Od sierpnia 2018 r. MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. rozpoczęła realizację
projektu pod nazwą: Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół.

Cel

główny

projektu

to

zwiększenie

wykorzystania

przez

szkoły

i

placówki

zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego
w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak
również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do
ucznia.

Zakłada się, iż w 480 szkołach/przedszkolach/placówek z terenu woj. dolnośląskiego
wdrożony zostanie kompleksowy system wspomagania placówki w zakresie rozwoju
kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy,
nauczania

eksperymentalnego,

właściwych

postaw

uczniów

oraz

metod

zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Założone cele wpisują się w Strategię
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020.
Grupa

docelowa

projektu

to

dyrektorzy,

wicedyrektorzy,

kierownicy

zespołów

przedmiotowych oraz kierownicy świetlic ze szkół/przedszkoli/placówek z terenu woj.
dolnośląskiemu, w tym w szczególności osoby pracujące na terenie gmin wiejskich
i wiejsko-miejskich. W projekcie może wziąć udział tylko jedna osoba z jednej placówek.

Kontakt:

www.wspomaganiedolnyslask.pl
biuro@wspomaganiedolnyslask.pl

te

Ze wsparcia wyklucza się kadrę kierowniczą: szkół/przedszkoli/placówek przewidzianych
do likwidacji oraz szkół/przedszkoli, które zostały objęte wsparciem w zakresie
wspomagania w ramach projektów pozakonkursowych ORE oraz projektów konkursowych
realizowanych w Działaniu 2.10 PO WER dot.:




szkolenia i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły
i organów prowadzących oraz trenerów
wsparcia tworzenia szkół ćwiczeń
szkolenia i doradztwa dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST)
pod kątem kształtowania .

Szkolenia będą bezpłatne dla uczestników/czek projektu.
Projekt jest otwarty dla przedstawicieli każdej z ww. grup i nie wprowadza się
minimalnych wymogów liczbowych w zakresie uczestnictwa w szkoleniach osób z każdej
grupy. W ten sposób w projekcie będą mogły wziąć udział osoby rzeczywiście
zainteresowane wsparciem.
Obszar realizacji projektu jest dla województwa dolnośląskiego.
Rekrutacja prowadzona będzie od IX-XII. 2018lub do wyczerpania limitu miejsc w
szkołach
i przedszkolach/placówek z woj. Dolnośląskiego. Szkolenia realizowane będą od listopada
2018 do marca 2019r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.
Szczegółowe informacje o projekcie, plan szkoleń oraz dokumenty rekrutacyjne będą
ogłaszane na bieżąco na stronie www.wspomaganiedolnyslask.pl
Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt z biurem projektu pod
numerami wskazanymi w stopce.
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