ramowy program trzydniowego szkolenia
Dzień
1

2
3

Forma

Temat szkolenia

Godzina *
rozpoczęcia zakończenia

Uczenie się jako działanie podejmowane przez ucznia (2h)
Analiza arkusza obserwacji lekcji stosowanego w czasie
ewaluacji zewnętrznej (6 h)
Uczenie się jako działanie podejmowane przez ucznia (2h)
Analiza, wnioski z obserwacji prezentowanych lekcji (4,5h)
Działania nauczyciela a działania uczniów (1h)

wykład
warsztat
9.00

19.30

9.00

16.45

9.00

16.45

wykład
warsztat
wykład

warsztat
Analiza, wnioski z własnych obserwacji po wykonaniu
zadania domowego, refleksje (4,5h)
*godziny uwzględniają rejestrację, przerwę obiadową oraz przerwy kawowe

Warunkiem uczestnictwa jest:
wypełnienie
i
odesłanie
załączonego
formularza
zgłoszenia
na
adres
e-mail: biuro@bras-edukacja.pl (skan), oryginał należy dostarczyć w pierwszym dniu szkolenia
- uiszczenie opłaty w wysokości 115,00 zł. na rachunek bankowy Wykonawcy: Raiffeisen Polbank
10 1750 1309 0000 0000 2079 7401.
Podczas kwalifikacji do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń przesłanych mailem.
Informację o zakwalifikowaniu Uczestnicy otrzymają drogą e-mailową, po spełnieniu warunków,
o których mowa powyżej. Na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia wszyscy zakwalifikowani
uczestnicy otrzymają ostateczną informację z potwierdzeniem uczestnictwa.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia należy przesłać informację na adres biuro@bras-edukacja.pl
na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia (do godz. 15:00), w innym przypadku zgłoszenie nie będzie
anulowane i wystawiona zostanie faktura.
Kontakt:
Marcelina Rewers – Jaworska, e-mai: marcelina.rewers@bras-edukacja.pl, tel. 508 064 558
oraz biuro@bras-edukacja.pl

Zapraszam,
Robert Jaworski
Załączniki:
1) formularz zgłoszeniowy
2) zaproszenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
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