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L.dz. 63/2019

Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy
Dyrektorzy i Nauczyciele
Szkół i Placówek Oświatowych
w rejonie działania NODN

W załączeniu przedkładam plan doskonalenia zawodowego
nauczycieli na rok szkolny 2019/2020.
Plan został opracowany przez konsultantów Ośrodka. Nie jest to
oferta wyznaczająca granice naszych możliwości edukacyjnych.
Wraz z pozyskiwaniem kolejnych grup współpracowników
będzie ona poszerzana i modyfikowana, o czym będziemy informować
Koleżanki i Kolegów.
Reforma systemu edukacji miała na celu m.in. poprawę jakości
ofertowanych społeczeństwu usług edukacyjnych. Ogromna rolę maja
tutaj do spełnienia nauczyciele, jako osoby, którym powierza się
kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Przede wszystkim sami
ponoszą odpowiedzialność za swoje kształcenie ustawiczne, wynika to
wprost z zasady podmiotowości.
Korzystanie z różnych form kształcenia ustawicznego jest
obowiązkiem każdego nauczyciela i jest jasno wyrażone w przepisach
dotyczących statusu zawodowego nauczyciela.
Obowiązek ten powinien spotkać się ze wsparciem dyrektorów
szkół, władz samorządowych. Kształcenie ustawiczne nauczycieli ma
służyć zagwarantowaniu odpowiednio wysokiego poziomu kształcenia
i wychowania w polskich szkołach, a jednocześnie stwarzać
nauczycielom możliwości osiągnięcia maksimum w zakresie ich
rozwoju zawodowego.
Stworzone zostały podstawy prawne dla realizowanego
kształcenia ustawicznego nauczycieli. Szczególną uwagę Państwa
pragnę zwrócić na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. oraz rozporządzenie zmieniające
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z dnia 10 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1973) w sprawie sposobu
podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli. Dotyczy ono realizacji art. 70 a, ust. 6 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela. (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r.,
poz. 967).
Mocą
powyższego
rozporządzenia
Dyrektor
szkoły
zobowiązany został do opracowania wieloletniego planu doskonalenia
zawodowego, który z kolei jest zatwierdzany w formie uchwały przez
Radę Pedagogiczną (art. 41 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 1457).
Niniejsza oferta doskonalenia zawodowego wraz z ofertą
studiów podyplomowych organizowanych przez NODN we
współpracy z uczelniami wyższymi w regionie, stanowią całościowy
plan kształcenia ustawicznego nauczycieli oferowany Państwu przez
nasz Ośrodek. Aby znaleźć się wśród uczestników naszych form
doskonalenia wystarczy wypełnić załączoną ankietę ze skierowaniem
dyrektora lub samą ankietę, jeżeli dyrekcja szkoły nie kieruje
nauczyciela na doskonalenie i przesłać na nasz adres:
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. Kilińskiego 12
37-700 Przemyśl
tel. (16) 678 32 01
Plan doskonalenia zawodowego oraz oferta studiów
podyplomowych znajdują się na naszej stronie internetowej:
www.nodn.pl
Załącznikami do niniejszego pisma są:
1. Co nowego w doskonaleniu czeka nas w nowym roku szkolnym
2019/2020
2. Oferta doskonalenia nauczycieli
3. Oferta kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez NODN
4. Oferta studiów podyplomowych organizowanych przez
Uczelnie patronackie w bazie NODN w Przemyślu.
5. Wzór ankiety związanej z naborem na wybraną formę
doskonalenia.
Z wyrazami szacunku i poważania
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Załącznik nr 1

Co nowego nas czeka w nowym roku szkolnym 2019/2020?

W lipcu 2019 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli otrzymał z rąk
Podkarpackiego Kuratora Oświaty akredytacje potwierdzającą wysoki
poziom organizacyjny i merytoryczny organizowanych form doskonalenia
zawodowego nauczycieli.

Co niesie ze sobą wspomniana wyżej akredytacja?

Zespół Akredytacyjny stwierdził, że:

a) Ośrodek prowadzi działalności zgodnie z przepisami prawa,
b) organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
zaspokajające potrzeby nauczycieli, szkół i placówek korzystających
z oferty placówki, sprzyjające ich rozwojowi zawodowemu,
c) w planowaniu swojej pracy uwzględnia wnioski z analizy badań
nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki
doskonalenia,
d) wykorzystuje zasoby własne i środowiska lokalnego na rzecz
rozwoju, współpracując w tym celu z osobami, instytucjami i
organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, w
szczególności z bibliotekami pedagogicznymi, poradniami
psychologiczno – pedagogicznymi i uczelniami,
e) opracował i stosuje system zapewnienia jakości oraz systematycznie
go doskonali,
f) zatrudnia wykwalifikowana kadrę,
g) zapewnia wykwalifikowaną kadrę do realizacji form doskonalenia
zawodowego nauczycieli,
h) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form
doskonalenia nauczycieli, w pomieszczeniach, w których są
prowadzone formy doskonalenia zawodowego nauczycieli,
i) zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną,
j) prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę
doskonalenia nauczycieli.
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W oparciu o stanowisko Zespołu Akredytacyjnego postaram się w
dużym skrócie odpowiedzieć na postawione pytanie na początku
niniejszego tekstu.
Otóż Ośrodek został uznany przez fachowców za profesjonalną
placówkę doskonalenia zawodowego nauczycieli. Uczestnicy form
doskonalenia nauczycieli otrzymali gwarancję, że korzystając z usług
Ośrodka, uzyskają przygotowanie merytoryczne i metodyczne, a wiedza
zdobyta podczas realizowanych form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, wzbogaci ich warsztat pracy.
Jest jeszcze trzecia korzyść płynąca z uzyskania przez Ośrodek
akredytacji. Możemy organizować i prowadzić kursy kwalifikacyjne, o
których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji
nauczycieli w zakresie m.in.
- przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki
zawodu,
- pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
- kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą.

Oferta powyższa jest bardzo korzystna, jeśli chodzi o czas trwania
i wysokość obowiązującej odpłatności. Czas trwania – 2 semestry (od 1100
zł – 1500 zł za jeden semestr w zależności od liczby słuchaczy).
Powyższa informacja dotyczy form kwalifikacyjnych organizowanych
od 01.IX.2019 r. przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Przemyślu.
Podobne rozwiązania dotyczą form doskonalenia (warsztaty, kursy
doskonalące, sympozja itp. formy).
Mając potwierdzenie jakości merytorycznej i organizacyjnej przez
Komisje Akredytacyjną z większą pewnością organizować będziemy
doskonalenie zawodowe nauczycieli. Świadectwo czy też zaświadczenie
ukończenia formy doskonalenia zawodowego będą znakomicie
potwierdzać przygotowanie nauczyciela, uczestnika zajęć do realizacji
zadań dydaktyczno–wychowawczych.
Jeśli
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natomiast ktoś chce uzyskać kwalifikacje do nauczania drugiego
przedmiotu, może to uczynić także biorąc udział w studiach
podyplomowych, organizowanych przez uczelnie patronackie, w naszej
bazie dydaktycznej. Jesteśmy przygotowani do realizacji wszystkich form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, tak w zakresie form
kwalifikacyjnych jak też doskonalących. Czekamy na zgłoszenia Koleżanek i
Kolegów Nauczycieli, a także tych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje
pedagogiczne za pośrednictwem kursu kwalifikacyjnego lub studiów
podyplomowych.

W ostatniej dekadzie sierpnia otrzymacie Państwo:
a) ofertę doskonalenia zawodowego nauczycieli (formy doskonalące i kursy
kwalifikacyjne),
b) ofertę studiów podyplomowych (kwalifikacyjnych).

W oparciu o zebrane od Państwa materiały dotyczące badania potrzeb
doskonalenia
zawodowego
nauczycieli,
informacje
nadzoru
pedagogicznego Kuratorium Oświaty sformułowany został kompleksowy
plan w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli (doskonalenie, kursy).
Zgodnie z naszym planem działania zajęcia na wybranych kierunkach
form doskonalenia zawodowego oraz studiach podyplomowych
rozpoczniemy w pierwszych dniach października.
A więc czasu pozostało niewiele,
trzeba
pilnie
i
szybko
podjąć
decyzje
w sprawie rozwoju zawodowego.
Czekamy więc na Państwa zgłoszenia.
Z serdecznymi
pozdrowieniami
mgr Zdzisław Wołoszyn

Profesjonalną współpracą z nauczycielem wspieramy rozwój ucznia

