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Best Practice Name

Dokształcanie nauczycieli – inwestycja w przyszłe
pokolenia
Item

Description
Achievement.

Category

Enrolment.
Retention.

Title

Dokształcanie nauczycieli – inwestycja w przyszłe pokolenia

Resume
Item

Description

Main Aim &
Goals
Target group

Location

Zwiększenie kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz
poprawienie ich pozycji na rynku pracy.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych.

województwo dolnośląskie

•

•

Objectives

•

•

Podniesienie kwalifikacji wybranych do projektu 37
nauczycieli i 53 nauczycielek przedmiotów zawodowych z
terenu województwa dolnośląskiego;
edukacja uczestników projektu odnośnie planowania kariery
edukacyjnej i zawodowej w pracy z uczniem;
większenie wiedzy i umiejętności uczestników projektu w
zakresie wykorzystania ITC w procesie nauczania (równieŜ
nauczania na odległość);
dostosowanie kwalifikacji uczestników projektu do
zmieniającej się sytuacji w oświacie.
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Duration

Od 1 października 2010 roku do 30 września 2011 roku

Activities

W ramach projektu proponujemy udział w cyklu szkoleniowym
opartym na trzech modułach:
1.,,Organizacja działalności oświatowej” (40 h)
2.,,Planowanie kariery zawodowej w pracy z uczniem” (40 h)
3.,,Wykorzystanie ICT w procesie nauczania. Nauczyciel w elearningu” (40 h).

Results

Uczestnictwo w kursach zapewni kadrze nauczycielskiej zdobycie
wiedzy potrzebnej do posługiwania się technologią informacyjną i
komunikacyjną w pracy dydaktycznej z uczniami, ale równieŜ
samokształcenia i poszerzania posiadanej wiedzy z wykorzystaniem
ICT. Ponadto, BO zapoznają się z zasadami funkcjonowania i pracy z
uczniem w ramach platformy e-learningowej oraz poznają inne formy
nauczania na odległość oparte o nowoczesne technologie
informacyjne.

Products
Language

polski

Innovation
Transferability

Contact

Organization

Country

Dolnośląska Szkoła WyŜsza

Contact name

Polska

Telephone
+48 71/358-27-57

Fax

E-mail

+48 71/358-27-57
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