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O projekcie 
„Lekcja:Enter”1



Największy w Polsce projekt edukacji cyfrowej

▶ "Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej 
skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych.

▶ Projekt jest współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 
(Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych").



Partnerstwo

▶ Fundacja Orange 

(lider)

▶ Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa 

Informacyjnego

▶ Instytut Spraw 

Publicznych



„Lekcja:Enter” – korzyści dla nauczycieli

1. Wzmocnienie kompetencji cyfrowych

2. Poznanie aktywizujących metod nauczania, 
w szczególności metod wykorzystujących TIK

3. Zdobycie wiedzy jak odpowiedzialnie, kreatywnie
i bezpiecznie korzystać z nowych technologii na 
lekcjach 

4. Tworzenie własnych treści cyfrowych



Założenia projektu „Lekcja:Enter”

75 371 przeszkolonych nauczycieli 
(tj. 15% wszystkich nauczycieli)

30% z małych miejscowości i wsi

40 mln na szkolenia dla nauczycieli

Ok 100 grantów do 450 000 zł

2019 -2023 realizacja projektu



Projekty grantowe - I i II edycja konkursu grantowego

▶ Projekty realizowane są we wszystkich województwach 

w ramach 47 umów grantowych

▶ Aktualny wykaz grantobiorców na stronie: 

www.lekcjaenter.pl



Kto może aplikować o grant

 Placówki Doskonalenia Nauczycieli 

(publiczne i niepubliczne)

samodzielnie lub w partnerstwie z:

 Organizacjami Pozarządowymi

 Jednostkami Samorządu 

Terytorialnego 

 Szkołami wyższymi prowadzącymi 

kwalifikacyjne studia dla nauczycieli



Zasady realizacji 
projektu grantowego2



Realizacja projektu grantowego

Trenerzy 
regionalni 

Trenerzy lokalni

Nauczyciele
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REKRUTUJE



Rekrutacja szkół i nauczycieli

▶ Nauczyciele szkół publicznych i szkół niepublicznych 
o uprawnieniach szkół publicznych

▶ Zespoły nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

 2–3 nauczycieli, w tym dyrektor – szkoły  mniej niż 10 
nauczycieli

 4 nauczycieli, w tym dyrektor – szkoły od 10 do 20 nauczycieli

 5 nauczycieli, w tym dyrektor  - szkoły powyżej 20 nauczycieli



Rekrutacja szkół i nauczycieli c.d.

▶ W projekcie zastosowany został podział na 4 grupy przedmiotowe: 

 edukacja wczesnoszkolna;

 przedmioty humanistyczne;

 przedmioty matematyczno-przyrodnicze;

 przedmioty artystyczne;

oraz grupę nauczycieli informatyki.

▶ Z każdej szkoły nauczyciele  4 grup przedmiotowych i informatyki

▶ Nauczyciele i nauczycielki z każdej grupy przedmiotowej powinni 
szkolić się zgodnie z poziomem edukacji, który reprezentują: 
w grupie nauczycieli uczących w szkołach podstawowych lub 
w szkołach ponadpodstawowych.



Ścieżka edukacyjna nauczyciela/nauczycielki

▶ Zgłoszenie się do projektu poprzez platformę

▶ Wypełnienie pretestu kompetencji cyfrowych 

▶ Obecność na szkoleniu: 

- nauczyciele 4 grup przedmiotowych: 80% z 32 godz.
szkolenia stacjonarnego 

- nauczyciele informatyki: 80% z 35 godz.
szkolenia stacjonarnego

▶ Wypełnienie ankiety śródokresowej

▶ Przygotowanie 2 scenariuszy zajęć i ich zaakceptowanie 
przez trenera/trenerkę



Ścieżka edukacyjna nauczyciela/nauczycielki

▶ Przeprowadzenie 2 lekcji obserwowanych
z uczniami (wg przygotowanych scenariuszy), 
poddanych ewaluacji wewnętrznej

▶ Poświadczenie na platformie uczestnictwa 
w 8 godz. pracy własnej online lub 5 godz. pracy 
własnej online (nauczyciele informatyki)

▶ Wypełnienie ankiety końcowej 

▶ Odbiór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia



Trwałość projektu 

 Ważne, by nauczyciele rozwijali 
nabyte w projekcie kompetencje 
cyfrowe.

 Dyrektor szkoły zobowiązuje się do 
wdrożenia TIK w proces 
dydaktyczny i składa raport 
z realizacji ww. zobowiązania po 
zakończeniu projektu.



Zasady III edycji konkursu 
grantowego3



Konkurs grantowy – zasady III edycji konkursu grantowego

▶ Wartość:  150 000 – 450 000 zł

▶ Maksymalna kwota na przeszkolonego  nauczyciela: 550 zł

▶ Nie jest wymagany wkład własny

▶ Okres trwania:  od 6 do 18 miesięcy 

▶ Rozpoczęcie realizacji:  1 marca 2021 r.

▶ Czas realizacji ścieżki edukacyjnej przez nauczyciela:  ok 6 miesięcy

▶ Maksymalnie 7 wniosków w tym naborze

▶ Konkurs przeprowadzany na terenie 12 województw 

(poza woj. pomorskim, kujawsko-pomorskim, opolskim, podlaskim) 

▶ W projekcie nie może wystąpić pomoc publiczna 



I.  Ocena formalna

II. Ocena merytoryczna: 

▶ kryteria obligatoryjne

▶ kryteria punktowane i premiowane

Przebieg oceny wniosku



Dokumentacja konkursowa

1.     Regulamin konkursu grantowego

2.     Wytyczne do wniosku grantowego

3.     Karta oceny wniosku grantowego 

4.     Wzór wniosku o przyznanie grantu

5.     Wzór umowy o powierzenie grantu

6.      Wzór listy intencyjnego



Dokumenty uzupełniające

▶ Poradnik grantowy

▶ Scenariusze szkoleń dla nauczycieli

▶ Zasady zamówień publicznych 

▶ Instrukcja wypełniania wniosku grantowego

Dokumenty dostępne: www.lekcjaenter.pl 



Wniosek 
grantowy4



Wniosek grantowy



Zakładka „Wnioskodawca”

▶ Informacje dotyczące Wnioskodawcy

▶ Oświadczenia

▶ Załączane dokumenty:

 List intencyjny o współpracy z placówką doskonalenia 
nauczycieli lub innymi Partnerami

 Decyzja Kuratora Oświaty o przyznaniu akredytacji  



Zakładka „Projekt”

1.    Doświadczenie i potencjał Wnioskodawcy i Partnerów

2.    Plan działań rekrutacyjnych i informacyjnych skierowanych 
do różnych typów szkół i grup nauczycieli

3.    Sposób realizacji szkoleń

4.    Trwałość projektu

5.    Ryzyka w projekcie



Harmonogram 



Budżet

Kategorie wydatków kwalifikowanych:

▶ wynagrodzenia trenerów regionalnych i lokalnych

▶ organizacja szkoleń dla trenerów lokalnych i 

nauczycieli

▶ zakup sprzętu – maks. 5% kwoty grantu

▶ działania informacyjno–promocyjne i rekrutacja 

nauczycieli – maks. 10% kwoty grantu

▶ zarządzanie i koszty administracyjne – maks. 20%

kwoty grantu



Obowiązujące dokumenty 

Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach 

realizowanych w ramach III osi priorytetowej Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020



Wytyczne do konstruowania budżetu 

 Wydatki są racjonalne, ponoszone w sposób przejrzysty, 
efektywny i racjonalny 

 Stawki niezawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych 
(szacowanie cen) 

 Stosowanie PZP lub zasady konkurencyjności 

 Wynagrodzenia muszą wynikać z wewnętrznych 
regulaminów instytucji realizujących grant 

 Budżet w podziale na partnerów



Budżet projektu grantowego zostanie poddany analizie i ocenie 

na etapie oceny merytorycznej wniosku grantowego. 

Jeśli w wyniku oceny wydatek zostanie uznany 

za niekwalifikowalny lub nieracjonalny, 

jego wartość pomniejsza kwotę Grantu.



Przykładowy budżet

Numer 
pozycji 

Nazwa kosztu
Nazwa 

jednostki
Liczba 

jednostek
I Koszty wynagrodzeń trenerów regionalnych i lokalnych prowadzących szkolenia i 
mentoring dla nauczycieli

1

Szkolenie nauczycieli 4 grup przedmiotowych -
wynagrodzenie trenera lokalnego ds. 4 grup 
przedmiotowych (umowa o pracę/umowa 
cywilnoprawna/faktura) - 45 grup x 32h

godzina 1440

2

Mentoring dla nauczycieli - wynagrodzenie trenera 
lokalnego (umowa o pracę/umowa 
cywilnoprawna/faktura) - 55 grup x 5 godzin na grupę

godzina 275

3

Sprawdzenie i akceptacja scenariuszy zajęć uczestników 
- wynagrodzenie trenera lokalnego (umowa o 
pracę/umowa cywilnoprawna/faktura) - 660 uczestników 
x 2 scenariusze

sztuka 1320

Suma

Procent wartości grantu



Przykładowy budżet (2)

Numer 
pozycji 

Nazwa kosztu
Nazwa 

jednostki
Liczba 

jednostek

II Koszty organizacji szkoleń

1
Organizacja szkoleń dla trenerów lokalnych - koszt 
wynajmu sali - 3 grupy x 32h

godzina 96

2
Organizacja szkoleń dla trenerów lokalnych - koszt 
wyżywienia - przerwa kawowa (faktura) - 3 grupy x 4 dni 
szkoleniowe x 10 uczestników

osobodzień 120

3
Organizacja szkoleń dla nauczycieli - koszt wydruku 
certyfikatów - (usługa zlecona) - 660 sztuk

sztuka 660

Suma

Procent wartości grantu



Przykładowy budżet (3)

Numer 
pozycji 

Nazwa kosztu
Nazwa 

jednostki
Liczba 

jednostek

III Koszty zakupu sprzętu - maksymalnie 5% kwoty grantu

1
Realizacja szkoleń dla nauczycieli - koszt zakupu tabletów 
(12 sztuk)

sztuka 12

IV Koszty działań informacyjno-promocyjnych i rekrutacji nauczycieli - maksymalnie 10 % 
kwoty grantu

1
Rekrutacja uczestników - wynagrodzenie specjalisty ds. 
rekrutacji (umowa o pracę) - 3 miesiące x 0,5 etatu

miesiąc 3

2
Przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych -
plakaty - 120 szt. (faktura)

sztuka 120

3
Organizacja spotkań informacyjnych dla dyrektorów i 
nauczycieli - wynajem sali - 4 spotkania, każde po 60 osób 
(faktura)

sztuka 4



Przykładowy budżet (4)

Numer 
pozycji 

Nazwa kosztu
Nazwa 

jednostki
Liczba 

jednostek

V Koszty zarządzania i administracji - maksymalnie 20% kwoty grantu

1
Zarządzanie - wynagrodzenie koordynatora projektu, 0,5 
etatu x 12 miesięcy (umowa o pracę/umowa cywilno-
prawna) 

miesiąc 12

2
Koszty administracyjne - obsługa księgowa projektu 
5h/m-c  x 12 miesięcy(umowa cywilnoprawna/ faktura) 

godzina 60

3
Koszty administracyjne (biuro, usługi telekomunikacyjne, 
……..) - 12 miesięcy

miesiąc 12

Suma

Procent wartości grantu



Budżet – przykłady wydatków niekwalifikowalnych

Przykłady wydatków niekwalifikowanych w poprzednich edycjach konkursu:

▶ Część wynagrodzenia księgowej projektu, czego powodem jest 
nieadekwatny do zadań wymiar czasu pracy (w przypadku zatrudnienia 
na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną), gdyż projekt nie 
przewiduje przygotowywania sprawozdań stricte finansowych 
(np. wniosków o płatność). Rekomendowany czas pracy księgowej 
to 5 -10 godz. miesięcznie.

▶ Niewystarczająco uzasadnione i/lub błędnie skalkulowane koszty 
administracyjne – brak metodologii wyliczenia kosztów w oparciu 
o faktycznie ponoszone wydatki.

▶ Koszt wydruk materiałów szkoleniowych.



Aplikuj o grant

Nabór wniosków: 8 października - 12 listopada 2020 do g.12:00

Na stronie www.lekcjaenter.pl kliknij:

i wypełnij formularz wniosku online.

http://www.lekcjaenter.pl/


Zapraszamy do kontaktu 
mailowego 
oraz na konsultacje
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Masz pytania?

Skontaktuj się z nami: 

kontakt@lekcjaenter.pl

Możesz też sprawdzić na stronie www.lekcjaenter.pl
zakładkę Najczęściej zadawane pytania (FAQ)



Zapraszamy na konsultacje 

Proponujemy konsultacje w zakresie:

▶ Przygotowania wniosku grantowego, w tym budżetu projektu, 
oraz założeń konkursu grantowego 

▶ Merytoryki szkoleń dla nauczycieli i trenerów, wymogów 
związanych z kompetencjami trenerów regionalnych i 
lokalnych, wsparcia dla trenerów 

Zapisy na konsultacje: kontakt@lekcjaenter.pl

Prosimy o wskazanie w mailu pytań lub obszarów tematycznych, 

które chcielibyście Państwo omówić.



? Pytania



Struktura wsparcia 
w projekcie „Lekcja:Enter” 6



System wsparcia w projekcie „Lekcja:Enter”

NAUCZYCIELE

TRENERZY REGIONALNI

KONSULTANCI MERYTORYCZNI

Grantobiorcy: 
rekrutacja / 
zatrudnienie

FRSI: zatrudnienie

TRENERZY LOKALNI



Lekcja:Enter

Konsultanci merytoryczni



Konsultanci merytoryczni

1. Edukacja wczesnoszkolna: Wioletta Matusiak

2. Przedmioty humanistyczne: Tomasz Tokarz

3. Przedmioty matematyczno-przyrodnicze: 

Dorota Pintal (SP) i Krzysztof Ciurej (SPP)

4. Przedmioty artystyczne: Renata Maciejczyk

5. Informatyka: Małgorzata Rabenda

6. Zarządzanie szkołą (włączenie TIK do działań 

dydaktycznych): Dorota Pintal

Więcej o konsultantach i ich wsparciu na stronie projektu: 

https://lekcjaenter.pl/strona/26/konsultanci-merytoryczni

https://lekcjaenter.pl/strona/26/konsultanci-merytoryczni


Szkolenia 
dla nauczycieli7



Grantobiorcy i trenerzy otrzymują:

• Scenariusz szkolenia  nauczycieli 4 grup przedmiotowych

• Scenariusz szkolenia nauczycieli informatyki SP

• Scenariusz szkolenia nauczycieli informatyki SPP

• Scenariusz szkolenia trenerów lokalnych 4 grup 
przedmiotowych

• Scenariusz szkolenia trenerów lokalnych ds. informatyki

(w tym prezentacje i inne materiały dla trenerów)

Szkolenia nauczycieli i trenerów są realizowane 
według gotowych scenariuszy i wytycznych 
szkoleniowych



Nauczyciele szkolą się w grupach przedmiotowych 
odrębnych dla danego etapu edukacji

1. Edukacja wczesnoszkolna

2. Przedmioty humanistyczne – klasy IV-VIII SP

3. Przedmioty humanistyczne – SPP

4. Przedmioty matematyczno-przyrodnicze – klasy IV-VIII SP

5. Przedmioty matematyczno-przyrodnicze – SPP

6. Przedmioty artystyczne – klasy IV-VIII SP

7. Przedmioty artystyczne – SPP

8. Informatyka – klasy IV-VIII SP

9. Informatyka – SPP
SP – szkoły podstawowe
SPP – szkoły ponadpodstawowe

UWAGA!  
Nauczyciel/nauczycielka może uczestniczyć w projekcie tylko raz.



Dwa poziomy szkoleń: podstawowy i zaawansowany

1. Edukacja wczesnoszkolna

2. Przedmioty humanistyczne

3. Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

4. Przedmioty artystyczne

5. Informatyka  – tylko poziom podstawowy

poziom 
podstawowy 
i zaawansowany



Wytyczne dotyczące organizacji szkolenia 
stacjonarnego w wersji zdalnej

1. Szkolenie  stacjonarne realizowane online musi przyjąć formę 
zdalnego warsztatu, tzn.:

• stosujemy aktywne metody warsztatowe znane z sali 
szkoleniowej, np. podział na grupy, burzę mózgów.

• zachęcamy uczestników do aktywności stosując techniki 
facylitacyjne, 

• wykonujemy po kolei wszystkie ćwiczenia ze scenariusza 
szkolenia (nauczycieli / trenerów lokalnych) zaplanowane 
zgodnie z cyklem uczenia się przez doświadczenie (cykl Kolba)

• nie pomijamy ćwiczeń dotyczących integracji grupy,  
zawierania kontraktu czy rundki podsumowującej.

2. Rekomendowane platformy: Zoom, Teams, Meet, Webex
(ewentualnie ClickMeeting w trybie dyskusji, w połączeniu 
z narzędziem umożliwiającym pracę uczestników audio-wideo 
w podgrupach).



Elementy szkolenia nauczycieli 

• Szkolenie stacjonarne (32-35 godzin) 

(pandemia: zdalne)

• Praca własna online (8-5 godzin)

• Przygotowanie 2 scenariuszy lekcji

• Przeprowadzenie 2 lekcji na 

podstawie 2 ww. scenariuszy

 Razem: 40 godzin

Liczebność grup: 8-12 osób



Teoria uczenia się przez doświadczenie (cykl Kolba)



Zastanów się, zapamiętaj, zastosuj

• Tworzenie własnych scenariuszy lekcji 

• Prowadzenie lekcji w szkole na podstawie 
ww. scenariuszy

• Opracowanie własnego planu rozwoju 
w zakresie wykorzystania TIK

• Przygotowanie szkolnego planu włączenia TIK do działań 
dydaktycznych w szkole – „Aktywna lekcja z TIK”



Cele szkolenia nauczycieli 4 grup przedmiotowych (1)

Podniesienie 
kompetencji cyfrowych 
w zakresie korzystania 
z dostępnych 
e-zasobów, 
ich modyfikacji 
oraz tworzenia 
własnych



Przykłady e-zasobów - portale



Przykłady e-zasobów: aplikacje



Cele szkolenia nauczycieli 4 grup przedmiotowych (2)

Podniesienie kompetencji metodycznych w zakresie 
korzystania z aktywnych metod nauczania, 
w szczególności z metod wykorzystujących TIK

(lekcja odwrócona, Webquest, metoda projektów 
uczniowskich)



8 modułów szkolenia nauczycieli 4 grup 
przedmiotowych (1)

1.Poznaj sieć. Elektroniczne zasoby edukacyjne.
Zasady bezpieczeństwa 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. część - 225 minut / 5h
2. część - 135 minut / 3h
3. część - 180 minut / 4h



8 modułów szkolenia nauczycieli 4 grup 
przedmiotowych (2)

5.Jak wykorzystać 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; asynchronicznie, praca własna nauczycieli

6.Przygotowujemy scenariusze lekcji
Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK – praca nad scenariuszami zajęć 
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 zajęć nie są wliczone do czasu szkolenia)

8.Omawiamy przeprowadzone zajęcia.
Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK – omówienie przeprowadzonych 
zajęć i zaliczenie szkolenia - 225 minut/ 5h – stacjonarnie; 45 minut/1h – online



Mapa 
materiałów

blisko 40 
materiałów online 
uzupełniających 
treści szkolenia 
nauczycieli 4 grup 
przedmiotowych





12 tutoriali, m.in.:

• Lekcja w klasie i w terenie 
ze smartfonem

• Odwrócone lekcje z TIK

• Sposoby na zadanie domowe 
z TIK

• Sposoby na sprawdzanie 
wiadomości z użyciem TIK 

• Sposoby na utrwalanie materiału 
z lekcji z użyciem TIK

• Narzędzia usprawniające pracę 
na lekcji

• Wideokonferencje w klasie i na 
lekcji 

• Budowanie repozytorium -
narzędzia do gromadzenia, 
zarządzania i dzielenia się 
zasobami

• Praca w chmurze -
przechowywanie 
i udostępnianie

• Narzędzia do edycji zdjęć 
i grafik



Tutorial – przykład: https://youtu.be/1IMn5ksaNbA

Tutorial – przykład 

https://youtu.be/1IMn5ksaNbA
https://www.youtube.com/watch?v=1IMn5ksaNbA&list=PLspRteCLcBwOwUqzOadgL5LnDFLadNWf2&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=1IMn5ksaNbA&list=PLspRteCLcBwOwUqzOadgL5LnDFLadNWf2&index=2&t=0s


Webinaria „na żywo” – nagrania dostępne 
na platformie lekcjaenter.pl

1. Nauczyciele ENTER. (Nie tylko) cyfrowa 
(nie tylko) lekcja

2. Edukacja ENTER. O metodach pracy 
z technologią 

3. Uczniowie ENTER. Nauczanie 
skoncentrowane na uczniach

4. Projekt ENTER. Technologia 
wspomagająca współpracę 
uczniów 



Blisko 20 tzw. narzędziowników przedmiotowych

• edukacja wczesnoszkolna

• geografia 

• chemia

• doradztwo zawodowe 

• fizyka

• biologia 

• historia

• język angielski SP

• język angielski SPP

• język polski SP

• język polski SPP

• matematyka SP

• matematyka PP

• muzyka

• plastyka

• WF

• WOS

• filozofia

• podstawy przedsiębiorczości

+ narzędziownik „ogólny” 

(do wszystkich przedmiotów)

Narzędziownik to zestaw przydatnych narzędzi, aplikacji, portali, 
e-zasobów, dobrych praktyk i scenariuszy lekcji z TIK 
do wykorzystania na danym przedmiocie.



Nauczyciele informatyki- cel szkolenia

Przygotowanie do 
realizacji dwóch 
pierwszych celów 
podstawy 
programowej, 
tzn. dot. algorytmiki 
i programowania



Moduły szkolenia nauczycieli informatyki 
(szkoła podstawowa)

Moduł Tytuł Czas trwania 

(w godz. lekcyjnych)

1 1.1.Jak myśli programista? 9 h (stacjonarnie)

1.2. Kot czy żółw? 9,8 h (stacjonarnie)

(+2 h online)

2 2.1. Wirtualne Arduino 5,6 h (stacjonarnie)

2.2. Oswajamy Pythona 6,2 h (stacjonarnie)

(+2 online)

3 3. Zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami czas nie jest wliczony 

do szkolenia

4 4. Omawiamy przeprowadzone zajęcia 4,4 h stacjonarnie 

(+ 1 online)



Moduły szkolenia nauczycieli informatyki (szkoła 
ponadpodstawowa)

Moduł Tytuł Czas trwania 

(w godz. lekcyjnych)

1 1.1. Eclipse, czyli projekt z klasą 8 h (stacjonarnie) 

(+4 godz. online)

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

2 2.1. Algorytmy na Javie 7,8 h (stacjonarnie)

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

3 3. Zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami czas nie jest wliczony 

do szkolenia

4 4. Omawiamy przeprowadzone zajęcia 5,2 h (stacjonarnie)

(+1 godz. online)



Tutoriale: dłuższe i krótsze

4 dłuższe tutoriale (30-75 min.):

• Wprowadzenie do używania środowiska Jupyter

• Podstawowe zagadnienia związane z programowaniem na 
przykładzie języka Python

• Bazy danych - wstęp teoretyczny i konceptualny 

• Omówienie (opis, instalacja, prosty przykład użycia) wybranych 
środowisk informatycznych oraz zasobów omawianych podczas 
szkolenia (Eclipse, Netbeans, MsAccess, Android Studio) [będzie]

10 krótszych tutoriali (5-10 min.)  wprowadzających do narzędzia 
Tinkercad Circuit, programowania blokowego (wizualnego) 
i tekstowego wirtualnej płytki Arduino



Tutorial dla nauczycieli informatyki – przykład 
https://youtu.be/Etowb-HKiig

https://youtu.be/Etowb-HKiig


Moduł online dla dyrektorów szkół

• Dodatkowy moduł dot. planu wdrożenia TIK do 
działań 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 dyrektorów, 
narzędziownik z przykładami (np. fragmentem 
planu), wzorami i dobrymi praktykami, nagrania 
webinariów



Przewodnik i narzędziownik
dla dyrektorów szkół



Plan „Aktywna lekcja z TIK” stwarza szansę 
prowadzenia nauczania w modelu SAMR

Cztery poziomy integracji technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych w nauczaniu:

1. Substitution (podstawienie)

2. Augmentation (powiększenie, rozszerzenie)

3. Modification (modyfikowanie)

4. Redefinition (redefinicja)

Więcej: „Model SAMR, czyli o technologii w nauczaniu”, EduNews

https://edunews.pl/badania-i-debaty/badania/2736-model-samr-czyli-o-technologii-w-nauczaniu


Nagrania webinariów

1. „Po co nam TIK w szkole i codziennej praktyce 
nauczycielskiej?” (Dorota Pintal)

2. „Wdrożenie TIK w szkole. Jak zarządzać zmianą?” 
(Dorota Pintal)

3. „Twoi sojusznicy w zmianie szkoły” 
(Ewa Radanowicz)

Dorota Pintal, konsultantka ds. zarządzania szkołą w projekcie 
„Lekcja:Enter”. Dyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 10  z Oddziałami 
Integracyjnymi w Zamościu

Ewa Radanowicz, Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Radowie Małym



Wdrożenie w szkole platformy Office 365 lub G Suite 
– poradnik do pobrania ze strony projektu „Lekcja:Enter” 

https://lekcjaenter.pl/strona/31/poradnik

https://lekcjaenter.pl/strona/31/poradnik


? Pytania
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Trenerzy lokalni - informacje podstawowe

• Trenerzy lokalni prowadzą szkolenia nauczycieli

• Akceptują scenariusze lekcji przygotowane przez 
nauczycieli 

• Udzielają doradztwa / konsultacji dla nauczycieli 
(min. 5 godz./grupa)

• Zatrudnia ich grantobiorca: pracownicy etatowi 
lub osoby spoza organizacji / instytucji 

• Co najmniej 8 osób/grant – liczba trenerów zależna 
od liczby szkolonych nauczycieli i dyspozycyjności 
trenerów

• Są szkoleni przez trenerów regionalnych



Wymagane kwalifikacje trenerów lokalnych

• Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, 

w wymiarze co najmniej 50 godz. w ciągu ostatnich trzech lat, 

w tym co najmniej 30 godz. szkoleń dot. wykorzystania TIK 

w dydaktyce, w co najmniej jednym z obszarów 

przedmiotowych (matematyczno-przyrodniczy, humanistyczny, 

artystyczny) i na jednym z etapów edukacji (wczesnoszkolna, 

szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa)

• Doświadczenie w opracowywaniu materiałów edukacyjnych 

(scenariuszy szkoleń, materiałów pomocniczych), w tym 

e-materiałów

• Doświadczenie w zakresie mentoringu (konsultacji, doradztwa 

i / lub tutoringu) dla osób dorosłych



Trenerzy lokalni ds. informatyki i „od dyrektorów”

• Trenerzy prowadzący szkolenia nauczycieli 
informatyki – powinni mieć następujące 
kompetencje związane z programowaniem: 

znajomość kluczowych zagadnień związanych z programowaniem, 
znajomość podstaw logiki, podstawowa znajomość wyrażeń 
arytmetycznych 

oraz – dla trenerów szkolących nauczycieli ze szkół 
ponadpodstawowych – znajomość matematycznej teorii zbiorów 
i podstawowa umiejętność programowania w wybranym języku 

• Przynajmniej jeden trener/jedna trenerka -
kompetencje związane z prowadzeniem 
szkoleń dla kadry kierowniczej szkół



Wsparcie trenerów lokalnych

1. Biorą udział w 4-dniowym szkoleniu trenerskim 
(prowadzonym przez trenerów regionalnych) 

2. Gotowy, zaktualizowany scenariusz szkolenia 
nauczycieli pt.: „Lekcja:Enter!” oraz wytyczne, 
jak je prowadzić (wytyczne szkoleniowe)

3. Podręcznik trenerski „Wejdź w świat szkoleń”

4. Wsparcie doradcze świadczone przez trenerów 
regionalnych





Program i układ szkolenia trenerów lokalnych

• 32-godzinne szkolenie stacjonarne, złożone z dwóch 
części: 

1. część - 24 godziny = 3 dni
2. część – 8 godzin = 1 dzień (po przeszkoleniu nauczycieli)

• Zakres m.in.: metodologia szkoleń nauczycieli, 
szczegółowy przegląd scenariusza szkolenia nauczycieli 
(etiudy – czyli ćwiczenia przebiegu szkolenia nauczycieli), 
materiały online dla nauczycieli, moduł online dla 
dyrektorów, platformy lekcjaenter.pl i epodreczniki.pl, 
wsparcie nauczycieli

1 godz. = 45 min



Organizacja szkolenia trenerów lokalnych

• Szkolenia trenerów lokalnych organizuje 
grantobiorca 

• Dwa typy szkoleń: 

- dla trenerów ds. jednej z 4 grup przedmiotowych 

- dla trenerów ds. informatyki

UWAGA! Trenerzy lokalni ds. jednej z grup 

przedmiotowych będący też trenerami lokalnymi 

ds. informatyki muszą wziąć udział w dwóch 

szkoleniach trenerskich
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Trenerzy regionalni – informacje podstawowe

• Prowadzą szkolenia trenerów lokalnych

• Wspierają trenerów lokalnych w trakcie realizowania 
przez nich szkoleń dla nauczycieli, np. w postaci 
konsultacji, superwizji. 

• Wspierają różne formy wymiany doświadczeń 
i rozwiązywania problemów trenerów lokalnych

• Zatrudnia ich grantobiorca – to pracownicy etatowi 
lub osoby spoza organizacji / instytucji 

• Co najmniej 4 osoby (po 1 osobie dla danej grupy 
przedmiotowej) 

• Są szkoleni przez konsultantów merytorycznych 
wyłonionych przez FRSI



Trenerzy regionalni – wymagane kwalifikacje

• Udział w co najmniej jednym szkoleniu 
trenerskim lub w innych formach kształcenia 
trenerów, także online

• Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń nauczycieli 
z zakresu TIK, co najmniej 80 godzin w okresie 
ostatnich 3 lat

• Doświadczenie w zakresie mentoringu (konsultacji, 
doradztwa i/lub tutoringu) dla osób dorosłych

• Doświadczenie w opracowywaniu materiałów 
edukacyjnych (scenariuszy szkoleń, materiałów 
pomocniczych), w tym e-materiałów



Trenerzy regionalni ds. informatyki 
i trenerzy regionalni „od dyrektorów”

• Minimum jeden trener/jedna trenerka - kompetencje związane 
z programowaniem na poziomie średniozaawansowanym 

m.in. znajomość wybranych algorytmów i zagadnień związanych 
z algorytmiką, znajomość podstawowych zagadnień związanych
z programowaniem w wybranym tekstowym języku programowania 
(preferowany język Python), umiejętność programowania w języku Java 
przy użyciu odpowiednich środowisk programistycznych (Netbeans, 
Eclipse, Android Studio), podstawowa znajomość języka SQL, 
umiejętność tworzenia aplikacji bazodanowych w środowisku 
MS Access, praktyczna znajomość systemu kontroli wersji GIT oraz 
umiejętność korzystania z otwartego repozytorium kodu Github

• Minimum jeden trener/jedna trenerka - kompetencje związane 
z prowadzeniem szkoleń dla kadry kierowniczej szkół



Wsparcie trenerów regionalnych

1. Szkolenie trenerskie prowadzone przez konsultantów 
merytorycznych (32 godz. szkolenia stacjonarnego 
z elementami kształcenia wyprzedzającego realizowanego 
online - ok. 6 godz.) 

2. Gotowe, zaktualizowane scenariusze szkolenia 
trenerskiego trenerów lokalnych oraz wytyczne 
szkoleniowe 

3. Podręcznik trenerski „Wejdź w świat szkoleń” –
dedykowane rozdziały

4. Wsparcie doradcze konsultantów merytorycznych czyli 
mentoring

UWAGA! Trenerzy regionalni ds. jednej z grup przedmiotowych będący też 
trenerami regionalnymi ds. informatyki biorą udział w dwóch szkoleniach 
trenerskich.



? Pytania



Dziękujemy
kontakt@lekcjaenter.pl

www.lekcjaenter.pl


