
Głównym celem programu jest wyposażenie nauczycieli w praktyczne
narzędzia, które uczynią ich mentorami swoich uczniów oraz pomogą w
odkrywaniu talentów u podopiecznych.
Wsparcie nauczycieli w dostosowaniu się do wyzwań edukacji w czasach
Covid-u.
Rozwój kompetencji miękkich nauczycieli takich jak automotywacja, praca
zespołowa czy empatia. 
Przygotowanie do wdrażania narzędzi cyfrowych do warsztatu pracy
nauczyciela co owocuje polepszeniem skuteczności nauczania.
Realizacja powyższych celów polepsza skuteczność nauczania oraz
doświadczenia ucznia.

Co to jest Mentor? 

To praktyczny program skierowany do nauczycieli, pedagogów i dyrektorów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wspiera kadrę pedagogiczną w
zakresie wiedzy dotyczącej nowoczesnego wspomagania rozwoju uczniów
poprzez wysokiej jakości mentoring. 

Jakie są cele programu Mentor? 

1.

2.

3.

4.

5.

Jak działa Mentor? 

Kursy dopasowane są do indywidualnych potrzeb. Mentor zawiera
kilkadziesiąt zagadnień pogrupowanych w 5 głównych obszarów
tematycznych, spośród których klient wybiera interesujące go tematy.  Składa
się to na 124 godziny „szytych-na-miarę” warsztatów tematycznych, które
przeprowadzane są w weekendy. Obszary tematyczne to:

        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

  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 pracy na
rzeczywistych, nie hipotetycznych sytuacjach. 
Podczas każdego z modułów uczestnicy otrzymują gotowe propozycje
warsztatów i narzędzi do wykorzystania w swoich klasach podczas realizacji
programu dydaktycznego.
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Jest skuteczną metodą rozwoju kadry pedagogicznej, na bieżąco
odpowiadającą na wyzwania takie jak zmiany w nauczaniu i uczeniu się,
spowodowane np. pandemią. 
Został stworzony i opracowany przez Joannę Bochniarz - Prezeskę Centrum
Innowacyjnej Edukacji, która od kilkunastu lat jest autorką programów
edukacyjnych skierowanych m.in. do społeczności szkolnych. Od 2015 roku
Mentor skutecznie wsparł ponad 500 nauczycieli i dyrektorów z całej
Polski. 
Czerpie z najlepszych praktyk rozwoju pedagogicznego na skalę światową.
Jest dostosowany do indywidualnych potrzeb samorządów, CDN-ów i
jednostek oświatowych.

Dlaczego Mentor?

1.

2.

3.
4.

Jak skorzystać z Mentora? 

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Innowacyjnej Edukacji: nieodpłatnie
zdiagnozujemy potrzeby i dobierzemy odpowiednie moduły.

Kontakt:
mail: wkaminski@ciedu.eu 
tel.: +48 606 805 798
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