
Projekt „Nowoczesna Szkoła - doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i pracowników 
administracji szkół powiatu poznańskiego”, jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko 
wykwalifikowane kadry systemu oświaty. 

Projekt zakwalifikowany został do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy, który jest 
Instytucją Pośredniczącą zatwierdzającą wnioski na realizację projektów współfinansowanych 
ze środków unijnych. Przyjęty projekt realizowany jest w  okresie od 1 lutego 2011 do 30 
czerwca 2012 roku. Jest skierowany do nauczycieli, dyrektorów, księgowych oraz 
pozostałych pracowników administracyjnych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje 
zawodowe, zatrudnionych w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie, Zespole Szkół w 
Bolechowie, Zespole Szkół w Rokietnicy, Zespole Szkół w Mosinie, Specjalnym Ośrodku 
Szkolno -Wychowawczym w Mosinie, Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla 
Dzieci Niewidomych w Owińskach. 

Działania projektu obejmują 91osób: 70 nauczycieli oraz 21 pracowników administracyjnych  
placówek oświatowych z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu poznańskiego, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. 

W projekcie realizowane są następujące działania: 

 Przeprowadzenie kursów i szkoleń: 
• Nowoczesne metody kształcenia 

- metody aktywizujące pracę uczniów 
- metoda projektu 
- metoda debaty 
- metody doświadczalne 
- praca z tablicą multimedialną 
- praca z wykorzystaniem platformy e-lerningowej moodla 

• Trudności w uczeniu się 
- pomoc w diagnozie trudności 
- praca z uczniem słabym 
- wzmacnianie poczucia własnej wartości (oddziaływanie n-la na ucznia) 

• Umiejętność pracy w stresie 
- stres przy pracy z zespołem klasowym 
- radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych 
- wypalenie zawodowe 

• Kształcenie specjalne 
- metoda Dennisona 
- arteterapia 
- muzykoterapia 
- komunikacja alternatywna 

• Prawo zamówień publicznych 
- stopień zaawansowany 

• Język angielski 
• Rachunkowość i finanse 

- finanse i rachunkowość w placówce publicznej, samorządowej 
 Studia podyplomowe: 

• Zarządzanie projektem – Akademia Project Managera 

 
Całkowita wartość projektu wynosi 265 400 zł. Założenie projektu to wzmocnienie potencjału 



instytucji edukacyjnych Powiatu Poznańskiego przez podniesienie kwalifikacji zawodowych 
nauczycieli i pracowników szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański. 
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