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Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie
wykorzystania technologii informacyjnej
Item

Description
Achievement.

Category

Enrolment.
Retention.

Title

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania
technologii informacyjnej

Resume

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
W projekcie przygotowano szkolenia dla 5900 małopolskich
nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych. Szkolenia proponowane
w prawie 5-letnim projekcie mają charakter kompleksowy i rozwiną
oraz uzupełnią kompetencje nauczycieli m.in. w zakresie
wykorzystania komputera, Internetu i multimediów w dydaktyce.
Szkolenia będą miały charakter stacjonarny bądź mieszany (blended
learning).
Projekt ma przyczynić się do wzrostu poziomu usług edukacyjnych
oraz do zniwelowania, wyraźnie widocznych w Małopolsce,
dysproporcji pomiędzy poziomem edukacji w miastach i na wsi, gdyŜ
większość uczestników szkoleń będzie rekrutowana z terenów
miejsko-wiejskich i z wiejskich.

Item

Description

Main Aim &
Goals

Celem projektu jest:
•
rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
•
podniesienie jakości usług edukacyjnych w Małopolsce i ich
silniejsze powiązanie z potrzebami gospodarki opartej na
wiedzy,
•
rozwój i dostosowanie kompetencji małopolskich nauczycieli
w dziedzinie ICT tak, aby na co dzień wykorzystywali
nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w
procesie dydaktycznym i aby wzrosła ich mobilność na rynku
pracy.
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Target group

Location

Osoby zatrudnione na stanowisku nauczyciela w placówkach
edukacyjnych na terenie województwa małopolskiego, które uczą
przedmiotów nieinformatycznych.
województwo małopolskie (Polska),
http://www.nauczyciele.mos.krakow.pl/

Objectives
Duration

kwiecień 2008 - czerwiec 2012
•

Activities

•
•

•

Results

•
•

Products
Language
Innovation
Transferability

Rekrutacja uczestników,
80 godzin zajęć z zakresu wykorzystania komputera,
multimediów i Internetu w pracy dydaktycznej,
szkolenia na platformie e-learningowej.
Przeszkoleni nauczyciele - 5284 osób.
Opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych.
Przeszkolona kadra trenerska - 50 osób.

Materiały szkoleniowe: podręczniki dla prowadzących
kompletów i podręczniki dla uczestników (5980 kompletów).

(100

polski
Upowszechnianie nowoczesnych technologii nauczania.
Tak, system i treść szkoleń.

Contact

Organization

Country

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Contact name

Polska

Telephone

Stanisława Klimczak

Fax

+48 12 428 78 04

E-mail

+48 12 428 78 04

nauczyciele@wup-krakow.pl
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