
Projekt „Lekcja:Enter”
„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do dyrektorów i nauczycie-
li szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są 
szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej, a jego realizację przewidziano na lata 2019-2023. 

Uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak:

1. wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów,
2. odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać 

z nowych technologii na lekcjach, 
3. korzystać z aktywizujących metod nauczania,
4. urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich pro-

wadzenia,
5. tworzyć własne treści cyfrowe.

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli prowadzą realizatorzy szkoleń – wybrane 
w poszczególnych województwach organizacje, instytucje i firmy szkoleniowe. 
Trenerzy prowadzący szkolenia przygotowywani są przez konsorcjum prowadzące 
projekt z wykorzystaniem jednolitych scenariuszy i materiałów szkoleniowych. 



Nauczyciele

Na szkolenia można zgłaszać się przez cały rok, a harmonogram szkoleń dosto-
sowany jest do rytmu pracy szkoły. Szkolenia prowadzone są w ramach dwóch 
ścieżek tematycznych: 

Ścieżka 1. Dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych:

 
Jesteś nauczycielem z powyższych grup? Dzięki udziałowi w szkoleniu wzmocnisz 
swoje kompetencje cyfrowe, poznasz korzyści z wykorzystywania stron interne-
towych, aplikacji oraz wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych 
w codziennej pracy edukacyjnej. Dowiesz się m.in., jak poszukiwać elektronicz-
nych materiałów i zasobów dydaktycznych dopasowanych do potrzeb uczniów. 

„Program szkolenia bardzo bogaty, 
materiały znajdujące się na platfor-
mie bardzo przydatne. Z ich pomocą 
będę doskonalić swoje kompetencje 
w zakresie TIK”

„Szkolenie jest dla mnie doskonałą okazją 
do poznania nowych narzędzi i aplikacji, 
które następnie będę mogła wykorzystać 
w trakcie pracy z uczniami. Miła atmosfe-
ra, profesjonalni instruktorzy, możliwość 
poznania nowych osób”
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Ścieżka 2. Dla nauczycieli informatyki
Jesteś nauczycielem/nauczycielką informatyki? To szkolenie przygotuje Cię do 
realizacji podstawy programowej w zakresie rozumienia, analizowania i rozwią-
zywania problemów oraz programowania. 

Uczestnicy szkoleń mają dostęp do materiałów online uzupełniających szkolenie:

n	 tutoriali, o tym jakie aplikacje i programy można wykorzystać  
na poszczególnych elementach lekcji

n	webinariów
n	 narzędziowników – opisów aplikacji, zasobów i portali, do wykorzystania 

na lekcjach z danego przedmiotu.

Uwaga! Nauczyciel/nauczycielka może uczestniczyć w szkoleniu tylko 
w ramach jednej ścieżki tematycznej.

Dyrektorzy

Zmiana w szkole nie może zajść bez dyrektora/dyrektorki szkoły, dlatego do 
udziału w szkoleniu zapraszamy także Was. Dodatkowo dyrektorzy mają możli-
wość skorzystania z modułu online, podczas którego będą mogli przygotować 
plan włączenia TIK do edukacyjnej pracy szkoły. 

Wdrożenie planu pozwoli na zmianę tradycyjnej szkoły, w szkołę: 

n	otwartą na zmianę

n	angażującą uczniów

n	uczącą nowocześnie

n	rozwijającą kompetencje cyfrowe 



Realizatorami projektu są: Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych.

2-3 osoby 

w tym członek 
kadry kierowniczej 

– w przypadku 
szkoły, w której jest 

zatrudnionych mniej  
niż 10 nauczycieli. 

5 osób
w tym członek kadry 

kierowniczej  

– w przypadku szkoły, 
w której zatrudnionych 

jest powyżej 20 
nauczycieli.

4 osoby
w tym członek kadry 

kierowniczej  

– w przypadku szkoły, 
w której zatrudnionych 

jest od 10 do 20 
nauczycieli.

Jak się zgłosić?

Na szkolenia nauczycieli zgłasza dyrektor/dyrektorka szkoły.  
Przyjmujemy zespoły liczące co najmniej:

W szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy nauczyciele z danej szkoły, spełnia-
jący warunki uczestnictwa w projekcie. Zgłoszenia na szkolenia przyjmują 
realizatorzy działający w województwie, w którym znajduje się szkoła.
Ich wykaz i dane kontaktowe dostępne są na stronie:

https://lekcjaenter.pl/szkolenia/jak-dolaczyc-do-projektu


