Wsparcie nauczycieli starających się o kolejny stopień awansu zawodowego

Najmniej działa się tym, co się mówi,
więcej tym, co się robi, a najwięcej tym kim się jest.
Seneka
Zawód nauczyciela wiąże się z nieustannym podnoszeniem kwalifikacji, które mają
przyczynić się do jego rozwoju osobistego i poprawy funkcjonowania placówek oświatowych,
a to z kolei ma przełożyć się na lepsze efekty kształcenia i co za tym idzie na dobre
przygotowanie dzieci i młodzieży do egzaminów zewnętrznych. Dlatego też wprowadzony
w roku 2000 roku Ustawą o zmianie Karty Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
i regulowany obecnie rozporządzeniem z roku 2018 z późniejszymi zmianami z roku 2019
awans zawodowy dokładnie określa, jak powinna przebiegać ścieżka ich kariery i co muszą
zrobić, by zdobyć kolejny jego stopień.
Aby wesprzeć tę grupę kadry pedagogicznej powiatu lubańskiego zorganizowany został
w roku szkolnym 2020/2021 cykl szkoleń dotyczących przebiegu stażu na kolejny stopień
awansu, wymaganych dokumentów i umiejętności, sposobu rozwiązywania problemów
wskazanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego
i dyplomowanego oraz egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, jak również procedur
związanych z jego zakończeniem.
Pierwsze z nich „Awans zawodowy krok po kroku” odbyło się we wrześniu 2020 r.
i dotyczyło ogólnie awansu zawodowego nauczycieli oraz procedur związanych
z rozpoczęciem stażu na kolejny stopień.
Drugie „Przykładowe zadania dotyczące rozwiązania wskazanego podczas
egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej problemu związanego z wykonywaną pracą,
z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa” zostało
przeprowadzone w miesiącu kwietniu 2021 r. Podczas tego szkolenia nauczyciele zapoznali się
z kilkoma przykładowymi zadaniami, które każdy z nich otrzymuje podczas rozmowy
kwalifikacyjnej lub egzaminu oraz otrzymali wskazówki do ich prawidłowego rozwiązania.
Na początku maja 2021 r. natomiast przeprowadzone zostały 2 szkolenia dotyczące
obecnie obowiązujących procedur związanych z zakończeniem stażu na stopień
nauczyciela kontraktowego i mianowanego.

Ogółem ze szkoleń i konsultacji online lub telefonicznych skorzystało w roku szkolnym
2020/2021 23 nauczycieli. Wszystkim życzymy sukcesów w staraniu się o kolejny stopień
awansu zawodowego.
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