
 
 

 

 

 

Lekcja:Enter czyli „Podkarpacie Uczy Cyfrowo” 

 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w 2020 roku realizuje grant w ramach 
projektu „Lekcja:Enter”, opracowany przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych. „Lekcja:Enter” to największy 
dotychczasowy projekt edukacji cyfrowej w Polsce, skierowany do wszystkich typów szkół.  

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych 707 nauczycieli ze szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych poprzez realizację bezpłatnych szkoleń w ramach grup przedmiotowych:  

 edukacja wczesnoszkolna  
 przedmioty humanistyczne  
 przedmioty matematyczno-przyrodnicze  
 przedmioty artystyczne  
 informatyka  

Nauczyciele dowiedzą się jak lepiej wykorzystywać nowe technologie i e-zasoby w edukacji dzieci 
i młodzieży. 

Projekt zakłada podniesienie kompetencji cyfrowych dyrektorów szkół i nauczycieli z województwa 
podkarpackiego poprzez udział w bezpłatnym 40-godzinnym szkoleniu tematycznym z następujących 
obszarów edukacji: wczesnoszkolna, humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza, artystyczna 
i informatyczna. Uczestnik projektu grantowego oprócz szkolenia, otrzyma również wsparcie 
merytoryczne trenera lokalnego m.in. poprzez mentoring i dostęp do platformy e-learningowej 
z wykorzystaniem narzędzi TIK. 

Realizator Projektu zapewnia: 
 udział w bezpłatnym szkoleniu w zakresie wykorzystania TIK na prowadzonych zajęciach,  
 dostęp do platformy szkoleniowej z bogatymi materiałami szkoleniowymi,  
 skrypty szkoleniowe – materiały dla nauczycieli podsumowujące i uzupełniające szkolenie 

prowadzone przez trenerów lokalnych;  
 narzędziowniki przedmiotowe – opisy i linki do rekomendowanych e-zasobów, aplikacji i 

programów do wykorzystania podczas lekcji, przykładowe scenariusze lekcji, przykłady 
dobrych praktyk;  

 3–5-minutowe tutoriale dotyczące tego, jak korzystać z poszczególnych narzędzi do tworzenia 
własnych materiałów dydaktycznych;  



 
 

 

 webinaria (interaktywne wykłady online) prezentujące nowinki technologiczne, które można 
wykorzystać na lekcji (z przykładami dobrych praktyk) 

 możliwość korzystania z konsultacji, udziału w forum wymiany materiałów edukacyjnych i 
oświadczeń na platformie,  

 pomoc przy opracowaniu planu wdrożenia cyfrowych metod nauczania w szkole (warsztaty 
szkoleniowe dla Dyrektorów szkół obejmujące opracowanie planu wdrożenia TIK w proces 
dydaktyczny w szkole),  

 catering podczas szkoleń.  
 certyfikat/zaświadczenie ukończenia szkolenia. 

 
 

Do projektu grantowego zgłaszają się szkoły na podstawie formularza deklaracji udziału. W szkolenia 
zaangażowana jest także kadra kierownicza szkół.  

Liczba nauczycieli ze szkoły zależy od wielkości szkoły:  
 Do 10 zatrudnionych nauczycieli - zespoły 2-3 osobowe, w tym członek kadry zarządzającej 

(dyrektor/wicedyrektor)  
 Od 10 do 20 zatrudnionych nauczycieli - zespoły 4 osobowe, w tym członek kadry zarządzającej 

(dyrektor/wicedyrektor)  
 Powyżej 20 zatrudnionych nauczycieli – co najmniej 5 osób, w tym członek kadry zarządzającej 

(dyrektor/wicedyrektor).  
Szkoleni nauczyciele realizują w ramach projektu ścieżkę edukacyjną (w ciągu jednego semestru), która 
obejmuje:  

 40-godzinny cykl szkoleniowy (32-godzinne szkolenie stacjonarne przez trenerów i 8 godzinne 
szkolenie online bez udziału trenerów). Szkolenia dla informatyków (35-36 godzinne szkolenia 
stacjonarne i 4-5 godzinne zajęcia zdalne),  

 opracowanie minimum 2 scenariuszy zajęć z wykorzystania TIK przy wsparciu trenera,  
 przeprowadzenie min. 2 lekcji obserwowanych z uczniami,  

Szkolenia będą odbywać się pracowniach komputerowych PCEN lub pracowniach szkolnych 
z zapewnieniem cateringu. 

 

Kontakt:  
PCEN Oddział w Przemyślu ul. Kraszewskiego 7a, 37-700 Przemyśl  
Magdalena Kazimierz tel. 16 6702502 wew. 37, e-mail: mkazimierz@pcen.pl,  

 


