
Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 
nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych – „Aktywna tablica”. 

 

Podczas realizacji projektu  podjęte zostaną następujące działania: 

działania sposób realizacji data 
1) wyznaczenie szkolnego  
e-koordynatora (którego zadaniem 
jest koordynacja działań w zakresie 
stosowania TIK w szkole)  

 
powołanie Pani Małgorzaty Piekarskiej  na szkolnego             
e-koordynatora 

 
październik 

 
2) powołanie nauczycielskich 
zespołów samokształceniowych, 
które wspierają dyrektora i 
nauczycieli w zorganizowaniu pracy 
szkoły  
 

 
wybór nauczycieli do nauczycielskich zespołów 

samokształceniowych 

 
grudzień 

 
3)  uczestniczenie w konferencjach 
i szkoleniach z zakresu stosowania 
TIK w nauczaniu; 
 

Udział w szkoleniu zorganizowanym przez wydawnictwo 
MAC – Szkoła Podstawowa Nr 2 

,,Efektywne wykorzystanie możliwości tablicy 
interaktywnej". 

 
 

07.03.18 
 

 
 
4) wykorzystywanie TIK na 
zajęciach edukacyjnych  
 

a) wykorzystanie nowatorskich rozwiązań programowych  
i metodycznych podczas lekcji przez nauczycieli uczących  
w salach wyposażonych w pomoce dydaktyczne dzięki 
programowi „Aktywna Tablica”  
b) Przeprowadzenie lekcji projektowych z uczniami  
z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. 
c) Umożliwienie uczniom w danej klasie wykorzystywania 
tablicy multimedialnej na zajęciach edukacyjnych 

 
 
 

na bieżąco 

 
5) stworzenie międzyszkolnych sieci 
współpracy nauczycieli stosujących 
TIK w nauczaniu: 
 
a) zorganizowanie spotkań w 
ramach międzyszkolnych sieci 
współpracy nauczycieli 
 
 
 
 
b) udział w co najmniej 3 
spotkaniach organizowanych w 
ramach międzyszkolnych sieci 
współpracy nauczycieli 
 
 
 
 
c) zorganizowanie w szkole 
 w ramach uczestnictwa 
w międzyszkolnej sieci współpracy 
nauczycieli, lekcji otwartych 
z wykorzystaniem TIK w nauczaniu, 
 

 
nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 
 
 
 
- „Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno - 
komunikacyjnych w kształceniu”  
- „Wykorzystanie nowoczesnych metod wspieranych  TIK  
w edukacji wczesnoszkolnej” 
- „Projektowanie zajęć realizowanych z wykorzystaniem TIK 
w edukacji wczesnoszkolnej”  
 
a) Udział w szkoleniach:  
- ”Wykorzystanie zasobów i usług internetowych 
   w dydaktyce”  
-” Multimedia w nauczaniu przedmiotów edukacyjnych.” 
-” Matematyka  z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.” 
b) udział w lekcjach otwartych zorganizowanych przez Szkołę 
Podstawową nr 2 
 
- przeprowadzenie lekcji otwartej z historii: 
„Postęp techniczny i zmiany cywilizacyjne” 
- przeprowadzenie lekcji otwartej z języka angielskiego: 
”These birds can dance-zastosowanie i odmiana czasownika can ” 
- przeprowadzenie lekcji otwartej z edukacji wczesnoszkolnej: 
„ W stolicy Polski”  z wykorzystaniem TIK 
 

 
styczeń 

2018 
 
 
 

luty 
marzec 

kwiecień 
 
 
 
 

luty 
marzec 

kwiecień 
 
 
 
 
 

styczeń 
 

luty 
 
 



 
e) dzielenie się przyjętymi 
rozwiązaniami i doświadczeniami  
z innymi nauczycielami przez 
udostępnianie w międzyszkolnej 
sieci współpracy nauczycieli,  
opracowanych scenariuszy zajęć 
edukacyjnych z wykorzystaniem 
TIK oraz  przykładów dobrych 
praktyk 
 

 
 
 
udostępnianie i wymiana opracowanych scenariuszy zajęć 

 
 

 
 
na bieżąco 

 

 
 
 


