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Platforma e-learningowa Gimnazjum im. Macieja
Rataja w śmigrodzie
Item

Description
Achievement.

Category

Enrolment.
Retention.

Title

Resume

Item

Platforma e-learningowa
śmigrodzie

Gimnazjum

im.

Macieja

Rataja

w

Idąc w ślad za rozwojem nowoczesnych metod w edukacji i
organizacji szkoły, gimnazjum w śmigrodzie wprowadziło do swego
nauczania i do zarządzania szkołą narzędzia ICT. Dokumentacja
szkoły jest zapisywana, przechowywana i udostępniana w formie
elektronicznego dziennika. Internet, który jest dostępny w całym
budynku szkoły jest uŜywany podczas większości zajęć. Jako jedna z
form edukacji stosowany jest e-learning.
Szkoła korzysta z platformy e-learningowej Moodle, która jest częścią
strony internetowej szkoły. Platforma e-learningowa umoŜliwia
szybką komunikację uczeń-nauczyciel, uczniowie rozwiązują
problemy, które są umieszczone w na platformie i wysyłają
rozwiązania do nauczycieli. Platforma zawiera takŜe kursy z
matematyki, chemii, języków obcych, zajęć dodatkowych i innych. Są
tam równieŜ umieszczane projekty edukacyjne dla nauczycieli oraz
prezentacje dotyczące innych działań podejmowanych w szkole.
Łącznie platforma e-learningowa zawiera 13 kursów.

Description

Main Aim &
Goals

Target group

Głównym celem działania platformy e-learningowej jest wspomaganie
procesu edukacji, przyzwyczajenie uczniów do nowoczesnych form
zdobywania
wiedzy,
usprawnienie
komunikacji
pomiędzy
nauczycielami i uczniami.
Uczniowie i nauczyciele gimnazjum w śmigrodzie.
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Location

śmigród, woj. dolnośląskie (Polska), http://mrat.cal.pl/moodle_new

Objectives
Duration

Nieograniczony z góry czas trwania.

Activities

Korzystanie z kursów e-learningowych, zadawanie prac domowych za
pośrednictwem platformy, komunikacja z uczniami, tworzenie kursów,
rozwijanie projektów edukacyjnych.

Results

Products
Language
Innovation

Transferability

Skuteczniejsze nauczanie i ocena postępów uczniów w nauce. Wzrost
kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT w
prowadzeniu zajęć. Zaznajomienie uczniów z korzystaniem z
platformy e-learningowej.
10 kursów e-learningowych, 1 projekt edukacyjny, 3 prezentacje
dotyczące innych działań w szkole.
polski
Wprowadzanie nowoczesnych technologii nauczania do szkół.
Tak, jako przykład uŜycia narzędzi ICT do organizacji i nauczania w
szkole. Kursy e-learningowe mogą być wykorzystane w szkołach o
podobnym programie nauczania.

Contact

Organization

Country

Gimnazjum imienia Macieja Rataja
w śmigrodzie

Contact name

Polska

Telephone
+48 71 385-35-25

Fax

E-mail

+48 71 385-35-25

sekretariat@mrat.pl

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

