
 
 

 

Szanowni Państwo,  

Serdecznie zapraszamy dyrektorów lub wicedyrektorów szkół na bezpłatne szkolenia: 

„Ewaluacja jako narzędzie uczenia się ludzi i rozwoju szkoły/placówki edukacyjnej”  

Szkolenia są prowadzone przez Erę Ewaluacji – partnera Ośrodka Rozwoju Edukacji i Uniwersytetu 

Jagiellońskiego – w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru 

pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III”. 

 

Szkolenie realizuje następujące cele: 

 Doskonalenie umiejętności związanych z prowadzeniem w szkole ewaluacji wewnętrznej, w 

tym: 

o projektowania użytecznej i wykonalnej ewaluacji,  

o wyboru odpowiednich metod i technik badawczych, które sprawdzają się w szkole 

o budowania zespołu/zespołów zajmujących się ewaluacją 

 Podniesienie umiejętności wykorzystania wyników ewaluacji do rozwoju szkoły 

 Pogłębienie wiedzy na temat wymagań państwa wobec szkół i placówek edukacyjnych oraz  

możliwości  wykorzystywania ich do rozwoju szkoły/ placówki 

 

Szkolenie jest prowadzone warsztatowymi metodami pracy i obejmuje następujące treści: 

 Wymagania państwa wobec szkół i placówek edukacyjnych 

 Planowanie i projektowanie ewaluacji wewnętrznej 

 Efektywne metody i techniki zbierania danych 

 Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w planowaniu pracy 

szkoły/placówki 

 Rola dyrektorów w procesie ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej 

 

Uczestnikiem może być dyrektor lub jego zastępca, który/a nie brał/a udziału w szkoleniach dla 

dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych realizowanych w ramach „Program wzmocnienia 

efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły ” w Otwocku w 2010r lub 

w Dębem/Lesznie w 2011 i 2012r. 

 

Uczestnikom zapewniamy: 

 bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych trenerów i trenerki, 

 bezpłatne materiały szkoleniowe,  

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

 bezpłatne wyżywienie, 

 

 



 
 

 

Od uczestników oczekujemy: 

  Aktywnego udziału 

  Obecności  (warunkiem uzyskania zaświadczenia ukończenia jest obecność na wszystkich 

zajęciach). 

 

 

TERMIN 

SZKOLENIA 

Miejsce 

szkolenia 

Limit 

miejs

c: 

Zgłoszenia 

przyjmujemy do 

dnia: 

Link do formularza rejestracyjnego 

1-2.03.2012 Okolice 

Warszawy 

11 27.02.2012 https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=251 

5-6.03.2012 Okolice 

Warszawy 

11 01.03.3012 https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=252 

13-14.03.2012 Okolice 

Warszawy 

11 08.03.2012 https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=253 

23-24.03.2012 Okolice 

Warszawy 

5 19.03.2012 https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=254 

26-27.03.2012 Okolice 

Warszawy 

11 19.03.2012 https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=255 

28-29.03.2012 Okolice 

Warszawy 

11 21.03.2012 https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=256 

16-17.04.2012 Okolice 

Warszawy 

11 06.04.2012 https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=257 

16-17.04.2012 Lublin Bez 

limitu 

06.04.2012 https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=262 

23-24.04.2012 Okolice 

Warszawy 

7 16.04.2012 https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=258 

23-24.04.2012 Rytro Bez 

limitu 

16.04.2012 https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=263 

27-28.04.2012 Okolice 

Warszawy 

9 20.04.2012 https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=259 

 Po wyczerpaniu liczby miejsc na dany termin formularz rejestracyjny stanie się 

nieaktywny. 

 W ciągu 7 dni od zarejestrowania się na szkolenie dostaną  Państwo e-mail o 

zakwalifikowaniu /niezakwalifikowaniu się na szkolenie. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Harmonogram szkolenia (rozkład poszczególnych sesji i przerw może nieznacznie się 

zmienić) 

 

I dzień   II dzień  

10.30 wyjazd z Warszawy do ośrodka 
szkoleniowego* 

 7.00 - 8.00 śniadanie 

12.00 - 12.45 Obiad  8.00 – 10.00 Sesja warsztatowa 

12.45-13.20 Wykład  10.00 – 10.20 przerwa kawowa 

13.20– 13.30 Przerwa  10.20 – 12.20 Sesja warsztatowa 

13.30 – 15.00 Sesja warsztatowa  12.20 - 12.40 Przerwa  

15.00 – 15.30 Przerwa kawowa  12.40 – 14.40 Sesja warsztatowa 

15.30 - 17.30 Sesja warsztatowa  14.45 Odjazd I autokaru* 

17.30 – 17.45 Przerwa kawowa  14.45 – 15.15 Obiad** 

17.45 – 19.30 Sesja warsztatowa  15.20 Odjazd II autokaru* 

19.30 – 20.15 kolacja    

20.15 – 21.00 Spotkanie refleksyjnych 
przyjaciół 

   

*dot. tylko szkoleń w okolicy Warszawy 

** dla osób, które zapisały się na obiad drugiego dnia 

 

Dodatkowe informacje 

Dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać wysyłając mail z pytaniem na adres: 

npseo@eraewaluacji.pl  lub telefonicznie 785 788 384 

 

Kontakt 

  Karolina Trzcińska 785 788 384  

                                

mailto:npseo@eraewaluacji.pl

