Szkoła z Klasą 2.0 - plan działań
Cel główny

Promowanie mądrego i
przemyślanego wykorzystywania
TIK w uczeniu się i nauczaniu,
wypracowanie i wprowadzanie
w życie zasad korzystania z TIK

Budowanie współpracy między
nauczycielami w zakresie
wykorzystywania TIk
Upowszechnianie innowacyjnych
metod nauczania i wspieranie
nauczycieli w stosowaniu tych
metod w praktyce
Umożliwienie społeczności
szkolnej wymiany doświadczeń i
publicznej prezentacji dobrych
praktyk
Rozwijanie umiejętności
czytania ze zrozumieniem,
analizy i interpretacji tekstów i
zainteresowania czytaniem
Rozwijanie umiejętności
współpracy, komunikacji i
ciekawej prezentacji efektów
pracy
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Zadania służące realizacji
Spotkanie otwierające
Debaty klasowe – zapoznanie uczniów z zasadami
korzystania z nowych technologii, wypracowanie
klasowych wersji Kodeksu 2.0, przygotowanie do udziału w
debacie szkolnej, testowanie na zajęciach wybranych
zasad klasowego Kodeksu
Zadanie dyrektora – planowanie przeprowadzenia zmiany
w szkole, przygotowanie szkoły na jej przyjęcie
Debata szkolna z udziałem przedstawicieli klas i
Samorządu Uczniowskiego – ustalenie wspólnej wersji
szkolnego Kodeksu, opublikowanie na stronie internetowej
i na gazetce ściennej
Warsztaty filmowe dla uczniów klas IV - VI
Szkolenie koleżeńskie dla nauczycieli wykorzystanie narzędzia Learning Apps do tworzenia
materiałów edukacyjnych
Realizacja ścieżek edukacyjnych przez nauczycieli: wybór
ścieżki, przeprowadzenie 3 zadań wybranej ścieżki
edukacyjnej, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na
platformie, zamieszczanie opisów swoich działań
Zadanie dyrektora - ,,Szkoła na platformie” – utworzenie
miejsca w sieci, gdzie gromadzone będą materiały
edukacyjne i udostępniane wszystkim zainteresowanym
Lekcje biblioteczne
Konkurs ,,Zróbmy lapbooka”
Konkurs ,,Napisz z nami bajkę o misiu”
Konkurs na najciekawszą książeczkę lektur dla klas IV - VI
,,Warsztaty twórcze z panem Toti” dla uczniów klas I –III
Szkolny Festiwal – prezentacja efektów całorocznej pracy
nauczycieli i uczniów
Spotkanie podsumowujące,
ewaluacja, wyciągnięcie
wniosków, planowanie dalszych działań
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