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SEMINARIA PODSUMOWUJĄCE REZULTATY PROJEKTU:

Łotwa – 24 marca 2017r.
Litwa – 7 kwietnia 2017r.

REZULTATY PROJEKTU:
- dostosowanie platformy MOODLE do
procesu edukacyjnego nowoczesnej
szkoły zawodowej:
http://ekonomik-lomza.moodle.org.pl
- opracowanie metody nauczania z
wykorzystaniem MOODLE (mobile
learning),
- opracowanie materiałów do
nauczania z zakresu elektronicznego
marketingu w języku angielskim,
- opracowanie 3 kursów (w języku
polskim i angielskim) - system
szkoleń umiejętności zawodowych,
pożądanych przez pracodawców,
- nowoczesne materiały i ćwiczenia
do nauki języka angielskiego
zawodowego.

ZAPRASZAMY NA
PLATFORMĘ MOODLE!
KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA
Łomża – 16 czerwca 2017r.
ZAPRASZAMY!

Biuro Projektu: ZSEiO nr 6 18 -400 Łomża ul. M.Kopernika 16
tel.+48 (86) 216-62-63, e- mail: erasmus2014@interia.eu; www.perfect-project.eu/en/

Główny cel projektu został podzielony na
rezultaty (cele) cząstkowe, które są
opracowywane
przez poszczególnych
partnerów projektu,
wzajemnie się
uzupełniają i są
względem siebie
komplementarne.

Cel projektu unowocześnienie procesu
nauczania u partnerów projektu przez
przygotowanie, przetestowanie i promocję
innowacyjnych metod i technik nauczania w
kształceniu zawodowym, z wykorzystaniem
nowoczesnego
narzędzia
do
oceny
umiejętności i kwalifikacji zawodowych, przy
użyciu
innowacyjnych metod i technik
nauczania, z wykorzystaniem technologii
multimedialnych i ICT oraz opracowanie
materiałów
do
nauki
przedmiotów
zawodowych, w tym języka obcego
zawodowego, powstanie szkoleń umiejętności
zawodowych, w których będą uczestniczyć
uczniowie ze szkół partnerskich.

Rezultat 1 - opracowany przez ZSEiO nr 6 w Łomży innowacyjne narzędzie do oceny umiejętności i
kwalifikacji zawodowych z wykorzystaniem narzędzi
online i technologii mobilnych, czyli przystosowanie
platformy MOODLE do wykorzystania w procesie
edukacyjnym na przedmiotach zawodowych.

http://ekonomik-lomza.org.pl
Platforma MOODLE może być wykorzystywana w
praktyce szkolnej ale również w samokształceniu
osób zainteresowanych (uczniowie i nauczyciele,
także spoza partnerskich szkół), jest dostępna
również na urządzeniach mobilnych, takich jak
smartfony czy tablety.

Rezultat 2
opracowany
przez
szkołę z Łotwy
- innowacyjna metoda
nauczania przedmiotów
zawodowych, wspierana
innowacyjnymi
technologiami
multimedialnymi i ICT,
przy użyciu technologii
mobilnych (d-learning i
m-learning).

Rezultat 3
opracowany przez szkołę z
Litwy
- innowacyjne materiały do
nauki online w zakresie
elektronicznego
marketingu
w
języku
angielskim.

Rezultat 4
opracowany
przez
Perfect Project Sp. z o.o.
- program trzech szkoleń
w takich obszarach jak
ICT, Etyka w biznesie,
Komunikacja
oraz
materiały
do
nauki
języka
obcego
zawodowego.

