Zaproszenie do udziału w „Mazowieckiej Szkole
Przyszłości” realizowanej w ramach
projektu„Lekcja: Enter” dla szkół z województwa
mazowieckiego!
Dyrektorze! Wykorzystaj niepowtarzalną okazję!
Oferujemy Ci szkolenia jak wykorzystać w nauczaniu Technologie
Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) za darmo dla Twoich nauczycieli!
Edukacja idzie do przodu, nauczanie zdalne zdaje się
na stałe wpisywać w funkcjonowanie szkół.
Niech cała Twoja szkoła, wszyscy nauczyciele, uczniowie
idą z duchem czasu! Wykorzystaj Nasz projekt,
aby bezpłatnie zapewnić swoim nauczycielom szkolenia aktywnych
metod nauczania (wspierane TIK)!

Czym jest projekt „Lekcja: Enter”?
Celem przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji cyfrowych
w polskich szkołach. Jest to szczególnie ważne w obecnych
czasach. Kompetencje cyfrowe nauczycieli stają się niezbędne i na
stałe wpisane we współczesne sposoby nauczania ( nauczanie zdalne
i hybrydowe). Projekt „Lekcja:Enter” prowadzony przez Fundację Orange
w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem
Spraw Publicznych to element całościowej strategii działań prowadzonej
w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, mającej na celu umożliwienie
i ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod
nauczania na lekcje.

Centrum Edukacji Nauczycieli RAZEM LEPIEJ jest grantobiorcą wyłonionym
w ramach konkursu prowadzonego przez Fundację Orange i jest odpowiedzialny
za przeprowadzenie szkoleń z zakresu technologii
informacyjnych i komunikacyjnych na terenie
województw:
kujawsko-pomorskiego,
wielkopolskiego oraz mazowieckiego. Realizuje cykl
bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z zakresu
lepszego wykorzystywania nowych technologii, ezasobów i aktywizujących metod nauczania w edukacji dzieci i młodzieży.

Kto może uczestniczyć w przedsięwzięciu?
Projekt „Lekcja:Enter” jest skierowany do szerokiego grona
nauczycieli. Organizatorzy przedsięwzięcia przewidzieli 9
różnych ścieżek szkoleniowych.
W projekcie mogą wziąć udział
👉nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 👉przedmiotów humanistycznych,
👉matematyczno-przyrodniczych, 👉artystycznych oraz 👉informatyki ze szkół
podstawowych i ponadpodstawowych. Ze szkół publicznych i niepublicznych o
uprawnieniach szkół publicznych.
W zależności od wielkości szkoły w projekcie może wziąć udział:
🔴Szkoła do 10 nauczycieli – minimum 2-3 nauczycieli w tym członek kadry
kierowniczej
🔴Szkoła od 10 do 20 nauczycieli – minimum 4 nauczycieli w tym członek kadry
kierowniczej
🔴Szkoła powyżej 20 nauczycieli – minimum 5 nauczycieli w tym członek kadry
kierowniczej

[Dotyczy to nauczycieli kształcenia ogólnego, bez względu na rodzaj umowy; członek
kadry kierowniczej musi mieć uprawnienia nauczycielskie]

Każda osoba uczestnicząca w projekcie „Lekcja:Enter”
🔴odbędzie 40-godzinne szkolenie,
🔴opracuje dwa scenariusze zajęć z wykorzystaniem
TIK oraz
🔴przeprowadzi na ich podstawie 2 zajęcia w szkole.
Uczestnicy szkoleń będą mieli
🔴dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej,
🔴skorzystają z webinariów oraz tutoriali, które przybliżą im sposoby
wykorzystania różnych narzędzi i aplikacji w codziennej pracy z uczniami.
🔴Dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie będą dodatkowo zaproszeni do
udziału w module on-line „Aktywna lekcja z TIK”. Jego celem jest pomoc w
przygotowaniu planu wdrożenia w szkole cyfrowych metod nauczania.

Korzyści!
Nauczyciele klas I–III oraz IV–VIII szkół
podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych
dzięki szkoleniu „Lekcja:Enter!” m.in.:
⏹ nauczą się jak korzystać z e-usług publicznych,
portali edukacyjnych, np. epodreczniki.pl czy edukator.pl,
elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych, np. Akademia Khan, także na
urządzeniach mobilnych;
⏹poznają edukacyjne zastosowania różnego rodzaju sprzętu, np. tabletów,
smartfonów czy modułów elektronicznych i aplikacji, np. Learning Apps, Kahoot czy
Quizizz, dowiedzą się, jak kreatywnie wykorzystywać je na lekcjach;
⏹ poznają społeczności aktywnych nauczycieli, np. na Facebooku;
⏹ dowiedzą się, jak można doskonalić wykorzystanie TIK na lekcjach zgodnie z
modelem SAMR (definiuje on cztery poziomy integracji TIK w procesie edukacji)

oraz jak pracować z uczniowskimi smartfonami na lekcji, zgodnie z modelem BYOD
(ang.: bring your own device);
⏹ nauczą się, jak pracować metodą projektów uczniowskich np. z pomocą metody
Webquest i jak stosować kształcenie wyprzedzające z wykorzystaniem TIK;
⏹ przygotują się do tworzenia własnych e-zasobów edukacyjnych i wypróbują w
działaniu przygotowane w ramach szkolenia 2 scenariusze zajęć z wykorzystaniem
TIK;
⏹ dowiedzą się, jak wspierać realizację podstawy programowej własnego
przedmiotu korzystając z technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
⏹ nauczą się, jak bezpiecznie poruszać się w środowisku cyfrowym, korzystać z
gotowych materiałów i tekstów źródłowych zgodnie z prawem autorskim, a także
nauczą się udostępniać własne materiały na odpowiednich licencjach. W efekcie
nauczyciele po ukończeniu szkolenia „Lekcja:Enter!” będą
częściej i w większym stopniu wykorzystywać na lekcjach
różnego rodzaju ogólnodostępne sprzęty i e-zasoby,
stosując aktywizujące metody nauczania z
wykorzystaniem TIK.

Jak zgłosić się do projektu?
Procedura zapisywania uczestników do projektu polega na
zgłoszeniu się do nas przedstawiciela szkoły i podpisaniu z nami
porozumienia. Na tej podstawie rejestrujemy na platformie
projektu „Lekcja:Enter” szkołę i członka kadry zarządzającej szkołą,
który również będzie brał udział w szkoleniach. Osoba ta uzyskuje
uprawnienia wprowadzenia na platformę nauczycieli ze swojej szkoły. Od tej
chwili nauczyciele i członek kadry kierowniczej zaczynają realizację ścieżki
edukacyjnej. Szkolenia mogą odbywać się stacjonarnie lub online!

Podłącz się do świata cyfrowej szkoły!
Podnieś swoje kompetencje cyfrowe.
Naucz się wykorzystać TIK w swojej
codziennej pracy!
Weź udział w projekcie „Lekcja: Enter”!

Zgłoszenia należy kierować drogą mailową na: marketing.jurewicz@gmail.com
Więcej informacji na www.annajurewicz/lekcjaenter/

