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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 
kadrę zarządzającą wszystkich rodzajów szkół 

                                                                   na kurs doskonalący: 

„ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W SZKOLE” 

 
         1-3 grudnia 2017r. 

1 grudnia spotkanie o  godz. 15.30-19.30 
        (razem 21 godzin dydaktycznych) 

Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter) 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 24.11.2017r, na podstawie formularza zgłoszeniowego            
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 

Cele:  

 Omówienie cech uczącej się organizacji. 

 Refleksja na temat funkcjonowania szkoły jako uczącej się organizacji w zakresie każdej z pięciu 

dyscyplin. 

 Poznanie różnych sposobów  planowania zmiany.  

 Dokonanie refleksji – jak można przeprowadzić zmianę w mojej szkole? 

 Analiza czynników warunkujących wprowadzanie zmiany. 

Program: 

 Szkoła jako organizacja ucząca się. 

 Etapy planowania procesowej zmiany. 

 Diagnoza sytuacji poprzedzającej zmianę. 

 Metody i narzędzia pomocne w planowaniu zmiany:  

 Koncepcja SMART, teoria motywacji Daniela Pinka, cykl Kolba, model DICE, metoda 5Q, gwiazda 

pytań, zasada Pareto, wykres Gantta i ich wykorzystanie w planowaniu zmiany. 

 Reakcja na zmianę – doświadczenie. 

 8 kroków wprowadzania zmiany wg. Kottera. 

 Wykorzystanie metody GROW i GOLD w zarządzaniu zmianą w szkole.  

 Komunikowanie zmiany. 

Korzyści ze szkolenia: 
 Charakteryzują proces zmian. 

 Analizują czynniki warunkujące wprowadzanie zmiany i wykorzystuje je w procesie wprowadzania 
zmiany. 

 Potrafią zaplanować proces zmiany w swojej placówce. 

 Formułują cel i wskaźniki planowanej zmiany. 

 Wymieniają poza finansowe czynniki motywujące ludzi do działania 

 Sporządzają listę motywatorów możliwych do wykorzystania przez dyrektora placówki edukacyjnej.  

 Potrafią zastosować model rozmów  GROW, GOLD i cykl Kolba. 

 Wiedzą jak wykorzystać poznane techniki do radzenia sobie z występującymi w ich pracy 
trudnościami. 

 
Koszt : 350 zł 
Informacja o firmie szkoleniowej / trenerze realizującym szkolenie. 
Jarosław Pietrzak STREFA EDUKACYJNA 
Kwalifikacje i doświadczenie. 

Nauczyciel, trener i coach. Absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Studiów 

Podyplomowych „Coaching dla kadr oświatowych” i „Coaching w biznesie”.  Jego specjalność to organizacja 

pracy zespołowej, planowanie pracy szkoły, wprowadzanie zmiany, strategie skutecznego uczenia się,  
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zarządzanie czasem, zarządzanie stresem, motywowanie zespołu, ewaluacja w rozwoju szkoły, coaching 

indywidualny i grupowy. Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w 

zakresie szkoleń dyrektorów i rad pedagogicznych. ". Prowadzi warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów a także 

jest  mentorem w kursach internetowych dla nauczycieli. 

W latach 2010 – 2015 starszy specjalista ds. szkoleń w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. W latach 2009 - 2015 członek zespołu i trener w projekcie „Program wzmocnienia 

efektywności nadzoru pedagogicznego  i oceny jakości pracy szkoły” realizowany jest przez Ośrodek 

Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji. W latach 2012 - 2015 

prowadził szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych 

oraz placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie zadań związanych z zewnętrznym wspomaganiem pracy 

szkół w ramach projektu: "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym 

wspomaganiu szkół", wdrażanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. W latach 2014 - 2015 r. trener w 

projekcie „Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i 

doskonalenia dyrektorów szkół/ placówek” realizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w partnerstwie z 

Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. W roku 2017 r. trener w projekcie „Przywództwo – opracowanie modeli 

kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty” realizowanym przez Ośrodek Rozwoju 

Edukacji. 

 

 

 
                                                                                        Serdecznie zapraszamy 
                                                               do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 


