
 
 

 

Śniadanie dla dyrektorów – program spotkania 

Tematyka: Innowacyjne podejście do budowania marki szkoły i jej pozycji na rynku edukacyjnym 

W dzisiejszych czasach coraz częściej słychad o postulatach zmian w szkole – dokładniej w relacjach 

nauczyciel - uczeo - rodzic, w sposobie przekazywania wiedzy, w przejściu nauczycieli na pozycje 

coacha, mentora, przewodnika po świecie wiedzy, a nie tylko jej głównego źródła. Mało jest jednak 

informacji o tym, jak taką zmianę należy wprowadzid. Chcielibyśmy wypełnid częściowo tę lukę i 

podzielid się z Paostwem naszymi doświadczeniami z realizacji innowacyjnego projektu SMOK, który 

stanowi próbę wypracowania pierwszego Programu Doskonalenia Nauczycieli polegającego na pracy 

z postawą nauczyciela. W naszym projekcie wyjściowe założenia mówiły o pracy z postawą wobec 

ucznia z niepełnosprawnością i chorobą przewlekłą, jednak po rocznym testowaniu naszego 

Programu we współpracy z nauczycielami widzimy już, że jest to program pracy z postawą 

nauczyciela w ogóle. Można powiedzied, że niepełnosprawnośd działa tu jak rodzaj soczewki, 

wyostrzając pewne kwestie i pozwalając lepiej dostrzec pewne zależności. Właściwe jednak 

mechanizmy są takie same w kontakcie z wszystkimi uczniami, bez względu na ich rozwój. 

Jeśli poszukują Paostwo wiedzy o wprowadzaniu zmiany w instytucji takiej jak szkoła, jeśli chcą 

Paostwo poznad program pracy z postawą nauczyciela lub jeśli poszukujecie Paostwo pomysłów na 

zmianę formuły współpracy ze szkołą rodziców i uczniów serdecznie zapraszamy. Program spotkania 

przewiduje: 

1. Prezentacja Programu Doskonalenia SMOK  
2. Prezentacja wyników badao w projekcie  
3. Dyskusja  

 

Dokładniejsze informacje na temat Śniadania będą przekazywane Paostwu na bieżąco za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

Zapraszamy na naszą stronę www.smok.oditk.pl oraz na profil na 
FB https://www.facebook.com/projekt.SMOK. 

 

Spotkanie odbędzie się 7 listopada 2014r. w godzinach 9:00-12:00 w Gdaosku, a śniadaniowa 

formuła sprzyjad ma nawiązaniu bezpośrednich kontaktów, wymianie doświadczeo i dobrych 

praktyk w przyjemnej atmosferze. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestnictwo prosimy 

potwierdzad mailowo na adres: dskura@oditk.pl . Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje 

kolejnośd zgłoszeo. 


