Nauczyciel jest skazany na wieczne samodoskonalenie.
John C. Dana

Działania doradców PCE w Lubaniu
wspierające nauczycieli odbywających staże w ramach awansu zawodowego
Doskonalenie zawodowe nauczycieli jest procesem trwającym przez całe życie, który
rozpoczyna się wraz z początkiem kształcenia, a kończy wraz z emeryturą. Na ogół ten proces dzieli
się na konkretne etapy. Pierwszy etap polega na przygotowaniu nauczycieli podczas kształcenia, w
trakcie którego osoby chcące zostać nauczycielami opanowują podstawową wiedzę i umiejętności.
Drugi etap obejmuje pierwsze niezależne kroki w roli nauczyciela, pierwsze lata konfrontacji z
rzeczywistością pracy w szkole w charakterze nauczyciela. Etap ten nazywa się na ogół integracją
zawodową. Trzeci etap jest etapem doskonalenia zawodowego nauczycieli, którzy sprostali
początkowym wyzwaniom, jakie ten zawód przed nimi stawiał.
W roku szkolnym 2019/2020 w PCE w Lubaniu realizowany jest program wspierania
nauczycieli rozpoczynających pracę opracowany i koordynowany przez Monikę Połetek- doradcę
metodycznego ds. szkolenia zawodowego. Celem głównym programu jest udzielanie wsparcia w
następujących aspektach: zawodowym, społecznym i osobistym. W okresie od października 2019 do
maja 2020 odbyły się następujące szkolenia dla nauczycieli odbywających staż w ramach awansu
zawodowego: Awans zawodowy nauczyciela (2 spotkania), Krok po kroku- jak przeprowadzić lekcję
z uczniem?, Aktywizujące metody nauczania, Techniki coachingowe w pracy nauczyciela, Jak
radzić sobie ze stresem i uczuciem niepokoju?, Neurodydaktyka czyli nauczanie przyjazne uczniowi,
Rola i zadania nauczyciela wspomagającego. Wszystkie szkolenia prowadzone były przez doradcę.
Ponadto każdy z uczestników sieci otrzymał materiały szkoleniowe oraz opracowany przez doradcę
metodycznego Pakiet startowy dla nauczycieli rozpoczynających pracę, zawierający zbiór
podstawowych przepisów prawnych „w pigułce”, wzory dokumentów, polecaną literaturę oraz
przydatne linki.
Okres od kwietnia do końca maja to czas wytężonej pracy nad sprawozdaniami z realizacji planu
rozwoju zawodowego. W tym właśnie okresie odbyło się najwięcej konsultacji indywidualnych z
doradcami metodycznymi. Dotyczyły one przede wszystkim sprawdzenia poprawności
przygotowanych sprawozdań i kompletności dokumentacji oraz przygotowania do postępowania
kwalifikacyjnego.
W celu przybliżenia obowiązujących procedur, dla ubiegających się o wyższy stopień awansu
zawodowego nauczycieli, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, dodatkowo
zorganizowane zostały trzy spotkania, odpowiednio: dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i
mianowanych. Spotkania zorganizowała i przeprowadziła Aleksandra Karst- doradca metodyczny ds.
języków obcych w PCE w Lubaniu oraz wieloletni czynny ekspert ds. awansu zawodowego z listy
MEN. Omówione zostały również warunki, które muszą być spełnione, aby pozytywnie zakończyć
staż. Zainteresowani zapoznali się z przykładowymi zadaniami problemowymi, do których muszą
przedstawić propozycje rozwiązania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego, z
umiejętności wykorzystania TIK w swojej pracy zawodowej oraz pytań z zakresu prawa oświatowego.
Zapraszamy do korzystania z konsultacji z doradcami i życzymy powodzenia wszystkim
nauczycielom podejmującym zmagania związane z uzyskaniem wyższego stopnia awansu
zawodowego 

