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Informacje nt. projektu „Lekcja:Enter.zip!” 

 
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w nowej odsłonie projektu „Lekcja:Enter” 

tj. do udziału w bezpłatnym projekcie „Lekcja:Enter.zip!”. 

 

Do projektu „Lekcja:Enter.zip!” zapraszamy: 

• nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących z wyłączeniem nauczycieli informatyki,  

• nauczycieli uczących w szkole podstawowej, szkole specjalnej, liceum, technikum, szkole 

branżowej I stopnia, 

• nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych, jak i niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych. 

 

W projekcie „Lekcja:Enter.zip!” nie jest wymagany udział kadry kierowniczej szkoły.  

Nauczyciel może zgłosić się do projektu indywidualnie. 

 

W ramach projektu „Lekcja:Enter.zip!” oferujemy Państwu: 

• 18 godzin dydaktycznych szkolenia: 16,2 godziny to rozłożone na 4 spotkania z trenerem, 

organizowane w formie on-line, w czasie rzeczywistym oraz 1,8 godziny pracy własnej na 

platformie projektu „Lekcja:Enter.zip!” 

• Grupy szkoleniowe tworzone z nauczycieli poszczególnych grup przedmiotowych, co pozwala 

na wymianę doświadczeń w nauczaniu przedmiotów. 

• Atrakcyjną formę zaliczenia szkolenia: wymagana frekwencja to min. 60% obecności na 

zajęciach. W odróżnieniu od wcześniejszych edycji w projekcie „Lekcja:Enter.Zip!” nie piszą 

Państwo scenariuszy lekcji oraz nie przeprowadzają lekcji obserwowanych 

• Praktyczne szkolenie po którym: 

o nauczyciel będzie potrafił wykorzystać, zmodyfikować oraz stworzyć swoje e-zasoby 

o będzie potrafił wykorzystać na lekcjach aktywne metody nauczania, w szczególności 

wykorzystując narzędzia TIK 

o otrzyma zaświadczenie o ukończenia szkolenia zgodne z wymaganiami MEN, 

wydane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli 

Proszę o przekazanie nauczycielom informacji o możliwości wzięcia udziału w nowej odsłonie projektu 
„Lekcja:Enter” wraz z załączonymi do e-maila plikami. Do zainteresowanych nauczycieli zostanie 
wysłany link do indywidualnego zgłoszenia się do projektu „Lekcja:Enter.zip!”.  

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „Lekcja:Enter.zip!”. 
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Program szkolenia „Lekcja:Enter.zip!” 

1. Elektroniczne zasoby edukacyjne, sieci współpracy i bezpieczne z nich korzystanie -wprowadzenie 
do szkolenia Czas trwania – 205 minut (4,56 godzin lekcyjnych) 

2. Aktywizujące metody nauczania wspierane technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi 
(TIK) Czas – 180 minut (4 godz. lekcyjne) 

3. Elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych przedmiotów Czas – 210 minut (4,67 godz. 
lekcyjnych) 

4. Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii - praca nad programem nauczania 
wzbogaconym o technologię Czas trwania – 80 minut samodzielnej pracy online nauczycieli – 
zdalne asynchroniczne, tzn. w czasie poza zajęciami w grupie, korzystając z nagrania webinarium 
„Jak wykorzystać TIK na lekcji?” z Tomaszem Tokarzem, konsultantem merytorycznym ds. 
przedmiotów humanistycznych w projekcie „Lekcja:Enter”. 

5. Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii - praca nad scenariuszami zajęć 
wzbogaconymi o technologię Czas – 135 minut 

 

 


