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Rok założenia
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O f e r u j e m y : * kursy kwalifikacyjne, doskonalące * warsztaty
tematyczne * szkolenie liderów WDN, studia podyplomowe,
konferencji, seminaria z udziałem VIP-ów edukacji * szkolenia
pracowników administracyjno-ekonomicznych * liderów samorządu
uczniowskiego * doradztwo – konsultacje indywidualne dot. : awansu
zawodowego, statutów.
Posiadamy: akredytację Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół i Placówek
Oświatowo-Wychowawczych
NPDN "Przyjazna Edukacja" w Tarnobrzegu zaprasza do spojrzenia na nasze oferty
warsztatów szkoleniowych, nie tylko pod kątem osobistych potrzeb kompetencyjnych lecz
ich sprzyjającej roli w odświeżeniu klimatu w relacjach z uczniami, rodzicami, sięgnięcia po
nowe, atrakcyjne formy i metody edukacyjne.
Z doświadczenia, my nauczyciele wiemy, jak ważny jest osobisty przykład
w nauczaniu i pasja życiowa, które służą do tego, by „porwać ucznia”, zarazić tematyką
nauczanego przedmiotu.
... A przecież z biegiem lat praktyki pojawia się i ogarnia nas, tzw. „Wypalenie zawodowe”
(zniechęcenie, zmęczenie, rutyna). Warto zmierzyć się z tym obiektywnym zjawiskiem
i pomóc sobie odzyskać świeżość, radość z pracy, satysfakcję w działaniu. Podobną funkcję
dla dobrej kondycji gardła spełniają warsztaty pn. „Emisja głosu”.
Wszyscy dostrzegamy zmianę w postawach rodziców wobec przedszkola, szkoły,
nauczycieli, powszechnie mówi się o ich roszczeniowym podejściu. Mamy do czynienia ze
zmianą w relacjach. Można przyjąć postawę dezaprobaty, oburzenia, „okopać się” i na tym
wszyscy stracą, a zwłaszcza dziecko, uczeń.
... A przecież "panta rei", wszyscy funkcjonujemy w zupełnie różnych warunkach
w porównaniu do lat, gdy byliśmy uczniami. Zamiast ubolewać, trzeba sprawy wziąć w swe
ręce i zaproponować rozwiązania z korzyścią dla wszystkich partnerów.
Możemy pomóc zainteresowanym w wypracowania płaszczyzny partnerstwa, a nie
rywalizacji.
Z upływem czasu poznane ciekawe propozycje metodyczne wymagają odświeżenia,
aby poprawne stosować je w codziennej praktyce. Do tych tematów
w doskonaleniu warsztatowym, nieco
przyprószonych mgiełką niepamięci, wartych
przypomnienia, zaliczamy: ocenianie wspierające rozwój ucznia, planowanie wynikowe,
koronną kompetencję nauczyciela- sztukę pomiaru dydaktycznego, metodę projektu, diagnozę,
sposoby skutecznej
motywacji, trafny dobór celów planu sprawowania nadzoru
pedagogicznego, kontroli zarządczej.
One nie straciły przydatnej roli, aktualności, gwarantują osiąganie zamierzonych celów,
uzyskanie efektów. Takim bardzo niezbędnym tematem jest projektowanie ewaluacji

wewnętrznej czy doradztwo dla dyrektorów, odnośnie roli w kierowaniu rozwojem
zawodowym nauczycieli, przy ubieganiu się o awans zawodowy.
Sygnalizujemy jeszcze dwa zagadnienia:
- diagnozę i analizę efektywności realizacji treści i działań ujętych w programie
wychowawczo-profilaktycznym,
- wychowanie do wartości.
Proponujemy pragmatyczne spojrzenie na ujęcie celów na gruncie diagnozy oraz dobranych
zadań, działań, mierników celów, zagrożeń dla efektów programu, sposoby wartościowania
osiągniętych rezultatów.
Proponujemy narzędzia do zbadania systemów wartości uczniów na różnych
poziomach edukacji, w połączeniu z zagadnieniami wychowania patriotycznego, społecznego,
obywatelskiego.
Warto wspomnieć o niezbędnych działaniach innowacyjnych nauczycieli, bardzo
aktualnym problemie kształtowania kompetencji kluczowych ucznia.
A ... przecież warto posiadać rozeznanie w systemach wartości, bo mamy szansę na
wpływanie na ich strukturę, miejsce w piramidzie ważności i uwzględniać tendencje
w opracowywaniu planów wychowawczo – profilaktycznych, spełnianie misji szkoły.
Istotą naszej misji jest przyjazna edukacja, propagowanie wsparcia dla zespołów
nauczycielskich, aby szkoła, przedszkole, osiągały satysfakcję z efektów rozwijanego
partnerstwa w nauczeniu i uczeniu się.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Serdecznie zapraszamy na naszą www.grandys.edu.pl
gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe programy. Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje.
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie, p-tą elektroniczną.
Z wyrazami szacunku
Dyrektor NPDN
mgr Jan Fr. Grandys
Tarnobrzeg, 2 grudnia 2019 r.

