Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek
pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i
wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
Dofinansowanie projektu z UE: 168.098,15 zł.
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku realizuje działania
grantowe pn. „Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na
odległość w powiatach ełckim, piskim, gołdapskim i oleckim” w ramach
projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek
pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i
wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”, który jest
realizowany przez ORE w partnerstwie z CIE w trybie nadzwyczajnym,
ukierunkowanym na ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków
COVID-19 w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i
przedszkoli.
Celem projektu jest:
•
•
•

wsparcie kadr Ośrodka w zakresie przygotowania nauczycieli szkół i
przedszkoli do prowadzenia edukacji zdalnej,
wsparcie nauczycieli szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia
edukacji w formie zdalnej z dziećmi/uczniami,
przygotowanie kadr systemu oświaty do pracy w systemie zdalnym z
wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

Wsparcie szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w zakresie prowadzenia
edukacji zdalnej realizowane będzie kaskadowo poprzez działania
szkoleniowe i konsultacyjno- doradcze na poziomach:
Poziom I szkolenie i doradztwo Lidera MODN przez ORE prowadzone w
formie e learningowej na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej
Poziom II szkolenie i doradztwo pracowników MODN przez Lidera MODN i
specjalistów zewnętrznych

Poziom III szkolenie i doradztwo nauczycieli szkół i placówek oświatowych
powiatów ełckiego, piskiego, gołdapskiego i oleckiego przez pracowników
MODN i specjalistó• zewnętrznych
Szkolenia zrealizowane zostaną zgodnie z opracowanym przez ORE
Ramowym programem szkolenia dla kadr systemu oświaty w zakresie
wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej z
wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, materiałów
edukacyjnych przygotowanych przez ORE oraz własnych zasobów MODN.
Ramowy program szkolenia ma charakter modułowy i uwzględnia
najważniejsze aspekty edukacji zdalnej, zarówno psychospołeczne,
metodyczne, organizacyjne, prawne i technologiczne.
Moduły szkolenia:
1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej
2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania
3. Metodyka edukacji zdalnej
4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej
5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej
6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna
7. Zoom
8. Microsoft Teams
9. Google Meet
10.
Multimedialne zasoby edukacyjne
11.
Zapewnienie bezpieczeństa cyfrowego w edukacji zdalnej
12.
Prawne aspekty edukacji zdalnej
Działania szkoleniowe i konsultacyjno-doradcze skierowane do lidera i
pracowników MODN będą obejmowały wszystkie 12 modułów, łącznie 53
godziny szkoleń w formie stacjonarnej, blended learning , e learning.
Nauczyciele zrealizują szkolenia i doradztwo w zakresie wybranych
modułów: Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej, Organizacja procesu
kształcenia i wychowania, Metodyka edukacji zdalnej, Monitorowanie i
ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej, Zintegrowana Platforma
Edukacyjna. Microsoft Teams, Google Meet. Multimedialne zasoby
edukacyjne, Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej,

łącznie 42 godziny szkoleń w formie stacjonarnej, blended learning , e
learning.

