Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli - koncepcja pracy do 2015 roku
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach.
Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli jest podstawą wspólnego uczenia się
i rozwiązywania problemów, z jakimi stykają się członkowie rady pedagogicznej w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach.
Główne cele realizowane w ramach WDN w naszym zespole to:
rozwój osobowości nauczycieli,
poprawa komunikacji i współpracy w szkole,
rozwój poczucia odpowiedzialności za własną pracę,
rozwój procesów uczenia się i poprawa stylu pracy,
tworzenie lepszego klimatu szkoły i rozwój życia szkolnego,
pokonywanie problemów i trudności wychowawczych,
rozwój kompetencji wychowawczych u nauczycieli,
rozwój kompetencji dydaktycznych,
rozwój motywacji i postaw innowacyjnych,
rozbudowa organizacji wewnątrzszkolnej,
integracja różnych obszarów działania.
Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli jest istotnym elementem rozwoju
organizacyjnego naszej szkoły. Można w nim wyróżnić trzy następujące kierunki:
1. Dążenie do coraz lepiej pracującej szkoły, w której będą pracować coraz bardziej
kompetentni, pod każdym względem, nauczyciele.
2. Dążenie do poprawy relacji międzyludzkich w radzie pedagogicznej i rozwoju
współpracy.
3. Dążenie do wewnętrznej reformy zmierzającej do rozwoju organizacyjnego szkoły.
Założenia, na których oparty jest plan doskonalenia zawodowego nauczycieli w ZSP
nr 3 w Siedlcach są następujące:
Doskonalenie nauczycieli ma charakter działań planowych i systemowych;
Kierunki doskonalenia zawodowego nauczycieli są związane merytorycznie z potrzebami
naszej szkoły;
Udział nauczycieli w formach doskonalenia zawodowego wiąże się z rzeczywistymi
potrzebami szkoły;
Członkowie rady pedagogicznej otrzymują bieżącą i rzetelną informację na temat
możliwych form doskonalenia;
Plan doskonalenia zawodowego oparto na wynikach przeprowadzonej diagnozy na temat:
1) istniejącego stanu kwalifikacji wszystkich członków rady pedagogicznej,
2) potrzeb i oczekiwań członków rady pedagogicznej w zakresie doskonalenia
w szkole.
Jest prowadzona bieżąca dokumentacja doskonalenia zawodowego nauczycieli;
Jest prowadzona stała ewaluacja WDN.
Do roku 2015, w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3 w Siedlcach, będzie
realizowane przedsięwzięcie noszące nazwę „Profesjonalny nauczyciel”, podczas którego
członkowie Rady Pedagogicznej poznają następujące zagadnienia :

Rok szkolny 2011/2012
Zmiany w kształceniu ogólnym i zawodowym na IV etapie edukacji
Reforma szkolnictwa zawodowego
Jak konstruować lub jak wybierać program nauczania?

Rok szkolny 2012/2013
Planowanie pracy przez nauczyciela
Diagnoza zespołu klasowego
Ocenianie kształtujące w praktyce. Wady i zalety
Rok szkolny 2013/2014
Metody i formy pracy nauczyciela
Tworzenie pomocy dydaktycznych
Jak przygotować i prowadzić spotkanie z rodzicami w szkole?
Rok szkolny 2014/2015
Warunki prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w szkole
Metoda projektu w szkole zawodowej.
Przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych
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