
 
 

 

 
 

Nowa odsłona Lekcja:Enter! 
Lekcja:Enter.zip! 

  Świat nowej edukacji 
 
CZYM JEST „LEKCJA:ENTER.ZIP!”? 

„Lekcja: Enter” – jest obecnie jednym z największych w Polsce bezpłatnym projektem 
szkoleniowym, mającym kluczowe znaczenie dla podnoszenia jakości kształcenia oraz 
zwiększania udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym, co 
warunkowane jest rozwojem technologii. 
 
Udział w przedsięwzięciu przygotuje pedagogów m.in. do: 

• korzystania z aplikacji edukacyjnych (Learning App, Kahoot, Quizizz) 

• pracy metodą projektów uczniowskich  WEBQUEST  

• pracy ze smartfonami zgodnie z modelem BYOD (bring your own device) 
• tworzenia własnych e-materiałów i  korzystania z tych już istniejących (epodreczniki.pl; 

edukator.pl; Akademia Khan) 
 

Nowa odsłona projektu „Lekcja:Enter.zip!” to również nowe zasady projektu: 

• Aby ukończyć projekt nie jest wymagane przygotowywanie scenariuszy oraz 
przeprowadzanie lekcji obserwowanych przez nauczycieli.  

• Nauczyciele zgłaszają się indywidualnie do projektu – nie jest konieczne 
uczestnictwo dyrektora. 

• Szkolenie trwa 18 godzin dydaktycznych w trybie online. 

• Należy uzyskać 60% obecności aby ukończyć projekt. 

 
DLA KOGO: 
Dla Nauczycieli uczących przedmiotów ogólnokształcących w szkołach podstawowych i 
ponadpodstawowych. W tym dla nauczycieli szkół publicznych i niepublicznych (o 
uprawnieniach szkół publicznych) z wymienionych poniżej grup przedmiotowych: 

1. Edukacja wczesnoszkolna 

2. Przedmioty humanistyczne                 

3. Przedmioty matematyczno-przyrodnicze                        

4. Przedmioty artystyczne   

 

KORZYŚCI: 
Projekt "Lekcja:Enter" pomaga m.in. realizować działania podjęte w ramach udziału w 
programie rządowym "Aktywna tablica" poprzez: 

•  udział nauczycieli  w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, 

•  dzielenie się przyjętymi  rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami, 

•  wykorzystanie w szerokim zakresie TIK na zajęciach edukacyjnych. 



 
 

 

TEMATYKA SZKOLEŃ: 
Szkolenia trwają 18 godzin dydaktycznych, w tym: 

• 16,2 h dydaktycznych szkolenia z trenerem online 

• 1,8 h dydaktycznych pracy własnej na platformie lekcjaenter.pl  

 
ADRES ZGŁOSZEŃ:  
Chęć wzięcia udziału w szkoleniu prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego pod linkiem https://forms.office.com/r/UdAh91QpJW lub wysyłając wiadomość e-

mail na adres lekcja.enterVIII@kuzniatalentow.org, bądź skontaktować się telefonicznie na 
numery 570 625 061 lub 533 327 942. 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (KLIKNIJ) 

 
Zgłoszenia trwają do 31.03.2023 (ograniczona liczba miejsc)  

 

 
PYTANIA I INFORMACJE DODATKOWE: 

lekcja.enterVIII@kuzniatalentow.org 
nr tel. 570 625 061 lub 533 327 942 
 
Fundacja KUŹNIA TALENTÓW 
ul. Powstańców Śląskich 1, 44-200 Rybnik, 
odział Kraków: ul. Torfowa 3/1, 30-384 Kraków, 
nr tel. 570 625 061 lub 533 327 94  
www.kuzniatalentow.org/lekcjaenter 
 

 
 
 
 

 
Projekt grantowy „Lekcja:Enter” jest realizowany na podstawie umowy NR G/POPC/2021/3/13 przez Fundację KUŹNIA TALENTÓW, we współpracy z Fundacją Orange w partnerstwie z 

Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych w ramach osi priorytetowej III - cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania 

szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
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