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Item

Description
Achievement.

Category

Enrolment.
Retention.

Title

WSPIERANIE KADR SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W
POWIECIE EŁCKIM

Resume

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Beneficjentem projektu jest Powiat Ełcki i Mazurski Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.
Projekt skierowany jest do 70 nauczycieli kształcenia zawodowego w
zawodach związanych z: elektroniką, mechatroniką, informatyką,
hotelarstwem, turystyką, drogownictwem, geodezją, logistyką oraz
ochroną środowiska ze szkół zawodowych i placówek kształcenia
zawodowego powiatu ełckiego, w tym 14 nauczycieli powyŜej 45 roku
Ŝycia.

Item

Description

Main Aim &
Goals

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa
zawodowego, między innymi poprzez rozwój kompetencji w zakresie
stosowania ITC.

Target group

Projekt skierowany jest do nauczycieli kształcenia zawodowego szkół
zawodowych i placówek kształcenia zawodowego powiatu ełckiego.

Location

Ełk, woj. warmińsko-mazurskie (Polska), http://projekty.modn.elk.pl/

Objectives
Duration

1 października 2010 r. do 31 lipca 2011 r
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Activities
Results

Products
Language
Innovation

Transferability

Rekrutacja 70 osób, przeprowadzenie szkoleń.
Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, upowszechnienie
nowoczesnych metod nauczania.
Platforma e-learningowa, kursy dotyczące
dydaktyce przedmiotów zawodowych.

stosowania ICT w

polski
Upowszechnianie stosowania ICT w szkolnictwie zawodowym.
Tak, zarówno działania projektu jak i treść szkoleń mogą być
zastosowane gdzie indziej do podnoszenia kwalifikacji nauczycieli
przedmiotów zawodowych.

Contact

Organization

Country

Powiat Ełcki,
Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Ełku

Contact name

Polska

Telephone
+48 87 621 10 71

Fax

E-mail

+48 87 621 10 71

modn@modn.elk.pl
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