Szanowni Państwo,

oferujemy kadrze zarządzającej i nauczycielom szkoły udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu Technologii
Informacyjno – Komunikacyjnych. Projekty grantowe naszej firmy Potest Sp. z o.o. zostały wyłonione
w ramach projektu „Lekcja:Enter” realizowanego przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych.
Projekt „Lekcja:Enter” to element całościowej strategii działań Fundacji Orange prowadzonej w porozumieniu
z Ministerstwem Edukacji i Nauki, mającej na celu umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenie
narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcjach. W ramach tej inicjatywy w całej Polsce zostanie
przeszkolonych ponad 75 tys. nauczycieli.
Dzięki udziałowi w naszych projektach grantowych nauczyciele dowiedzą się jak:
- wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów,
- odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii na lekcjach,
- korzystać z aktywizujących metod nauczania,
- urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
- tworzyć własne treści cyfrowe.

W ramach projektu oferujemy:
•

bezpłatne szkolenia polecane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki odbywające się w obecnych
warunkach w formie webinarów, dzięki temu gwarantujemy zachowanie bezpieczeństwa
zdrowotnego oraz uczestnictwo w szkoleniach w formie nawiązującej do tematyki projektu, co daje
możliwość poznania omawianych zagadnień w praktyce;

•

dostęp do szerokiego wachlarza e-materiałów przygotowanych w ramach projektu - uczymy jak
odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii na lekcjach;

•

zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych zarówno w obecnej sytuacji, jak i w podobnych
okolicznościach w przyszłości, m.in. tworzenie e-materiałów, prowadzenie lekcji online;

•

szybki i prosty proces rekrutacji oraz rejestracji szkoły w projekcie.
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Wykorzystanie wiedzy i umiejętności uzyskanych podczas szkolenia przyczyni się do uproszczenia codziennej
pracy nauczycieli (np. prace domowe, kartkówki online generujące wynik danego ucznia) oraz do podniesienia
atrakcyjności procesu nauczania – uczenia się. Więcej informacji znajdą Państwo w załączniku do pisma.

Zapraszamy do kontaktu z nami:
Centrum Edukacji Nauczycieli „Potest”
Potest Sp. z o.o.
20-049 Lublin, ul. Al. Racławickie 33/26a
tel. 666 261 607
i.sobolewska@potest.pl

Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Krupa
Prezes Zarządu Potest Sp. z o. o.
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