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Rekrutacja i cyfry

Ogłoszenie naboru do II edycji - czerwiec 2010
30 szkół prowadzących kształcenie zawodowe
30 liderów ICT w szkołach
30 x 4 = 120 nauczycieli
120 x 10 = 1200 uczniów
120 x 20 = 2400 godz. zajęć pozalekcyjnych
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Planowane zakupy dla szkół

30 x 3 = 90 czytników e-book
zestaw Testico + netbook (do wypożyczenia)

tablica interaktywna + netbook (do wypożyczenia)

30 x 2000 zł - pomoce dydaktyczne i mat. 
biurowe do pracy z uczniami
30 x 200 zł - podręczniki e-book
30 x 2100 zł - oprogramowanie według 
ukierunkowania branżowego
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30 godz. warsztaty dla nauczycieli

4  grupy wykładowe (30 osób) x 10 godz. 
„Kształcenie modułowe” Elżbieta Hejłasz kierownik Wydziału Rozwoju 
Programów KOWEZiU  

8 grup warsztatowych (15 osób) x 20 godz. 
• 10 godz. „Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi ICT w nauczaniu” 

specjaliści WODIiP

• 5 godz. „Własna firma - pierwsze kroki” Elżbieta Gabis WODIiP

•  5 godz. „Tworzenie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem narzędzi 
ICT” Beata Bułka WODIiP

+ 120 godz. e-Learningu
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Zajęcia z uczniami

20 godz. zajęć każdej grupy
• zajęcia według scenariusza nauczyciela zgodnie z jego 

pomysłem (kształcenie modułowe)

• ogłoszenie konkursu dla 3. osobowych zespołów 
uczniowskich „Mam wizję - mam plan” - prezentacja: 
business plan własnej firmy, identyfikacja graficzna firmy, 
wywiad z przedsiębiorcą tej samej branży

• prezentacja pracy uczniów na platformie dydaktycznej

• udział 300 najaktywniejszych uczniów w ekskluzywnej 
konferencji „Planowanie kariery zawodowej”  
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Klub Dyrektora Szkoły Zawodowej

zaproszenie do klubu 
druk kart członkowskich
wyjazdowa konferencja jesienna z warsztatami 
„Dokumentacja szkoły kształcącej modułowo”
udział w wiosennej konferencji promującej 
nowe technologie w edukacji
możliwość promocji szkoły podczas  happeningu 
(scena w centrum miasta OPOLE)
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Konkurs uczniowski

ogłoszenie konkursu „Mam wizję - mam plan”
tworzenie prezentacji wirtualnych firm na 
elektronicznej platformie dydaktycznej
eliminacje szkolne konkursu
udział finalistów w konferencji „Planowanie 
kariery zawodowej”
finał wojewódzki (zaproszenie do prac w jury 
największych opolskich przedsiębiorców)
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Konferencje

wyjazdowa konferencja jesienna z warsztatami 
„Dokumentacja szkoły kształcącej modułowo” 
Janusz Górny - pełnomocnik dyrektora ZST w Mikołowie         
ds. jakości ISO

konferencja promująca nowe technologie          
w edukacji dla dyrektorów i nauczycieli
konferencja dla uczniów„Planowanie kariery 
zawodowej” Agnieszka Łabno - Uniwersytet Śląski
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Happening - czerwiec 2011 OPOLE

Podsumowanie projektu
Prezentacja 30 szkół i ich innowacyjnych działań
Prezentacja zwycięzców konkursu uczniowskiego
Wręczenie nagród, certyfikatów i podziękowań
Koncert gwiazdy
Przekaz multimedialny dla mieszkańców OPOLA
Promocja WODIiP Opole

Plac w centrum Opola
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Motywacja dla uczniów

120 kursów nadających dodatkowe uprawnienia
konkurs uczniowski - pula nagród 6000 zł
udział w ekskluzywnej konferencji 
prezentacja podczas happeningu
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dziękuję za uwagę
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