Informacja o projekcie „Lekcja:Enter!” – PIGUŁKA
W szkoleniu biorą udział nauczyciele z szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele
szkół publicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z podziałem na
przedmioty:

Każdy nauczyciel – uczestnik projektu – zrealizuje ścieżkę edukacyjną, na którą składa się:
 udział w 40-godzinnym szkoleniu „Lekcja:Enter!” (32 godziny stacjonarne, 8 godzin online lub
35 stacjonarnych i 5 godzin online w przypadku nauczycieli informatyki);
 wsparcie merytoryczne poprzez platformę oraz mentoring zapewniony przez trenera
lokalnego oraz koordynatora projektu;
 stworzenie 2 scenariuszy lekcji z wykorzystaniem TIK i przeprowadzenie według nich od 2 do
4 lekcji (w tym min. 2 lekcje obserwowane) oraz ewaluacja zajęć;
 otrzymanie certyfikatu ukończenia szkolenia.
Ukończenie ścieżki edukacyjnej wymaga spełnienia łącznie poniższych warunków:
 rejestracja uczestnika projektu poprzez platformę (uzupełnienie kwestionariusza uczestnika
projektu)
 wypełnienie pretestu – wstępnego testu kompetencji cyfrowych;
 Osiągnięcia minimalnego wymaganego progu frekwencji w szkoleniach „Lekcja:Enter!” –
uczestnictwo w min. 80% godzin szkolenia stacjonarnego i 100% godzin szkolenia online,
 wypełnienia ankiety śródokresowej oceny szkolenia;
 przygotowania min. 2 scenariuszy lekcji dla uczniów z wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
 uzyskania akceptacji od trenera lokalnego/trenerki lokalnej 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.

 poświadczenia na platformie uczestnictwa w 8 godzinach szkolenia online lub 5 godzinach
szkolenia online w przypadku nauczycieli informatyki.
 wypełnienia ankiety ewaluacyjnej stworzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji.
 odbioru certyfikatu ukończenia szkolenia.
Korzyści wynikające z udziału w projekcie:
1. Możliwość spełnienia przez szkołę jednego z kierunków Polityki Oświatowej Państwa w roku
szkolnym 2020/21 poprzez:
a. wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod
kształcenia na odległość;
b. bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-wroku-szkolnym-20202021
2. Rozwój
oraz
podniesienie
kompetencji
cyfrowych
nauczycieli/nauczycielek,
co spowoduje wyższy poziom edukacji szkolnej.
3. Wsparcie
dla
placówek
szkolnych
w
edukacji
dzieci
i
młodzieży
z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
4. Lepsze porozumienie z uczniami wynikające z urozmaiconych i ciekawiej prowadzonych zajęć
lekcyjnych.
5. Przygotowanie metodyczne nauczycieli do wykorzystywania narzędzi TIK , pomoże zwiększyć
interaktywność uczniów w większym niż dotychczas zakresie.
6. Ułatwienie
dla
nauczycieli
w
sprawdzaniu
sprawdzianów,
kartkówek,
prac domowych przez wykorzystanie aplikacji mobilnej.
7. Podniesiona atrakcyjność procesu nauczania.

Kontakt:
E-mail: lekcjaenter@dlawas.org
Telefon: 518 251 955, 58 500 87 28
Koordynator projektu – Natalia Engelbrecht – tel. 511 462 033

