Załącznik nr 6
Do zarządzenia nr 17/18 Dyrektora KPCEN w Toruniu z dnia 11.09.2018
w sprawie regulaminów kursów kwalifikacyjnych, kursów doskonalących
oraz innych form doskonalenia nauczycieli organizowanych
i prowadzonych w ramach działalności statutowej KPCEN w Toruniu

PROGRAM FORMY DOSKONALĄCEJ
1. Tytuł: Jak polubić szkołę – na przykładzie duńskiego systemu edukacji
2. Dla: przedstawicieli JST, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
nauczycieli - konsultantów, doradców metodycznych, oraz zainteresowanych
nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego
3. Cele:
•
•
•
•
•

zapoznanie z organizacją systemu edukacji w Danii, ze szczególnym
uwzględnieniem kluczowych wartości stanowiących podstawę tego systemu
obserwacja sposobów kształtowania kompetencji osobistych i społecznych oraz
refleksja nad ich wpływem na funkcjonowanie dziecka/ucznia w życiu
dokonanie analizy porównawczej sytuacji dziecka/ucznia, nauczyciela i dyrektora
w przedszkolu/szkole duńskiej i polskiej
nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń
poznanie walorów kulturowych i turystycznych Danii

4. Tematyka:
• wizytowanie Centrum Pedagogicznego, szkół podstawowych, szkoły średniej
i przedszkola
• udział w warsztatach tematycznych
• zwiedzanie Kolding i okolic oraz Kopenhagi
5. Sposoby realizacji programu: spotkania, obserwacje, warsztaty, dyskusje, wykład
6. Zasady rekrutacji uczestników: zgłoszenia indywidualne
7. Narzędzia i formy ewaluacyjne: ankieta ewaluacyjna KPCEN w Toruniu
8. Zalecana literatura przedmiotu: w materiałach dla uczestników
9. Liczba godzin: 35 (19 godz. - wizyty w duńskich placówkach oświatowych, 8 godz. –
warsztaty tematyczne, 8 godz. – poznawanie z przewodnikiem walorów kulturowych i
turystycznych Danii)
10. Organizacja szkolenia: uczestnicy (35) otrzymują zaświadczenie ukończenia formy
doskonalenia

11. Kiedy: od 26 kwietnia do 1 maja 2020 r.
12. Gdzie: Dania Danhostel Kolding vandrerhjem Ørnsborgvej 10 DK-6000 Kolding
+ 45 75509140
13. Kierownik formy: Marzenna Wierzbicka, zespół organizacyjny: Wiesława Kuban,
Danuta Potręć, Marzenna Wierzbicka
14. Informacje o prowadzących:
• Wiesława Kuban, Danuta Potręć, Marzenna Wierzbicka - konsultantki KPCEN
w Toruniu
• Lidia Solarek – kierownik sekcji anglojęzycznej UEF „Wojciechowski” w Łodzi
15. Materiały: w opracowaniu; przekazane zostaną na spotkaniu przedwyjazdowym
w dniu 20 kwietnia 2020 r.
16. Harmonogram:
26. 04. 2020 r.
- niedziela

I. Przejazd z Torunia do Kolding w Danii
1. Zakwaterowanie w hotelu
2. Kolacja
3. Wspólny spacer po okolicy

27. 04. 2020 r.
- poniedziałek
(7 godz.)

I. Wizyta w Centrum Pedagogicznym (Pedagogisk Center )
II. Wspólne i indywidualne odkrywanie Kolding - głównego miasta
środkowowschodniej Jutlandii
III. Warsztaty - Co pomaga dziecku/uczniowi polubić przedszkole/szkołę?
I. Wizyty w szkole podstawowej
II. Wizyta w szkole średniej
III. Zwiedzanie Zamku Koldinghus
IV. Warsztaty – Jaki wpływ ma przedszkole/szkoła na rozwój kompetencji
osobistych i społecznych dziecka/ucznia - 3

28. 04. 2020 r.
- wtorek
12 godz.)

29. 04. 2019 r.
- środa
( 9 godz.)

I. Wizyta w przedszkolu
II. Zwiedzanie z przewodnikiem Trapholt – duńskiego muzem sztuki
współczesne
III. Warsztaty –. Przedszkolak/uczeń, nauczyciel i dyrektor w szkole
polskiej i duńskiej – co łączy a co różni.

30. 04. 2019 r.
- środa
(7 godz.)

I . Przejazd z Kolding do Kopenhagi
II. Wizyta w szkole podstawowej w Kopenhadze
III. Zwiedzanie Kopenhagi z polskojęzycznym przewodnikiem – Ratusz,
pomnik Andersena, zegar świata Jensa Olsena, Pałac Sprawiedliwości,
spacer Stroget – największym deptakiem miasta

IV. Czas do własnej dyspozycji
1. 05. 2020 r.
1. Powrót do Torunia
- piątek
* harmonogram może ulec zmianie z uwagi na trwające ustalenia pomiędzy UEF i zespołem
ds. współpracy międzynarodowej i wyjazdów studyjnych

Program opracował zespół:
Marzenna Wierzbicka, Wiesława Kuban, Danuta Potręć (KPCEN Toruń)
Lida Solarek (UEF w Łodzi),

