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                                                                                                         Polkowice, dnia 16.11.2016r.  

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  

59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 
http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA 
dyrektorów szkół i przedszkoli powiatu polkowickiego  

 
na spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia 

 

 „PRZYWÓDZTWO EDUKACYJNE W SZKOLE I PRZEDSZKOLU 

 – MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ” 

 
w terminie 08 grudnia 2016r. 

godz.14.00 – 15.30 
(2 godziny dydaktyczne) 

Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter) 
 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 07.12.2016r., na podstawie zgłoszenia telefonicznego w sekretariacie 
PODM  (76 746 15 70 ).          
Cele:   
• Usystematyzowanie wiedzy z zakresu przywództwa edukacyjnego, przybliżenie najnowszych teorii   
       opisujących przywództwo oraz praktyki przywódcze w edukacji.  
• Zainicjowania dyskusji nad teoretycznym i praktycznym znaczeniem przywództwa edukacyjnego  
       w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. 
• Poszukiwania metod wspierania rozwoju liderów edukacji w stawianiu czoła wyzwaniom, przed jakimi    
       stoją współczesne szkoły i środowiska lokalne w obliczu reformy. 
 
Program: 
• Przywództwo edukacyjne w szkole i przedszkolu –wykład, prezentacja tematycznych publikacji ORE.  
• Między teorią a praktyką – dyskusja ilustrowana przykładami.  
• Sprawy różne 
Uczestnicy:   
• porządkują wiedzę z zakresu przywództwa edukacyjnego, 
• znają najnowszych teorie opisujące przywództwo oraz praktyki przywódcze w edukacji, 
• dyskutują nad znaczeniem przywództwa edukacyjnego, 
• poszukują metod wspierania rozwoju liderów edukacji w stawianiu czoła wyzwaniom, przed jakimi stoją   
       współczesne szkoły i środowiska lokalne w obliczu reformy, 
• integrują się z innymi uczestnikami sieci. 
 
Prowadzący: Małgorzata Majewska-Greń  
Kwalifikacje i doświadczenie: 
 •     doradca metodyczny w zakresie języka polskiego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, wiedzy 
        o kulturze w szkołach ponadgimnazjalnych oraz awansu zawodowego nauczycieli, 
 •      mgr filologii polskiej, 
 •      nauczyciel dyplomowany, 
 •      menedżer oświaty, 
 •      edukator dorosłych, 
 •      egzaminator maturalny, 
 •      ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, 
 •      wicedyrektor w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, nauczyciel języka    
        polskiego, wiedzy o kulturze i przedmiotów zawodowych. 

                                                       
                                   Serdecznie zapraszamy 

                                                               do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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