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DATA, GODZINA, 
MIEJSCE 

XII Ogólnopolskie Forum Dyrektorów nt. „Dyrektor kluczem do sukcesu szkoły" 
 

11 lutego 2015 r.  
godz. 9.30-14.30 
Centrum Kongresowe 
Targów Kielce S.A., 
ul. Zakładowa 1. 
 
Uwaga!  
Wjazd dla osób 
przybywających na 
Forum 
samochodem – 
brama nr 3, od ulicy 
Zakładowej 
(naprzeciwko hotelu 
„Tęczowy Młyn”). 
Prosimy podać 
pracownikowi 

ochrony hasło 
upoważniające do 
wjazdu: Forum 
Dyrektorów. Po 
zaparkowaniu należy 
odebrać identyfikator 
w punkcie 
rejestracyjnym w 
budynku 
administracyjnym (w 
„starym” Centrum 
Konferencyjnym). 
Wejście dla osób 
nieporuszających 
się samochodem – 
Terminal Główny (od 
ulicy Zakładowej). 
Prosimy podać 
pracownikowi 
ochrony hasło 
upoważniające do 
wjazdu: Forum 
Dyrektorów. Po 
wejściu na teren 
Targów należy 
odebrać identyfikator 
w punkcie 
rejestracyjnym w 
budynku 
administracyjnym (w 
„starym” Centrum 
Konferencyjnym). 
 
KONTAKT:  
Małgorzata Jas 
malgorzata.jas@scdn
.pl  
41 362 45 48 wew. 
115 lub 606 295 814 
 
 
 
 
 

Patronat: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Ośrodek Rozwoju Edukacji 
  
Partnerzy/współorganizatorzy: Świętokrzyski Kurator Oświaty, Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w 
Krakowie – Ogólnopolska Sieci Zagród Edukacyjnych, Targi Kielce S.A., Instytut Badań Edukacyjnych 
 
Adresaci Forum: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele – liderzy szkolnych 
zespołów zadaniowych, pracownicy j.s.t. odpowiedzialni za oświatę, pracownicy nadzoru pedagogicznego, kadra 
placówek doskonalenia nauczycieli, Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji. 
 
Program:  
Godz. 9.00-9.30 – część organizacyjna (rejestracja, odbiór identyfikatorów i materiałów konferencyjnych). 
Miejsce: budynek administracyjny („stare” Centrum Konferencyjne). 
 
godz. 9.30-11.00 (sala KAPPA – w budynku administracyjnym – „starym” Centrum Konferencyjnym, obok 
stanowisk rejestracyjnych) 
Część I: Innowacyjne rozwiązania organizacji procesu nauczania i uczenia się dla szkół  
Seminarium: „Zagrody Edukacyjne w innowacyjnej edukacji szkolnej” 

1. Idea i funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych (15 min.) – Elżbieta Kmita-Dziasek, Centrum 
Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie 
2. Oferta Zagród Edukacyjnych w kontekście programów nauczania (20 min.) 
– Edyta Klimowska-Bobula, Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie 
3. Dobre praktyki działalności Zagród Edukacyjnych (2 studia przypadków) (20 min) 
– Grzegorz Szymański, Zagroda Edukacyjna „Ostoja Dworska” 
– Michał Sokalski, Zagroda Edukacyjna „Pytlówka” 
4. Lekcja w zagrodzie – doświadczenie z praktyki nauczycielskiej (15 min.), Agnieszka Michalczyk, Szkoła 
Podstawowa w Ociesękach 
5. Dyskusja (20 min.) 
 
godz. 11.00-11.45 – uroczyste otwarcie XX Targów Edukacyjnych i XII Ogólnopolskiego Forum 
Dyrektorów (sala OMEGA w nowym Centrum Konferencyjnym).  Zwiedzanie ekspozycji targowych.  
 
godz. 11.45 -13.00, sala KAPPA 
Część II. (plenarna) na temat „Dyrektor kluczem do sukcesu szkoły” 
Wykłady zaproszonych prelegentów:  
 Anna Gocłowska, koordynatorka projektu systemowego „Program wzmocnienia efektywności systemu 

nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III”, współautorka i redaktor raportu „Jakość 
edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w latach 2013-2014”, 

 Tadeusz Kliszcz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Małem Cichem, ekspert Evidence Institute i 
współpracownik  Macieja Jakubowskiego, byłego wiceministra Edukacji, w projekcie oceny jakości edukacji 
w samorządach i  stworzeniu rankingu miejsc sprzyjających edukacji, 

 Kamila Hernik, Instytut Badań Edukacyjnych: Przywództwo w szkole. 
 
godz. 13.15 – 14.30. Część III.  
Seminaria problemowe w czterech równoległych grupach (do wyboru podczas rejestracji w części 
organizacyjnej):  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Jak przełożyć dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w latach 2013-2014 

na planowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora? – prow. Anna Gocłowska, ORE 
sala KAPPA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Miejsca przyjazne edukacji. Dlaczego prowadzono badania? Jaką metodologię badań przyjęto? 

Jakie wnioski i rekomendacje mogą być użyteczne dla edukacji w województwie 
świętokrzyskim? – prow. Tadeusz Kliszcz 
Sala DELTA (nowe Centrum Konferencyjne) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Polscy nauczyciele i dyrektorzy, polska szkoła w świetle kluczowych raportów edukacyjnych IBE 

z 2014 r. – prow. przedstawiciele Instytutu Badań Edukacyjnych.  
Część 1: - dr Dominika Walczak: Nauczyciele o sobie, swojej pracy i relacjach w gronie pedagogicznym 
              - Dyskusja 
Część 2: - Jadwiga Przewłocka: Rozwój kompetencji nauczycieli 
              - Dyskusja 
       sala TETA (nowe Centrum Konferencyjne) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Dyrektor jako lider innowacyjności w placówce – prow. Teresa Grad, dyrektorka Przedszkola nr 148 

w Poznaniu.  
sala GAMMA (nowe Centrum Konferencyjne) 
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