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Ścieżka edukacyjna  

 

Ścieżka edukacyjna to proces edukacyjny zaplanowany dla każdego nauczyciela obejmujący: 

uczestnictwo w szkoleniu „Lekcja: Enter na zDolny Śląsk”, trwającego 40 godzin 

dydaktycznych, w którym wszystkie zajęcia odbywa się w trybie zdalnym oraz 

przygotowanie min. 2 scenariuszy zajęć z uczniami, przeprowadzenie 2 obserwowanych 

lekcji z uczniami, poddanych ewaluacji wewnętrznej zgodnie z wytycznymi operatora grantu 

oraz wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.  

 
Ze względu na tematykę całe szkolenie jest podzielone na 8 modułów: 

1. Poznaj sieć. Elektroniczne zasoby edukacyjne (zasady bezpieczeństwa i współpracy 

w Internecie) - 180 minut (4 godziny lekcyjne); 

2. Lekcja w sieci. Dobierz urządzenie, platformę, aplikację (posługiwanie się 

komputerem, urządzeniami cyfrowymi i praca w sieci) - 180 minut (4 godziny 

lekcyjne); 

3. Ze smartfonem na lekcji (aktywizujące metody nauczania wspierane TIK) - 180 minut 

(4 godziny lekcyjne); 

4. Tworzymy własne e-materiały (elektroniczne zasoby edukacyjne dla różnych 

przedmiotów). Moduł realizowany jest w trzech częściach: 

1. część – 225 minut (5 godzin lekcyjnych) 

2. część – 135 minut (3 godziny lekcyjne) 

3. część – 180 minut (4 godziny lekcyjne) 

5. Jak wykorzystać TIK na lekcji? Wprowadzenie do opracowania własnych scenariuszy 

lekcji (metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem TIK; praca własna online na 

platformie lekcjaenter.pl) - 180 minut (4 godziny lekcyjne); asynchroniczne; praca 

własna nauczycieli; 

6. Przygotowujemy scenariusze lekcji (metodyczne aspekty kształcenia z TIK; praca nad 

scenariuszami wzbogaconymi o technologie informacyjne i komunikacyjne) 135 

minut (3 godziny lekcyjne) stacjonarnie oraz 135 minut (3 godziny lekcyjne) online; 

praca własna nauczycieli na platformie lekcjaenter.pl; 

7.  Zajęcia w szkole z własnymi scenariuszami TIK – 2 x 45 minut (te godziny nie są 
wliczone do czasu szkolenia); nauczyciele będą realizować opracowane przez siebie 
scenariusze na zajęciach w szkole. Co najmniej 2 lekcje powinny być obserwowane 
przez innych nauczycieli, w tym członka kadry zarządzającej. Wnioski z obserwacji 
oraz ewaluacji zostaną wpisane przez nauczycieli w ankietę z ewaluacji 
poprzedzającej ostatni moduł szkolenia. Każdy uczestnik otrzyma wsparcie trenerów 
lokalnychi prowadzący szkolenie, także podczas konsultacji online po szkoleniu 
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w ramach mentoringu. Opracowane scenariusze, po akceptacji przez trenerów, 
będą dostępne dla wszystkich nauczycieli uczestniczących w projekcie na platformie 
projektu. 

8.  Omówienie przeprowadzonych zajęć (metodyczne aspekty kształcenia 

z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych – omówienie 

przeprowadzonych zajęć i zaliczenie szkolenia) 225 minut (5 godzin lekcyjnych)  

 
Odstęp między poszczególnymi spotkaniami zgodnie z założeniami projektowymi będzie 

wynosił od 2 do 3 tygodni, tak, aby uczestnicy mieli możliwość wypróbowania poznanych 

metod i narzędzi cyfrowych. 

 

Szkolenia powinny odbywać się poza godzinami pracy nauczycieli tj. w soboty lub po 

zakończeniu pracy przez nauczycieli, po 4 godziny. 

 

Zgodnie z założeniami projektowymi szkolenie nauczycieli będzie prowadzone przez jednego 

trenera lokalnego/jedną trenerkę lokalną. Operator grantu zaleca, aby całość szkolenia 

stacjonarnego dla jednej grupy nauczycieli prowadziła ta sama osoba , jednakże przynajmniej 

jeden moduł prowadziło jednocześnie 2 trenerów lokalnych, dzięki czemu m.in. będą mogli 

wspierać uczestników pracujących wolniej, a także udzielić sobie wzajemnie informacji 

zwrotnej.  

 

Ukończenie ścieżki edukacyjnej wymaga spełnienia łącznie poniższych warunków: 

●  rejestracja uczestnika projektu poprzez platformę (uzupełnienie kwestionariusza 

uczestnika projektu);  

●  wypełnienie pretestu – wstępnego testu kompetencji cyfrowych;  

●  osiągnięcia minimalnego wymaganego progu frekwencji w szkoleniach 

„Lekcja:Enter!” – uczestnictwo w min. 80% godzin szkolenia stacjonarnego i 100% 

godzin szkolenia online;  

● wypełnienia ankiety śródokresowej oceny szkolenia;  

●  przygotowania min. 2 scenariuszy lekcji dla uczniów z wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (TIK);  

●  uzyskania akceptacji od trenera lokalnego/trenerki lokalnej każdego 

z 2 przygotowanych przez nauczyciela scenariusza lekcji; 

●  przeprowadzenia min. 2 lekcji obserwowanych z uczniami (według przygotowanych 

scenariuszy), poddanych ewaluacji wewnętrznej zgodnie z wytycznymi operatora;.  
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●  poświadczenia na platformie uczestnictwa w 8 godzinach szkolenia online lub 

5 godzinach szkolenia online w przypadku nauczycieli informatyki; 

●  wypełnienia ankiety ewaluacyjnej stworzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji;  

● odbioru certyfikatu ukończenia szkolenia.  

 

Certyfikat uczestnictwa w projekcie grantowym otrzymają ci uczestnicy projektu, którzy 

ukończą ścieżkę edukacyjną, czyli łącznie spełnią wszystkie warunki opisane powyżej. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


