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1.INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLENIU

1.1.Nazwa szkolenia:
„Współczesne rozwiązania edukacyjne na przykładzie macedońskiego systemu oświaty”
22.09 – 01.10.2017 MACEDONIA
1.2.Organizator szkolenia: KMPOiW NSZZ Solidarność w Gdańsku.
1.3.Analiza potrzeb szkoleniowych:
wśród nauczycieli istnieje duże zainteresowanie pozyskiwaniem wiedzy o innych europejskich
systemach edukacyjnych, zwłaszcza funkcjonujących w krajach tzw. młodej UE i poznaniem
sposobów radzenia sobie ze współczesnymi problemami edukacyjnymi oraz systemem wsparci
nauczycieli i uczniów w tym zakresie.
1.4.Cele szkolenia:
Poszerzenie wiedzy nauczycieli niezbędnej do wykonywania bieżących zadań oświatowych
w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, doskonalenie umiejętności rozpoznawania
i rozwiązywania współczesnych problemów edukacyjnych
Nauczyciele polscy poznają macedoński system szkolny ( struktura szkolnictwa, warunki
rozwoju szkolnictwa publicznego -państwowego, rola szkół prywatnych, niepublicznych, system
finansowania zadań oświatowych).
Zaznajomią się z przygotowaniem nauczycieli macedońskich do zawodu przez szkoły wyższe
i ośrodki doskonalenia, potrafią wskazać wynikające z tego problemy edukacyjne.
Poznają sposoby zatrudnienia nauczycieli macedońskich, proces doskonalenia zawodowego,
ochronę prawną i funkcjonowanie nauczycielskich związków zawodowych.
Potrafią nazwać współczesne problemy edukacyjne i wskazać sposoby ich rozwiązania, określić
potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego i wsparcia nauczycieli oraz uczniów szkół
macedońskich.

1.5.Adresaci szkolenia:
szkolenie przeznaczone jest dla 44 nauczycieli zrzeszonych w NSZZ Solidarność, pracujących
w różnego typu szkołach gdańskich.

1.6.Forma realizacji szkolenia:
szkolenie realizowane w formie zagranicznego wyjazdu, zajęcia prowadzone w 15 osobowych
grupach,
spotkania w szkołach, obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli macedońskich,
wymiana doświadczeń.
Na zakończenie szkolenia uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający zakres i tematykę
szkolenia.
1.7.Metody szkoleniowe:
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w zasadniczej części szkolenie będzie miało formę pracy w grupach i warsztatów, odbędzie się
pokaz multimedialny, wykłady oraz panel dyskusyjny.
2. PROGRAM SZKOLENIA
2.1.Treści kształcenia:
W wyniku realizacji szkolenia uczestnik powinien uzyskać wiedzę na temat macedońskiego
systemu edukacyjnego i struktury szkolnictwa, posiąść umiejętność diagnozowania
współczesnych problemów edukacyjnych, np. związanych z przystosowaniem szkół do edukacji
dzieci z rodzin imigranckich, reagowania i rozwiązywania problemów etnicznych, językowych
i kulturowych, poznania nowych metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, poznać dziedzictwo kulturowe Macedończyków.
2.2.Plan szkolenia
(z uwzględnieniem przejazdu na trasie Gdańsk-Ohryd-Skopje-Gdańsk oraz propozycjami
poznania kultury Macedonii w czasie wolnym).
Dzień 1 piątek 22.09.2017
20.00 Wyjazd sprzed budynku Solidarności, Wały Piastowskie 24, nocny przejazd na Słowację
Dzień 2 sobota 23.09.2017
Ok. 10:00 przyjazd do Bratysławy, zwiedzanie miasta z przewodnikiem
18:00 Obiadokolacja i nocleg w tranzycie –Bratysława
Dzień 3 niedziela 24.09.2017
6:00 Śniadanie
Przyjazd do Ohrydu w późnych godzinach wieczornych, zakwaterowanie w hotelu
Dzień 4 poniedziałek 25.09.2017
9:00 Śniadanie
10:00- 14:00 spotkanie w szkole, I część szkoleniowa- macedoński system szkolny, struktura
szkolnictwa, szkoły publiczne, państwowe a szkolnictwo prywatne, obserwacja zajęć otwartych,
dyskusja z nauczycielami macedońskimi o ich problemach edukacyjnych,
14:30-16:30 Zwiedzanie Ohrydu we własnym zakresie
18:00 Obiadokolacja
20:00 Spotkanie integracyjne przy basenie
Dzień 5 wtorek 26.09.2017
9:00 Śniadanie
10:00 -14:00 Spotkanie z macedońskimi nauczycielami – II część szkolenia;
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wspólne rozmowy i dyskusja, m.in. o przygotowaniu do zawodu nauczyciela w Macedonii
i w Polsce, informacje o polskim systemie edukacyjnym- o reformie szkolnictwa ochrona
prawna, działalność nauczycielskich związków zawodowych w obu krajach.
Po południu wypoczynek we własnym zakresie lub fakultet (np. Naum)
19:00 Obiadokolacja
Dzień 6 środa 27.09.2017
9:00 Śniadanie
10:00 14:00 Spotkanie w szkole III część szkolenia: obserwacja zajęć z uczniami, omówienie,
spostrzeżenia, dyskusja na temat pozycji nauczyciela w obu społeczeństwach, o formach
zatrudniania, o awansie zawodowym, doskonaleniu zawodowym, systemie wynagradzania i
motywowania nauczycieli polskich i macedońskich,
15:00-22:00 (fakultet Struga, Kalishta, Vevchani - 32E) + wieczór macedoński-spotkanie
z macedońskimi nauczycielami, w tym obiadokolacja
Dzień 7 czwartek 28.09.2017
9:00 Śniadanie
10:00-14:00 Spotkanie w szkole – IV cz. szkolenia:
panel na temat współczesnych problemów edukacyjnych i sposobów ich rozwiązywania
w Macedonii i w Polsce, problem edukacji dzieci imigrantów, wsparcie nauczycieli i uczniów
w rozwiazywaniu problemów na przykładzie Macedonii i Polski, w planie wypracowanie
wspólnego przesłania macedońsko- polskiego, ewentualnie zaplanowanie dalszej współpracy
nauczycieli obu krajów i rewizyty Macedończyków w Gdańsku.
Pożegnanie z nauczycielami macedońskimi, wręczenie upominków, podziękowania.
Po południu, wypoczynek we własnym zakresie
18:00 Obiadokolacja
Dzień 8 piątek 29.09.2017
7:00 Śniadanie
8:00 Wykwaterowanie
W ostatnim dniu po wykwaterowaniu 11:00-13:00 zwiedzanie Kanionu Matka, a następnie
przejazd do Skopje
14:00-20:00 Zwiedzanie Skopje ( Dom św. Matki Teresy i Muzeum Miasta)
Obiadokolacja we własnym zakresie
20:00 wyjazd do Budapesztu
Dzień 9 sobota 30.09.2017
Ok.10:00 Przyjazd do Budapesztu
10:00- 14:00 Zwiedzanie Budapesztu z przewodnikiem
15:00 Zakwaterowanie, czas wolny
18:00 Obiadokolacja
Dzień 10 niedziela 01.10.2017
8:00 Śniadanie
9:00 Wykwaterowanie
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Ok. 20:00 Postój na posiłek w Polsce we własnym zakresie
Przyjazd do Gdańska w godzinach nocnych.

2.3.Wyposażenie technodydaktyczne;
-sala wykładowa w odwiedzanych szkołach
-komputer z projektorem multimedialnym
-flipchart, flamastry
-prezentacja w PowerPoint z zakresu merytorycznego szkolenia
-ankieta ewaluacyjna.
2.4.Materiały pomocnicze dla uczestników:
Indywidualnie dla każdego uczestnika przygotowane materiały szkoleniowe; papier, kserokopie
prezentacji szkoleniowych, długopis.
2.5.Literatura dla uczestników:
-Materiały szkoleniowe,
-„Człowiek, szkoła, wspólnota, edukacja w Macedonii”- materiały pokonferencyjne pod redakcją
Marii Mendel, wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2000 r.

Opracowała
Hanna Minkiewicz
Z-ca przewodniczącej KMPOi W
NSZZ Solidarność w Gdańsku
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