Opis szkolenia
1. Grupa nauczycieli, którym powierzone funkcje kierownicze (dyrektorzy
i wicedyrektorzy szkół i przedszkoli)
Szkolenie dla tych nauczycieli zostanie zorganizowane w jednej 20 osobowej grupie. Przeprowadzi
je koordynator sieci dyrektorów szkół i przedszkoli ( z terenu powiatu giżyckiego i
węgorzewskiego), który wcześniej ukończy odpowiednie szkolenie. Do szkolenia w tej grupie
zostały włączone następujące moduły:
MODUŁ 2 - Organizacja procesu kształcenia i wychowania (7 h),
MODUŁ 3 - Metodyka edukacji zdalnej (5h),
MODUŁ 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5h)
MODUŁ 5 - Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej (4 h),
MODUŁ 11. Zapewnianie bezpieczeń stwa cyfrowego w edukacji zdalnej (2h)
MODUŁ 12 - Prawne aspekty edukacji zdalnej (2 h).
Razem szkolenie będzie trwało 25 godzin lekcyjnych.
W szkoleniu trener wykorzysta przygotowane przez lidera projektu oraz opracowane przez siebie
materiały szkoleniowe uwzględniające kontekst praktyczny, przedmiotowy, dodatkowe narzędzia
edukacji zdalnej, przykłady dobrych praktyk zgodnie z określonymi potrzebami nauczycieli dyrektoró w szkó ł i przedszkoli.
Moduł 2 oraz Moduł 11 + 12 oraz w ramach przyznanego grantu Moduł 13 - Zarządzanie zdalną
szkołą/przedszkolem z poprzedniej wersji dokumentacji konkursowej, zrealizuje w formie kształcenia
stacjonarnego.
Pozostałe moduły (MODUŁ 3, MODUŁ 5, MODUŁ 6), zrealizuje stosując kształcenie zdalne, ró żnicując
platformy edukacyjne. Zasady szkolenia: przygotowanie w formie elektronicznej materiałó w
dydaktycznych, wykorzystanie technik samokształceniowych, stosowanie ró żnorodnych metod
nauczania z wykorzystaniem strategii uznanych za najskuteczniejsze, zasada feedbacku w nauczaniu
oraz wykorzystanie osiągnięć neuropedagogiki.
Podczas kształcenia stacjonarnego (w pierwszym dniu, Moduł 2- 7 h) dyrektorom zostanie
zapewniony obiad, a w ostatnim ( gdy w ramach grantu będzie realizowany Moduł 11+Moduł 12) tzw.
zimny bufet. Ponieważ będzie zachodziła konieczność wykonywania notatek jak ró wnież nagrywania
materiałó w szkoleniowych, wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zestawy biurowe składające się z
teczki, notesu, długopisu z dodatkowym pendrive’em).
Szczegó łowe terminy i godziny szkolenia zostaną uzgodnione przez trenera z dyskusji
zainteresowanymi uczestnikami.
Szkolenie należy zakoń czyć do 30 września 2021 r.
Koszt szkolenia będzie finansowany z otrzymanej dotacji z Programu Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwó j 2014–2020 (Fundusze Europejskie).
Uwaga
Dojazd uczestnikó w do miejsca szkolenia (jeżeli dotyczy) może być pokryty z środkó w własnych
szkoły, przedszkola.

3. Szkolenie nauczycieli szkół i przedszkoli z terenu powiatu giżyckiego
i węgorzewskiego
Szkolenie zostanie zorganizowane w dziesięciu 15 osobowych grupach ( liczebność grupy
może zostać w uzgodnieniu z trenerem zwiększona ). Trenerami zostaną doradcy metodyczni PODN w
Giżycku i pracownicy BP, któ rzy wcześniej ukoń czą odpowiednie szkolenie. Grupy szkoleniowe
zostaną utworzone przez nauczycieli o zbliżonych przedmiotach nauczania (np. nauczyciele języka
polskiego – grupa 1, nauczyciele językó w obcych – grupa 2, matematyki grupa 3, itd. W przypadku
zebrania 15 osobowej grupy nauczycieli bibliotekarzy, szkolenie w tym zespole poprowadzi
pracownik biblioteki pedagogicznej.
Do szkolenia zostały włączone następujące moduły.
• MODUŁ 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej - 5h,
• MODUŁ 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania -7 h,
• MODUŁ 3. Metodyka edukacji zdalnej - 5h,
• MODUŁ 4. Monitorowanie i ocenianie postępó w ucznió w w procesie edukacji zdalnej - 5 h
• MODUŁ 5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej - 4 h,
• MODUŁ 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna - 5 h,
• MODUŁ 8. Zoom - 5h
• MODUŁ 9. Google Meet - 5h,
• MODUŁ 10. Wykorzystywanie multimedialnych zasobó w dydaktycznych -3h,
• MODUŁ 11. Zapewnienie bezpieczeń stwa cyfrowego w edukacji zdalnej -2h.
W ten sposó b skonstruowane szkolenie będzie trwało 46 godzin.
W szkoleniu trenerzy/doradcy metodyczni PODN, będą wykorzystywać materiały dydaktyczne
przygotowane przez lidera projektu oraz opracowania własne z uwzględnieniem specyfiki grupy
i potrzeb nauczycieli.
Moduł 1, Moduł 2 oraz Moduł 3 trenerzy zrealizują w formie kształcenia stacjonarnego (17 godzin, w
ciągu dwó ch dni). Do szkolenia w tej formie zostaną wykorzystane wynajęte sale komputerowe szkó ł
giżyckich i węgorzewskich. Pozostałe moduły zostaną zrealizowane w formie kształcenia zdalnego
przy wykorzystaniu ró żnych platform edukacyjnych. Zostaną zachowane zasady określone do realizacji
tego szkolenia, tj. stosowanie przygotowanych w formie elektronicznej materiałó w dydaktycznych,
wykorzystanie technik samokształceniowych, stosowanie ró żnorodnych metody nauczania
z wykorzystaniem strategii uznanych za najskuteczniejsze, zasada feedbacku w nauczaniu oraz
osiągnięcia neuropedagogiki. Podczas kształcenia stacjonarnego (dwa razy) nauczycielom zostanie
zapewniony obiad. Ponieważ będzie zachodziła konieczność wykonywania notatek jak ró wnież
nagrywania materiałó w szkoleniowych, wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają zestawy biurowe
składające się z teczki, notesu, długopisu z dodatkowym pendrive’em.
Szczegó łowe terminy i godziny szkolenia zostaną uzgodnione przez treneró w z zainteresowanymi.
Szkolenie zostanie uznane za ukoń czone przez uczestnika,
jeżeli:
• będzie uczestniczył we wszystkich zaplanowanych zajęciach a w przypadkach losowych, któ re
uniemożliwiły uczestniczenie w zaplanowanych zajęciach - zrealizuje cele szkolenia poprzez
samokształcenie korzystając z opracowanych materiałó w dydaktycznych a następnie je zaliczy poprzez
zadnie sprawdzianu opracowanego przez trenera oraz
• przeprowadzi w formie zdalnej przygotowaną i skonsultowaną z trenerem a także obserwowaną i
omó wioną przez trenera jedną jednostkę dydaktyczną, stosowaną w szkole w ramach edukacji
formalnej np. lekcję, wykonanie doświadczenia w wirtualnym laboratorium, zajęcia w przedszkolu

związane z ćwiczeniem słuchu fonematycznego, rada pedagogiczna, (jednostka dydaktyczna –
organizacyjna forma nauczania oparta na realizacji określonego zadania dydaktycznego (poznawczego,
kształcącego i wychowawczego) oraz
• opracuje w formie cyfrowej scenariusz przeprowadzonej jednostki dydaktycznej wraz materiałami
dydaktycznymi dotyczącymi prowadzonej jednostki i zaprezentuje go na konsultacjach grupowych.
Szkolenie uznaje za ukoń czone przez uczestnika, zespó ł w składzie – dyrektor Powiatowego Ośrodka
Rozwoju Edukacji, trener grupy i lider projektu. W przypadku ró żnicy zdań decyduje dyrektor.
Szkolenie należy zakoń czyć do 30 września 2021 r.
Koszt szkolenia będzie finansowany z otrzymanej dotacji z Programu Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwó j 2014–2020 (Fundusze Europejskie).
Uwaga
Dojazd uczestnikó w do miejsca szkolenia (jeżeli dotyczy) może być pokryty z środkó w własnych
szkoły, przedszkola.
Konsultacje z nauczycielami
Po ukoń czeniu szkolenia w grupach nauczycielskich, każdy uczestnik szkolenia przeprowadzi
konsultacje z trenerem dotyczące przeprowadzenia w formie zdalnej jednostki dydaktycznej zgodnej
z podstawą programową.
Konsultacja będzie składała się z dyskusji nad opracowanym przez uczestnika szkolenia
scenariuszem, obserwacji zdalnej pracy nauczyciela i ucznió w na prowadzonej przez niego jednostce
dydaktycznej i omó wienia sposobu przeprowadzenia tej jednej jednostki dydaktycznej, w tym
stosowanych metod, uzyskanych efektó w dydaktycznych/wychowawczych.
Po przeprowadzonych konsultacjach indywidualnych, uczestnik szkolenia weźmie udział
w prowadzonej przez trenera konsultacji w formie zdalnej z całą grupą, podczas któ rej zaprezentuje
pozostałym członkom grupy, opracowany scenariusz i materiały dydaktyczne.
Inni uczestnicy z danej grupy, w toku dyskusji wskażą dobre strony demonstrowanego przez
nauczyciela pakietu edukacyjnego i udzielą porad zmierzających do uzyskania jeszcze wyższych
efektó w. Ponadto wyró żnią jednego z członkó w grupy, jako kandydata do opracowania pakietu
edukacyjnego, któ ry będzie jednym z produktó w projektu.
Opracowanie pakietów materiałów dydaktycznych z
Wyró żniony nauczyciel/nauczycielka z każdej grupy nauczycielskiej opracuje OTWARTY
ZASÓ B EDUKACYJNY w postaci dokumentacji przeprowadzonej jednostki dydaktycznej w formie
scenariusza i materiałó w dydaktycznych stosowanych na tym wydarzeniu tj. prezentacji, form audio
(podcasty) i wideo (filmy), testó w/quizyó w zadań otwartych, Q&A (czyli pytania i odpowiedzi na
określony temat) opracowane samodzielnie przez nauczyciela.
Opracowany scenariusz powinien składać się z następujących części.
1. Zadania dla nauczyciela,
2. Cele lekcji/jednostki dydaktycznej
a) Ogó lny cel lekcji/jednostki dydaktycznej
a) wiadomości
b) umiejętności
c) postawy
2. Metoda i forma pracy
3. Środki dydaktyczne
4. Przebieg lekcji/jednostki dydaktycznej
a) Faza przygotowawcza

b) Faza realizacyjna
c) Faza podsumowująca
5. Bibliografia
6. Załączniki
c) Zadanie domowe
7. Czas trwania lekcji/jednostki dydaktycznej
8. Uwagi do scenariusza
Każdy opracowany pakiet dydaktyczny powinien być sprawdzony i rekomendowany do stosowania
przez trenera (doradcę metodycznego), co zostanie przedstawione w punkcie 8 scenariusza. Autor
zezwoli na jego powszechne wykorzystanie na warunkach licencji Creative Commons Uznanie
autorstwa-Użycie niekomercyjne (CC BY-NC). Opracowane w wyniku realizacji projektu pakiety
edukacyjne zostaną przekazane Ośrodkowi Rozwoju Edukacji w Warszawie do ogó lnopolskiego
wykorzystania.
Ocenia się, że opracowanie jednego pakietu edukacyjnego będzie wymagało tygodnia pracy, czyli
odpowiada 18 godzinom zajęć lekcyjnych. Nauczyciel opracowujący ww. opisany pakiet otrzyma
wynagrodzenie odpowiadające tym warunkom tj - 971,04 brutto. Ponadto nauczycielowi zostanie
udzielona pomoc techniczna tj. korekta językowa i profesjonalny wydruk.

Wszystkie działania należy zakoń czyć przed 30 listopada 2021 r.
Uwaga

Miejsca organizacji szkoleń będą dostępne dla osó b niepełnosprawnych, organizacja szkolenia zostanie
dostosowana do zajęć kobiet a posiłki do stosowanej diety.
Kolejność przyjęcia na szkolenie
W pierwszej kolejności przyjmowane są zespoły szkolne lub przedszkolne składające się z dyrektora
bądź wicedyrektora posortowane według % zgłaszających się nauczycieli w stosunku do wszystkich
zatrudnionych nauczycieli w szkole lub przedszkolu (od największej wartości % do najmniejszej). W
przypadku ró wnej wartości % brana jest kolejność zgłoszenia cyfrowego.
W przypadku wolnych miejsc przyjmowane będą zgłoszenia indywidualne nauczycieli według
kolejności zgłaszania się.
Opis szkolenia, na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu opracował - Kazimierz Ambroziak

