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Ścieżka realizacji projektu – zał. Nr 4 do Regulaminu rekrutacji 

 

Szanowni Państwo 

Partnerstwo dla rozwoju Kompetencji Kluczowych (PKK) w skład którego wchodzą Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli BRAS, 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, Era Ewaluacji oraz Małgorzata Osińska 

Nauczyciel XXI w. gorąco zapraszają do uczestnictwa w projekcie pt. „Moje kompetencje - Twój sukces” finansowanego w ramach Działania 

2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)  : Wysoka jakość systemu oświaty.  

Cel projektu:  

Projekt skierowany jest do 248 osób zatrudnionych lub współpracujących z  instytucjami wspomagania szkół i placówek  które docelowo udzielą 

wsparcia 744 szkołom/przedszkolom/placówkom. 

 

Celem projektu jest poprawa w okresie od 05.2017 do 02.2019 na terenie całej Polski  z naciskiem na woj. dolnośląskie, wielko polskie, lubuskie i 

zachodniopomorskie, funkcjonowania i zwiększ wykorzystania systemu wspomagania 744 szkół i przedszkoli  w zakresie kompetencj i kluczowych 

uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno -przyrodniczych, j. obcych), nauczania eksperymentalnego, 

właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez 

przeszkolenie i doradztwo dla 248 osób pracujących w instytucjach wspomagania szkół. 

 

Okres realizacji:  

od: 2017-05-01 do: 2019-02-28 

Kto może wziąć udział:  

Uczestnikami szkoleń oraz odbiorcami usług doradczych realizowanych w ramach projektu mogą być wyłącznie:  

 pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),  

 pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), 

 pracownicy bibliotek pedagogicznych (BP), 

 doradcy metodyczni, 

 trenerzy (osoby świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, które mają potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z 

ww. wymienionych instytucji systemu wspomagania (BP, PDN, PPP) bądź deklarują nawiązanie takiej współpracy).  
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Uczestnicy szkoleń/trenerzy, aby uczestniczyć w szkoleniu zadeklarują pisemnie z jaką instytucją sytemu wspomagania będą wspó łpracować. 

Placówka systemu wspomagania będzie musiała wyrazić pisemną zgodę na tę współpracę,  

Uczestnicy projektu zostaną poinformowani, że uczestniczący w projekcie nauczyciele i specjaliści,  zatrudnieni lub współpracujący z instytucjami 

wspomagania uczestniczący w szkoleniach, będą zobowiązani do organizowania wspomagania w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno -

prawnej z instytucją systemu wspomagania, 

KORZYŚCI dla osoby uczestniczącej 

 

1.   

Przygotowanie formalne i merytoryczne do roli konsultantki/trenerki/doradcy udzielającej wsparcia placówkom oświatowym 

zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego (Uzyskanie zaświadczenia ukończenia 92 godzin szkoleń wraz z Dyplomem 

TRENERA WSPOMAGANIA PO WER 

 

2.   

Możliwość podjęcia stałej współpracy w roli trenerki/doradcy/konsultantki z instytucjami wspomagania szkół i placówek 

oświatowych. 

 

3.   

Zdobycie lub pogłębienie doświadczenia w prowadzeniu wspomagania dla szkół i placówek oświatowych w kontekście zmian 

zmierzających do rozwijania kompetencji kluczowych uczniów na każdym szczeblu edukacyjnym.  

 

4.   

Możliwość profesjonalnego rozwoju, wymiany doświadczeń, i uzyskania wsparcia w ramach sieci współpracy skupiających 

realizatorów wspomagania. 

 

5.   

Aktualizacja nabytej wiedzy i rozwój własnych praktycznych umiejętności zawodowych, w warunkach realnych zmian 

zachodzących w szkołach i placówkach, związanych z  wdrożeniem w systemie oświaty, reformy strukturalnej i programowej.  
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Odbiorcy pośredni:  

Pośrednimi odbiorami projektu będą następujące instytucje: 

 instytucje wparcia szkół i placówek oświatowych: publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli, publiczne i niep ubliczne 

poradnie, psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne, 

 szkoły i placówki oświatowe, dla których prowadzony będzie minimum 7 miesięczny proces wspomagania: 744 szkoły/placówki  

 

W ramach projektu proponujemy wsparcie szkoleniowe i doradcze dla 248 osób, których zadaniem będzie przygotowanie i przeprowa dzenie 

minimum 7 miesięcznego procesu wspomagania szkół i placówek oświaty.  

Każda osoba uczestnicząca będzie musiała prowadzić wspomaganie w minimum 3 szkołach / placówkach wybranych przez siebie. Zdaniem 

TRENERA WSPOMAGANIA będzie udzielenie szkołom lub placówkom pomocy w diagnozowaniu ich potrzeb, zaplanowaniu procesu zmian oraz 

ocenie skuteczności wprowadzonych działań. 

Uczestnictwo w projekcie podzielone będzie na dwa etapy: 

1. Dla 248 osób połączonych w 13 grup po ok. 20 osób każda grupa  

Dla tej grupy przewidzieliśmy następujące wsparcie: 

A. Szkolenia przygotowujące do realizacji wspomagania szkół/placówek w zakresach kompetencji określonych w PO WER.  

 

Zakres szkoleń: 
- rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, j. obcych), 

- nauczanie poprzez eksperymentowanie, wykorzystanie metody eksperymentu i innych metod aktywnych, 

- kształtowanie właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej),  

- wykorzystywanie metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.  

Kurs e-learningowy będzie realizowany w rozkładzie 4 moduł po 5h. Część elearningowa będzie ściśle powiązana z treściami z zajęć 

stacjonarnych. Moduły w części e-learningowej będą realizowane naprzemiennie ze spotkaniami stacjonarnymi -równolegle 

 

Czas trwania szkoleń: 

- 72h dydaktycznych zajęć stacjonarnych (9 dni x 8 h = 72 h / 3 zjazdy po 3 dni) 
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- 20h dydaktycznych zajęć e-learningowych (3 spotkania po ok 7 h) 

Forma zaliczenia szkoleń: 

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu w celu uzyskania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zobowiązana jest do uczestniczenia w co 

najmniej 85% czasu trwania zajęć i zaliczenia testu wiedzy (otrzymanie min. 80% pkt).  

UWAGA: 

Trenerzy prowadzący szkolenia uczestników, przygotują scenariusze zajęć i materiały które uczestnicy będą mogli w dalszym etapie realizacji 

projektu. 

 

B. Sieci współpracy i samokształcenia 

- powstanie 10 sieci (po ok. 25 osób), w ramach których realizowane będzie wsparcie  

w formie:  

 spotkań grupowych dla uczestników projektu: 6 spotkań po 6 godzin dydaktycznych, 

 działań zdalnych na platformie doskonalenia 

 

C. Indywidualne wsparcie dla każdej osoby uczestniczącej: 20 godzin na osobę przez cały czas realizacji wspomagania szkół 

 

2. Wspomaganie dla 744 szkół/przedszkoli/placówek 

Wszystkie 248 osób uczestniczących w projekcie będzie musiał przeprowadzić proces wspomagania w łącznie 744 szkołach  / przedszkolach / 

placówkach (248 osób x 3 szkoły).  

Uczestnik/czka projektu będzie musiała w pierwszej kolejności uzyskać deklarację współpracy z wybraną przez siebie instytucją wspomagania 

wraz ze jej zgodą a w kolejnym etapie podpisać z nią umowę cywilno -prawną (w przypadku osób nie zatrudnionych w tych instytucjach), która 

będzie miała charakter umowy o współpracy. 

Wspomaganie będzie trwało minimum 7 miesięcy. Osoby uczestniczące w szkoleniach będą zobowiązane zebrać deklaracje uczestnictwa  

w procesie wspomagania od 3 szkół/przedszkoli/placówek i dostarczyć je na etapie rekrutacji do projektu. Z realizacji procesu wspomagania 

uczestnicy złożą odpowiednie sprawozdanie. 
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Rekrutacja 
uczestników 

•ŚCIEŻKA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
•WARUNEK UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

•Umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna z publicznymi lub niepublicznymi instytucjami wsparcia szkół tj.:                                                               
placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. 

Szkolenia 
uczestników 

 

•Szkolenia dla uczestników w celu przygotowania ich do realizacji wspomagania w zakresach kompetencji określonych w PO WER (09-12.2017): 

• 72h dydaktycznych zajęć wyjazdowych (9 dni x 8 h = 72 h / 3 zjazdy x 3 dni) 
• 20h dydaktycznych zajęć e-learningowych rozkładzie 4 moduły po ok 7h. 

 

 

Współpraca 
grupowa 

uczestników                
sieci   

•Sieci współpracy i samokształcenia uczestników: 

•prowadzenie spotkań grupowych przez trenerów: 5 sieci x 6 spotkań x 6h 

•prowadzenie działań na platformie doskonalenia przez trenerów: 5 sieci x 5 h x 12 m-cy 

Konsultacje 
indywidualne 

•Indywidualne spotkania konsultacyjne z uczestnikami ( 20h/os.) 

Realizacja  
procesu 

wspomagania 

 

•Planowanie i realizacja przez osoby uczestniczące w projekcie, procesu wspomagania szkół/placówek,                                                                       
trwającego minimum 7 miesięcy (od stycznia 2018) 

•WARUNEK REALIZACJI: Deklaracja uczestnictwa szkoły/placówki  w projekcie przekazana uczestnikowi/czce. 

•Opracowanie spawozdania z realizacji procesu wspomagania. 
 


