Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i wsparcia nauczycieli w ramach projektu
Małopolskie Talenty obowiązującego po konkursie nr RPMP.10.01.05-IP.01-1203/18
ZASADY CERTYFIKACJI NAUCZYCIELI CWUZ
Niniejszy dokument przedstawia zasady certyfikacji oraz wymagania niezbędne
do uzyskania certyfikatu, zgodne z założeniami merytoryczno-metodycznymi
projektu. Certyfikacja nauczycieli CWUZ to postępowanie, którego celem jest
potwierdzenie kompetencji nauczycieli prowadzących zajęcia pozaszkolne dla
uczniów zdolnych.
Według zapisów załącznika nr 13 do regulaminu konkursu Zasady tworzenia
i funkcjonowania Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych, „nauczyciele na etapie
realizacji zajęć w CWUZ są zobligowani poddać się procesowi certyfikacji
prowadzonej przez Beneficjenta projektu koordynacyjnego”.
I.

ZASADY CERTYFIKACJI NAUCZYCIELI CWUZ

1.

Certyfikacji podlega każdy nauczyciel, prowadzący zajęcia w Centrum

Wsparcia Uczniów Zdolnych.
2.

Certyfikat jest przyznawany na zakończenie realizacji zajęć w CWUZ,

prowadzonych w ramach projektów konkursowych.
3.

Certyfikat przyznawany jest na podstawie informacji o pracy nauczyciela,

zebranych w ramach procesu wsparcia merytoryczno-metodycznego udzielanego
przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
4.

Decyzję o przyznaniu certyfikatu podejmuje zespół ds. certyfikacji w składzie:

1)

Kierownik ds. wsparcia merytoryczno- metodycznego kadry oświatowej;

2)

Ekspert powiatowy ds. wsparcia merytoryczno- metodycznego kadry

oświatowej (w zakresie kluczowych kompetencji przedmiotowych);
3)

Ekspert powiatowy ds. wsparcia merytoryczno-metodycznego kadry

oświatowej (w zakresie kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych).
5.

Certyfikat przyznaje się nauczycielowi, który spełnił wymagania, określone w p

II. 1.
6.

Zespół ds. certyfikacji może podjąć decyzję o przyznaniu certyfikatu z

wyróżnieniem nauczycielowi kompetencji przedmiotowych, który w toku realizacji
projektu podjął dodatkowe aktywności, zgodne z warunkami, wskazanymi w p II.2.

7.

Certyfikat ma formę pisemnego potwierdzenia przez Małopolskie Centrum

Doskonalenia Nauczycieli kompetencji nauczyciela CWUZ w zakresie prowadzenia
zajęć pozaszkolnych dla uczniów zdolnych.
II. WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU
Warunkiem uzyskania certyfikatu jest:
1)

Poprawność merytoryczno-metodyczna zajęć z uczniami, stwierdzona na

podstawie obserwacji przeprowadzonych podczas wizyt wspomagających i analizy
dokumentacji;
2)

Przeprowadzenie zajęć w wymiarze przewidzianym przez Beneficjenta

projektu konkursowego i zgodnie z obowiązującym w danym CWUZ
harmonogramem;
3)

Udział w sieci współpracy i samokształcenia (dotyczy nauczycieli kompetencji

przedmiotowych).
1.

Nauczyciel kompetencji przedmiotowych może uzyskać certyfikat z

wyróżnieniem, po spełnieniu min. dwóch spośród czterech poniższych warunków:
1)

Udział w konkursie na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ;

2)

Uzyskanie nagrody w konkursie na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ;

3)

Upowszechnianie własnych materiałów edukacyjnych na potrzeby zajęć w

CWUZ poprzez ich publikację w sieci współpracy i samokształcenia;
4)

Prowadzenie i omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli w CWUZ.

