Podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich PW
w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych

Jeżeli chcesz uzyskać szczegółowe informacje
lub sprawdzić, czy Twój wydział bierze udział w Projekcie,
napisz lub zadzwoń do Działu Wsparcia Edukacji CZIiTT PW:
dwe.cziitt@pw.edu.pl; 22 234 1423 lub 22 234 5993

KURS W ZAKRESIE INNOWACYJNYCH FORM KSZTAŁCENIA

www.cziitt.pw.edu.pl/dzial-wsparcia-edukacji

ETAP I, 1. SEMESTR

KOMPETENTNY WYKŁADOWCA –
WYSOKI POZIOM NAUCZANIA
Okres realizacji: od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2019 r.
Cel: Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry Politechniki Warszawskiej.

Warsztaty złożone z modułów przekazujących praktyczną wiedzę i ćwiczeń
dotyczących innowacyjnych metodyk kształcenia, m.in. PBL, DT, BL, a także pracy
projektowej i tutoringu.
42 (30 + 12) godziny lekcyjne

ETAP II, 2. SEMESTR
Praktyczne zastosowanie uzyskanych umiejętności w trybie learning-by-doing
pod nadzorem instruktorów, podczas realizacji zajęć z grupą studentów.
11 grup (8-12 osób)

Ścieżka i warunki udziału w Projekcie

KURS „DESIGN THINKING W DYDAKTYCE”

Zatwierdzenie list

32 godziny lekcyjne warsztatów dla osób, które posiadają podstawową wiedzę
dotyczącą nowych metodyk pracy ze studentami i chcą zaimplementować Design
Thinking do zajęć dydaktycznych.
2 grupy (8-12 osób)

Jednostki PW realizujące Projekt:

KOMPETENTNY WYKŁADOWCA –
WYSOKI POZIOM NAUCZANIA

Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich PW
w zakresie umiejętności informatycznych

Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich PW
w zakresie zarządzania informacją

Kursy do wyboru:

Warsztaty nakierowane na przekazywanie treści dydaktycznych studentom,
obejmujące takie moduły jak:

1. Tworzenie multimedialnych treści dydaktycznych – kurs podstawowy
2. Tworzenie multimedialnych treści dydaktycznych – kurs dla zaawansowanych

•

wyszukiwanie i weryfikacja informacji;

3. Wykorzystanie narzędzi ICT do prowadzenia przedmiotu

•

komunikacja
(w tym kanały, plan i forma komunikacji);

•

prezentacja informacji
(w tym styl prowadzenia zajęć i przekazywania informacji);

•

dystrybucja i systemy zarządzania informacją.

4. Prowadzenie przedmiotu na platformie e-learningowej Moodle (lub Blackboard)
5. Weryfikacja wiedzy i postępów dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT
6. Archiwizacja i rejestracja przebiegu procesu dydaktycznego z wykorzystaniem
narzędzi ICT

16 godzin kursów
4 grupy (8-12 osób)

1 kurs - około 2 miesiące - 60 godzin w systemie blended learning
(24 godziny stacjonarne + 36 godzin e-learningu)
18 grup (8-12 osób)

Podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich PW
w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym
KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNYCH KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

60 godzin - 1 semestr (13 grup)

120 godzin - 2 semestry (1 grupa)

Wymagania względem uczestników wsparcia nauczycieli akademickich podnoszących kompetencje:
•

Wykazanie własnej inicjatywy, tj. chęć podniesienia kompetencji.

•

Wzięcie udziału w badaniu kompetencji „na wejściu” i „na wyjściu”.

•

Złożenie Oświadczenia uczestnika Projektu i przekazanie danych osobowych.

•

Wzięcie udziału przynajmniej w 80% zajęć w ramach zadeklarowanej
formy wsparcia.

•

Przeprowadzenie zajęć ze studentami (minimum 1 semestr) z wykorzystaniem
nabytych kompetencji, w okresie realizacji Projektu (do lutego 2019 r.).

Warunkiem przystąpienia do kursu jest biegłość językowa
na poziomie B2+ (60 godz.) lub B2 (120 godz.).
Planowanym efektem będzie osiągnięcie poziomu C1 przez uczestników
(egzamin wewnętrzny).

KOMPETENTNY WYKŁADOWCA –
WYSOKI POZIOM NAUCZANIA

* Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej wydziałów zaangażowanych w Projekt
musi wynikać z potrzeb wydziału w obszarze prowadzonego kształcenia.

