
Szkolenia dla nauczycieli i trenerów 

SPOTKANIE INFORMACYJNE 



1. Struktura wsparcia w projekcie 

2. Szkolenia dla nauczycieli 

3. Trenerzy lokalni: jakie powinni mieć 

kompetencje oraz wsparcie dla nich 

4. Trenerzy regionalni: jakie powinni mieć 

kompetencje oraz wsparcie dla nich 

 

 
Lekcja: Enter 

O czym opowiem? 



1. Struktura wsparcia w projekcie 



Lekcja: Enter 

Kto kogo wspiera / szkoli? 

NAUCZYCIELE 

TRENERZY LOKALNI 

TRENERZY REGIONALNI 

KONSULTANCI MERYTORYCZNI 

Grantobiorcy 
 

FRSI 
 



2. Szkolenia dla nauczycieli 



1. Edukacja wczesnoszkolna 

2. Przedmioty humanistyczne 

3. Przedmioty matematyczno-przyrodnicze 

4. Przedmioty artystyczne  

5. Informatyka 

       x 1 lub 2 poziomy edukacji = 9 grup przedmiotowych 

 

 
Lekcja: Enter 

Grupy przedmiotowe 



1. Edukacja wczesnoszkolna  

2. Przedmioty humanistyczne 

3. Przedmioty matematyczno-przyrodnicze 

4. Przedmioty artystyczne  

5. Informatyka – tylko poziom podstawowy 

   

 
Lekcja: Enter 

Poziom kompetencji cyfrowych 

poziom podstawowy  

i zaawansowany 
 



• 32 godziny szkolenia stacjonarnego  

i 8 godzin szkolenia online (= 40 godz.) 

• Rekomendowany układ szkolenia:  

4 szkolenia x 8 godzin 

• 8 modułów tematycznych 

• 8 do 12 osób w grupie szkoleniowej  

 

 

Lekcja: Enter 

Program szkolenia w grupach 1.- 4. 

1 godz. = 45 min 
 



8 modułów tematycznych 

1. Elektroniczne zasoby edukacyjne, sieci 
współpracy i bezpieczne z nich 
korzystanie – wprowadzenie  do 
szkolenia (4 godz.) 

2. Posługiwanie się komputerem, 
urządzeniami cyfrowymi i praca w 
sieci (4 godz.) 

3. Aktywizujące metody kształcenia 
wspierane technologią (4 godz.) 

4. Elektroniczne zasoby edukacyjne –
tworzenie własnych e-materiałów  
(z uwzględnieniem przydatności w 
danym przedmiocie) (12 godz.)  

5. Metodyczne aspekty kształcenia z 
wykorzystaniem technologii -praca nad 
programem nauczania wzbogaconym o 
technologię (4 godz. – moduł online) 

6. Metodyczne aspekty kształcenia z 
wykorzystaniem technologii –praca nad 
scenariuszami zajęć wzbogaconymi o 
technologię (6 godz., w tym 3 online) 

7. Zajęcia w szkole (w tym min. 2 godz.  
zajęć obserwowanych) 

8. Metodyczne aspekty kształcenia z 
wykorzystaniem technologii – omówienie 
obserwowanych zajęć w szkole – zaliczenie 
szkolenia (6 godz., w tym 1 online) 

 

Lekcja: Enter 



• Inny program dla nauczycieli informatyki w szkołach 

podstawowych, a inny – w szkołach ponadpodstawowych 

• Odpowiednio: 35-36 godziny szkolenia stacjonarnego  

i 5-4 godzin szkolenia online 

• Rekomendowany układ szkolenia: 6 szkoleń x 6 godzin 

• 4 moduły tematyczne   

 
Lekcja: Enter 

Program szkolenia w grupie 5. 

(informatyka) 

1 godz. = 45 min 
 



4 moduły tematyczne 

1. Rozumienie, analizowanie  

i rozwiązywanie problemów 

2. Programowanie i rozwiązywanie 

problemów z wykorzystaniem 

komputera i innych urządzeń 

cyfrowych  

3. Zajęcia w szkole 

4. Metodyczne aspekty kształcenia z 

wykorzystaniem technologii –

omówienie obserwowanych zajęć 

w szkole – zaliczenie szkolenia 

Lekcja: Enter 

20 godz., w tym 6-5 online 

 

19-20 godz., w tym 1 online 

 

 

(w tym min. 2 godz. zajęć obserwowanych) 

1 godz. (ew. online) 



• Dodatkowy moduł dot. planu wdrożenia TIK do działań 

dydaktycznych w szkole  

(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 

   

 

Lekcja: Enter 

Moduł online dla dyrektorów 



3. Trenerzy lokalni 



• Prowadzą szkolenia dla 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 (po 1-2 osoby dla danej grupy przedmiotowej) – liczba 

trenerów zależna od liczby szkolonych nauczycieli i dyspozycyjności 

trenerów 

• Są szkoleni przez trenerów regionalnych 

Lekcja: Enter 

Informacje podstawowe 



• doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, w wymiarze co 
najmniej 50 godz. w ciągu ostatnich trzech lat, w tym co najmniej 30 godz. 
szkoleń dotyczących wykorzystania TIK w dydaktyce, co najmniej w 
jednym z obszarów przedmiotowych (edukacja wczesnoszkolna, 
matematyczno-przyrodniczy, humanistyczny, artystyczny) i na jednym z 
etapów edukacji (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa) 

• doświadczenie w opracowywaniu materiałów edukacyjnych (scenariuszy 
szkoleń, materiałów pomocniczych itp.), w tym e-materiałów 

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

 

 
Lekcja: Enter 

Wymagane kwalifikacje 



• trenerzy prowadzący szkolenia dla nauczycieli informatyki - 

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: kompetencje związane z prowadzeniem 

szkoleń dla kadry kierowniczej szkół 

 

 Lekcja: Enter 

Trener lokalny „od informatyki”  

i trener lokalny „od dyrektorów” 



Wsparcie dla trenerów lokalnych 

1. Szkolenie trenerskie prowadzone przez trenerów regionalnych  

(32 godz. szkolenia stacjonarnego z elementami kształcenia 

wyprzedzającego realizowanego online - ok. 6 godz.)  

– dwie części szkolenia: 3 dni + 1 dzień 

2. Gotowe, zaktualizowane scenariusze szkolenia nauczycieli oraz 

wytyczne, jak je prowadzić (wytyczne szkoleniowe) 

3. Podręcznik dla trenerów lokalnych 

4. Wsparcie doradcze od trenerów regionalnych 

Lekcja: Enter 



4. Trenerzy regionalni 



• Prowadzą szkolenia dla trenerów lokalnych 

• Prowadzą różne formy wymiany doświadczeń i rozwiązywania 

problemów dla trenerów lokalnych w trakcie realizowania przez nich 

szkoleń dla nauczycieli, np. w postaci konsultacji, superwizji 

• Zatrudnia ich grantobiorca: 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 

 

Lekcja: Enter 

Informacje podstawowe 



• Udział w co najmniej jednym szkoleniu  trenerskim lub w innych 

formach kształcenia trenerów, także online 

• Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla 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 itp.), w tym  

e-materiałów 

 

 
Lekcja: Enter 

Wymagane kwalifikacje 



• Min. jeden trener: 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  

• Min. jeden trener: kompetencje związane z prowadzeniem szkoleń dla kadry 
kierowniczej szkół 

 

 Lekcja: Enter 

Trener regionalny „od informatyki”  

i trener regionalny „od dyrektorów” 



Wsparcie dla trenerów regionalnych 

1. Szkolenie trenerskie prowadzone przez konsultantów 

merytorycznych (32 godz. szkolenia stacjonarnego z 

elementami kształcenia wyprzedzającego realizowanego online 

- ok. 6 godz.) – dwie części: 3 dni + 1 dzień 

2. Gotowe, zaktualizowane scenariusze szkolenia trenerskiego 

dla trenerów lokalnych oraz wytyczne, jak je prowadzić 

(wytyczne szkoleniowe) 

3. Podręcznik dla trenerów regionalne 

4. Wsparcie doradcze od konsultantów merytorycznych 

Lekcja: Enter 



Terminy szkoleń dla trenerów regionalnych 

Nr grupy Termin szkolenia 3-dn Termin szkolenia 1-dn 

1 29.11-1.12.2019 4.04.2020 

2,3 6-8.12.2019 4.04.2020 

4 13-15.12.2019 18.04.2020 

5,6 10-12.01.2020 25.04.2020 

7 17-19.01.2020 9.05.2020 

8 24-25.01.2020 16.05.2020 

Lekcja: Enter 



Pytania? 



Kontakt: 

kontakt@lekcjaenter.pl  

mailto:kontakt@lekcjaenter.pl

