Informacja o projekcie 3.5 POKL „DOSKONALENIE NAUCZYCIELI DROGĄ DO SUKCESU UCZNIA”
Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Mikołowie wraz z Centrum Przedsiębiorczości CP
Sp. z o.o. w Woli w okresie od 1 lipca 2014r. do 30 czerwca 2015r. wspólnie realizują projekt
pn. ,,Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia”. Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie
3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości systemu doskonalenia nauczycieli zgodnie
z potrzebami szkół/przedszkoli w powiecie mikołowskim do 30.06.2015r.
Uczestnictwo danej placówki w projekcie przyczyni się do:
 podniesienia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności nauczycieli, kadry kierowniczej
poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach i konsultacjach dedykowanych konkretnym
potrzebom występującym w placówce,
 poprawy spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami placówek dzięki
zastosowaniu Rocznych Planów Wspomagania oraz wsparciu eksperta zewnętrznego tj.
Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji,
 wzrostu jakości pracy placówki, co przełoży się na uczniów i rodziców, dając szansę
optymalnego rozwoju i lepszego zaspokajania potrzeb edukacyjnych i wychowawczych,
 poprawy jakości współpracy wśród dyrektorów i nauczycieli placówek edukacyjnych
działających w powiecie mikołowskim dzięki wsparciu w ramach czterech sieci
tematycznych współpracy i samokształcenia.
W ramach projektu złożono zrealizować trzy podstawowe zadania:
1. Przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w 15 placówkach edukacyjnych w pow.
Mikołowskim.
W ramach jednego pełnego cyklu wspomagania (RPW) w każdej placówce planuje się
realizację następujących działań:
- diagnoza potrzeb danej placówki, dobór najlepszej oferty doskonalenia, opracowanie
RPW,w tym: ustalenie harmonogramu realizacji, opisanie celów, wskazanie działań
i zaangażowania osób, odpowiedzialny za realizację SORE;
- przeprowadzenie zajęć doskonalących dla n-li i dyr. przez ekspertów zewnętrznych;
- wykorzystanie nabytej wiedzy z przeprowadzonych zajęć doskonalących
w szkolnej praktyce. Organizowanie konsultacji indywidualnych i grupowych, realizacja
przez SORE wg posiadanych kwalifikacji i/lub wybór ekspertów zewnętrznych;
- przygotowanie sprawozdania z realizacji RPW przez SORE, wydanie rekomendacji.
2. Poprawa
wsparcia,
współpracy
i
wymiany
doświadczeń
pomiędzy
nauczycielami/dyrektorami w powiecie poprzez utworzenie sieci współpracy
i samokształcenia
W ramach zadania zostaną utworzone 4 sieci współpracy i samokształcenia:
1) Sieć dyrektorów, temat: „Poza pedagogiczne obowiązki dyrektorów”
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2) Sieć wychowawców, temat: „Praca wychowawcza w szkole”
3) Sieć n-li szkół podstawowych i gimnazjalnych, temat: „Praca z uczniem trudnym i ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
4) Sieć n-li wychowania wczesnoszkolnego, temat: „Praca z uczniem młodszym – jak
skutecznie i efektywnie pracować w grupie 6 i 7 latków”
Każda sieć będzie liczyć ok. 15-20 uczestników. Spotkania będą się odbywać cyklicznie
4 razy w roku szkolnym. Poza spotkaniami członkowie sieci będą korzystać z platformy
internetowej udostępnionej przez ORE. Za utworzenie i prowadzenie sieci, będzie
odpowiadał koordynator sieci.
3. Opracowanie i monitoring realizacji Powiatowego Programu Wspomagania Placówek
Edukacyjnych (PPWP)
Opracowanie przez zewnętrznego wykonawcę Powiatowy Program Wspomagania
Placówek Edukacyjnych (PPWPE) na podstawie danych z realizacji Rocznych Planów
Wspomagani, wypracowanych ofert doskonalących w szkołach powiatu oraz
utworzonych sieci współpracy. Dokument będzie stanowił wytyczne dla dalszej
działalności wspomagania placówek w pow. (wzory dok., procedury działania. PPWP
zostanie opublikowany i rozprowadzony wśród jednostek edukacyjnych powiatu
w ostatnim kwartale realizacji projektu.
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