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Best Practice Name

Specjalista ICT w edukacji szkolnej
Item

Description
Achievement.

Category

Enrolment.
Retention.

Title

Resume

Specjalista ICT w edukacji szkolnej
Celem projektu jest przystosowanie kwalifikacji zawodowych 90
nauczycieli do nowych potrzeb rynku edukacyjnego oraz
upowszechnienie do 2012 r. wśród 900 pracowników kadr systemu
oświaty (w tym 90 pracowników administracji oświatowej) kształcenia
opartego o ICT.
W projekcie zostanie zastosowany jeden z najbardziej efektywnych
modeli nauczania, którego postawą będzie ICT. W tym modelu proces
uczenia się jest podzielony na szkolenia tradycyjne oraz zdalne. Są one
w całości prowadzone i monitorowane przez opiekuna grupy i
pozwalają na praktyczne wykorzystanie poznanych podczas szkoleń
narzędzi (blended learning).
Projekt podzielony jest na cztery moduły. KaŜdy uczestnik weźmie w
sumie udział w 64 godzinach zajęć stacjonarnych i 64 godzinach zajęć
w systemie e-learningowym (zdalne nauczanie).

Item

Description

Main Aim &
Goals

Celem głównym projektu jest przystosowanie kwalifikacji
zawodowych nauczycieli do nowych potrzeb rynku edukacyjnego oraz
upowszechnienie do 2012 r. wśród pracowników kadr systemu
oświaty kształcenia opartego o ICT.

Target group

Nauczyciele
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych; pracownicy placówek kształcenia ustawicznego,
placówek kształcenia praktycznego i doskonalenia zawodowego na
terenie województwa śląskiego, posiadający zameldowanie na terenie
województwa śląskiego i podstawowe umiejętności informatyczne.

Location

Bytom, dolnośląskie (Polska), http://www.specjalistaict.pl

Objectives
Duration

01.02.2011 r. do 30.04.2012
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Activities

Results

Products
Language
Innovation
Transferability

Przeprowadzenie szkoleń w systemie blended-learning: 2 szkolenia
stacjonarne i 2 szkolenia e-learningowe.
Zapoznanie nauczycieli z zasadami działania platformy edukacyjnej,
narzędzi i aplikacji multimedialnych. Zwiększenie świadomości
nauczycieli na temat moŜliwości dydaktycznych ww. narzędzi,
zwiększenie umiejętności ich wykorzystania w pracy dydaktycznej.
Wzrost motywacji nauczycieli do kształcenia i doskonalenia się.
Portal wspierający aktywnych nauczycieli w dziedzinie innowacji w
nauczaniu, kursy przygotowane przez uczestników szkoleń.
polski
Wprowadzanie nowoczesnych technologii nauczania do szkół.
Tak, system prowadzenia szkoleń z ICT dla nauczycieli.

Contact

Organization

Country

Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa
SOKRATES

Contact name

Polska

Telephone
+48 32 389 15 37

Fax

E-mail

+48 32 281 60 32

efs@grupasokrates.pl
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