GRANTY EDUKACYJNE WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY
WOJEWÓDZKI PROGRAM WYKORZYSTYWANIA ŚRODKÓW
NA DOFINANSOWANIE DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU 2017
Podstawa prawna
1. Art. 31 ust. 1 pkt 6c ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia
zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów
prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430, z późn. zm.).
Informacje ogólne
Program wykorzystywania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach województwa wielkopolskiego
w roku 2017 przygotowano w oparciu o monitorowanie potrzeb nauczycieli prowadzone
w ramach działań Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
po zasięgnięciu opinii związków zawodowych. Podstawowe dane dotyczące realizacji
zagadnień ogólnych zostaną określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).
Cel ogólny
Program ma służyć podniesieniu jakości pracy szkół i placówek w zakresie kształcenia
i wychowania dzieci i młodzieży oraz przygotowania nauczycieli i dyrektorów szkół
i placówek województwa wielkopolskiego do realizacji aktualnych zadań polityki
oświatowej.
I. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród
dzieci i młodzieży.
1. Aktywizujące metody pracy z książką wśród dzieci i młodzieży na wszystkich
etapach edukacyjnych.
2. Rola biblioteki szkolnej w środowisku, biblioterapia.
II. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach
i placówkach.
1. Programowanie sposobem na aktywne zajęcia edukacyjne dla każdego ucznia.
2. Edukacja medialna i programowanie w Cyfrowej Szkole.
3. Od cyfrowego konsumenta do cyfrowego twórcy. Rozwiązywanie problemów
z różnych dziedzin z wykorzystaniem nowych technologii.
III.Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
1. Aksjologiczne aspekty nauczania i wychowania.
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2. Patriotyzm jako wartość i postawa.
3. Jak tworzyć programy wychowawcze i profilaktyki we współpracy z rodzicami.
4. Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów wielkopolskich szkół w 100
rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
IV. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych
poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy.
1. Efektywne doradztwo zawodowe w kształtowaniu zawodowych wyborów uczniów
(moduł dotyczący kompetencji doradców zawodowych).
2. Kompetencje absolwenta szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie niezbędne
do funkcjonowania na rynku pracy.
3. Współdziałanie szkół z pracodawcami ukierunkowane na wzrost efektywności
i atrakcyjności kształcenia w zawodzie oraz stosowanie innowacyjnych rozwiązań
edukacyjnych.
V. Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I, IV i VII.
1. Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej.
VI. Rok wolontariatu.
1. Wolontariat w nauczaniu i wychowaniu; przykłady dobrej praktyki.
VII.Wspomaganie szkół wynikające z nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
1. Prawo wewnątrzszkolne – tworzenie i stosowanie w praktyce
szkolnej,
w szczególności w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
2. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem
wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych
ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
3. Prawa i obowiązki członka rady pedagogicznej, kompetencje stanowiące
i opiniujące rady pedagogicznej. Rola dyrektora jako przewodniczącego rady
pedagogicznej.
VIII. Rozwijanie kompetencji dyrektora i nauczyciela.
1. Techniki coachingowe dyrektora szkoły (promocja szkoły w środowisku).
2. Sztuka prowadzenia trudnych rozmów, współpraca z mediami: problemy
w relacjach nauczyciel–rodzic.
3. Kwalifikacje nauczycieli przedmiotów zawodowych.
4. Dokonywanie oceny pracy i oceny dorobku zawodowego nauczycieli.
IX. Wspieranie rozwoju ucznia
1. Niekonwencjonalne metody pracy z uczniem na każdym poziomie edukacyjnym
storytelling, questing, sketchnoting i inne.
2. Dzieci przewlekle chore – sposoby wsparcia rozwoju i funkcjonowania w szkole.
3. Podniesienie jakości kształcenia matematyki w zakresie umiejętności określonych
w podstawie programowej I etapu kształcenia.
4. Podniesienie jakości kształcenia matematyki w zakresie umiejętności określonych
w podstawie programowej II etapu kształcenia.
5. Rola świetlicy szkolnej w procesie rozwoju dzieci.
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6. Zrozumieć autyzm - zasady, sposoby, metody pracy z uczniem autystycznym.
7. Wykorzystanie diagnozy poradni psychologiczno-pedagogicznej w pracy
z dziećmi.
8. Profilaktyka zdrowia psychicznego uczniów.
X. Tematyczne sieci współpracy szkół
1. Mediacje rówieśnicze – kontynuacja sieci współpracy szkół.
2. Edukacja matematyczna - kontynuacja sieci współpracy szkół.
3. Wolontariat w szkole - kontynuacja sieci współpracy szkół.
4. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – rozwiązywanie problemów wychowawczych.
5. Rozwijania kompetencji językowych.
6. Rozwijania kompetencji naukowo-technicznych.
7. Opiekunowie samorządów szkolnych – rola, zadania i kompetencje.

Wielkopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Leszczyńska
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