
  

 
 
Szanowni Państwo, 
 
 

Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, we współpracy  
z Śląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach, prowadzonym przez OŚWIATA i 
BIZNES sp. z o.o., serdecznie zapraszają kadrę kierowniczą śląskich szkół i przedszkoli 
(dyrektorów, zastępców, kierowników świetlic, nauczycieli - kierowników zespołów) 
do udziału w projekcie SZKOŁA KOMPETENCJI  uruchomionym przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. 
 
Celem projektu jest rozwój kompetencji przywódczych w zakresie zarządzania szkołami dla 
wspomagania nauczycieli w podnoszeniu efektywności nauczania ukierunkowanego na rozwój 
szkół i kompetencji kluczowych uczniów. 
 
Projekt składa się z dwóch części: 

Część 1 – cykl 3-dniowych trzech sesji bezpłatnych szkoleń ukierunkowanych na rozwój 
kompetencji przywódczych w zakresie zarządzania szkołami/przedszkolami dla wspomagania 
nauczycieli w podnoszeniu efektywności nauczania ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji 
kluczowych uczniów. 

Szkolenia w okresie luty-czerwiec 2018, realizowane będą w ramach trzech trzydniowych sesji 
(czwartek-sobota) w hotelach o standardzie min. 3 gwiazdkowym na terenie województwa 
śląskiego. 

Uczestnikom szkoleń zapewnione zostaną prowadzone nowoczesnymi, aktywnymi metodami 
ciekawe szkolenia, praktyczne materiały szkoleniowe, wyżywienie i nocleg. 

Część 2 – doradztwo - opieka indywidualnego doradcy, realizowana w miejscu pracy uczestnika 
projektu, stanowić będzie praktyczne wsparcie dla uczestników, którzy  na bazie umiejętności 
pozyskanych podczas szkoleń przeprowadzą w szkołach cykl doskonalenia, od diagnozy potrzeb 
przez zaplanowanie działań, do ich realizacji. Przeprowadzenie ww cyklu będzie obowiązkiem 
uczestników projektu, wymaganym projektem. W wyniku realizacji wsparcia szkoła będzie miała do 
dyspozycji gotowe narzędzia i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia w szkole/przedszkolu 
wymaganych reformą zmian. 

  Przeprowadzenie w szkołach diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia kompetencji 
kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-
przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw 
(kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej  oraz wdrożenia metod jest wymogiem projektu. 
 czestnicy są zobowiązani również do zapewniania szkole wspomagania w wybranych zakresach 
realizowanego przez wybraną placówkę doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-
pedagogiczną lub bibliotekę pedagogiczną.  

 
Skuteczne kierowanie szkołą to jeden z najważniejszych czynników decydujących  

o warunkach nauczania i uczenia się, a także wspierających pracowników w osiąganiu coraz 
lepszych wyników. Szkolni przywódcy pełnią złożoną funkcję: ich zadanie polega na czymś 
znacznie szerszym niż wyłącznie administrowanie szkołami.  uszą się stać przywódcami 
zapewniającymi efektywny proces uczenia się uczniów oraz rozwój pracowników. Ażeby to 
osiągnąć, konieczne jest ciągłe doskonalenie kadry kierowniczej. Trudno sobie dziś wyobrazić 



  

sprawne zarządzanie edukacyjne bez odpowiednich umiejętności przywódczych oraz 
uświadomienia środowisku szkolnemu kluczowej roli kadry kierowniczej w uczeniu się uczniów i 
poprawie jakości pracy szkoły.  
 
Proponowane szkolenia, jak i działania doradcze, mają pomóc kadrze kierowniczej 
szkół/przedszkoli zrozumieć ich miejsce w kompleksowym systemie wspomagania pracy tych 
instytucji, z jednoczesnym skupieniem uwagi na istocie kompetencji kluczowych w uczeniu się 
przez całe życie. Szkolenie ma na celu wdrożenie do praktyki szkolnej nawyku pracy nad 
kompetencjami kluczowymi i uwrażliwienie kadry kierowniczej na znaczenie ich kształtowania.  
 

Podstawowym zadaniem dzisiejszych przywódców edukacyjnych jest zmiana modelu szkoły 
skoncentrowanej głównie na działaniach nauczycieli na szkołę zorientowaną na działania uczniów  
i ich uczenie się. Odpowiedzialność za tę zmianę muszą wziąć współcześni przywódcy edukacyjni, 
do których zaliczamy osoby, które zapraszamy do udziału w projekcie. 
 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 
2.10 Wysoka jakość systemu oświaty i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 
 
Rekrutacja prowadzona będzie w systemie elektronicznym pod adresem 
http://www.oswiata.slask.pl/szkola-kompetencji,o,175 od dnia 22 stycznia br. 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Partnera Projektu – Śląski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Katowicach, prowadzony przez OŚWIATA i BIZNES sp. z o.o., al. Korfantego 141, 40-
154 Katowice, tel. +48 32 204 14 73 w. 22, e-mail: odn@oswiata.slask.pl - od poniedziałku  
do piątku w godzinach 8.00-16.00. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie. 

 

Piotr Skrzypecki 

Prezes Zarządu 
OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. 
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