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Best Practice Name

Innowacyjna Szkoła Zawodowa
Item

Description
Achievement.

Category

Enrolment.
Retention.

Title

Resume

Item

Innowacyjna Szkoła Zawodowa
Projekty systemowe „Innowacyjna szkoła zawodowa” zostały
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektów jest podniesienie atrakcyjności i jakości
procesu kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.
Projekt zakłada udział nauczycieli (po 4 osoby z 30 szkół ) w 40
godzinnych szkoleniach przygotowujących do prowadzenia zajęć z
wykorzystaniem ICT.
Do zajęć z nauczycielami przygotowane zostaną materiały autorskie z
podziałem na następujące moduły: Metodyka prowadzenia zajęć z
wykorzystaniem ICT, Droga do kariery (ePortfolio), WebQuest, czyli
budowanie własnej wiedzy w oparciu o Internet i inne źródła
informacji, Wprowadzenie do mechatroniki (sterowania robotami).

Description

Main Aim &
Goals

Głównym celem projektu było podniesienie atrakcyjności i jakości
procesu kształcenia w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.
Celami szczegółowymi projektu są:
• wdroŜenie w 30 szkołach zawodowych województwa opolskiego
innowacyjnych form nauczania z wykorzystaniem platformy
edukacyjnej E-Szkoła,
• przeszkolenie nauczycieli w zakresie umiejętności wykorzystania
narzędzi ICT w procesie kształcenia
•
przeprowadzenie
zajęć
pozalekcyjnych
dla
uczniów
ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze
szczególnym uwzględnieniem ICT.

Target group

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

Opole, woj. opolskie (Polska), http://www.isz.wodip.opole.pl

Objectives
Duration

Rok szkolny 2009/2010 – I edycja, 2010/2011 – II edycja

Activities

W ramach projektu nnauczyciele przeprowadzają zajęcia pozalekcyjne
w szkole według własnego scenariusza wypracowanego podczas
warsztatów metodycznych. Najaktywniejsi uczniowie mogą
uczestniczyć w kursach nadających im dodatkowe uprawnienia w
swoim lub pokrewnym zawodzie.
Dla uczniów zostanie zorganizowany konkurs "Mam wizję - mam
plan", w którym uczniowie tworząc 3 osobowe zespoły będą zakładać
wirtualne firmy.

Results

Products
Language
Innovation
Transferability

Wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT w
prowadzeniu zajęć. Zaznajomienie uczniów z korzystaniem z
platformy e-learningowej i posługiwanie sie ICT.
Materiały szkoleniowe dla nauczycieli; wypracowane
nauczycieli własne scenariusze zajęć pozalekcyjnych.

przez

polski
Wprowadzanie nowoczesnych technologii nauczania do szkół.
Tak, jako schemat upowszechniania technik ICT w nauczaniu
zawodowym.

Contact

Organization

Country

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia
Informatycznego i Politechnicznego w Opolu

Contact name

Polska

Telephone
+48 774552979

Fax
+48 774552979

E-mail
akoj@wodip.opole.pl
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