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Best Practice Name

eSzkoła
Item

Description
Achievement.

Category

Enrolment.
Retention.

Title

Resume

Item

eSzkoła
Projekt e-Szkoła jest realizowany przez Wojewódzki Ośrodek
Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu
W projekcie biorą udział nauczyciele, uczniowie i dyrekcje wybranych
szkół. Ponad 2000 nauczycieli, około 45000 uczniów, rodziców i
opiekunów, otrzymało moŜliwość korzystania z zasobów projektu. W
ramach projektu nauczyciele otrzymują m.in. oprogramowanie
pozwalające na tworzenie multimedialnych materiałów dydaktycznych
oraz narzędzia ułatwiające ocenianie i prowadzenie dziennika
elektronicznego.

Description

Main Aim &
Goals

Głównym celem realizowanego projektu e-Szkoła jest:
• Udostępnienie szkołom zintegrowanego systemu komunikacji
pomiędzy uczniem, nauczycielem oraz rodzicami uczniów,
szczególnie waŜne jest wykorzystanie narzędzi ICT do kontaktu
rodziców ze szkołą do której uczęszcza uczeń,
• Szkolenie w zakresie wykorzystania technologii ICT w pracy szkoły,
• Upowszechnienie świadomości związanej w budową tzw.
Społeczeństwa informacyjnego oraz wynikających z tego
moŜliwości, korzyści a takŜe zagroŜeń,
• Przygotowanie systemu który pozwala na zespołową pracę nad
projektami uczniów oraz nauczycieli, w tym równieŜ z róŜnych,
często oddalonych terytorialnie szkół,
• WdroŜenie dzienników lekcyjnych w formie elektronicznej w
szkołach,
• Udostępnienie nauczycielom gotowych programów nauczania,

Target group

Projekt kierowany jest do nauczycieli szkół zawodowych oraz
uczniów szkół zawodowych.
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Location

Opole, opolskie (Polska), http://portal5.eszkoly.pl/Strony/glowna.aspx

Objectives
Duration

Projekt ma charakter ciągły

Activities

Stworzenie i utrzymywanie systemu e-szkoła, zorganizowanie
współpracy firm informatycznych, weryfikacja szkół przystępujących
do projektu, organizacja szkoleń, seminarów, warsztatów i
konferencji.

Results

Stworzenie systemu umoŜliwiającego wymianę doświadczeń zarówno
między szkołami jak i uczniami, rodzicami, nauczycielami.

Products
Language
Innovation
Transferability

System e-learningowy umoŜliwiający realizację załoŜeń projektu.
polski
Wprowadzanie nowoczesnych technologii nauczania do szkół.
Tak, jako system zdalnej edukacji oraz system komunikacji pomiędzy
uczestnikami procesu kształcenia..

Contact

Organization

Country

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia
Informatycznego i Politechnicznego w Opolu

Contact name

Polska

Telephone
+48 77 455 29 79 wew. 27

Fax

E-mail

+48 77 455 29 79 wew. 27

eszkola@wodip.opole.pl
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