
 

 

Komunikat                        
 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku realizuje działanie grantowe 

pod nazwą „Edukacja zdalna bez tajemnic w powiatach giżyckim i węgorzewskim” 

w ramach ogólnopolskiego projektu nr POWER.02.10.00-IP.02-00-008/20 pn. 

„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji 

zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształceniu 

na odległość”.  

Koordynatorem projektu na terenie Polski jest Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz 

Centrum Informatyczne Edukacji w Warszawie – instytucje Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Działanie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku jest fragmentem 

obszernego działania Ministerstwa dotyczącego przygotowania szkół i przedszkoli 

do realizacji kształcenia zdalnego.  

Analogiczne granty realizują 42 organizacje na terenie całego kraju, 

a w województwie warmińsko-mazurskim Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie 

i Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.  

Cele projektu 

Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną 
edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli 
i bibliotek pedagogicznych.  
Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia 
COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku 
ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli. 
 
Cele szczegółowe: 

 wsparcie kadr PBN i BP w zakresie przygotowania nauczycieli i dyrektorów 
szkół i przedszkoli do prowadzenia edukacji zdalnej, 

 wsparcie nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji 
w formie zdalnej z dziećmi/uczniami,  

 wsparcie dyrektorów w zakresie organizacji pracy szkoły/przedszkola w formie 
zdalnej,   

 przygotowanie kadr systemu oświaty do pracy w systemie zdalnym 
z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. 

 



 

W ramach grantu Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku realizuje 
następujące typy działań:  

1. Doposażenie placówek w sprzęt niezbędny do prowadzenie zdalnego 
nauczania. W ramach tego działania, w lipcu 2021 zostało zakupionych 5 
komputerów -laptopów oraz urządzenie wielofunkcyjne – drukarka z funkcją 
kserowania i skanowania za kwotę ok. 13 tys. zł) 

 
2. Szkolenia i doradztwo dla kadry Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli i Biblioteki Pedagogicznej. Do szkolenia przystąpiło 17 osób, 
do 20 października 2021, 53 godzinne szkolenie ukończyło 15 osób. 
 

3. Szkolenia i doradztwo dla nauczycieli i dyrektorów. Po przeprowadzonej 
rekrutacji, zostało zorganizowane szkolenie 177 osób w 12 grupach.  
 
Tabela: Organizacja szkoleń w ramach grantu 

Lp. Grupa Nazwisko i imię trenera 
Liczba osób  
w grupie 

1 Szkoła Podstawowa w Perłach Mokrzecka Marzena 16 

2 Szkoła Podstawowa nr 3 w Giżycku Ładna Ewa 15 

3 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Węgorzewie grupa 1 

Wierzchowski Tomasz 17 

4 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Węgorzewie grupa 2 

Wierzchowska Marzena 17 

5 
Szkoła Podstawowa w Wilkasach- 
grupa 1 

Rosa Iwona/ Marta Koplin 14 

6 
Szkoła Podstawowa w Wilkasach- 
grupa 2 

Rosa Iwona/ Marta Koplin 14 

7 
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Giżycku 
i inni 

Kochanowska Iwona 15 

8 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Giżycku Kamińska Ewa 15 

9 Nauczyciele Przedszkola Nr 1 i inni Imporowicz Grażyna 12 

10 Grupa dyrektorów szkół i przedszkoli Ambroziak Kazimierz 11 

11 Językowa grupa międzyszkolna 
Organek Edyta, Lasota 
Małgorzata 

15 

12 Przedszkola z Węgorzewa Borejko Małgorzata 16 

  Razem   177 

 
Wykaz modułów tworzących kurs dla nauczycieli 
 

MODUŁ 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej  

MODUŁ 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania  



 

Moduł 3. Metodyka edukacji zdalnej  

MODUŁ 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej  

MODUŁ 5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej 

MODUŁ 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna 

MODUŁ 7. Zoom  

MODUŁ 8. Microsoft Teams 

MODUŁ 9. Google Meet 

MODUŁ 10. Multimedialne zasoby edukacyjne 

MODUŁ 11. Zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej  

MODUŁ 12. Prawne aspekty edukacji zdalnej  

  
W ramach zorganizowanego szkolenia nauczyciele uczą się w formie 

stacjonarnej i zdalnej oraz zaliczają 10 modułów, spośród 12 udostępnionych na 
Zintegrowanej Platformie Edukacyjne  przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w 
Warszawie. Grupa dyrektorska pracuje nad 6 modułami. Nauczyciele po 
skończonych szkoleniach, opracują jedną lekcję zdalną konsultowaną z trenerem. Po 
jej przeprowadzeniu nauczyciel wraz z trenerem opracowują metody jej 
doskonalenia, a następnie w grupie szkoleniowej wymieniają się doświadczeniami. 

 
4. Opracowanie pakietów materiałów dydaktycznych zawierających m.in. 

scenariusze zajęć/lekcji zdalnych, materiały dydaktyczne stosowanych na 
tym wydarzeniu tj. prezentacje, formy audio (podcasty) i wideo (filmy), 
testy/quizy, zadania otwarte, Q&A (czyli pytania i odpowiedzi na określony 
temat). Autorami tych materiałów zostaną doradcy metodyczni i nauczyciele 
biorący udział w szkoleniach. Przyjęte przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 
w Warszawie pakiety zostaną opublikowane na Zintegrowanej Platformie 
Edukacyjnej i będą służyć innym nauczycielom w Polsce. Powiatowy Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku zadeklarował wykonanie 10 takich 
otwartych zasobów edukacyjnych.  

 
Działania wykonywane przez Ośrodek w Giżycku, są finansowane z otrzymanego 
grantu. Środki przyznane na realizację wszystkich działań to 177 398,22 zł. 
 
Przyznane środki pochodzą z 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

Oś priorytetowa II 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty 

 
 

 


