Plan działania zespołu TIK

Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach
2014/2015 rok szkolny
Jaki mamy cel pierwszy?
Poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat możliwości wykorzystania TIK na zajęciach
lekcyjnych i do wzajemnej komunikacji.
Po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel?
Nauczyciele korzystają z dostępnych w szkole urządzeń multimedialnych oraz biorą udział
w projektach wymagających wykorzystania technologii.

Termin
realizacji

Działania:

Szkolenie Rady Pedagogicznej – 30.12.14

Osoba
odpowiedzialna
Dyrektor

Obsługa programu Word i Power

Sposób monitorowania
i oceny działań
Prezentacje,

materiały

przygotowane do zajęć

Point.
Wymiana doświadczeń podczas Cały rok

Dyrektor

posiedzeń Rady Pedagogicznej –

Nauczyciele

Stworzenie bazy linków do
stron
z których nauczyciele
korzystają na zajęciach.

Koordynator

Materiały ze szkolenia

dotyczących

wykorzystania

TIK(dobre praktyki)
Szkolenia

R.P

dotyczące Cały rok

korzystania z TIK

Dyrektor

Zaplanowanie i przeprowadzenie Czas

Koordynator

lekcji z wykorzystaniem TIK

trwania
projektu

Jaki mamy cel drugi?

Scenariusz

zajęć

wykorzystaniem TIK

z

Zwiększanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci wśród uczniów i nauczycieli.
Po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel?
Nauczyciele i uczniowie znają i przestrzegają zasad bezpieczeństwa w sieci.
Działania:

Termin
realizacji

Wspólne ułożenie z dziećmi

klas I-III
styczeń

widocznym miejscu i na stronie

Koordynator

Gotowy i zaakceptowany
Kodeks TIK

Dyrektor

internetowej szkoły.
Zapoznanie uczniów ze stronami

Sposób monitorowania
i oceny działań

Nauczyciele

SZKOLNEGO KODEKSU TIK i
umieszczenie go w każdej klasie w

Osoba
odpowiedzialna

luty

Nauczyciel

Wykaz stron dotyczących

informatyki

bezpieczeństwa w sieci.

luty

Dyrektor

Strona internetowa szkoły

luty

Koordynator

Wystawa prac na

plastycznego o bezpieczeństwie w

Nauczyciele

korytarzu szkolnym.

sieci

klas I-III

dotyczącymi bezpieczeństwa w
sieci np.: sieciaki.pl
Umieszczenie linków do stron
dotyczących bezpieczeństwa w
sieci na stronie internetowej
szkoły oraz Kodeksu korzystania z
TIK
Zorganizowanie konkursu

Jaki mamy cel trzeci?
Ustalenie zasad dotyczących przestrzegania praw autorskich i licencyjnych.
Po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel?
Uczniowie i nauczyciele podają źródła, z którego pochodzą materiały i bezpiecznie
korzystają z Internetu.
Działania:

Termin
realizacji

Osoba
odpowiedzialna

Publikacja artykułów dotyczących
bezpiecznego korzystania z
Internetu, cyberprzemocy i praw

Koordynator
luty

Cały rok

Artykuły zamieszczone na
stronie internetowej

dyrektor

autorskich
Przeprowadzenie lekcji i zajęć

Sposób monitorowania
i oceny działań

szkoły

Nauczyciele

Zapis w dzienniku

komputerowych na temat praw

klas I-III

lekcyjnym

autorskich i bezpieczeństwa w

Nauczyciel

sieci.

informatyki

