Profil nauczyciela skierowanego do pracy dydaktycznej za granicą.
Nauczyciel skierowany do pracy dydaktycznej za granicą jest zaangażowany,
autonomiczny i refleksyjny. Jest profesjonalistą i nauczycielem z pasją.
W praktyce oznacza to, że nauczyciel:
• Zna i wzorowo realizuje wymagania ORPEG względem nauczyciela skierowanego do pracy
za granicą.
• Akceptuje kierunki i specyfikę pracy w danym kraju. Jest twórczy, sprawnie i efektywnie porusza
się w obszarze swoich funkcji.
• Jest ambasadorem polskiej kultury, literatury i edukacji, a poprzez swoje działania
(organizację zajęć dydaktycznych, działań pozaszkolnych) jest promotorem zwłaszcza
najnowszych osiągnięć w tych dziedzinach.
• Interesuje się sprawami szkolnictwa: doskonali się na kursach kwalifikacyjnych, czyta literaturę,
dokumenty, raporty oraz informacje prasowe, jest zorientowany w problematyce,
trendach i kierunkach edukacji w Polsce oraz polskiej edukacji za granicą, rozpowszechnia
najważniejsze informacje.
• Demonstruje profesjonalizm w działaniach edukacyjnych związanych z przedmiotem,
którego naucza.
• Wykorzystuje nowe technologie w procesie dydaktycznym. Posiada umiejętność tworzenia
programów nauczania, jest wzorowo przygotowany do zajęć, które planuje. Sporządza scenariusze
lekcji.
• Systematycznie prowadzi dziennik. Archiwizuje wykorzystywane materiały.
• Potrafi odróżniać i stosować różne podejścia do pracy z uczniami o różnym stopniu
znajomości języka polskiego.
• Reaguje na potrzeby i problemy uczniów oraz nauczycieli miejscowych. Stara się w atrakcyjny
sposób motywować ich do współpracy, nauki i samorozwoju.
• Postawą, zachowaniem i ubiorem dba o wizerunek Polski oraz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
i jego instytucji.
• Odpowiada za pomoce i materiały, których używa, a także w odpowiedzialny sposób
przekazuje je partnerom.
• Potrafi podejmować samodzielne działania i wywiązywać się z nich mimo presji lub innych
przeszkód.
• Potrafi oddzielić sprawy ważne od pilnych, ustalić hierarchię celów oraz przygotować grafik
ich realizacji.
• Poprzez swoje działania stara się integrować środowiska polskie w kraju skierowania,
współpracować z rodzicami, konsulatem, promować Polskę, Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
• Monitoruje swą pracę za pomocą samooceny i informuje Ośrodek o przebiegu pracy dydaktycznej,
prowadzeniu polonijnych przedsięwzięć kulturalnych, patriotyczno- rocznicowych, oświatowych,
okolicznościowych.

