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WRE.557.5.3.2018 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych 

oraz przedstawiciele Organów Prowadzących  

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom szkół, Wielkopolski Kurator Oświaty wraz  

z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym ICHB PAN oraz Aeroklubem 

Poznańskim i Mobilną Jednostką Dowodzenia Operacjami Powietrznymi  organizuje 

szkolenie dotyczące: 

1)   II edycji Rządowego programu Aktywna Tablica - wnioski składane w kwietniu 2018 

2)   III edycji Rządowego programu Aktywna Tablica - planowane składanie wniosków  

w kwietniu 2019 

Do udziału w spotkaniu zapraszamy dyrektora/wicedyrektora szkoły, szkolnego  

e-koordynatora lub innego przedstawiciela placówki, zakwalifikowanej do II edycji 

programu AT lub planującej składanie wniosku w III edycji programu AT. 

 

W programie spotkania przewidujemy następujące zagadnienia: 
- metody wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz tablic interaktywnych  

  w szczególności w zakresie rozwijania postaw obywatelskich, patriotycznych, społecznych 

- informacje dotyczące sprawozdawczości w II edycji programu AT 

- udostepnienie adresów międzyszkolnych sieci współpracy dla uczestników III edycji programu AT  

- wymiany doświadczeń między uczestnikami II i III edycji programu AT 

- sposobów upowszechniania treści edukacyjnych z zakresu wiedzy o tradycji i współczesnych działaniach  

  lotniczych na terenie Wielkopolski, w tym Aeroklubu Poznańskiego oraz Sił Powietrznych RP 

- podniesienia kompetencji w zakresie wyszukiwania, przetwarzania informacji historycznych z różnych źródeł 

 

Na szkolenie zapraszamy również przedstawicieli Organów Prowadzących szkoły  

i placówki. 

 
Uprzejmie przypominam, że udział w programie wymaga podjęcia szeregu działań opisanych w Rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków,  form i trybu realizacji Rządowego 

programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica" (Dz.U. 2017 poz. 1401). 

  

Data i miejsce: Laboratorium Szkoły Przyszłości PCSS PAN, ul. Zwierzyniecka 20, 60-814 Poznań  

Terminy: 7, 13, 14 grudnia 2018 r., godz. 9.00 lub 13.15 

Formularz rejestracyjny uczestników spotkania: www.wre.ko.poznan.pl/aktywna/  

WWW: edulab.pcss.pl/aktywna-tablica 
Uczestnictwo w szkoleniu  jest bezpłatne. 
 
Sprawę prowadzi dr Mateusz Leszkowicz, Wydział Rozwoju Edukacji m.leszkowicz@ko.poznan.pl, tel. 780 386 022 

  

 




