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Informacje nt. projektu szkoleniowego Trener wspomagania 

 

Partnerski projekt „Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania 
szkołyz województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, 
wielkopolskiego, zachodniopomorskiego”Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty. Umowa o dofinasowanie nr 
POWR.02.10.00-00-7016/17-01  
Realizatorzy projektu: 
Partner Wiodący Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej działający przez Kujawsko-Pomorskie Biuro 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Bydgoszcz 
Partner Gmina Miasto Włocławekdziałający przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we 
Włocławku.  
Dofinansowanie projektu z UE: 1 648 068,00 PLN 
Oferowany cykl szkoleniowo-doradczy stanowi wdrożenie na szeroką skalę opracowanego i sprawdzonego 

przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach pilotażu, scenariusza działań. 
 

 
Cel projektu 

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników/współpracowników systemu 
wspomagania pracy szkoły/przedszkola,w tym trenerów, edukatorów i osób deklarujących 
zainteresowanie problematyką wspomagania placówek oświatowych z województw: kujawsko-
pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, 
zachodniopomorskiego, w zakresie wspomagania szkół/przedszkoliukierunkowanego na rozwijanie 
kompetencji kluczowych uczniów. 

 
Oferowany cykl szkoleniowy to szansa na: 

 

1. zdobycie wiedzy na temat: 
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o etapów procesowego wspomagania, roli i zadań trenera/specjalisty ds. wspomagania/ 
pracy szkoły/przedszkola,szkolonego organizatora rozwoju edukacji (SORE), praktycznych 
wskazówek np. gdzie szukać danych dotyczących pracy szkoły oraz jak je analizować, aby 
wnioski służyły działaniom rozwojowym,  

o procesu wprowadzania zmiany i towarzyszących temu procesowi postawach, zasad 
uczenia (się) dorosłych, motywacja, praca zespołowa,  

2. dalszy rozwój umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych, metodycznych i realizacyjnych 
dla opracowania i wdrażania kompleksowego wspomagania szkół/przedszkoli.  

3. zgłębienie wybranego obszaru kompetencji kluczowych, dzięki czemu przyszły trener/specjalista 
(trenerka/specjalistka) ds. wspomagania pracy szkoły/przedszkola w pełni poznał tematykę, 
wyzwania z nim związane, metody rozwoju kompetencji, przykłady dobrej praktyki, 

4. odbycie 7-mcznego pilotażowego wdrożenia planu wspomagania pracy szkoły/przedszkola pod 
okiem doradcy oraz ekspertów merytorycznych, wsparcie doradcze wynosi aż 36h 

5. dalsze pogłębianie wiedzy podczas 14 dobrowolnych spotkań informacyjno-szkoleniowych 
towarzyszących pilotażowemu wdrażaniu planu wspomagania (spotkanie z uczestnikami 
i ekspertami), 

6. współpracę z pozostałymi uczestnikami projektu w ramach platformy doskonalenia w sieci, 
7. naukę w systemie spotkań stacjonarnych i e-learning dostępny dla uczestnika również na etapie 

wdrażania planu wspomagania.  
 

Ukończenie cyklu szkoleniowego zapewni: 
 

1. Przygotowanie merytoryczne do roli trenera/specjalisty (trenerka/specjalistka) udzielającej 
wsparcia placówkom oświatowym zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego 
(zaświadczenie o ukończeniu 92 godzin szkoleń Dyplom TRENERA WSPOMAGANIA PO WER), 

2. nabycie lub pogłębienie doświadczenia w prowadzeniu wspomagania dla szkół i placówek 
oświatowych w kontekście zmian zmierzających do rozwijania kompetencji kluczowych uczniów 
na każdym szczeblu edukacyjnym, 

3. profesjonalny rozwój i wymianę doświadczeń, 
Dodatkowo uczestnik zyskuje możliwość podjęcia stałej współpracy w roli 
trenerki/doradcy/konsultantki z instytucjami wspomagania szkół i placówek oświatowych.  

 
Wspomagane obszary kompetencyjne: 

1. kompetencje cyfrowe (TIK) 
2. kompetencje matematyczno - przyrodnicze 
3. umiejętności porozumiewania się w językach obcych 
4. postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa 
5. umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie 
6. wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji kluczowych. 

 
Uczestnikami projektu mogą być: 
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a) pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN); 
b) pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych (PPP); 
c) pracownicy bibliotek pedagogicznych (BP); 
d) nauczyciele będących doradcami metodycznymi; 
e) indywidualni specjaliści i trenerzy rozumiani jako osoby świadczące usługi szkoleniowe 

i doradcze w obszarze oświaty, które mają potwierdzona współpracę z co najmniej jedną z 
ww. instytucji systemu wspomagania bądź deklarują nawiązanie takiej współpracy. 

 
Szkolenia trwać będą 5 tyg., formuła zjazdów co drugi tydzień, przeplatana kursem  
e-learningowym.  Ostania grupa szkoleniowa zawiązana zostanie we wrześniu 2019 roku. Procesowe 
wspomagania w wybranej szkole lub przedszkolu realizowane będzie od listopada 2019 do maja 2020 
roku.
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