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Projekt:

„Szkoła trenerów procesu wspomagania”
CELEM PROJEKTU jest przygotowanie pracowników systemu oświaty (PPP,PDN,BP), doradców metodycznych,
indywidualnych specjalistów oraz trenerów, do realizacji procesowego wspomagania szkół w obszarach związanych
z kształceniem kompetencji kluczowych uczniów poprzez zapewnienie im wsparcia szkoleniowo-doradczego.
Cel zostanie osiągnięty dzięki przeprowadzeniu procesu wspomagania w jednej wybranej przez siebie placówce
oświatowej przez uczestnika projektu, którzy wcześniej weźmie udział w szkoleniach stacjonarnych i e-learningowych,
w obszarach związanych z rozwojem kluczowych kompetencji uczniów:
•
•
•
•
•

cyfrowych (TIK),
matematyczno-przyrodniczych,
porozumiewania się w językach obcych,
postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej,
umiejętności uczenia się – poprzez nauczanie eksperymentalne i doświadczanie.

Dla osiągnięcia powyższych celów szkolenia prowadzone będą w formie warsztatów przez kompetentnych,
praktycznych i doświadczonych trenerów w niedużych, maksymalnie 16-osobowych grupach.
Kto może wziąć udział?
Pracownicy publicznych i niepublicznych:
•
•
•
•
•

Poradni psychologiczno-pedagogicznych
Placówek Doskonalenia Nauczycieli
Bibliotek pedagogicznych
Doradcy metodyczni
Indywidualni specjaliści i trenerzy świadczący usługi w obszarze oświaty, bądź deklarujący
nawiązanie takiej współpracy

SZKOLENIA SĄ BEZPŁATNE DLA UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK!

W ramach realizacji projektu każdy uczestnik przystąpi do 9-dniowego (3 zjazdy po 3 dni), 70-godzinnego cyklu
szkoleniowego oraz 20 godzin e-learningu. Dzięki ich realizacji pracownicy placówek oświatowych podniosą swoją
wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/przedszkola w zakresie
kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji, w konsekwencji miejsca ich pracy zostaną objęte
profesjonalnym i kompleksowym procesem wspomagania.

Szkolenia stacjonarne w wybranych miejscach oraz terminach:
•
•
•
•
•
•
•

Łódź: 1-3.02; 1-3.03; 22-24.03
Katowice: 1-3.02; 1-3.03; 22-24.03
Piotrków Trybunalski: 8-10.02; 8-10.03; 29-31.03
Żywiec: 8-10.02; 8-10.03; 29-31.03
Busko-Zdrój: 15-17.02; 15-17.03; 5-7.04
Kraków: 1-3.02; 15-17.02; 1-3.03
Kielce: 1-3.02; 15-17.02; 1-3.03

W przypadku zebrania grupy (minimum 10 osób - maksymalnie 16) przez Państwa, takie szkolenia
mogą odbyć się w wybranej przez Państwa lokalizacji oraz terminie.

Więcej informacji:
Laura Słomiany: tel. +48 506 816 408
e-mail: laura.slomiany@processteam.pl

