
 
Zastanawiasz się, jak to zrobić? 

 
  
 

Nie czekaj!  
Weź udział w projekcie grantowym 
i zapisz się na bezpłatne szkolenia! 

 

       

Chcesz, by Twoja szkoła podniosła 
swoje kompetencje cyfrowe? 

 
Myślisz o tym jak urozmaicić 

zajęcia lekcyjne? 

 
Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 

„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”  

„Szkolenia TIK dla nauczycieli 
Województwa Łódzkiego” 

w ramach projektu „Lekcja:Enter” 



„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do dyrektorów i nauczycieli szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia  

z doskonalenia kompetencji cyfrowych. 
 

 Projekt, dzięki któremu nauczyciele dowiedzą się jak systemowo i na stałe włączyć 
nowe technologie do lekcji 

 Uczymy jak odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii 
na lekcjach 

  Uczymy aktywnych metod nauczania, pokazując wiele narzędzi TIK, 
 tak by nauczyciele wybrali najlepiej pasujące 

 Uczymy tworzenia własnych materiałów z wykorzystaniem różnych aplikacji i narzędzi 
TIK 

 Oferujemy wsparcie trenerów w tworzeniu scenariuszy lekcji, wykorzystujących TIK 
 Uczestnicy mają dostęp do szerokiego wachlarza e-materiałów przygotowanych  

w ramach projektu 
 Projekt może objąć całą szkołę (wszystkich nauczycieli, którzy spełniają warunki 

uczestnictwa w projekcie) 
 Szkolenia i wszystkie materiały są bezpłatne 

 Trenerzy prowadzący szkolenia przygotowywani są przez konsorcjum prowadzące 
projekt z wykorzystaniem jednolitych scenariuszy i materiałów szkoleniowych 

 Udział szkoły w projekcie „Lekcja:Enter” ułatwia pozyskanie funduszy z programu 
„Aktywna tablica” 

 Dla szkół, które przystąpią do naszego projektu grantowego mamy dodatkową ofertę 
 w postaci bezpłatnych szkoleń online z zakresu prawa oświatowego 

 Szkolenia w ramach projektu grantowego odbywać się będą wyłącznie online! 

       

       

Realizatorem szkoleń w 12 województwach, w tym w województwie łódzkim 
jest Instytut Doskonalenia Nauczycieli "Solidarność" - ogólnopolska,  

akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli. 
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na naszej stronie internetowej: 

 ht tp: / / insty tutdoskonalenianauczyciel i .pl   
Więcej o  projekcie „Lekcja:Enter”: ht tps: / / lekc jaenter .pl /   

bądź u koordynatora projektu grantowego: 

Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” 

tel. 601 809 787 
dszmajda@tlen.pl 




