Podstawowe informacje dotyczące projektu:
Nazwa projektu

„Nowy system doskonalenia i wspierania nauczycieli w powiecie węgorzewskim”

Realizator
projektu

Powiat Węgorzewski

Czas realizacji

Od 2 września 2013 r. do 30 czerwca 2015 r.

Biuro projektu

Siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie;
ul. Gen. J. Bema 16 A

Adres poczty
elektronicznej

doskonalenie.wegorzewo@gmail.com
www.poradniawegorzewo.pl

Placówki oświatowe biorące udział w projekcie:
Przedszkola
Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Węgorzewie
Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Węgorzewie
Szkoły podstawowe
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu
Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Budrach
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach
Szkoła Podstawowa w Perłach
Szkoła Podstawowa im. Kurta Obitza w Węgielsztynie
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Bohaterów Września w Radziejach
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Węgorzewie
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie
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Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet III, Działanie 3.5
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Gimnazja
Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu
Gminne Gimnazjum im. PapieŜa Jana Pawła II w Budrach z siedzibą w Więckach
Gimnazjum w Zespole Szkół im. Bohaterów Września w Radziejach
Gimnazjum im. Jerzego Andrzeja Helwinga w Węgorzewie
Szkoły ponadgimnazjalne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Zawodowych im. Generała J. Bema w Węgorzewie
Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Generała J. Bema w Węgorzewie
Liceum Ogólnokształcące im. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie

Personel projektu
Funkcja
Szkolny organizator rozwoju edukacji

Koordynator sieci współpracy i samokształcenia

Koordynator projektu
Asystent koordynatora projektu
Księgowa projektu
Księgowa projektu

Imię i nazwisko
Mariola Aleksandrowicz
Małgorzata Dadura
Aleksandra Rodzewicz
Maria Chludzińska
Rafał Kryłowicz
Ireneusz Szepietowski
Iwona Wróblewska
BoŜena Stępak
Marzena Mokrzecka
Urszula Adamin
BoŜena Szewczuk-Szyłejko

Cel projektu:
Celem realizacji projektu jest pilotaŜ nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i
zewnętrznego wspomagania pracy szkoły. PilotaŜ ten pozwoli na praktyczne sprawdzenie
modelu wypracowanego w ramach projektu systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji
„System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu
szkół”, z wykorzystaniem rezultatów projektu systemowego Ministerstwa Edukacji
Narodowej „Wzmocnienie systemu wspierania rozwoju szkół ze szczególnym
uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego” (oba projekty
realizowane w ramach Poddziałania 3.3.1 PO KL). Podejmowane w ramach pilotaŜu działania
są tematycznie powiązane z tymi obszarami edukacji, które w ostatnich latach zostały objęte
istotnymi zmianami. Dzięki temu pilotaŜ pozwoli nie tylko na weryfikację nowych form
doskonalenia związanych z bezpośrednim wsparciem rozwoju szkoły, lecz takŜe pomoŜe
dyrektorom szkół oraz nauczycielom w jak najlepszym przygotowaniu się do realizacji
polityki edukacyjnej państwa.
„Nowy system doskonalenia i wspierania nauczycieli w powiecie węgorzewskim”
Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet III, Działanie 3.5
Nr projektu w ramach konkursu 1/POKL/3.5/2012
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Do najwaŜniejszych załoŜeń zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli i
wspomagania szkół naleŜą:
a) prowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkoły,
obejmujące działaniami cały proces (od diagnozy potrzeb, poprzez realizację zaplanowanych
form doskonalenia, aŜ po pomoc we wdraŜaniu zmian do szkolnej praktyki i przygotowanie
sprawozdania z podjętych działań);
b) pomoc w wykorzystaniu w praktyce szkolnej wiedzy i umiejętności nabytych przez
nauczycieli w procesie doskonalenia zawodowego;
c) lepsze wykorzystanie potencjału róŜnych placówek systemu oświaty właściwych dla
realizacji działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, informacji pedagogicznej
i doskonalenia nauczycieli do zapewnienia kompleksowego wsparcia szkół;
d) organizowanie współpracy nauczycieli i dyrektorów z róŜnych szkół na terenie powiatu.
Doskonalenie nauczycieli powinno być traktowane jako element wspomagania słuŜący
szkole, polegający na motywowaniu nauczycieli do dalszego kształcenia w miejscu pracy,
indywidualnie lub w grupie innych nauczycieli, dostarczaniu odpowiedniej oferty szkoleń
i ich organizowaniu.
Projekty realizowany jest równolegle z projektem systemowym Ośrodka Rozwoju Edukacji
„System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu
szkół”. W ramach projektu ORE zostały przygotowane:
a) załoŜenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli jako kluczowego elementu
wspomagania rozwoju szkół;
b) roczne oferty doskonalenia;
c) schemat rocznego planu wspomagania;
d) profile kompetencji osób odpowiedzialnych za proces doskonalenia;
e) przykładowe tematy i plany działań lokalnych sieci współpracy i samokształcenia dla
dyrektorów szkół i nauczycieli oraz przykładowe scenariusze spotkań organizowanych
w ramach sieci;
f) szczegółowe programy szkoleń dla powiatowych organizatorów rozwoju edukacji (osób
organizujących działanie w poszczególnych powiatach), szkolnych organizatorów rozwoju
edukacji (osób prowadzących wspomaganie w szkołach), koordynatorów sieci oraz
dyrektorów szkół i przedszkoli.
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