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współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
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Okres:                        18 miesięcy

Wartość projektu:    167 966,95 zł

Grupa docelowa:      24 nauczycieli zatrudnionych w Zespole 

Szkół w Katowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w 

Katowicach
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Cel projektu: 

Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez nabycie nowych

umiejętności i wiedzy przez nauczycieli w zakresie zastosowania

nowych technologii w nauczaniu oraz zapoznanie się z nowym

podejściem do pracy z uczniami ze specyficznymi problemami w

uczeniu się.
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Rezultaty projektu:

 wzrost umiejętności zawodowych, zapoznanie z nowymi działaniami  w 

zakresie zastosowania nowych technologii w nauczaniu oraz pracy z 

uczniem z SPE, 

 uzyskanie przez uczestników certyfikatów potwierdzających odbycie 

szkoleń zawodowych, które pozwolą na międzynarodową 

rozpoznawalność kwalifikacji i transfer kompetencji,

 wzrost umiejętności językowych i  mobilności uczestników szkoleń 

zawodowych,

 podniesienie jakości pracy szkoły, poprzez zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych.



2016-1-PL01-KA101-023401

„Cyfrowy nauczyciel – multimedia w nauczaniu”

Organizacja szkoleń zagranicznych/mobilności:

 szkolenia dla nauczycieli zaplanowano w 3 turach – w każdej 

uczestniczy po 8 nauczycieli różnych specjalności;

 przeprowadzono rekrutację, w której udział mógł zwiąć każdy nauczyciel 

– stosowano zasadę równości, transparentności działań, równy dostęp;

 wyniki zostały podane indywidualnie, mailowo, wywieszone na tablicy 

ogłoszeń na 2 piętrze oraz w Librusie;

 o każdych działaniach uczestnicy byli powiadamiani;
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Organizacja szkoleń zagranicznych/mobilności:

 każdy z uczestników został objęty wsparciem językowym, kulturowym 

oraz finansowym podczas pobytu na kursie;

 każdy uczestnik podpisał umowę, w której określone były wszystkie dane 

dotyczące mobilności, tzn. jaki rodzaj wsparcia, co należy wykonać;

 po przyjeździe każdy uczestnik miał obowiązek wysłać raport z 

mobilności na platformę MT+;
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Organizacja szkoleń zagranicznych/mobilności:

 każdy z uczestników miał zadanie do wykonania, tzn. przygotować 

materiały na platformę, przeprowadzić lekcję, podzielić się wiedzą i 

doświadczeniem – to zostało zrealizowane i były to nasze produkty 

projektu, które udostępniamy innym, aby mogli skorzystać z naszych 

doświadczeń;

 każdy z uczestników przygotował ankietę mobilności po przyjeździe;

 na bieżąco odbywały się rozmowy i wywiady z uczestnikami mobilności.
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Malaga/Hiszpania 

2 wyjazdy-07.2017, 01.2018, 

Organizacja szkoleń zagranicznych/mobilności:

 naszymi partnerami zagranicznymi były:

Rimini/Włochy

jeden wyjazd-02.2018
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Mobilność 1: Platforma Moodle w praktyce nauczycielskiej
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Mobilność 2: Wykorzystanie WebQuest i multimediów w nauczaniu
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Mobilność 1: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
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Wiele wrażeń  nasz czekało! 

Tablo na tą okoliczność powstało 

a w ulotkach ciągle pisaliśmy o Naszych projektach

I jak w jednej z ankiet było napisane….

Multimedialne nauczanie to dobre 

dla edukacji rozwiązanie
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Dziękuję za wszystko

dziękuję za współpracę 

…. i uwagę


