
 

 

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI „Lekcja:Enter!” 

Dotyczy grup przedmiotowych (4):  

edukacja wczesnoszkolna, przedmioty matematyczno-przyrodnicze, humanistyczne oraz artystyczne 

 

Szkolenie nauczycieli trwa 40 godzin lekcyjnych , na które składają się 32 godziny szkolenia 

stacjonarnego oraz 8 godzin szkolenia online. Ze względu na tematykę całe szkolenie jest podzielone 

na 8 modułów: 

1. Poznaj sieć. Elektroniczne zasoby edukacyjne  

(zasady bezpieczeństwa i współpracy w Internecie) 

180 minut (4 godziny lekcyjne) 

2. Lekcja w sieci – dobierz urządzenie, platformę, aplikację 

(posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i praca w sieci) 

180 minut (4 godziny lekcyjne) 

3. Ze smartfonem na lekcji 

(aktywizujące metody nauczania wspierane TIK) 

180 minut (4 godziny lekcyjne) 

4. Tworzymy własne e-materiały 

(elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych przedmiotów) 

1. część – 225 minut (5 godzin lekcyjnych)  

2. część – 135 minut (3 godziny lekcyjne) 

3. część – 180 minut (4 godziny lekcyjne) 

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 (4 godziny lekcyjne); asynchroniczne; praca własna nauczycieli 

6. Przygotowujemy scenariusze lekcji 

(metodyczne aspekty kształcenia z TIK; praca nad scenariuszami wzbogaconymi o technologie 

informacyjne i komunikacyjne) 

135 minut (3 godziny lekcyjne) - stacjonarnie oraz 135 minut (3 godziny lekcyjne) – online; 

praca własna nauczycieli na platformie lekcjaenter.pl 

7. Zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami TIK 

2 x 45 minut (te godziny nie są wliczone do czasu szkolenia) 

8. Omawiamy przeprowadzone zajęcia– omówienie przeprowadzonych zajęć i zaliczenie 

szkolenia). 

225 minut (5 godzin lekcyjnych) – stacjonarnie; 45 minut (1 godzina lekcyjna) – online 

Pomiędzy modułami jest niekiedy przewidziana praca własna nauczycieli (kształcenie wyprzedzające). 

Poinformują o tym trenerzy na poprzednich zajęciach. W ramach modułów online nauczyciele pracują 

samodzielnie, m.in. wykorzystując materiały zamieszczone na platformie, np. do modułu 5. szkolenia 

przygotowane zostało webinarium w trzech częściach, dostępne na platformie projektu. 

Uwagi dotyczące materiałów oraz programu szkolenia, a także linków i aplikacji przewidzianych 

w programie szkolenia należy zgłaszać na forum na platformie projektu lub bezpośrednio trenerom. 


