POWIERZANIE ZADAŃ
Dla trenera regionalnego
w ramach projektu „Lekcja:Enter – to lekcja przyszłości”

1.

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku zwany dalej „NODN” lub „Grantobiorca” realizuje
projekt grantowy pn. „Lekcja:Enter – lekcją przyszłości” na podstawie umowy o powierzenie grantu
nr G/POPC/2021/3/25 z dnia 30.03.2021 r. podpisanej z Fundacją Orange - Operatorem konkursu grantowego
w ramach projektu Lekcja:Enter.

2.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 824 nauczycieli z terenu województwa śląskiego
w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów i ich modyfikacji oraz tworzenia własnych, a także podniesienie
kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania w szczególności
z metod wykorzystujących TIK.

3.

Zasięg terytorialny Projektu – województwo śląskie.

4.

Okres realizacji projektu: od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2022 r.

5.

Zadania Trenera regionalnego:



przeprowadzenie szkoleń trenerów lokalnych (wyłonionych przez Grantobiorcę) według wytycznych
i scenariusza szkolenia trenerów lokalnych, uszczegółowionych przez Trenerów regionalnych w zależności
od specyficznych potrzeb danej grupy szkoleniowej;
prowadzenie mentoringu (konsultacje/doradztwo) dla Trenerów lokalnych w trakcie realizowania przez nich szkoleń
nauczycieli;
udział w 3 - dniowym szkoleniu trenerów regionalnych, jako warunek niezbędny do prowadzenia szkoleń
w Projekcie grantowym;
osoba, która nie weźmie udziału w szkoleniu trenerskim, nie może szkolić nauczycieli;
osoba, która nie weźmie udziału w szkoleniu trenerskim, nie może szkolić Trenerów/trenerek lokalnych’
rozwiązywanie problemów i trudności z uczestnikami szkoleń w grupach przedmiotowych.
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6.

Trenerzy regionalni muszą posiadają następujące kwalifikacje:

udział w co najmniej jednym szkoleniu trenerskim lub w innych formach kształcenia trenerów, także
online (min. 16 godzin);
 doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli z zakresu TIK, co najmniej 80 godzin w ciągu
ostatnich 3 lat;
 doświadczenie w zakresie mentoringu (konsultacji, doradztwa lub tutoringu) dla osób dorosłych;
 doświadczenie w opracowywaniu materiałów edukacyjnych (scenariuszy szkoleń, materiałów
pomocniczych itp.), w tym e-materiałów;


7.

Rekomendowane są poniższe formy prowadzenia mentoringu:



okresowe (np. raz na dwa miesiące) spotkania stacjonarne lub online służące wymianie doświadczeń przez
Trenerów lokalnych i wzajemnemu wspieraniu się;
udzielanie informacji zwrotnych Trenerom lokalnym, którzy poproszą o superwizję lub obserwację prowadzonych
przez nich szkoleń nauczycieli;
forum wymiany doświadczeń, informacji i ew. dodatkowych materiałów szkoleniowych itp. (poprzez platformę
Projektu).




8.

Trenerzy/trenerki regionalni otrzymują wsparcie merytoryczne (mentoring) przez cały okres aktywności
w Projekcie, nie tylko w czasie szkoleń. Wsparcia udzielają im Konsultanci merytoryczni. To 6 specjalistek
i specjalistów ds. 4 grup przedmiotowych (grupa humanistyczna, matematycznoprzyrodnicza, artystyczna i grupa
edukacji wczesnoszkolnej) oraz informatyki oraz konsultantka ds. zarządzania szkołą. To doświadczeni praktycy,
obeznani z realiami funkcjonowania szkół, animatorzy i trenerzy trenerów. Informacje o Konsultantach
merytorycznych dostępne są na platformie Projektu, a także na stronie Projektu w zakładce „O projekcie”.

9.

Mentoring dotyczy prowadzenia szkoleń dla Trenerów/trenerek lokalnych, szkoleń nauczycieli, sposobu włączania
narzędzi TIK do lekcji z różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych; zarówno metodyki szkoleń, scenariusza,
materiałów jak i metod szkolenia, technik i narzędzi TIK. Trenerzy/trenerki regionalni mogą kontaktować się
z konsultantami przede wszystkim poprzez platformę projektu lekcjaenter.pl – Forum Trenerów oraz poprzez
wiadomości, podczas szkoleń lub mailowo. Na platformie Projektu (zakładka Inspiracje) będą też cyklicznie
pojawiać się artykuły dotyczące metodyki prowadzenia lekcji z TIK, wykorzystaniu e-narzędzi i materiałów
w procesie dydaktycznym. W toku realizacji Projektu konsultanci nagrywają także webinaria, których nagrania
publikujemy na Platformie dla trenerów.

10. Ścieżka edukacyjna to proces edukacyjny zaplanowany dla każdego nauczyciela.
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Ukończenie Ścieżki edukacyjnej wymaga spełnienia łącznie poniższych warunków:
 rejestracja Uczestnika/uczestniczki Projektu grantowego poprzez platformę
(uzupełnienie kwestionariusza uczestnika projektu);
 wypełnienie pretestu – wstępnego testu kompetencji cyfrowych;
 osiągnięcia minimalnego wymaganego progu frekwencji na szkoleniu „Lekcja:Enter!”
– uczestnictwo w minimum 80% godzin szkolenia stacjonarnego i 100% godzin szkolenia online;
 wypełnienia ankiety śródokresowej oceny szkolenia;
 przygotowania minimum 2 scenariuszy zajęć dla uczniów;
 uzyskania akceptacji od Trenera /Trenerki lokalnej każdego z 2 przygotowanych przez nauczyciela
scenariusza lekcji;
 przeprowadzenia minimum 2 lekcji obserwowanych z uczniami (według przygotowanych scenariuszy),
poddanych autoewaluacji zgodnie z wytycznymi operatora;
 poświadczenia na platformie uczestnictwa w 8 godzinach szkolenia online lub 5 godzinach szkolenia
online w przypadku nauczycieli informatyki;
 wypełnienia ankiety końcowej oceny szkolenia;
 wypełnienia ankiety ewaluacyjnej stworzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji;
 odbioru zaświadczenia ukończenia szkolenia.
Zaświadczenie dotyczące uczestnictwa w Projekcie grantowym otrzymają ci Uczestnicy/uczestniczki Projektu
grantowego, którzy ukończą Ścieżkę edukacyjną, czyli łącznie spełnią wszystkie warunki opisane powyżej.
11. Co do zasady szkolenie nauczycieli będzie prowadzone przez jednego Trenera/trenerkę lokalnego.
Zaleca się, aby całość szkolenia stacjonarnego dla jednej grupy nauczycielek i nauczycieli prowadziła
ta sama osoba (na platformie lekcjaenter.pl scenariusze lekcji tworzone przez nauczycieli są domyślnie
przypisane do osoby prowadzącej moduł 1. dla danej grupy szkoleniowej).
Trener regionalny:
........................................................................................

Przyjmuję obowiązki trenera regionalnego oraz zobowiązuję się do wypełniania w/w obowiązków i zadań.

Trener regionalny:
........................................................................................
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