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Best Practice Name

Doskonalenie umiejętności informatycznych
Item

Description
Achievement.

Category

Enrolment.
Retention.

Title

Doskonalenie umiejętności informatycznych nauczycieli
zakresie projektowania zdalnych form kształcenia

w

Resume
Item

Description

Main Aim &
Goals

Celem ogólnym projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie
wykorzystania ICT w dydaktyce ( ze szczególnym uwzględnieniem
platformy e-learningowej) przez 300 nauczycielek i nauczycieli
wszystkich przedmiotów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
prowadzących kształcenie ogólne z woj. łódzkiego, którzy w okresie
od 03.2010 do 06.2011 będą uczestniczyli w kursach doskonalących w
ramach projektu.

Target group

300 nauczycielek i nauczycieli wszystkich przedmiotów z gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych

Location

Objectives

woj. łódzkie

Ukształtowanie przez 300 nauczycieli i nauczycielek (n.) umiejętności
w zakresie obsługi platformy e-learningowej jako narzędzia
wspierającego kształcenie
• Ukształtowanie przez 240 n. przedmiotów nieinformatycznych
umiejętności w zakresie przygotowania multimedialnych materiałów
do osadzenia na platformie
• Przygotowanie 300 n. w zakresie metodyki prowadzenia zajęć przez
Internet
• Ukształtowanie przez 300 n. umiejętności w zakresie badania
osiągnięć uczniów z wykorzystaniem zaprojektowanych na platformie
narzędzi pomiaru dydaktycznego
• Ukształtowanie przez 60 n. przedmiotów nieinformatycznych
umiejętności w zakresie instalowania, konfigurowania i
administrowania szkolnymi platformami
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Duration

od 03.2010 do 06.2011

Activities

W ramach projektu prowadzone są kursy doskonalące, których
tematyka dotyczy projektowania i stosowania zdalnych form
kształcenia oraz administrowania platform e-learningową.

Results

WdroŜenie elementów kształcenia na odległość w szkołach w
województwie łódzkim

Products

Bezpłatna platforma z usługami umoŜliwiającymi nauczycielom
projektowanie zajęć zdalnych, osadzanie multimedialnych materiałów
dydaktycznych, komunikowanie się z uczniami i rodzicami,
przesyłanie zadań do wykonania, organizowanie pracy grupowej przez
Internet oraz badanie osiągnięć uczniów.

Language

Innovation

polski
Projekt ma za zadanie upowszechnić w szkołach innowacyjne
rozwiązania edukacyjne wykorzystujące ICT oraz przekonać
nauczycieli, Ŝe platforma kształcenia na odległość moŜe z
powodzeniem uzupełniać oraz efektywnie wspierać zarówno
kształcenia formalne, jak i zajęcia pozalekcyjne.

Transferability

Contact

Organization

Country

Łódzkie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
Contact name

Poland

Telephone

Anna Koludo

+48 42 678 69 83

Fax

E-mail

+48 42 678 07 98

koludo@wckp.lodz.pl
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