III Ogólnopolski Kongres Dyrektorów Przedszkoli
Przygotowanie projektów ewaluacyjnych w ramach wymagañ MEN oraz kontrole
w placówce w oparciu o arkusze kontroli
Szanowni Pañstwo,
Wydawnictwo FORUM ma zaszczyt zaprosiæ Pañstwa na niezwyk³e wydarzenie w bran¿y edukacyjnej –
III Ogólnopolski Kongres Dyrektorów Przedszkoli „Przygotowanie projektów ewaluacyjnych w ramach wymagañ
MEN oraz kontrole w placówce w oparciu o arkusze kontroli”. Honorowy patronat nad kongresem obj¹³ Rzecznik
Praw Dziecka.
Zgodnie z nowym rozp. w sprawie nadzoru (Dz. U. Nr 168, poz. 1324), dyrektor przedszkola ma obowi¹zek
zorganizowaæ i przeprowadziæ w swojej placówce ewaluacjê wewnêtrzn¹. Odpowiednie rozpisanie projektów
w ramach ewaluacji mo¿e znacz¹co wp³yn¹æ na zewnêtrzn¹ ocenê pracy przedszkola.
W opracowaniu projektów oraz w przygotowaniach do kontroli zewnêtrznych pomog¹ Pañstwu nasi wybitni
prelegenci, m.in.: dr hab. Henryk Mizerek – specjalizuj¹cy siê w ewaluacji programów edukacyjnych oraz
kszta³ceniu nauczycieli, Izabela Suckiel – konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w CEN w Koszalinie oraz
Wies³awa M¹drowska – redaktor prowadz¹ca czasopismo „Doradca Dyrektora Przedszkola”. Goœcinnie
w kongresie udzia³ weŸmie sêdzia Anna Maria Weso³owska.
Goœciem honorowym kongresu bêdzie wybitna polska pedagog i psycholog – prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyñska, która odpowie na pytanie, dlaczego czêœciej zaleca siê wspomaganie rozwoju umys³owego dzieci
ni¿ ich wychowywanie i kszta³cenie.

Program kongresu zosta³ przygotowany zgodnie z propozycjami i sugestiami zg³oszonymi przez
uczestników II edycji kongresu:
I

Procedura opracowania i wdro¿enia projektów ewaluacyjnych
• Elementy sk³adowe projektu – m.in.: przedmiot, pytania, strategia, harmonogram
• Dokumentacja procesu ewaluacji: procedury, analizy, zestawienia
• Dodatkowe, poza ankietami, narzêdzia badawcze, które zgodnie z zaleceniami warto wykorzystaæ
w projekcie
• Wykorzystanie wyników ewaluacji do poprawy jakoœci pracy przedszkola – sprawozdania i raporty
z dzia³añ

II

Kontrole w placówce w oparciu o arkusze kontroli
• Procedura kontroli dla dyrektora przedszkola
• Analiza przyk³adowych arkuszy kontroli
• Przygotowanie przedszkola do kontroli w wybranych obszarach

III Ewaluacja i ocena pracy nauczyciela
• Ewaluacja i autoewaluacja pracy nauczyciela w kontekœcie nowego rozporz¹dzenia o nadzorze
pedagogicznym
• Ocena pracy nauczyciela na bazie informacji gromadzonych w wyniku sprawowanego nadzoru
pedagogicznego

UWAGA! Po zakoñczeniu I czêœci Kongresu nasi prelegenci dokonaj¹ krytycznej analizy mocnych i s³abych
stron dwóch projektów ewaluacyjnych, które zosta³y zrealizowane w wybranych placówkach. Je¿eli chcieliby
Pañstwo oceniæ swoje projekty pod k¹tem ich przydatnoœci, konstrukcji czy doboru narzêdzi badawczych,
zachêcamy do ich przesy³ania na adres: konferencja@e-forum.pl

Warszawa, 12.04.2010 r., godz. 10.00–18.00

Organizator: Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznañ
tel. 0801 88 44 22, 061 66 55 800, fax 061 66 55 888, www.centrumkompetencji.pl, e-mail: infolinia@e-forum.pl
S¹d Rejonowy w Poznaniu, Wydziaù VIII Gospodarczy KRS, KRS nr 0000037307, NIP 781-15-51-223, Kapitaù zakùadowy: 150 000 PLN

Osoba docelowa: Dyrektorzy przedszkoli.
Cel Kongresu: Przygotowanie placówki do oceny i kontroli w zakresie wymagañ MEN, zgodnie z nowym rozporz¹dzeniem
o nadzorze pedagogicznym.
Uczestnicy: Zjazd przygotowany z myœl¹ o dyrektorach przedszkoli.
Koszt Kongresu: Koszt udzia³u w Kongresie wynosi 349 z³ netto za osobê i obejmuje komplet materia³ów szkoleniowych, napoje
oraz lunch. Uczestnicy otrzymaj¹ certyfikat potwierdzaj¹cy udzia³ w Kongresie.

Tak, jesteœmy zainteresowani tematyk¹ Kongresu.
Deklarujemy udzia³ Pani/Pana:

Wype³niony kupon prosimy przes³aæ na adres:

Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznañ

1. …………………………………….……………………….....
lub przes³aæ faksem pod numer:

e-mail ..................................................................................

061/66 55 888

e-mail ..................................................................................

552/10

2. …………………………………………………….……….....

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.

Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest przesùanie do
Wydawnictwa wypeùnionego formularza zgùoszenia.

e-mail ..................................................................................

2.

w III Ogólnopolskim Kongresie Dyrektorów
Przedszkoli. Przygotowanie projektów
ewaluacyjnych w ramach wymagañ MEN oraz
kontrole w placówce w oparciu o arkusze kontroli

Otrzymanie przez Organizatora zgùoszenia jest
równoznaczne z zawarciem umowy pomiædzy
Wydawnictwem FORUM Sp. z o.o. a Zamawiajàcym
i oznacza akceptacjæ Ogólnych Warunków Úwiadczenia
Usùug Szkoleniowych Wydawnictwa FORUM.

3.

W ciàgu 2 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi
formularza zgùoszenia, Zamawiajàcy otrzyma potwierdzenie
wpisania na listæ uczestników Kongresu.

4.

Podstawæ pùatnoúci za Kongres stanowi wystawiona przez
Organizatora faktura pro forma wysyùana do Zamawiajàcego
przed terminem konferencji. Cena uczestnictwa
w Kongresie wynosi 349 z³ netto za osobê.

5.

……………………………………………………………...…...
Firma

Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest
równoznaczne z rezygnacjà z uczestnictwa
w Kongresie.

6.

W terminie 7 dni po terminie konferencji Organizator wystawi
i przeúle Zamawiajàcemu fakturæ VAT.

……………………………………………………………...…...
Adres

7.

…………..........
Kod

Zùoýenie pisemnej rezygnacji z udziaùu w Kongresie nie
póêniej niý 7 dni przed terminem zjazdu nie pociàga za
sobà ýadnych obciàýeñ finansowych.

8.

W przypadku niezùoýenia rezygnacji przez Zamawiajàcego
w regulaminowym terminie lub braku obecnoúci uczestnika
na Kongresie, Organizator zastrzega sobie prawo obciàýenia
Zamawiajàcego peùnymi kosztami Kongresu.

3. ……………………………………………………….…....….

Warszawa, 12.04.2010 r.
godz. 10.00–18.00 (art. #972203)

Zamawiaj¹cy:

…………………………….......................
Miasto

............................................
Tel.

............................................
Fax

.............................................................................................
Rodzaj dzia³alnoœci (np. bran¿a, kod EKD)

Zamawiaj¹cy upowa¿nia Wydawnictwo FORUM Sp. z o.o. do
wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.

.............................................................................................
NIP
……………………………………………................................
Osoba do kontaktu
..................................... .....................................................
Tel.
E-mail

……………………
Data

……………………
Piecz¹tka i podpis
osoby uprawnionej

UWAGA! Termin nadsy³ania zg³oszeñ up³ywa na 7 dni przed rozpoczêciem Kongresu.
Pe³na oferta szkoleñ: www.centrumkompetencji.pl
Je¿eli nie ¿ycz¹ sobie Pañstwo otrzymywaæ od nas wiadomoœci za poœrednictwem faksu, prosimy o wpisanie danych adresowych na powy¿szym kuponie
wraz z adnotacj¹ „Proszê nie przesy³aæ faksów” i odes³anie go pod podany numer.

