Serdecznie zapraszamy,
Dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych
oraz kierowników świetlic szkolnych
do udziału w BEZPŁATNYCH szkoleniach z zakresu:




przywództwa edukacyjnego,
modeli kształcenia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów, wdrażania wspomagania pracy szkoły w zakresie kompetencji
kluczowych (wdrażanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 czerwca 2015 r.),
przygotowania do procesu wspomagania.

Szkolenia dla Uczestników/Uczestniczek będą prowadzone w formie:
 Stacjonarnej - 72 godziny szkoleń, w ramach trzech 3 dniowych zjazdów szkoleniowych.
Szkolenia są prowadzone w różnych formach, np. warsztatowych, zabawowych, world caffe, które aktywizują oraz zmuszają
do myślenia, co pokazuje Uczestnikom/Uczestniczkom jak doskonalić swoich nauczycieli aby byli jeszcze lepsi w kompetencjach
kluczowych, oraz jak przedkładać te umiejętności w pracy z uczniami. Zajęcia te dają możliwość dzielenia się dobrymi praktykami
z pozostałymi Uczestnikami/Uczestniczkami. Uczestnicy/Uczestniczki zyskują doświadczenie oraz podnoszą własne kompetencje,
które upoważniają do tego, żeby w sposób właściwy zarządzać
Ramowy program zjazdów szkoleniowych:
szkołą/placówką. Szkolenia realizowane są po za miejscem pracy,
co powoduje, że Uczestnicy/Uczestniczki mogą oderwać
Moduł I - Dyrektor jako przywódca edukacyjny
się od codziennych obowiązków i w pełni skupić się na
Moduł II - Kompetencje kluczowe w procesie edukacji
przyswajaniu wiedzy oraz nabywaniu umiejętności, które zapewnia
Moduł III - Wspomaganie pracy szkoły w zakresie
program.
kształtowania kompetencji kluczowych
Moduł IV - Wprowadzanie zmiany
 Doradztwa indywidualnego - 24 godziny.
Nasi
doradcy
w
sposób
indywidualny
spotykają
się
z
Państwem,
w Państwa miejscu pracy, nie kolidując z Państwa bieżącymi obowiązkami. Jego istotna rola pozwala Uczestnikowi/Uczestniczce
na stworzenie znacznie lepszych skuteczniejszych form doskonalenia nauczycieli oraz pomaga w całym procesie wdrażania
wspomagania w danym przedszkolu/szkole/placówce.
 Sieci współpracy i samokształcenia.
Dzięki sieci Uczestnicy/Uczestniczki będą mieli możliwości wymiany doświadczeń między sobą oraz korzystania ze stałego
wsparcia.

Organizator zaznacza, że z jednej szkoły, w Projekcie udział może wziąć, tylko jedna osoba.

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji o projekcie i realizowanych w najbliższym czasie szkoleniach
osobom zainteresowanym, w Państwa placówce.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej
projektu:
www.wspomaganieopole.pl
Serdecznie zachęcamy do udziału w tym przedsięwzięciu, w razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
W załączeniu przesyłam krótki opis poszczególnych modułów szkoleniowych oraz opinie Uczestników/Uczestniczek zrealizowanych
już projektów wraz z fotorelacją z zajęć stacjonarnych.
*Prosimy o wysyłanie zgłoszeń rekrutacja trwa liczba miejsc ograniczona !!!
Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa opolskiego”
realizowanego w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

