PLAN PRACY ZESPOŁU TIK ZWIĄZANY Z PROJEKTEM
„AKTYWNA TABLICA”
na lata 2017-2019
PRZYJĘTE ZASADY:
1. Pamiętamy, że nasze działania mają na celu poszerzenie naszej wiedzy
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i umiejętności oraz usprawnienie i poszerzenie oferty szkoły.
Pracujemy zespołowo współpracując ze sobą, pomagając sobie i okazując sobie
życzliwość.
Korzystamy z wiedzy osób bardziej doświadczonych i posiadających większe
umiejętności, nie wstydzimy się zadawać pytań.
Wspólnie podejmujemy decyzje.
Nie krytykujemy innych, ale dyskutujemy.
Regularnie uczestniczymy w spotkaniach.
Mówimy we własnym imieniu, podajemy własne propozycje.
Uważnie czytamy materiały, przesyłamy własne opinie.
Korzystamy z samouczków dotyczących różnych programów, poszerzając
wiadomości i umiejętności.
Spotykamy się w miarę potrzeb na bieżąco oraz komunikujemy się drogą mailową.
Dążymy do tego, aby ze sprzętu komputerowego i multimedialnego korzystali w miarę
możliwości wszyscy nauczyciele.
Z sieci korzystamy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób. Pamiętamy
o ochronie danych osobowych.
Pokazujemy jak robić użytek z narzędzi internetowych ułatwiających proces uczenia
się i korzystamy z pomysłów uczniów dotyczących wprowadzania nowych technologii
na lekcjach.
Dbamy o systematyczne umieszczanie informacji o pracy szkoły na stronie
http://sp2.sandomierz.pl; zachęcamy i sprawdzamy czy z tych informacji korzystają
na bieżąco uczniowie i rodzice.

PLAN PRACY:
DZIAŁANIA ZGODNE Z PRZYJĘTYMI ZASADAMI
DZIAŁANIA
Utworzenie na stronie
internetowej
szkoły zakładki „Aktywna
tablica”.
Przekazanie Radzie
Pedagogicznej
informacji na temat realizacji
programu „Aktywna tablica”
(http://www.aktywnatablica.org/).
Umieszczenie na stronie
szkoły planu działań
„Aktywna tablica’’.

ODPOWIEDZIALNI
Nauczyciel informatyki
- koordynator szkolny.

OSIĄGNIĘCIE CELU
Zakładka „Aktywna tablica”.

Dyrektor.

Zapoznanie RP z zasadami
uczestnictwa w programie
i korzyściami płynącymi z
jego realizacji. Przyjęcie
planu pracy i zasad.
Przekazywanie na bieżąco
uczniom, nauczycielom,
rodzicom, partnerom
informacji na temat tego, co

Nauczyciel informatyki
administrator strony www
- koordynator szkolny TIK
we współpracy

z zespołem.

Aktualizowanie zakładki
„Aktywna tablica” o nowe linki
do stron oraz pomysły, które
mają służyć uczniom oraz
nauczycielom.

Nauczyciele
przedmiotowi we
współpracy
z nauczycielem
informatyki.

Realizacja profilaktyki
dotyczącej „Bezpieczeństwa
w sieci” na lekcjach
wychowawczych oraz
informatyce.

Nauczyciele informatyki,
wychowawcy, policjant,
funkcjonariusz Straży
Miejskiej.

Przeprowadzenie szkoleń
i warsztatów dla nauczycieli
na temat bezpiecznego
i nowoczesnego korzystania
z narzędzi TIK.
Przeprowadzenie lekcji
koleżeńskich
z wykorzystaniem
tablicy interaktywnej
i nowoczesnych narzędzi TIK.
Systematyczne
wykorzystywanie przez
nauczycieli narzędzi TIK.

Firma zewnętrzna, zespół
TIK.

Kontakt z rodzicami i uczniami
za pomocą narzędzi TIK.

Wszyscy nauczyciele.

Podsumowanie działań
w ramach
programu "Aktywna tablica".

Dyrektor, zespół TIK.

Wszyscy zainteresowani
nauczyciele.

Zainteresowani
nauczyciele.

dzieje się w szkole w związku
z udziałem placówki
w programie „Aktywna
tablica’’.
Stworzenie szkolnej bazy
programów
edukacyjnych do dyspozycji
uczniów oraz nauczycieli na
stronie internetowej szkoły.
Przedstawienie możliwości
wykorzystania Internetu do
nauki, podczas odrabiania
prac domowych lub
poszukiwania informacji np.
na lekcjach.
Zwiększenie świadomości
dotyczącej bezpiecznego
korzystania z sieci.
(Organizacja Dnia
bezpiecznego Internetu –
SP2)
Wzbogacenie wiedzy na
temat skutecznego
zastosowania narzędzi.
Dzielenie się zdobytą wiedzą
z innymi nauczycielami.
Nauczyciele są świadomi
ogromnych korzyści
wynikających z korzystania
z tablicy interaktywnej
i narzędzi TIK.
Lekcje aktywizujące uczniów
do samodzielnej pracy,
wspomagające proces
uczenia się i rozwijania
zainteresowań.
Kontakt z rodzicami, uczniami
i innymi nauczycielami za
pomocą komunikatora w
dzienniku elektronicznym,
emailów, telefonów, portali
społecznościowych, strony
internetowej szkoły.
Wyciągnięcie wniosków korzyści. Przedstawienie
sprawozdania
Radzie Pedagogicznej.

