Što je ITF?

Kriteriji

Kategorije

Forum inovativnih nastavnika odnosno Innovative Teachers Forum (ITF) je međunarodno okupljanje nastavnika koji se ističu inovativnim primjerima uporabe informacijskih i komunikacijskih tehnologija u nastavi.

Kako bi se tijekom procesa odabiranja najboljih
predstavnika dobili kvalitetni rezultati izrađeni
su sljedeći kriteriji za procjenu prijavljenih radova:

ZAJEDNICA, SURADNJA, SADRŽAJ i TIMSKI RAD

Forumi inovativnih nastavnika održavaju se od
2004. godine u okviru globalnog Microsoftovog
programa Suradnici u učenju odnosno Partners
in Learning (PiL) na razini pojedinih kontinenata,
zemljopisnih područja, zemalja kao i na globalnoj
razini.

CILJEVI - Koliko su obrazovni ciljevi jasno definirani u
primjeru te poznati i dostižni učenicima?

Tko se može prijaviti:
Na natječaj se mogu prijaviti učitelji, nastavnici i
stručni suradnici u odgojno-obrazovnim ustanovama u Republici Hrvatskoj koji u svojim obrazovnim
aktivnostima primjenjuju računala.

Što se može prijaviti:
Predloženi primjeri trebaju proizlaziti iz nastavnog
plana i programa za osnove ili srednje škole bez
obzira za koji predmet su rađeni i biti barem jednom izvedeni ili korišteni u nastavi ili drugim oblicima obrazovnih aktivnosti. Prijavljeni radovi ne
smiju biti
1.
prijavljeni na nekom od prethodnih natjecanja u Hrvatskoj i inozemstvu,
2.
prethodno objavljeni na multimedijalnom
CD/DVD mediju
3.
dio redovnog udžbenika za osnovnu ili srednju školu.

IDEJA - Originalnost, novina.

ZADATCI I AKTIVNOSTI VEZANI UZ UČENJE – Koliko
su zadatci izazovni za učenike, u kojoj mjeri je
izraženo aktivno sudjelovanje učenika te u kojoj je
mjeri prisutan logički prijelaz između aktivnosti?
OBRAZOVNE STRATEGIJE – Koliko su pažljivo
osmišljene obrazovne i pedagoške strategije i koliko
potiču učenike na usvajanje znanja?
RELEVANTNOST ICT ALATA – Koliko su korišteni ICT
alati relevantni za zadatke te u kojoj mjeri pospješuju
učenje
INOVATIVNO KORIŠTENJE ICT ALATA – koliko je
korištenje ICT alata inovativno i u kojoj mjeri mijenja
iskustvo učenja u učionici
NAČIN I SVRHOVITOST PRIMJENE TEHNOLOGIJE – Je
li potrebna i je li uporabljena na dobar način u
danom primjeru?
ODNOS PRIMJENJENE TEHNOLOGIJE I CILJEVA –
koliko primijenjena tehnologija pomaže u ostvarenju
obrazovnih ciljeva?
ULOGA NASTAVNIKA – je li jasno definirana i
poznata učenicima i učiteljima?
ULOGA UČENIKA – Je li učenicima jasno što se od
njih očekuje i kako će se mjeriti njihova uspješnost?

Način ocjenjivanja predloženih primjera
Ocjenjivački sud odabrat će radove po kategorijama
uzimajući u obzir prije svega kvalitetu rada i njegovu
originalnost te ukupnu ocjenu dobivenu bodovanjem
pojedinog kriterija. Za svaki od kriterija najveći broj
bodova je 2, a najmanji 0, pri čemu je 2 značilo da je
pojedini kriterij u projektu IZUZETNO, 1- DOBRO te 0SLABO istaknut. Maksimalni broj bodova koje može
jedan projekt dobiti je 20 od strane jednog člana ocjenjivačkog suda.
Ocjenjivanje će se provesti u 2 kruga: U prvom krugu
sudjelovati će svi cjelovito prijavljeni projekti u kategorijama Zajednica, Suradnja i Sadržaj, pri čemu će po
dva člana suda ocijeniti 1/3 radova. U 2. krug ući će
po 3 najbolje ocijenjena rada iz svake kategorije. Sve
radove u 2.krugu ocjenjivati će svi članovi suda prema
istim kriterijima, ali uzimajući u obzir i činjenicu da
ocjenjuju 9 najboljih.
U kategoriji Timski rad, ocjenjivanje će provesti dva
člana ocjenjivačkog suda uzimajući u obzir definirane
kriterije. Ocjenjivanje će se odvijati u dva kruga, osim
u slučaju malog broja prijavljenih radova, što će se
naknadno definirati. U drugom krugu ocjenjivanje
predloženih radova provodit će svi članovi ocjenjivačkog suda. Najbolji rad u svakoj kategoriji (ukupno
četiri) predstavljat će Hrvatsku na Innovative Teachers
Forumu 2008. godine.

Primjena računala
u obrazovanju

Kako se prijaviti?
Kako bi se prijavili za sudjelovanje na natječaju kandidati trebaju učiniti sljedeće:
1.
Registrirati se na portal
http://pil.mscommunity.net/itf2008.
2.
Ispuniti online Obrazac za prijavu unutar kojeg
je potrebno ispuniti podatke potrebne za opis
projekta.
3.
Uploadati svoj primjer/projekt na server ili ga
poslati na DVD/CD ROM-u na adresu:.

1.10 — 31.10 2007

Microsoft Hrvatska
Turinina 3, IV kat, 10000 Zagreb
S naznakom: za natjecanje “Primjena računala u obrazovanju”

Započinje novo natjecanje „Primjena računala u obrazovanju“, na kojem se u inovativnoj primjeni informacijskih
i komunikacijskih tehnologija mogu natjecati učitelji,
nastavnici i stručni suradnici iz osnovnih i srednjih škola.

Sadržaj i propozicije natječaja objavljeni su na web
adresi ovog portala: http://pil.mscommunity.net/
itf2008.

Natjecanje se provodi u okviru suradnje Microsofta i
Agencije za odgoj i obrazovanje RH. Prijave su moguće
od 1. do 31. listopada, a pobjednici će biti proglašeni na
CARNetovoj korisničkoj konferenciji CUC 2007 u Rijeci,
20. studenog 2007. godine.

Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo da se obratite izravno na adresu ITF@microsoft.hr ili koristite
Obrazac za pitanja na portalu http://
pil.mscommunity.net/itf2008

Cilj natjecanja je prepoznati i okupiti dobre primjere
uporabe računala u obrazovanju djece osnovnoškolskog
i srednjoškolskog uzrasta u Hrvatskoj. Radovi će biti
svrstani po kategorijama, a najbolji iz svake predstavljat
će hrvatsko školstvo na sljedećem europskom Forumu
inovativnih učitelja i nastavnika (ITF) koji će se održati
početkom 2008. godine.

Prijaviti se možete od 01.10.2007. godine.
Rok za predaju prijava je 30.10.2007. do 23:59:59.

http://pil.mscommunity.net/itf2008

http://pil.mscommunity.net/itf2008

