NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W DYDAKTYCE I WYCHOWANIU
Cele ogólne:
 pogłębienie wiedzy na temat możliwości wykorzystania elementów
dydaktyki cyfrowej, dostępnych narzędzi oraz dostępnego sprzętu na
zajęciach z uczniami oraz w zakresie organizacji pracy szkoły,
 przełamywanie
barier
nauczycieli
w
zakresie
korzystania
z nowoczesnych technologii,
 zwiększenie atrakcyjności i efektywności podejmowanych przez szkołę
działań dydaktycznych i wychowawczych.
Zakładane efekty wspomagania:
 zainicjowanie działań rozwojowych w szkole w zakresie wdrażania
dydaktyki cyfrowej na zajęciach przedmiotów nieinformatycznych,
 większa motywacja nauczycieli do korzystania z elementów dydaktyki
cyfrowej w pracy z uczniami,
 poprawa warunków organizacyjnych w zakresie korzystania z zasobów
technicznych w szkole.
Propozycja wybranych działań rozwojowych:
Zakres tematyczny
sposób realizacji i liczba
planu działań
godzin
Szkoła w modelu
seminarium
dydaktyki cyfrowej
obowiązkowe dla
– jak wykorzystywać
wszystkich nauczycieli,
narzędzia TIK na
4 godz.
przedmiotach
nieinformatycznych i
godzinie wychowawczej

Wdrażanie cyfrowej
zmiany do specyfiki
pracy szkoły

warsztat diagnostyczny
dla zespołu ds.
dydaktyki cyfrowej,
10 godz.

Efekty
 przedstawienie
nauczycielom
możliwości
wykorzystania TIK na
przedmiotach
nieinformatycznych
na wybranych
modelach
dydaktycznych
 wybór zespołu
realizującego plan
wdrażanie dydaktyki
cyfrowej do specyfiki
pracy szkoły
 raport z analizy
zasobów
sprzętowych szkoły
oraz potrzeb
kompetencyjnych
nauczycieli
 raport z analizy
barier we wdrażaniu
dydaktyki cyfrowej w
szkole

Dydaktyka cyfrowa – jak
to zorganizować w
szkole

Warsztaty
kompetencyjne
z metodyki nauczania
oparciu o wykorzystanie
TIK
w pracy z uczniem na
wybranych modelach
dydaktycznych

Ewaluacja planu

 wypracowanie planu
rozwojowego szkoły
w zakresie
aktywizacji
nauczycieli do
wdrażania
elementów dydaktyki
cyfrowej do pracy
nauczycieli z
uczniami na lekcji
spotkanie z radą
 przedstawienie
pedagogiczną,
wypracowanych
2 godz.
materiałów radzie
pedagogicznej
 przyjęcie planu
działań rozwojowych
szkoły w zakresie
cyfrowej zmiany
warsztaty w zespołach
nauczyciele będą
przedmiotowych,
potrafili:
4 warsztaty x 8 godz.
 wykorzystać poznaną
metodę do pracy z
przykładowo do wyboru:
uczniem na lekcji
1.”Przekaz wiedzy
 wykorzystać poznane
wspierany wizualizacją”
narzędzia do
2. „WebQuest”
planowania pracy z
3. „Odwrócona klasa”
uczniem
4. „Metoda projektowa”  stworzyć scenariusz
5. „Narzędzia dydaktyki
zajęć w oparciu
cyfrowej”
o wybrane modele
dydaktyczne
i poznane narzędzia
 wykorzystać wybrane
narzędzia „chmury
internetowej” do
stworzenia
przedmiotowego –
szkolnego
repozytorium
cyfrowych pomocy
dydaktycznych
spotkanie z radą
podsumowanie planu
pedagogiczną, 2 godz.
działań rozwojowych
szkoły w zakresie
cyfrowej zmiany i jego
efektów

Warunki realizacji programu:
 czas trwania procesu wspomagania: 2 lata
 miejsce: siedziba szkoły/placówki oświatowej
 przeprowadzenie pogłębionej diagnozy potrzeb
 monitorowanie i poddawanie ewaluacji działań rozwojowych
 dostęp do szkolnej pracowni komputerowej/multimedialnej i zasobów
sprzętowych szkoły.
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