Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego
im. W. Pańki
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Niepubliczne Centrum Doskonalenia Kadr
Oświatowych KISS przy Stowarzyszeniu
Komputer i Sprawy Szkoły KISS w Katowicach

Realizują projekt

„AKADEMIA TRENERÓW WSPOMAGANIA OŚWIATY”
Cel projektu: Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół/przedszkoli
w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych .
Przedmiot projektu: Przygotowanie kompetencji pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni
psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz doradców metodycznych
i trenerów z terenu województwa śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego w zakresie wspomagania szkół/przedszkoli
ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów.
Projekt skierowany jest do pracowników instytucji systemu wspomagania pracy
szkoły tj.:
pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli;
pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych;
pracowników bibliotek pedagogicznych;
nauczycieli będących doradcami metodycznymi;
trenerów (osób świadczących usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty,
mających potwierdzoną współpracę z co najmniej jedną instytucją systemu
wspomagania pracy szkoły lub deklarujących nawiązanie takiej współpracy).

Korzyści dla osób biorących udział w projekcie:
Poszerzenie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności
w zakresach:
Prowadzenia wspomagania w szkole/przedszkolu,
w tym diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola rocznego
planu wspomagania, wdrażaniu nowych umiejętności
w szkole
Prowadzenia międzyszkolnych sieci współpracy
i samokształcenia dla nauczycieli
Wdrażania narzędzi wspierających procesy rozwoju
kluczowych kompetencji uczniów
Wspierania procesu ewaluacji wewnętrznej
i przygotowanie szkoły/przedszkola do ewaluacji
zewnętrznej
Pozyskanie konkretnych narzędzi:
Diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola
Kwestionariuszy ewaluacyjnych,
Platform wymiany wiedzy i doświadczeń,
Scenariuszy i ćwiczeń w zakresie uczenia kluczowych
kompetencji uczniów, do wykorzystania w szkole/
przedszkolu
Scenariuszy i ćwiczeń do pracy z mniejszymi i
większymi grupami dorosłych (elementy andragogiki)

Rozwój osobisty:
Posiadanie kompetencji diagnozowania, prowadzenia
wielokierunkowego wspomagania placówki (łącznie 90 h
szkoleń oraz 36 h doradztwa)
Nawiązanie relacji w grupie szkoleniowej oraz
e-learningowej z trenerami w ramach województwa
Wymiana doświadczeń i wzajemne uczenie się,
Pozyskanie statusu trenera oraz doradcy ds.
wspomagania szkoły
Budowanie sieci specjalistów do realizacji innych
projektów i wdrożeń
Zdobycie doświadczenia w prowadzeniu procesów
wspomagania
na
rzecz
konkretnej
placówki
uczestniczącej w projekcie.

Zapraszamy do udziału w projekcie!
Informacje
i
rekrutacja:
akademia.trenera@okst.pl
strona internetowa www.okst.pl (zakładka: Projekty)
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki
Ul. Moniuszki 7 Katowice
Tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09

