
Program rozwoju pedagogiki MENTOR, autorstwa Centrum Innowacyjnej
Edukacji, to projekt skierowany do inspirujących nauczycieli i dyrektorów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów oraz superwizorów:
wspiera kadrę pedagogiczną w zakresie wiedzy dotyczącej nowoczesnego
wspomagania rozwoju uczniów poprzez wysokiej jakości mentoring. Ma on
zastosowanie w edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej.

Głównym celem programu jest wyposażenie nauczycieli w praktyczne
narzędzia, które uczynią ich mentorami swoich uczniów oraz pomogą
odkrywać ich talenty. To także szansa na otwarcie kadry szkolnej na
nowoczesne techniki uczenia się i czerpanie inspiracji spoza szkoły oraz
oswojenie się z digitalizacją pracy dydaktycznej.
 
Kursy dopasowane są do indywidualnych potrzeb. Program to 5 głównych
modułów składających się na 124 godziny warsztatów tematycznych. Każdy z
modułów przynosi ściśle określone kompetencje przekładające się na wzrost
efektywności w pracy dydaktycznej nauczycieli: podczas warsztatów każdy z
uczestników wnosi swój wkład doświadczeń zawodowych, co stwarza
nieocenioną możliwość wymiany spostrzeżeń i w efekcie pracujemy na
rzeczywistych, nie hipotetycznych sytuacjach.

        I.  Wartość samopoznania
       II.  Uczenie się w centrum uwagi
      III.  Jak TIK’i mogą wspierać organizację procesów edukacyjnych
      IV.  Wychowawca na plus
       V.  Aktywna edukacja blisko natury

Podczas każdego z modułów uczestnicy otrzymują gotowe propozycje
warsztatów i narzędzi do wykorzystania w swoich klasach podczas realizacji
programu dydaktycznego.

MENTOR jest unikalny, bo w przeciwieństwie do oferty innych placówek
szkoleniowych zajmuje się przede wszystkim rozwojem kompetencji
miękkich nauczycieli, a nie polepszaniem nauczania konkretnego
przedmiotu czy określonym zagadnieniem.Dlatego właśnie projekt MENTOR
jest uniwersalny i odpowiada nie tylko na bieżące ale też na przyszłe bolączki
nauczycieli, ponieważ szkoli w kwestiach ogólnych i związanych z
samorozwojem, a nie jest nakierowany na zawężony obszar tematyczny.

Każdy Uczestnik zaangażowany w warsztaty CIE coś wnosi. Centrum
Innowacyjnej Edukacji organizuje warsztaty oraz materiały dydaktyczne,
natomiast od naszych Uczestników oczekujemy wniesienia swojego wkładu
doświadczeń zawodowych podczas warsztatów i autentycznego
zaangażowania: to czyni program MENTOR naprawdę wyjątkowym.
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