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Nowoczesne technologie odpowiedzią na potrzebę edukacji zdalnej. 

 

Do 28 kwietnia można składać wnioski o wsparcie finansowe na realizację szkoleń dla 

nauczycieli, w ramach największego dotychczas projektu edukacji cyfrowej „Lekcja:Enter”. 

Celem szkoleń jest przygotowanie kadry pedagogicznej do efektywnego korzystania z nowych 

technologii (narzędzi, aplikacji, e-podręczników) podczas prowadzonych lekcji, także zdalnie. W 

ciągu 4 lat w szkoleniach weźmie udział ponad 75 000 nauczycieli. Projekt prowadzi Fundacja 

Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem 

Spraw Publicznych. 

O granty na realizację szkoleń mogą aplikować publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia 

nauczycieli - samodzielnie bądź w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami 

pozarządowymi lub szkołami wyższymi, prowadzącymi kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli. 

Maksymalna kwota grantu to 450 tys. zł. Wnioski składać można poprzez platformę na 

www.lekcjaenter.pl,  do 28 kwietnia. Lista placówek wybranych do dofinansowania zostanie ogłoszona 

w czerwcu.  

Jak pokazują badania
i
 ponad połowa uczniów uważa, ze internet odgrywa w ich edukacji pozytywną 

rolę. Jednocześnie Ci sami uczniowie mówią, że jeśli nauczycieli korzystają z sieci podczas lekcji to 

głównie by pokazać film (81,2%) lub prezentację (77,6%). Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele 

będą mogli zobaczyć zastosowanie narzędzi online, których potencjał edukacyjny jest nieograniczony. 

Dzięki temu lekcje staną się ciekawsze, przyjemniejsze i mniej pracochłonne. 

Dla wszystkim zainteresowanych aplikowaniem przygotowano materiały ze wskazówkami przydatnymi 

podczas pisania wniosku, m.in. tutorial ze szczegółową instrukcją aplikowania o grant wraz  

z przykładami, by w jak największym stopniu ułatwić proces i uniknąć błędów formalnych. Wszystkie 

materiały dostępne są na stronie www.lekcjaenter.pl, w zakładce „Dla wnioskodawców”  

Jak realizowany jest projekt „Lekcja:Enter”? 

Placówki wyłonione w konkursie grantowym otrzymają dofinansowanie na realizacje szkoleń w swoim 

regionie. Na etapie składania  wniosku każda instytucja ubiegająca się o grant wyznaczy (również 

wśród swojej kadry)  4  trenerów regionalnych, którym zespół „Lekcji:Enter” zapewni szkolenia 

merytoryczne. Następnie grantobiorcy przeprowadzą rekrutację trenerów lokalnych i to oni,  

w kolejnym etapie dotrą ze szkoleniami do nauczycieli z wybranych szkół.  Ci następnie, wykorzystując 

nowe  umiejętności, będą  prowadzić zajęcia dla swoich uczniów w oparciu o zdobytą wiedzę. Ze 

względu na obecną sytuację, wszystkie szkolenia w projekcie prowadzone są online. 

Szkolenia przeznaczone są dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, a także przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych,  humanistycznych, artystycznych i informatycznych w szkołach 
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podstawowych i średnich. Weźmie w nich udział po 15% nauczycieli z każdego województwa, w tym 

30% z małych miejscowości i wsi. Aktualnie trwają szkolenia zdalne, prowadzone przez placówki, które 

zostały zakwalifikowane do projektu w pierwszym konkursie grantowym. Zespoły nauczycieli mogą się 

do nich zgłaszać, szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://lekcjaenter.pl/strona/19/o-

szkoleniach  

 

Projekt jest współfinansowany ze środków UE. Dofinansowanie zostało przyznane przez Centrum 

Projektów Polska  Cyfrowa  w  ramach  działania  3.1  „Działania  szkoleniowe  na  rzecz  rozwoju  

kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
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 Nastolatki 3.0 (NASK PBS 2019) 
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