Harmonogram działań w projekcie „Kompetentni nauczyciele gwarantem rozwoju kompetentnych
uczniów”
L.p.
RODZAJ DZIAŁANIA
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Dwa razy w miesiącu należy dopisać do tematu lekcji nazwę innowacji
pedagogicznej lub metody aktywizującej, którą państwo zastosowali na lekcjach.
Założenie kont na platformie e Twenning. Korzystanie z zasobów.
Wypełnienie paszportu językowego
Dokonywanie wpisów na blogu edukacyjnym na FB – raz w miesiącu.
Wpisy mogą dotyczyć: opisu ciekawych lekcji, refleksji po odbytych szkoleniach,
promocji szkoleń znajdujących się na platformie e Twenning, doświadczeń
zawodowych, itp.
Oprócz dokonywania wpisów należy też komentować wpisy innych nauczycieli,
tak żeby blog „żył”
Przeprowadzenie 2 lekcji wychowawczych na temat Bezpiecznego korzystania z
Internetu oraz portali społecznościowych – potwierdzenie zapisem w dzienniku.
Opracowanie ankiety dotyczącej „Bezpiecznego korzystania z Internetu oraz
portali społecznościowych”
Przeprowadzenie wśród swoich wychowanków ankiety dotyczącej „Bezpiecznego
korzystania z Internetu oraz portali społecznościowych.
Opracowanie ankiety na temat: „Wyalienowanie wśród uczniów”

Prelekcja dla uczniów klas trzecich i czwartych technikum oraz trzecich szkoły
branżowej na temat funduszy europejskich
10. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów na temat: „Poczucie wyalienowania
wśród uczniów”
11. Przeprowadzenie pogadanki na zebraniu rodziców na temat bezpiecznego
korzystania z Internetu oraz portali społecznościowych – potwierdzenie zapisem
w dzienniku
12. Opracowanie raportu z realizacji działania dotyczącego wyalienowania wśród
uczniów.
W raporcie należy zamieścić wyniki oraz analizę ankiety przeprowadzonej w
marcu 2020, opis rozmów prowadzonych z wychowawcami w całej szkole na ten
temat oraz plan/program działania w celu wyeliminowania/ zmniejszenia poczucia
wyalienowania wśród uczniów.
9.

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

od 07 stycznia do15
czerwca 2020
od stycznia 2020
do 29 stycznia 2020
od 1 lutego 2020

wszyscy

od lutego do maja 2020

wychowawcy biorący udział
w projekcie
A. Lubczyńska, B. Porzucek,
R. Wdowik, E. Stefanowicz
wychowawcy biorący udział
w projekcie
M. Marcinkowska-Urban,
B. Dziwińska-Karaba,
B. Orlikowska, I. Ilska
I. Ilska

do 31 stycznia 2020
od 3 do 7 lutego 2020 r.
do 19 marca 2020

marzec 2020
23-27 marca 2020 r.
24 marca 2020

do 15 kwietnia 2020

wszyscy uczestnicy projektu
wszyscy uczestnicy projektu
wszyscy uczestnicy projektu

wszyscy wychowawcy w całej
szkole
wychowawcy klas maturalnych
biorący udział w projekcie
M. Marcinkowska-Urban,
B. Dziwińska-Karaba,
B. Orlikowska, I. Ilska

13. Festyn „W jeden dzień dookoła Europy”
Przygotowanie wraz z uczniami stanowisk wylosowanych krajów europejskich
Konkurs piosenki europejskiej
Gra terenowa
Stoisko – fundusze europejskie
10. Przeprowadzenie pogadanki na zebraniu rodziców na temat bezpiecznego
korzystania z Internetu oraz portali społecznościowych – potwierdzenie zapisem
w dzienniku
11. Opracowanie ankiety badającej poziom wiedzy wśród nauczycieli na temat
zarządzania zachowaniem uczniów w klasie oraz zarządzania komunikacją w
klasie.
12. Przeprowadzenie ankiety badającej poziom wiedzy wśród nauczycieli na temat
zarządzania zachowaniem uczniów w klasie oraz zarządzania komunikacją
w klasie.
13. Opracowanie wyników ankiet na temat zarządzania zachowaniem uczniów w
klasie oraz zarządzania komunikacją w klasie (ich porównanie – raport).
14. Ponowne przeprowadzenie wśród swoich wychowanków ankiety dotyczącej
bezpiecznego korzystania z Internetu oraz portali społecznościowych.
15. Przygotowanie i przekazanie koordynatorowi raportu z działań podejmowanych
na e Twenningu.
16. Opracowanie raportu z działań dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu
oraz portali społecznościowych.
Raport ma zawierać: wyniki i analizę ankiety przeprowadzonej w lutym, wyniki i
analizę ankiety przeprowadzonej w czerwcu, porównanie tych wyników oraz
wykaz wpisów do dziennika związanych z tym działaniem (lekcje ZWO,
spotkania z rodzicami).
17. Opracowanie i przekazanie koordynatorowi raportu z przeprowadzonych lekcji
z wykorzystaniem aktywizujących lub innowacyjnych metod nauczania (temat
lekcji, data realizacji, nazwa przedmiotu – forma tabeli).
18. Ponowne wypełnienie paszportu językowego.

17 kwietnia 2020

26 maja 2020

B. Orlikowska, I. Ilska,
A. Lubczyńska, M. Jaśkiewicz,
M. Łatka, R. Wdowik, M. PeterŚwistak, E. Stefanowicz
E. Kopa, B. Warszewska
B. Porzucek, B. DziwińskaKaraba, M. Marcinkowska-Urban
I. Ilska
Wychowawcy klas przejściowych
biorący udział w projekcie

do 29 maja 2020 r.

E. Mencel, B. Mazurek,
M. Frąszczak

czerwiec 2020
sierpień 2020
(na radzie ped.)
do 15 września 2020

E. Mencel, B. Mazurek,
M. Frąszczak

od 1 do 5 czerwca 2020 r.

wychowawcy biorący udział
w projekcie
wszyscy uczestnicy projektu

do 15 czerwca 2020
15 czerwca

wychowawcy biorący udział
w projekcie

do 26 czerwca 2020

wszyscy uczestnicy projektu

do 7 sierpnia 2020

wszyscy uczestnicy projektu

