
 

 

 

 

 
 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w Partnerstwie 
z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 

Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „UMBRELLA”, 
Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego 

 

Zapraszają DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI/KI do udziału w projekcie „Lekcja: Enter na Dolnym 
Śląsku” 



 

 

 
 
 
 

Opis projektu 
Projekt „Lekcja: Enter na Dolnym Śląsku, to częśd ogólnopolskiego projektu ww. Partnerstwa pt. "Lekcja:Enter". „Lekcja: Enter” to największy 
dotychczas projekt edukacji cyfrowej w Polsce skierowany do szkół. Jego celem jest udzielenie wsparcia placówkom edukacyjnym w postaci 
szkolenia dla nauczycieli z lepszego wykorzystywania nowych technologii, e-zasobów i aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci 
i młodzieży. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Więcej informacji o projekcie: www.lekcjaenter.pl 

http://www.lekcjaenter.pl/


 

 

 

Zadaniem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, w Partnerstwie z : Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych 
"Umbrella" , Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego , Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest przygotowanie 
szkolenia dla pedagogów w swoim regionie, zgodnie z zapisami grantu projektu „Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku”, czyli: 

 

 a) Realizacja szkoleo - rekrutacja i szkolenia nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
 w ramach ścieżek tematycznych: 

• edukacji wczesnoszkolnej 
• humanistycznej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
• matematyczno- przyrodniczej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
• artystycznej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
• informatycznej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 



 

 

 

 Szkolenia będą realizowane w dwóch blokach: 
1. Szkolenie dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych 
Celem tego szkolenia jest pokazanie nauczycielom korzyści z wykorzystywania stron, aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych 
zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej. Nauczyciele dowiedzą się m.in. jak korzystad z e-usług publicznych, portali 
edukacyjnych, elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych. 

 
 

2. Szkolenie dla nauczycieli informatyki 
Którego celem jest przygotowanie nauczycieli do realizacji dwóch pierwszych celów nowej podstawy programowej z informatyki, tzn. w 
zakresie (I) rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów oraz (II) programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem 
komputera oraz innych urządzeo cyfrowych. 



 

 

 

Gwarancją trwałości efektów szkolenia jest zgłoszenie grupy nauczycieli (minimalnie od 2 do 5, w zależności od wielkości szkoły) przez 
dyrektora, który sam też weźmie udział w szkoleniu, a także będzie aktywnie zaangażowany w proces szkolenia nauczyciela poprzez np. 
obserwację lekcji, prowadzonych przez tych nauczycieli z wykorzystaniem scenariuszy przygotowanych przez nich w trakcie szkolenia. 
Dyrektorzy zostaną też zaproszeni do przygotowania planu włączenia TIK do działao edukacyjnych w szkole pt. „Aktywna lekcja z TIK”. 
Plan będzie uwzględniał m.in. zmiany umożliwiające wykorzystywanie przez uczniów urządzeo mobilnych na lekcjach w celach 
edukacyjnych. 



 

 

 

ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU: 
a) nauczyciele nie mogą się zgłaszad do udziału w projekcie indywidualnie – muszą zostad zgłoszeni przez dyrektora szkoły, 

w której pracują; 

b) wśród uczestników muszą się znaleźd nauczyciele reprezentujący wszystkie etapy edukacyjne i grupy przedmiotowe: 
c) edukacja wczesnoszkolna 
d) przedmioty: humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, artystyczne 
e) przedstawiciele kadry kierowniczej szkół; 

 
 

Profil uczestnika/czki: 
-nauczyciele szkół publicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych; 



 

 

 
 
 

DYREKTOR zgłasza 
-co najmniej: 2–3-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych mniej niż 10 nauczycieli; 
-co najmniej 4-osobowe zespoły, w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych od 10 do 20 nauczycieli; 
-co najmniej 5-osobowe zespoły w tym członek kadry kierowniczej, jeśli w szkole jest zatrudnionych powyżej 20 nauczycieli. 

 
Proces rekrutacji musi uwzględniad potrzeby osób: 
-z różnymi typami niepełnosprawności, 
-zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, 
-niedyskryminacji ze względu na rasę, 
-niedyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek, orientację seksualną. 



 

 

 

Pierwszeostwo udziału w szkoleniach muszą mied nauczyciele wymagający uczestnictwa w szkoleniu na poziomie 
podstawowym. 

 

Zespół nauczycieli z danej szkoły może byd uczestnikiem tylko jednego projektu grantowego w ramach programu 
„Lekcja:Enter” w tym samym naborze, oznacza to, że szkoły, które zadeklarowały udział w projekcie „Enter (…)” innego 
Grantobiorcy, np. Lechaa Consulting Sp. z o.o. 

 

Cały proces zgłaszania uczestników odbywa się przez platformę internetową projektu. Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa 
w projekcie przez dyrekcję grantobiorca- Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych rejestruje szkołę na platformie. 

Uczestnictwo szkoły i liczbę deklarowanych nauczycieli/ek należy zgłosid mailowo na adres: alicja.pietrzyk@dfop.org.pl 
 

Dyrektor dostaje zaproszenie do uczestnictwa w projekcie oraz przekazuje je nauczycielom/kom ze swojej szkoły. 

mailto:alicja.pietrzyk@dfop.org.pl


 

 

 
 
 

W formularzu zgłoszeniowym uczestnicy projektu wybierają jedną z 9 grup przedmiotowych, w ramach której wezmą udział 
w szkoleniu: 

1. edukacja wczesnoszkolna; 
2. przedmioty humanistyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej; 
3. przedmioty humanistyczne – szkoły ponadpodstawowe; 
4. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – klasy IV–VIII szkoły podstawowej; 
5. przedmioty matematyczno-przyrodnicze – szkoły ponadpodstawowe; 
6. przedmioty artystyczne – klasy IV–VIII szkoły podstawowej; 
7. przedmioty artystyczne – szkoły ponadpodstawowe; 
8. informatyka – szkoły podstawowe; 
9. informatyka – szkoły ponadpodstawowe. 



 

 

 

Ścieżka edukacyjna- proces edukacyjny obejmujący: 
-Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Platformie, 
-Wypełnienia pretestu – wstępnego testu kompetencji cyfrowych, 
-Osiągnięcia minimalnego wymaganego progu frekwencji w szkoleniach, tzn. uczestnictwa w min. 80% z 32 godzin szkolenia 
stacjonarnego oraz 8 godzin online, a w przypadku nauczycieli informatyki 80% z 35 godzin szkolenia stacjonarnego oraz 5 godzin 
online. 
-Wypełnienie ankiety śródokresowej oceny szkolenia, 
-Przygotowania min. 2 scenariuszy lekcji dla uczniów z wykorzystaniem TIK, 
-Uzyskania akceptacji od trenera lokalnego każdego z 2 przygotowanych przez nauczyciela scenariusza lekcji, 
-Przeprowadzenia min. 2 lekcji obserwowanych z uczniami (według przygotowanych scenariuszy), poddanych ewaluacji 
wewnętrznej, zgodnie z wytycznymi Operatora, 



 

 

 

-Poświadczenie na platformie uczestnictwa w 8 godzinach szkolenia online lub 5 godzinach szkolenia online w przypadku 
nauczycieli informatyki. 
-Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej stworzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji, 
-Odbiór Certyfikatu ukooczenia szkolenia; 

 
Osiągnięcia minimalnego wymaganego progu frekwencji w szkoleniach, tzn. uczestnictwa w min. 80% z 32 godzin szkolenia 
stacjonarnego oraz 8 godzin online, a w przypadku nauczycieli informatyki 80% z 35 godzin szkolenia stacjonarnego oraz 5 
godzin online. 

Dlatego jest ważne aby: Dyrektor: Obserwował lekcję i potwierdził to na platformie 
 

Dlatego jest ważne aby: Nauczyciel: Wypełnił ankiety oceny szkoleo ,Potwierdził uczestnictwo w szkoleniach online ,Wypełnił 
ankietę Ministerstwa Cyfryzacji , Potwierdził odbiór certyfikatu 



 

 

 
 
 

Program szkolenia NAUCZYCIELI/EK 
8 modułów szkolenia nauczycieli (1) 

 

1. Poznaj sied. Elektroniczne zasoby edukacyjne. Zasady bezpieczeostwa i współpracy w internecie - 180 minut / 4h 
2. Lekcja w sieci - dobierz urządzenie, platformę, aplikację. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i praca w 
sieci - 180 minut /4h 
3. Ze smartfonem na lekcji. Aktywizujące metody nauczania wspierane TIK - 180 minut / 4h 
4. Tworzymy własne e-materiały. Elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych przedmiotów 1. częśd - 225 minut / 5h 2. częśd - 
135 minut / 3h 3. częśd - 180 minut / 4h 



 

 

 
 
 
 

8 modułów szkolenia nauczycieli (2) 
5. Jak wykorzystad TIK na lekcji – wprowadzenie do opracowania własnych scenariuszy lekcji (moduł online) Metodyczne 
aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK. Praca własna online na platformie lekcjaenter.pl - 180 minut/ 4h – online; 
asynchroniczne; praca własna nauczycieli 
6. Przygotowujemy scenariusze lekcji Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii – praca nad scenariuszami 
zajęd wzbogaconymi o technologie informacyjne i komunikacyjne - 135 minut /3h stacjonarnie oraz 135 minut/ 3h online, praca 
własna nauczycieli na platformie 
7. Zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami TIK 2 x 45 minut (godziny zajęd nie są wliczone do czasu szkolenia) 
8. Omawiamy przeprowadzone zajęcia. Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK – omówienie przeprowadzonych 
zajęd i zaliczenie szkolenia - 225 minut/ 5h – stacjonarnie; 45 minut/1h – online 



 

 

 
 
 
 

Na szkoleniu nauczyciele nauczą się, jak: 
• korzystad z e-usług publicznych, portali edukacyjnych, np. epodreczniki czy edukator.pl, Akademia Khan; także na urządzeniach 
mobilnych 
• pracowad metodą projektów uczniowskich, np. z pomocą Webquest 
• stosowad kształcenie wyprzedzające z wykorzystaniem TIK 
• bezpiecznie poruszad się w środowisku cyfrowym, zgodnie z prawem autorskim 
• korzystad z gotowych materiałów i tekstów źródłowych 
• udostępniad własne materiały na odpowiednich licencjach 



 

 

 
 
 

Podczas szkolenia nauczyciele również 
POZNAJĄ 
• edukacyjne zastosowania różnego rodzaju sprzętu i aplikacji jak np. tablety, smartfony, aplikacje, np. Learning Apps, Kahoot czy 
Quizizz 
• społeczności praktykujących nauczycieli np. na Facebooku 
DOWIEDZĄ SIĘ, JAK 
• wspierad TIK realizację podstawy programowej własnego przedmiotu 
• kreatywnie wykorzystywad e-zasoby na lekcjach 
• doskonalid wykorzystanie TIK na lekcjach zgodnie z modelem SAMR 
• pracowad z uczniowskimi smartfonami 
W efekcie, nauczyciele po szkoleniu 



 

 

 

• są przygotowani do tworzenia własnych e-zasobów edukacyjnych 
• dysponują 2 własnymi scenariuszami aktywnych lekcji z wykorzystaniem TIK 
• mają doświadczenie w prowadzeniu aktywnych lekcji z wykorzystaniem TIK 

 częściej i w większym stopniu wykorzystają na lekcjach różnego rodzaju ogólnodostępne sprzęty i e-zasoby 

 częściej zastosują aktywizujące metody nauczania z wykorzystaniem TIK 



 

 

 

Program szkolenia nauczycieli informatyki 
 
 

Inny program dla nauczycieli informatyki w szkołach podstawowych, a inny – w szkołach ponadpodstawowych 
• 35 godzin szkolenia stacjonarnego i 5 godzin szkolenia online 
• Rekomendowany układ szkolenia: 5 spotkao po 4-10 godzin 
• 4 moduły tematyczne 
• 8-12 osób w grupie szkoleniowej (za zgodą: 15 os) 



 

 

 
 

Nauczyciele informatyki - SP 

Lekcja: Enter Moduł Tytuł Czas trwania (w godz. lekcyjnych)  

1 1.1.Jak myśli programista? 9 

1.2. Kot czy żółw? 9,8 (+2 online) 

2 2.1. Wirtualne Arduino 5,6 

2.2. Oswajamy Pythona 6,2 (+2 online) 

3 3. Zajęcia w szkole z własnymi 
scenariuszami 

czas nie jest wliczony do szkolenia 
  

4 4. Omawiamy przeprowadzone 
zajęcia 

4,4 (+ 1 online  

  



 

 

 

 

 

Nauczyciele informatyki - SPP 

Lekcja: Enter Moduł Tytuł Czas trwania (w godz. lekcyjnych)  

1 1.1. Eclipse, czyli projekt z klasą 8 (+4 godz. online) 

1.2. Budujemy bazę (MS Access, SQL)  7,3  

2 2.1. Algorytmy na Javie 7,8 

2.2. Mobilne szyfrowanie (Android Studio, Netbeans) 6,7  

3 3. Zajęcia w szkole z własnymi 
scenariuszami 

czas nie jest wliczony do szkolenia 
  



 

 

 
 

4 4. Omawiamy przeprowadzone 
zajęcia 

5,2 (+1 godz. online 
  

 

 

 

Moduł online dla dyrektorów 
 

Dodatkowy moduł dot. planu wdrożenia TIK do działao dydaktycznych w szkole „Aktywna lekcja z TIK” (struktura, proces 
przygotowania i proces wdrożenia) 
• Skierowany do nauczycieli uczestniczących w szkoleniach, którzy stanowią kadrę kierowniczą szkoły 
• Elementy: przewodnik dla dyrektora, webinaria, narzędziownik ze wzorami i dobrymi praktykami 



 

 

 

Materiały dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych 
Pomocnik szkoleniowy. Zastanów się, zastosuj i zapamiętaj 
Nagranie webinarium do modułu 5. Jak wykorzystad TIK na lekcji? 
15 narzędziowników przedmiotowych: język polski, matematyka, język angielski, historia, fizyka, plastyka itp. 
5 webinariów: 
• Nauczyciel ENTER. Cyfrowa lekcja. O cyfrowym obywatelstwie, kompetencjach i filozofii pracy z TIK 
• Edukacja ENTER. O metodach pracy z technologią 
• Uczeo ENTER. Nauczanie skoncentrowane na uczniach 
• Projekt ENTER. Technologia wspomagająca współpracę uczniów 
• Smartfon ENTER. Czyli lekcja z telefonem w ręku 
Lekcja: Enter:Materiały dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych 



 

 

 

Nauczyciele powinni się szkolid w swoich grupach przedmiotowych, na odpowiednim poziomie zaawansowania kompetencji 
cyfrowych. Grupy szkoleniowe będą liczyły od 8 do12 osób (w uzasadnionych przypadkach liczebnośd grupy, za zgodą Operatora, 
będzie mogła zostad zwiększona do 15 osób). Odstęp między spotkaniami powinien wynosid od 2 do 3 tygodni, tak aby 
uczestnicy mieli szansę na wypróbowanie poznanych metod i narzędzi cyfrowych. Szkolenia powinny odbywad się poza 
godzinami pracy nauczycieli. Rekomendujemy, aby odbywały się w weekendy. Jeśli takie rozwiązania okażą się trudne 
do wprowadzenia, Grantobiorca może rozważyd organizację spotkao po zakooczeniu pracy przez nauczycieli, np. w układzie 8 
spotkao po 4godziny.Standard pracy z laptopem/komputerem i tabletem: 1urządzeniena 2uczestnikóworazdostęp do sieci 
internetowej. Szkolenia dla nauczycieli informatyki. Z uwagi na stopieo skomplikowania treści dotyczących programowania 
omawianych na szkoleniu rekomendujemy, aby szkolenie stacjonarne składało się z sześciu ok. 5–6-godzinnych spotkao oraz 4–5 
godzin szkolenia online. Standard pracy z laptopem/komputerem i tabletem: 1 urządzenie na 1 uczestnika oraz dostęp do sieci 
internetowej. 



 

 

 

Działania wspierające trwałośd Projektu. Deklaracja DYREKTORA szkoły uczestniczącej w projekcie do wdrożenia TIK w proces 
kształcenia. 
Po zakooczeniu szkoleo zależy nam na tym, aby Uczestnicy projektu, doskonalący kompetencje cyfrowe w ramach Projektu 
grantowego rozwijali swoją cyfrową pasję, a TIK na stałe zagościł w ich pracy dydaktycznej. Każda szkoła uczestnicząca  
w Projekcie grantowym zobowiązuje się do opracowania i realizacji planu wdrożenia TIK w proces edukacyjny w szkole. 
Aby wesprzed dyrektorów w przygotowaniu takiego planu, Grantobiorca może zaproponowad dyrektorom szkół dział  
w opcjonalnym module online dla kadry zarządzającej. Plan wdrożenia TIK w proces edukacyjny w szkole obejmuje 
następujące działania: 

 

a) uczestnictwo nauczycieli w międzyszkolnych sieciach współpracy stosujących TIK w nauczaniu (sieci współpracy są formą 
doskonalenia nauczycieli koordynowaną przez placówki doskonalenia nauczycieli; istnieje także możliwośd utworzenia 
takiej sieci przez szkoły pod kierunkiem doradcy metodycznego). 



 

 

 

b) Spotkania sieciujące 8 spotkao-mają na celu m.in. wymianę doświadczeo, kształtowanie świadomej i otwartej postawy 
kadry pedagogicznej wobec włączania TIK do edukacji oraz zachowanie trwałości projektu; 

c) zorganizowanie w szkole przez każdego nauczyciela biorącego udział w Projekcie grantowym (w ciągu roku od dnia 
zakooczenia udziału w szkoleniach) co najmniej dwóch lekcji otwartych dla nauczycieli z innych szkół lub dla nauczycieli 
swojej szkoły, którzy nie uczestniczyli w Projekcie grantowym. Wskazane jest, by nauczyciele uczestniczący w lekcjach 
otwartych reprezentowali każdą z grup przedmiotów (edukacja wczesnoszkolna, przedmioty humanistyczne, 
matematyczno-przyrodnicze, artystyczne); 

d) korzystanie z TIK i e-zasobów edukacyjnych na zajęciach edukacyjnych realizowanych przez nauczycieli uczestniczących  
w szkoleniu, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęd edukacyjnych, średnio w każdym tygodniu nauki w ciągu roku od dnia 
zakooczenia udziału w szkoleniach; 

e) uczestnictwo nauczycieli w konferencjach i innych szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu w ciągu 3 kolejnych 
lat szkolnych od zakooczenia udziału w szkoleniu. 



 

 

 
 
 

Dyrektor szkoły składa raport z realizacji powyższych zobowiązao za pośrednictwem ankiety elektronicznej opracowanej przez 
Operatora (w ciągu miesiąca po upływie roku od dnia zakooczenia udziału szkoły w szkole). 


