Polski Instytut Rozwoju Rynku jest organizatorem szeregu konferencji dla dyrektorów
wszystkich typu szkół oraz przedszkoli w wybranych miejscowościach w Polsce.
Konferencje odbywają się w nowatorskiej formule łączącej zdobywanie wiedzy z poznaniem
rozwiązao wspomagających zarządzanie placówkami oświatowymi. Tematyka konferencji
obejmuje aktualne zagadnienia prawne oraz ma na celu ugruntowanie wiedzy z zakresu
aktualnych zmian i uprawnieo ustawowych.
Każdej z konferencji towarzyszy częśd wystawiennicza, która daje uczestnikom możliwośd
bezpośrednich kontaktów z dostawcami produktów i rozwiązao pomocnych w zarządzaniu
placówką oświatową.
Edu-Tera włączyła się w cykl forum organizowanego przez PIRR. Byłyśmy już w Łodzi i w
Gdaosku, przez nami Katowice i Kraków.
Zapraszamy serdecznie wszystkich naszych klientów, znajomych i przyjaciół do spotkania z
nami podczas konferencji!
Poniżej zamieszczamy program Forum z Łodzi i z Gdaoska.
Każdy może odnaleźd dla siebie interesujące kwestie związane z edukacją!
Łódź
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Rewolucji 1905 r. nr 52
(wejście również od ulicy Pomorskiej 51)
9.00 – 14.00

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej.


Nowatorskie aplikacje edukacyjne wspierające efektywną współpracę
pomiędzy nauczycielem, uczniem i rodzicami.

Szkolenia dla rad pedagogicznych z zakresu nowych technologii.

Jak zachęcid dziecko do poznawania świata nauki? Nowatorskie pomoce
naukowe.




Rozwijanie kompetencji nauczycieli.
Nieograniczony dostęp do wody pitnej najwyższej jakości w placówkach
oświatowych.
II Panel. Zmiany w ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych do tej ustawy
dokonane w 2015 r. - sposób realizacji przez szkoły i inne placówki oświatowe.






Zamiany w nadzorze pedagogicznym
Zmiany w organizacji kształcenia specjalnego
Zamiany w zakresie oceniania uczniów
Zmiany w obszarze wychowawczym i profilaktycznym
Zakres i sposób nowelizacji statutu placówki oświatowej.

Podczas konferencji dowiedzą się Paostwo między innymi:


w jaki sposób prawidłowo zorganizowad i realizowad wewnętrzny nadzór
pedagogiczny

w jaki sposób prowadzona będzie ewaluacja zewnętrzna szkół i placówek

jak prawidłowo zorganizowad i realizowad edukację uczniów z orzeczeniami o
potrzebie kształcenia specjalnego

w jaki sposób dokonad nowelizacji statutu szkoły

jakie informacje powinien zawierad statut szkoły, również w związku ze
zmianami w zakresie oceniania uczniów

jak zaplanowad działania wychowawczo-profilaktyczne, zgodnie z nowymi
przepisami w tym zakresie.
W Łodzi Firme EDU-TERA, reprezentowała Katarzyna Ziomek, która w kilku konkretnych
słowach przedstawiła nasz wizerunek oraz tematykę szkoleniową jaką adresujemy do
dyrektorów i nauczycieli zarówno przedszkoli jak i wszystkich typów szkół.
Nasze projekty o których mówiła Kasia, zamieszczone są na naszej stronie internetowej:
www.edutera.pl
Zachęcamy do zapoznania się i kontaktu w celu poznania szczegółów!
A poniżej nasze stoisko oraz Kasia, która tak bardzo chciała zadbad o pełny wizerunek firmy,
że pomimo tego, iż przed konferencja pomyliłam rozmiary koszuli firmowych dla Moich
Trenerów, trzyma ja mocno pokazując spójny obraz naszej EDU-TERY!

Gdaosk
Budynek Naczelnej Organizacji Technicznej NOT, ul. Rajska 6
9.00 – 14.00

I Panel. Praktyczne rozwiązania wspomagające funkcjonowanie placówki oświatowej.


Nowatorskie aplikacje edukacyjne wspierające efektywną współpracę
pomiędzy nauczycielem, uczniem i rodzicami.

Szkolenia dla rad pedagogicznych z zakresu nowych technologii.

Jak zachęcid dziecko do poznawania świata nauki? Nowatorskie pomoce
naukowe.

Rozwijanie kompetencji nauczycieli.

II Panel. Udostępnianie informacji publicznej - zadanie dyrektora placówki oświatowej.


Prawne i praktyczne aspekty realizacji ustawy o dostępie do informacji
publicznej.
Szkoła i placówka oświatowa jako podmioty realizujące zadania publiczne są zobowiązane do
udostępniania informacji publicznej. Przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.), które do tego zobowiązują
nastręczają wiele wątpliwości interpretacyjnych i są często przyczyną działao niezgodnych z
prawem, skutkując skargami wnoszonymi do organów nadzorczych oraz postępowaniami
sądowymi. W trakcie wykładu zostaną przedstawione aspekty teoretyczne i praktyczne
związane ze stosowaniem przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, z
wykorzystaniem autentycznych przykładów i orzecznictwa sądowego. Wykład obejmuje
m.in. zagadnienia: definiowania informacji publicznej i jej funkcjonowania w szkole,
problematyki udostępniania informacji, w tym dokumentów szkolnych, procedury
rozpatrzenia wniosku, pojęcia informacji przekształconej i przetworzonej, radzenia sobie z
„uporczywymi” wnioskami, pobierania opłat za udostępnienie informacji, konstrukcji i
przyczyn wydania decyzji odmawiającej udostępnienia informacji oraz odpowiedzialności
karnej za nieprzestrzeganie ustawy. Słowem uzyskania odpowiedzi na pytanie kiedy dyrektor
musi, a kiedy nie jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej.
III Panel. Placówka oświatowa w kryzysie medialnym - co powinien wiedzied dyrektor jako
szef zespołu kryzysowego.



Zasady postępowania w kontaktach z mediami.

Największym błędem jest myślenie, że kryzys nigdy nie dotknie naszej instytucji. Najlepszą
receptą na obronę przed skutkami kryzysu jest wcześniejsze przygotowanie się do niego.
Oświata jest szczególnie wrażliwym obszarem życia społecznego. Wiele sytuacji może byd
potencjalnym przedmiotem zainteresowania prasy. Brak wystarczającej wiedzy o prawach i
obowiązkach spoczywających na osobach kierujących szkołą oraz nieumiejętny kontakt z
dziennikarzem może byd przyczyną wystąpienia sytuacji kryzysowych zagrażających
wizerunkowi instytucji oświatowej i samego dyrektora. Podczas wykładu zostanie
przybliżona specyfika pracy prasy, praktycznych form kontaktów z różnymi rodzajami
mediów oraz niwelowania sytuacji kryzysowych. Wykład obejmuje m.in. zagadnienia: genezy
kryzysów medialnych, wybranych elementów prawa prasowego, w tym konstrukcji
sprostowania prasowego, przygotowania się do rozmowy z dziennikarzem, języka
wypowiedzi i zasad komunikacji kryzysowej.

Podczas konferencji dowiedzą się Paostwo między innymi:


Co w dokumentacji szkolnej podlega udostępnieniu, jak napisad decyzję
odmawiającą, co sprawdzają sądy?

Na czyje pytania dyrekcja musi odpowiadad?

Czy dyrektor ma obowiązek odpowiadad, jak informacja musi byd
przygotowana?

Jak, udzielając informacji, chronid dane osobowe?

Kiedy można kosztami przygotowania informacji obciążyd pytającego?

Czy placówka oświatowa musi prowadzid Biuletyn Informacji Publicznej?

O ochronie wizerunku i zasadach jego upowszechniania.

W Gdaosku miałam byd osobiście, lecz z przyczyn tzw. niezależnych i nagłych niestety nie
dojechałam.
W konferencji uczestniczyło ponad 100 uczestników. Skontaktowałam się z nimi przekazując
informacje co robimy i kim jesteśmy.
Teraz czekamy na odzew i kolejne spotkania z dyrektorami i nauczycielami podczas szkoleo i
warsztatów.
Przed nami konferencje w Katowicach i Krakowie, mamy nadzieję że spotkają się one
z szerokim zainteresowaniem uczestników i zadowoleniem wystawców i organizatorów.
Zapraszamy serdecznie!!!
Magdalena SKórkowska.

