SZKOŁA MISTRZÓW - POWIATOWY PROJEKT EDUKACYJNY
POD PATRONATEM STAROSTY LUBAŃSKIEGO

„SZKOŁA MISTRZÓW”
Z A P R A S Z A!
Drogi Dyrektorze,
Jeśli masz w swoim gronie wspaniałego Nauczyciela – mistrza, który w przyszłości może
tworzyd wyspecjalizowaną kadrę doradczą dla młodych koleżanek i kolegów
i chciałbyś przy okazji wypromowad swoją szkołę/placówkę w środowisku oświatowym
w powiecie i Polsce, zaproś Nauczycieli do Szkoły Mistrzów.
Drogi Nauczycielu,
Jeśli jesteś kreatywny, twórczy, otwarty, masz doświadczenie, którym chciałbyś się
podzielid z innymi, prezentując swoje umiejętności metodyczne i autorskie scenariusze
podczas prowadzonych przez siebie zajęd metodycznych z udziałem innych nauczycieli,
chętnie nauczysz się, jak byd mentorem dla młodszych koleżanek i kolegów, ten projekt
adresowany jest do Ciebie!
Zostao Mistrzem!
I. O PROJEKCIE: „Szkoła Mistrzów” to powiatowy projekt edukacyjny, w którym udział weźmie
10 doświadczonych nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach powiatu lubaoskiego,
ekspertów z różnych dziedzin. W ramach projektu zespół podniesie swoje kompetencje zawodowe
do pracy z dorosłymi, a także w zakresie kompetencji społecznych oraz działao doradczych na
potrzeby młodych nauczycieli. W ramach projektu powstanie „Poradnik młodego nauczyciela”
oraz publikacja „Praktycznie-Ciekawie- Edukacyjnie”, w oparciu o zestaw materiałów – scenariuszy
autorskich uczestników Szkoły Mistrzów. Każdy z nauczycieli przygotuje i przeprowadzi 1 zajęcie
otwarte w oparciu o własny autorski scenariusz zajęd.
Uczestnicy otrzymają „Certyfikaty Mistrza doradztwa edukacyjnego”. Będą promowad swoją
szkołę/placówkę w środowisku oświatowym w powiecie, województwie, kraju.
„Szkoła Mistrzów” jest pilotażowym przedsięwzięciem. Na jego podstawie zostanie opracowany
projekt unijny, do udziału w którym zaprosimy naszych Mistrzów.
II. UCZESTNICY: 10 nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych w powiecie lubaoskim:
- po 1 nauczycielu z: przedszkola, szkoły podstawowej – edukacji wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej –
klasy IV-VI, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej – kształcenia ogólnego, pedagogów szkolnych,
bibliotekarzy, pozostałych placówek oświatowych;
- 2 nauczycieli ze szkoły ponadgimnazjalnej – kształcenia zawodowego.
III. CZAS TRWANIA: rok szkolny 2016/2017
IV. Rekrutacja ograniczona. Termin składania wniosków: 28 września 2016. Więcej informacji na stronie
www.pceluban.pl w zakładce „Szkoła Mistrzów” lub w PCE pod numerem tel. 75 6455340.
Zapraszam!
Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

