Plan działań w ramach programu Aktywna Tablica - edycja 2020
I Liceum Ogólnokształcące
Technikum Nr 1
Szkoła Branżowa I Stopnia
Lp.

Działania

Sposób realizacji

Termin
realizacji

1.

Wyznaczenie szkolnego koordynatora, którego
zadaniem jest koordynacja działań w zakresie
stosowania TIK w szkole.

Wyznaczenie przez Dyrektora Szkoły
szkolnego e-koordynatora.

22 grudnia
2020r.

2.

Uczestniczenie nauczycieli w szkoleniach
z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.

Udział w szkoleniach, webinariach –
certyfikaty uczestnictwa.

Okres
projektu

3.

Umieszczenie na stronie szkoły zakładki
z informacjami na temat projektu.

Zamieszczanie informacji na temat
podejmowanych działań w zakładce
Aktywna Tablica.

Okres
projektu

4.

Uczestniczenie przez przynajmniej
jednego nauczyciela szkoły
w międzyszkolnych sieciach współpracy
nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
1. Udział w co najmniej 3 spotkaniach
organizowanych w ramach międzyszkolnych
sieci współpracy nauczycieli;

Wskazanie przez Dyrektora Szkoły
nauczyciela do współpracy w ramach
międzyszkolnych sieci współpracy
nauczycieli stosujących TIK
w nauczaniu;

Okres
projektu

2. Organizacja (minimum dwóch) lekcji
otwartych w ramach międzyszkolnej sieci
współpracy z wykorzystaniem TIK
w nauczaniu;

Wyznaczenie przez Dyrektora Szkoły
nauczycieli do przeprowadzenia lekcji
otwartej z wykorzystaniem TIK
w nauczaniu;

3. Dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami
i doświadczeniami z innymi nauczycielami.

Udostępnianie w międzyszkolnej sieci
współpracy nauczycieli opracowanych
scenariuszy zajęć edukacyjnych
z wykorzystaniem TIK, przykładów
dobrych praktyk.

Okres
projektu

Okres
projektu

5.

Wykorzystywanie TIK na zajęciach
edukacyjnych prowadzonych w każdym
oddziale, w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć
edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki.

Realizacja lekcji z wykorzystaniem TIK.

Okres
projektu

6.

Podejmowanie działań w ramach Zespołów
Przedmiotowych.

Wymiana dobrych praktyk.

Okres
projektu

7.

Przedstawienie organowi prowadzącemu szkołę
sprawozdania z realizacji zadań wynikających
z udziału w Programie, z uwzględnieniem:
- oceny wpływu stosowania TIK na
zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania
i uczniów w proces uczenia się;
- charakterystyki problemów i barier
w realizacji Programu;
-oceny stopnia realizacji przez szkoły zadań
wynikających z udziału w Programie.

Sprawozdanie z realizacji projektu.

Zakończenie
projektu

