ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół”
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFS
i realizowanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
Projekt realizowany przez Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.) oraz
MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. wraz z Krajową Izbą Gospodarczą i Podlaskim Ośrodkiem Doskonalenia
Nauczycieli (AXON) ma na celu działania, których efektem będzie wsparcie kadry kierowniczej placówek
oświatowych w planowaniu i organizowaniu pracy w sposób służący kształtowaniu kompetencji kluczowych
uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy z wykorzystaniem nowego modelu procesowego
wspomagania szkoły/przedszkola/placówki oświatowej.
Projekt skierowany jest do kadry kierowniczej szkół/przedszkoli/placówek oświatowych z
terenu województwa dolnośląskiego tzn. dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów
przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/ przedszkoli/ placówek.
W ramach projektu planuje się:
 udział uczestników w szkoleniu 72 godzinnym (3 zjazdy 3-dniowe) dotyczącym podniesienia
kompetencji/wzmocnienia umiejętności przywódczych kadry kierowniczej szkół/przedszkoli/placówek
oświatowych na terenie województwa dolnośląskiego i będzie obejmowało następujące 4 moduły
tematyczne:
I. Dyrektor jako przywódca edukacyjny (19h)
II. Kompetencje kluczowe w procesie edukacji (24h)
III. Wspomaganie pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych (18h)
IV. Wprowadzanie zmiany (11h)
 objęcie każdego uczestnika, po zakończonym szkoleniu, 24 godzinnym wsparciem doradczym maksymalnie
do stycznia 2020 r. w miejscu jego pracy w celu wsparcia wdrożenia procesu wspomagania w placówce.
Szkolenia i doradztwo są bezpłatne dla uczestników.
Ze wsparcia projektowego wyklucza się kadrę:
• szkół/przedszkoli/placówek oświatowych przewidzianych do likwidacji
• szkół/przedszkoli//placówek oświatowych objętych wsparciem w zakresie wspomagania w ramach projektów
pozakonkursowych ORE oraz projektów konkursowych realizowanych w Działaniu 2.10 PO WER dot.: szkolenia i
doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów,
wsparcia tworzenia szkół ćwiczeń, szkolenia i doradztwa dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry
JTS) pod kątem kształtowania umiejętności kluczowych.
Z jednej szkoły/przedszkola/placówki oświatowej w projekcie może wziąć udział tylko jedna osoba.
Zgłoszenia do udziału w projekcie: http://www.oswiata.slask.pl/aktualnosci
Kolejne lokalizacje i terminy wkrótce, prosimy o sprawdzanie na http://www.oswiata.slask.pl/aktualnosci
oraz
www.wspomaganiedolnyslask.pl

Kontakt: odn@oswiata.slask.pl tel.: tel. 32 204 14 73 w. 22 lub 26 w godz. 8.30 -15.00
Z poważaniem
Piotr Skrzypecki - Prezes Zarządu

