ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI NA SZKOLENIE:

PODNIESIENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI
W ZAKRESIE EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ
ZAPEWNIAMY NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ SZKOLENIA!!!
Program szkolenia obejmuje 6 godzin:
1. Ewaluacja wewnętrzna - narzędzie rozwoju szkoły, jako organizacji uczącej się.
● Analiza wymagań stawianych szkole/placówce przez państwo. ● Ewaluacja wewnętrzna jako sposób badania
pracy szkoły ● Metody zbierania danych, konstruowanie narzędzi badawczych i metody analizy danych. ●
Metody, narzędzia i procedury przydatne w ewaluacji. ● Planowanie ewaluacji wewnętrznej w oparciu o wyniki.
● Działania nowatorskie i innowacje. ● Działalność eksperymentalna w szkole – zasady
2. Doskonalenie umiejętności planowania ewaluacji wewnętrznej
● Diagnozowanie potrzeb szkoły/placówki ● Ćwiczenie umiejętności projektowania/przeprowadzania ewaluacji
wewnętrznej ● Wykorzystanie wyników ewaluacji do planowania rozwoju szkoły.

Szkolenie odbywa się w jednym z 5 ośrodków:
PIŁA: termin 1.06.2016 w godz. od 9:00 do 15:30 jedna grupa szkoleniowa
miejsce: TEB Edukacja, ul. Śródmiejska 16 Piła

POZNAŃ : termin (do wyboru) 2.06.2016 w godz. od 13:00 do 19:30 lub 15.06.2016 w godz. od
9:00 do 15:30 po dwie grupy szkoleniowe w każdym z dni.
miejsce: TEB Edukacja, ul. Rynek Jeżycki 1 Poznań

KONIN: termin (do wyboru) 7.06.2016 w godz. od 13:00 do 19:30 lub 16.06.2016, w godz. od 9:00
do 15:30 po jednej grupie szkoleniowej w każdym z dni.
miejsce: Leaderschool, ul. Wojska Polskiego 37 Konin

KALISZ: termin (do wyboru) 8.06.2016, w godz. od 9:00 do 15:30 lub 13.06.2016 w godz. od 13:00
do 19:30, po jednej grupie szkoleniowej w każdym z dni.
miejsce: AWANGARDA al. Wolności 25 Kalisz

LESZNO: termin (do wyboru) 9.06.2016, w godz. od 9:00 do 15:30 lub 17.06.2016 w godz. od
13:00 do 19:30, po jednej grupie szkoleniowej w każdym z dni
miejsce: TEB Edukacja, ul. Dąbrowskiego 3B Leszno
W cenie: kawę, herbatę, wodę, ciastka, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

CENA SZKOLENIA 16,67 zł/os.
Informacja i formularz zgłoszeniowy: tel. 71 335 20 90, fax 71 335 20 99,
szkolenia@rodn.pl, www.rodn.pl
Decyduje kolejność zgłoszeń. Grupy max 20 osobowe.
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!
Warunkiem uczestnictwa jest zaksięgowanie przez organizatora wpłaty za szkolenie.
Szkolenie realizowane jest w ramach Grantów edukacyjnych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

