
Ośrodek Rozwoju Edukacji  zaprasza na warsztaty coachingowe dla dyrektorów 

szkół/placówek 

 

Szkolenia prowadzone są w ramach projektu „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – 

opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek” 

realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z  Uniwersytetem 

Jagiellońskim.  

1. Szkolenie prowadzone będzie w III etapach: 

 I etap – szkolenie teoretyczne i warsztaty coachingu – 40 godzin dydaktycznych, 

 II etap- Praktyka realizowana  w terminach i miejscach wskazanych przez 

organizatora szkolenia, obejmująca prowadzenie warsztatów coachingowych dla 

dyrektorów szkół/placówek  ( min. 20 godz. dydaktycznych.) oraz pozyskanie 

przykładów dobrych praktyk 

 III etap –zebrania od uczestników weryfikacji dobrych praktyk jak wdrożyć 

zaproponowane rozwiązania w szkole oraz obowiązek przygotowania informacji 

zwrotnej dotyczącej weryfikowanych materiałów i rozwiązań oraz przekazanie ich 

ekspertom UJ. 

 

2. w formie 2-ch trzydniowych  zjazdów  (40 godz.). 

a. I grupa terminy zjazdów 12-14 marca 2014 r. oraz 20-22 maja 2014 r. 

b. II grupa terminy zjazdów 23-25 kwietnia 2014 r. oraz 10-12 czerwca 2014 r. 

Uczestnicy rejestrują się na obydwa terminy  jednocześnie 

Szkolenie jest nieodpłatne. Ośrodek  Rozwoju Edukacji pokrywa koszty dydaktyki, 

zakwaterowania i wyżywienia na czas zajęć oraz w czasie realizacji praktyki. Uczestnicy 

pokrywają koszty dojazdu. 

3. Uczestnikiem szkolenia może być dyrektor szkoły/placówki, który sprawuje funkcje 

dyrektora szkoły/placówki ponad 5 lat, oraz przedstawi list motywacyjny zawierający:  

 uzasadnienie dotyczące udziału w szkoleniu wraz z propozycją wykorzystania w 

swojej pracy umiejętności zdobytych podczas szkolenia  

 opis zastosowanych sposobów: 

a. zarzadzania szkołą skoncentrowanego na podnoszeniu jakości jej pracy i 

budowaniu klimatu sprzyjającego uczniu się uczniów 

b. motywowania nauczycieli do twórczych poszukiwań pedagogicznych oraz 

stosowanych sposobów komunikacji, rozwiązywania problemów; 



c. współdziałania ze środowiskiem lokalnym i rodzicami w realizacji inicjatyw 

służących uczeniu się; 

d. zobowiązuje się do przeprowadzenia praktyki realizowanej w terminach i 

miejscach wskazanych przez organizatora szkolenia, obejmująca 

prowadzenie warsztatów coachingowych dla dyrektorów szkół/placówek  (min. 

20 godz. dydaktycznych.) oraz pozyskanie przykładów dobrych praktyk 

e. zobowiązuje się do zebrania od uczestników weryfikacji dobrych praktyk jak 

wdrożyć zaproponowane rozwiązania w szkole oraz zobowiązuje się do 

przygotowania informacji zwrotnej dotyczącej weryfikowanych materiałów i 

rozwiązań i przekazanie ich ekspertom UJ 

Uczestnicy szkolenia zostaną wyłonieni na podstawie analizy listów motywacyjnych i 

doświadczenia w zarzadzaniu szkołą  

4. Uczestnikom zapewniamy: 

o bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych trenerów 

coachów, 

o bezpłatne materiały szkoleniowe, 

o bezpłatny nocleg (zakwaterowanie w pokojach 2, 3 lub 4 osobowych), 

o bezpłatne wyżywienie 

o  zaświadczenie o ukończeniu zajęć pod warunkiem spełnienia wymogów 

określonych w punkcie 8.  

 

5. Od uczestników oczekujemy: 

a.  Aktywnego udziału 

b.  100% obecności  

c. Odbycia minimum 20 godzin praktyki, związanej z prowadzeniem 

warsztatów coachingu dla dyrektorów szkół/placówek w terminach i 

miejscach wskazanych przez organizatora szkolenia.  

d. przygotowania informacji zwrotnej dotyczącej weryfikowanych materiałów 

i rozwiązań oraz przekazanie ich ekspertom UJ 

 

 

 



ZAREJESTRUJ  SIĘ: 

 

Formularz  na I grupę w dniach 12-14.03.2014 oraz 20-22.05.2014 

Formularz  na II grupę w dniach 23-25.04.2014 oraz 10-12.06.2014 

 

 

https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=1199
https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=1200

