Akademia Nowoczesnego
Dyrektora Szkoły
Po co nam nowoczesna szkoła?
Akademia Nowoczesnego Dyrektora Szkoły to unikalny system doskonalenia, którego celem jest
przygotowanie dyrektora szkoły do świadomego przywództwa w mądrej i szeroko rozumianej
cyfryzacji szkoły oraz pozytywnej synergii pomiędzy doświadczeniem i elementami wiedzy
teoretycznej.
Zapewne każdy z nas ma swoje własne wyobrażenie na temat tego, czym jest nowoczesna szkoła.
W Akademii Nowoczesnego Dyrektora Szkoły chcemy wypracować wspólne rozumienie tego
określenia. Uważamy, że nowoczesność szkoły nie polega wyłącznie na wysokim nasyceniu
technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, a na jak najlepszym ich wykorzystaniu w procesie
dydaktycznym, doskonaleniu nauczycieli i zarządzaniu.
W trakcie cyklu proponowanych kursów przedstawimy Państwu wizję takiej szkoły, która, niezależnie od pojawiających się mód, będzie miała szansę na bycie nowoczesną. Szkołą, która potrafi
zainteresować uczniów nauką, gdzie narzędzia TIK nie pełnią roli gadżetów, a są niezbędne w procesie nauczania/uczenia się.
Chcemy sprawić, by Dyrektor szkoły, organizując sobie czas, sprawnie posługiwał się komputerem,
smartfonem, tabletem i odpowiednim oprogramowaniem, aby udoskonalił swoje umiejętności
prezentacyjne, skutecznie komunikował się z zespołem nauczycielskim, wreszcie by budował
elastyczne programy rozwoju szkoły, wykorzystując szanse rozwoju i unikając zagrożeń.
Nieodłączną cechą Akademii będą towarzyszące warsztatom spotkania z ludźmi mającymi wiele do
powiedzenia o aktualnych problemach oświaty. Sądzimy, że udzielą oni odpowiedzi na ważne dla
Państwa pytania i pozwolą na bardziej skuteczne kierowanie rozwojem Waszej placówki.
Zapraszamy na pierwsze spotkanie
Dyrektorów szkół zapraszamy do udziału w pierwszym spotkaniu Akademii już w dniach 9-10.
listopada 2016. W programie przewidujemy ciekawe wykłady i debatę o Internecie jako zjawisku.
Ponadto przedstawimy Państwu program kolejnych spotkań i wysłuchamy Państwa opinii.
Na pierwszym spotkaniu będziemy mówili o zagrożeniach, jakie niesie Internet, oraz metodach
zapobiegania im. Przewidujemy udział dr Iwony Chmury-Rutkowskiej z Zakładu Socjologii Edukacji
UAM. Wprowadzeniem do debaty będzie film dokumentalny wybitnego niemieckiego reżysera
Wernera Herzoga na temat zmiany naszego życia na skutek upowszechnienia się Internetu i komunikacji cyfrowej. W drugim dniu spotkania prof. Maciej M. Sysło przybliży Państwu kwestie nauki
programowania w szkole. Dyrektor Leszek Bernaczyk z XIV LO w Poznaniu poprowadzi dyskusję
o narzędziach, jakie dostarczają giganci IT Microsoft i Google. W dyskusji wezmą udział inżynierowie:
Robert Posiadała i Andrzej Musisz. Zaprosimy też Państwa do samodzielnej pracy nad strategią
rozwoju pod kierownictwem mgr inż. Leszka Dudy.
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Program spotkania

„Internet a Szkoła”
9-10 listopada 2016 roku
Leśny Ośrodek Szkoleniowy
Puszczykowo ul. Adama Wodziczki 2.
Czas

9 listopada

Czas Temat

Prowadzący

14:45

15:00 0:15 Rejestracja uczestników

15:00

Inauguracja Akademii
15:30 0:30 Nowoczesnego Dyrektora Szkoły
Ryszard Stefanowski
Prezentacja programu i tematów modułów

15:30

„Szara strefa” codzienności szkolnej. Inter16:50 1:20 net a rówieśnicza przemoc ze względu na
płeć i napastowanie seksualne.

16:50

17:05 0:15 Przerwa kawowa

17:05

17:20 0:15 Wprowadzenie do filmu dokumentalnego

17:20

"Lo i stało się. Zaduma nad światem w
19:00 1:40 sieci." Seans filmu dokumentalnego Wernera Herzoga. Premiera 3 września 2016

19:00

19:30 0:30 Dyskusja po filmie

20:00

22:00 2:00 Kolacja

08:00

09:00 1:00 Śniadanie

09:00

Programowanie w szkole. Nowa podstawa
10:30 1:30 programowa informatyki i technologii informacyjnej

prof. Maciej M. Sysło

10:30

12:30 2:00 Przyszłość TIK w mojej szkole - warsztaty

Leszek Duda
Ryszard Stefanowski

12:30

12:45 0:15 Przerwa kawowa

12:45

14:15 1:30

14:15

14:20 0:05 Zakończenie

14:20

15:05 0:45 Obiad i wyjazd

10 listopada

Wojna postu z karnawałem czyli Microsoft
versus Google

www.fundacja-eszkola.pl

dr Iwona Chmura-Rutkowska

Andrzej Musisz
Robert Posiadała
Leszek Bernaczyk

Rejestracja
Dyrektorów zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do rejestracji i wypełnienia
krótkiego formularza zgłoszeniowego na stronie www.fundacja-eszkola.pl
Płatności
Koszt udziału w pierwszym spotkaniu obejmujący: udział w zajęciach, zakwaterowanie i wyżywienie
wynosi 495 zł. Każdy uczestnik po dokonaniu rejestracji otrzymuje mailem jej potwierdzenie
i fakturę proforma, która jest podstawą do dokonania przelewu. Po otrzymaniu płatności wysyłamy
fakturę drogą elektroniczną.
Zaświadczenia i dyplomy


Wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez
Centrum Edukacji eSzkoła – Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli, wpisaną do
ewidencji Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod numerem: DE-III-6.5471.6.2014



Uczestnicy, którzy ukończą wszystkie moduły szkoleniowe otrzymują dodatkowo dyplom
„Nowoczesnego Dyrektora Szkoły”

www.fundacja-eszkola.pl

Moduły szkoleniowe
W ramach Akademii przewidujemy następujące moduły szkoleniowe.

Program
rozwoju szkoły

Po co nam
nowoczesna
szkoła

Mobile biuro
dyrektora

Internet
a Szkoła

Profesjonalne
prezentacje

Komunikacja w
zespole
nauczycielskim

Zarys tematyki pozostałych modułów


Po co nam
Nowoczesna
Szkoła?







Program rozwoju
szkoły







Co jest początkiem szkolnej infrastruktury IT, czyli po co nam
projekt techniczny?
Matryca usług podstawą myślenia o infrastrukturze szkolnej.
10 najgorszych decyzji dyrektora szkoły w sprawie infrastruktury IT.
Jak skutecznie realizować inwestycje IT w szkole i być
przygotowanym na nagły przypływ gotówki?
Planowanie inwestycji i kosztorysowanie wydatków

Czy warto mieć plan działania nie mając pieniędzy, czyli po co
nam plan rozwoju?
Od czego zacząć? Czyli tworzenie Dokumentu Inicjacji
Projektu (DIP).
Obszary i etapy zarządzania, czyli projekt krok po kroku.
Jak zbudować zespół i skutecznie poprowadzić go do sukcesu?
Harmonogram projektu, czyli jak nie zmarnować najcenniejszego zasobu jakim jest czas.
Od kultury papieru do kultury Internetu – zarządzanie
w chmurze projektu.
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Mobilne biuro
dyrektora








Komunikacja
w zespole
nauczycielskim







Profesjonalne
prezentacje





Jak mniej pracować i mieć więcej wolnego czasu? Czyli po co
dyrektorowi Mobilne Biuro?
Nie ważne co masz: telefon, tablet czy komputer, ważne że
będziesz on line!
Nadzór pedagogiczny w chmurze? Czyli jak zarządzać szkołą
z drugiej półkuli?
20 sposobów w Wordzie i Excelu czyli szybkie raporty.
Plan lekcji, plany pracy, spotkania i uroczystości czyli wszyscy
jesteśmy w jednym kalendarzu pod wodzą dyrektora szkoły.
Jak o nic nikogo nie pytać i wszystko wiedzieć czyli szkolna
chmura danych.

Jak sprawnie zarządzać zespołem?
Komunikacja wewnętrza i zewnętrzna w zespole projektowym.
Mam zawsze dostęp do dokumentów projektu, czyli projektowa chmura dokumentów.
Dynamika pracy grupowej.
Świadome zarządzanie konfliktem w zespole.

Sztuka prezentacji czyli jak skutecznie docierać do innych
z nowatorskimi ideami?
Wystąpiena publiczne, czyli w jaki sposób zainteresować
innych tym co mamy do powiedzenia.
Dlaczego złe slajdy w prezentacji mogą pogrzebać sukces
wystąpiena, czyli 10 zasad dobrej prezentacji w Power-Point!
Plan wystąpienia, czyli jak mówić o rzeczach ważnych
a milczeć o nieważnych.
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