Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty OKKO
w Radomiu
Temat szkolenia:

” Tablica multimedialna jako pomoc dydaktyczna
w nauczaniu różnych przedmiotów.”
Forma doskonalenia: warsztat

Czas trwania szkolenia: 5 godzin (godzina dydaktyczna 45 minut)

Paweł Alberski

Prowadzący:
trener z zakresu: technologii ICT w nauczaniu, e-learningu; obsługi tablicy interaktywnej
i tworzenia językowych ćwiczeń multidydaktycznych; rozwijania kompetencji uczniów
niepełnosprawnych z wykorzystaniem ICT, nowoczesnego nauczanie języka obcego;
ICT w edukacji wykorzystania w edukacji innowacyjnych programów pobudzających
sprawność psychoruchową uczniów; współpraca merytoryczna przy projektach
wykorzystujących model e-lerningowy w e-nauczaniu oraz prowadzenie prelekcji.:
Projekt „Platforma e-learningowa eduSquare – jako innowacyjne narzędzie dostępu
do informacji i edukacji”

Uczestnicy: Nauczyciele wszystkich przedmiotów
Celem głównym warsztatów jest rozwijanie kompetencji metodycznych
nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy dydaktycznej
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, ze szczególnym
uwzględnieniem tablicy interaktywnej, służące efektywnej realizacji zadań
szkoły.
Cel główny realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:
1.

Uświadomienie nauczycielom roli i znaczenia technologii teleinformacyjnych jako

wymagania państwa w zakresie podnoszenia jakości pracy szkoły.
2.

Zdobycie umiejętności wykorzystania tablicy interaktywnej w pracy dydaktycznej.

3.

Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie wykorzystania źródeł internetowych.

4.

Umacnianie wizerunku szkoły jako organizacji uczącej się.

5.

Wzrost motywacji nauczycieli.

6.

Skłonienie nauczycieli do systematycznej autorefleksji nad jakością własnej pracy w

obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Zakres wsparcia merytorycznego dla nauczycieli w ramach kursu dotyczący:
•

wykorzystania tablicy interaktywnej i zasobów internetowych w procesie

dydaktycznym przy rozwijaniu kompetencji kluczowych,
•

obsługi i zasad pracy z tablicą interaktywną,

•

obsługi narzędzi informatycznych wykorzystywanych przy tworzeniu interaktywnych

materiałów dydaktycznych i scenariuszy lekcji.
Koszt warsztatu: 2 400 zł
Termin szkolenia: Do uzgodnienia z Dyrekcją
WAŻNE
W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonej usługi wymagany jest sprzęt dla każdego uczestnika
w postaci komputera oraz dostęp do tablicy multimedialnej w pomieszczeniu w którym będzie odbywać się
warsztat.

Szczegółowych informacji udzielają:
Monika Szymańska – tel. 888 414 247
Małgorzata Leszczyńska – tel. 500 237 136
E-mail: sekretariat @okko.edu.pl

