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Szanowni Państwo,  
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza do udziału 
w bezpłatnym szkoleniu „Ekspert Wspomagania”. 

Szkolenie realizowane będzie w projekcie partnerskim „Moje kompetencje - Twój sukces”, 
finansowanym w ramach Działania 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.  Szkolenia 
przygotowują ekspertów wspomagania do pracy ze szkołami, przedszkolami i innymi 
placówkami w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.  

Uczestnikami szkoleń mogą być: 

 pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN), 

 pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych 
(PPP), 

 pracownicy bibliotek pedagogicznych (BP), 

 doradcy metodyczni, 

 trenerzy (osoby świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, które 
mają potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. wymienionych instytucji 
systemu wspomagania (BP, PDN, PPP) bądź deklarują nawiązanie takiej współpracy). 

Zapewniamy profesjonalny rozwój w zakresie wspomagania w oświacie podczas: 
 72 godzin szkolenia stacjonarnego (3 zjazdy po 3 dni w terminie IX – XII 2017), 
 20 godzinami e-learningu w terminie od października  do grudnia 2017, 
 Wsparcia trenera w realizacji wspomagania w trzech wybranych przez siebie szkołach  

  (I 2018 – II 2019), 
 Wymiany doświadczeń z innymi ekspertami podczas 6 spotkań Sieci Współpracy  

  (I 2018 – II 2019). 
Osobom zainteresowanym udzielone zostaną dodatkowe informacje: 
Kontakt: szkolenia@eraewaluacji.pl lub telefon 785 788 384 w godzinach 9.00 – 17.00. 
Na szkolenie można się zapisać poprzez formularz internetowy dostępny pod adresem: 
www.goo.gl/forms/j26IG8eb8AwdjGZQ2 

Rekrutacja trwa do 15 września 2017 r. 
Osoby, które zapiszą się jako pierwsze, będą mogły wybrać  dogodne terminy szkoleń. 

http://www.goo.gl/forms/j26IG8eb8AwdjGZQ2
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Warunki, których spełnienie jest konieczne do zakwalifikowania się do uczestnictwa 
w Projekcie: 

 Zatrudnienie w publicznej lub niepublicznej placówce wspomagania szkół/placówek: 
placówka doskonalenia nauczycieli, biblioteka pedagogiczna, poradnia pedagogiczno-
psychologiczna lub deklaracja współpracy z wymienionymi placówkami podpisana 
przez wybraną przez osobę uczestniczącą placówkę wspomagania. 

 Każdy uczestnik szkolenia zadeklaruje wywiązanie się z wykonania zadania 

polegającego na przeprowadzeniu procesu wspomagania, trwającego minimum 7 

miesięcy, w wybranych przez siebie minimum 3 szkołach/placówkach w okresie miedzy 

1 stycznia 2018  a 31 stycznia 2019  (Projekt nie przewiduje finansowania organizacji 

procesu wspomagania w szkołach objętych wsparciem). 

 Deklaracja dotycząca minimum 85% obecności na spotkaniach stacjonarnych, zaliczenie 
wszystkich modułów e-learningowych (wykonanie zadań z każdego modułu) oraz udział 
w pozostałych formach wsparcia tj. doradztwie, spotkaniach w ramach sieci 
współpracy. 

 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół ! 

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ SZKOŁY 

Jednym z głównych założeń projektu jest objęcie wsparciem szkół/placówek oraz 
przeprowadzenie w nich minimum 7-miesięcznego procesu wspomagania w okresie od 1 
stycznia 2018 r. a 31 stycznia 2019 r. 

Zachęcamy do wzięcia udziału w Projekcie i zgłoszenia Państwa Szkoły do objęcia procesem 
wspomagania. 

Szczegółowych informacji udziela p. Justyna Ziomek, kontakt: 63 245 75 20 wew.220, 
jziomek@cdnkonin.pl 

 Zapraszamy do wzięcia udziału w Projekcie 

 
Jarosław Jankowski 

Dyrektor 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w  

Koninie 

 


