Korzyści wynikające z udziału w Projekcie:
1. Aktualizacja wiedzy i umiejętności poprzez udział
w szkoleniach z zakresu:
- technologii informacyjnej (tablice interaktywne,
WebQuest)
- Klucza do Uczenia się (moduł Logika, Program
Literacki, Konstrukcje)
- TOC (Theory of Constraints) – uniwersalnego narzędzia
rozwijającego myślenie logiczne
- radzenia sobie w szkolnych sytuacjach trudnych
wychowawczo
2. Pozyskanie pomocy dydaktycznych dla szkoły (tablice
interaktywne z oprzyrządowaniem, podręcznik do TOC
i materiały z KdU)
3. Wypracowanie nowych jakościowo rozwiązań,
doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez
możliwość prowadzenia praktyk dla studentów
4. Podniesienie jakości pracy szkoły
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INNOWACYJNY NAUCZYCIEL
W SZKOLE XXI WIEKU
Projekt realizowany przez Państwową Wyższą Szkołę
Zawodową w Elblągu w partnerstwie z Gminą Miasto Elbląg
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty,
Działanie 3.3.Poprawa jakości kształcenia,
Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia
i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe

Cel główny projektu:
Projekt skierowany jest do:
Wypracowanie modelowego systemu praktyk pedagogicznych
przez przygotowanie
studentów i nauczycieli–opiekunów
praktyk do skutecznego realizowania programów praktyk dla
studentów specjalności nauczycielskich PWSZ w Elblągu.

-

Cele szczegółowe:
-

-

wypracowanie nowych jakościowo rozwiązań
organizacyjnych praktyk pedagogicznych
przygotowujących studentów do zawodu nauczyciela
poprzez utworzenie sieci placówek ćwiczeń wyposażonych
w nowoczesny sprzęt multimedialny,
podniesienie merytorycznych i metodycznych kompetencji
nauczycieli i przygotowanie ich do pełnienia roli opiekunów
praktyk pedagogicznych studentów,
podniesienie kompetencji informatycznych nauczycieli
i studentów i umożliwienie prowadzenia w ramach praktyk
lekcji z różnych przedmiotów z zastosowaniem IT.

-

nauczycieli zatrudnionych w placówkach na terenie miasta
Elbląga, posiadających stopień nauczyciela mianowanego
lub dyplomowanego i prowadzących zajęcia zgodnie
z nauczanymi w IPJ specjalnościami nauczycielskimi
(kształcenie zintegrowane, język polski, język angielski,
język niemiecki),
placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjów i liceów) z gminy miasta Elbląg, które zostaną
przygotowane do roli placówek ćwiczeń,
studentów IPJ PWSZ w Elblągu, rekrutowanych w latach
2009/2012 i przygotowujących się do zawodu nauczyciela.

Uczestnictwo w Projekcie krok po kroku:
1. Pobranie przez nauczyciela ze strony Projektu
www.projektpraktyki.pwsz.elblag.pl „Deklaracji
uczestnictwa nauczyciela w Projekcie”,
„Kwestionariusza osobowego nauczyciela”
i „Arkusza samooceny zawodowej nauczyciela”
2. Złożenie wypełnionych dokumentów u dyrektora
placówki
3. Zgłoszenie drogą elektroniczną szkoły do udziału w
Projekcje przez dyrektora placówki

