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OBSZARY WSPÓŁPRACY
 analiza podstawy programowej przedmiotów zawodowych w kontekście korelacji przedmiotowej
w zawodach: technik informatyk, technik obsługi turystycznej;
 analiza standardów egzaminacyjnych w kontekście przygotowania uczniów do egzaminu
zawodowego;
 wymiana doświadczeń w zakresie wzbogacania wiedzy i unowocześniania własnego warsztatu
pracy;
 koordynacja zadań w zakresie wspierania potrzeb uczniów uzdolnionych;
 koordynacja zadań w zakresie rozwiązywania problemów uczniów mających problemy w nauce;
 rozwijanie zainteresowań przedmiotami zawodowymi;
 aktualizacja szkolnej strony internetowej;
 wykorzystanie Szkolnego Systemu Zarządzania Informacją w procesie podniesienia jakości
nauczania i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu.
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zagadnienia

formy realizacji

Organizacja pracy
zespołu w roku
szkolnym 2013/2014
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Analiza podstawy
programowej oraz
programów nauczania
przedmiotów
zawodowych
Analiza standardów
wymagań
egzaminacyjnych oraz
przygotowanie
uczniów do egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe

 zaplanowanie zadań zespołu przeznaczonych do
realizacji w roku szkolnym 2013/2014;
 przypomnienie o konieczności dostosowania
procesu dydaktycznego do zaleceń zawartych w
opiniach i orzeczeniach Powiatowej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrocławiu
w celu realizacji indywidualnego rozwoju ucznia
 aktualizacja rozkładów zajęć z poszczególnych
przedmiotów nauczania z uwzględnieniem
kalendarza szkolnego;
 doskonalenie przedmiotowych systemów
oceniania z przedmiotów zawodowych;
 omówienie ogólnych informacji o egzaminie
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe;
 stworzenie banku arkuszy egzaminacyjnych do
egzaminów próbnych dla poszczególnych
zawodów;
 przeprowadzenie egzaminu próbnego
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w
zawodzie technik informatyk i technik obsługi
turystycznej;
 wykorzystanie wyników egzaminu próbnego w
procesie nauczania;
 wspólne omawianie bieżących problemów
dydaktycznych i merytorycznych związanych z
nauczaniem przedmiotów zawodowych;
 bieżąca analiza wyników nauczania;
 organizacja lekcji otwartych;
 tworzenie bazy pomocy dydaktycznych
wykorzystywanych w nauczaniu i diagnozowaniu;
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Wymiana
doświadczeń
w zakresie dydaktyki
ogólnej i metodyki
nauczania
poszczególnych
przedmiotów

termin Komentarz
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Omawianie i
wykorzystywanie
nowości metodycznych
w nauczaniu
przedmiotów
zawodowych
Rozwijanie
zainteresowań
przedmiotami
zawodowymi poprzez
udział w projektach,
wycieczkach
zawodoznawczych,
konkursach
i olimpiadach
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Organizowanie pracy z
uczniem uzdolnionym
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Organizowanie pracy z
uczniem przejawiającym
trudności w nauce
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Aktualizacja szkolnej
strony internetowej

10 Wykorzystanie
Szkolnego Systemu
Zarządzania Informacją
w procesie podniesienia
jakości nauczania i
przepływu informacji
pomiędzy
poszczególnymi
członkami zespołu

 propozycje korelacji treści nauczania niektórych
przedmiotów zawodowych;
 udział w projekcie „Bezpośrednie wsparcie rozwoju
szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego
systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie
Wrocławskim”
 analiza nowości wydawniczych i materiałów
internetowych;
 wzbogacanie zasobów CWRU w materiały
pomocnicze do nauczania przedmiotów
zawodowych.
 informowanie uczniów o organizowanych
konkursach i olimpiadach informatycznych i
turystycznych;
 zachęcanie uczniów do udziału w tych formach
prezentacji własnej wiedzy i uzdolnień;
 wykorzystywanie doświadczeń realizacyjnych
projektu „Dolnośląska e-szkoła”;
 koordynowanie działań w ramach udziału w
projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego
na Dolnym Śląsku II”;
 organizacja kursów wzbogacających ofertę
kształcenia zawodowego: barmański, baristy,
obsługi photo shop;
 organizacja wycieczek zawodoznawczych do biur
obsługi turystycznej, zakładów obsługi
informatycznej, na targi turystyczne;
 podejmowanie współpracy przez wychowawców i
nauczycieli poszczególnych przedmiotów w
rozpoznawaniu szczególnych zdolności uczniów,
 organizowanie i udział w konkursach zawodowych,
 promowanie osiągnięć uczniów
 analiza opinii Powiatowej Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej we Wrocławiu;
 dostosowanie wymagań edukacyjnych do
indywidualnych możliwości uczniów,
 współpraca z rodzicami, konsultantem
pedagogicznym;
 indywidualizacja pracy podczas zajęć
(różnicowanie stopnia trudności zadań, wydłużanie
czasu pracy);
 zajęcia wyrównawcze w ramach godz. art. 42 KN
z kształcenia zawodowego;
 współpraca z nauczycielami w zakresie aktualizacji
szkolnej strony internetowej;
 wzbogacanie i unowocześnianie szaty graficznej i
funkcjonalności strony;
 aktywne korzystanie z materiałów organizacyjnych
i szkoleniowych zamieszczanych w Systemie
zarządzania Informacją;
 wymiana doświadczeń członków zespołu w
rozwiązywaniu problemów poprzez System
Zarządzania Informacją

