


Rozwój umiejętności w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli 

województwa lubuskiego 
 

Projekt realizowany w ramach Działania 9.4 
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
2007-2013 



Wzrost kompetencji 280 nauczycieli (w tym 60% kobiet) 
z województwa lubuskiego (w tym co najmniej 50% na 
terenach wiejskich) w zakresie stosowania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu 
potwierdzone Europejskim Certyfikatem Kompetencji 
Informatycznych.  
 
 

Cel projektu 

Okres realizacji  
szkoleń: 

październik 2014 – czerwiec 2015 



• "e-nauczanie" ECCC  - 40 h realizacja: październik – grudzień 2014 

• "Wykorzystanie systemu MS Office 365 w praktyce" 
- 40 h realizacja: styczeń – czerwiec 2015 

• "Obsługa platformy e-learningowej, tworzenie 
materiałów" - 40 h realizacja: styczeń – czerwiec 2015 

• "e-Dziennik" - 40 h realizacja: styczeń – czerwiec 2015 

Proponowane szkolenia 



Program: 

• Informacje na temat e-learningu 

• Kategorie szkoleń i kursów 

• Materiały statyczne 

• Materiały interaktywne 

• Elementy społecznościowe 

• Administrowanie serwisem 

Kurs realizowany metodą warsztatową przygotowujący kadrę dydaktyczną do 
pracy z uczniem na odległość. Kurs kończy się egzaminem z możliwością 
otrzymania certyfikatu ECCC. 

 

E-nauczanie - 60 osób (40 godz./grupa) 



Program: 

• Wprowadzenie do środowiska MS Office 365 

• Tworzenie i edycja materiałów 

• Dodawania i publikowanie dokumentów 

• Poczta elektroniczna i praca z kalendarzem 

• Komunikator Lync 

• Obszary robocze i praca grupowa 

Kurs realizowany metodą warsztatową przygotowujący kadrę dydaktyczną do 
pracy z uczniem i innym nauczycielem w środowisku technologii 
komunikacyjnych. 

 

Wykorzystanie systemu MS Office 365 w 
praktyce - 60 osób (40 godz./grupa) 



Program: 

• Sposób logowania do platformy 

• Interfejs i konfiguracja 

• Zasady nawigacji 

• Wykonanie dostępnych ćwiczeń 

• Aktywne metody komunikacji z innymi uczestnikami ( czat, forum) 

• Wbudowane narzędzia do tworzenia treści dydaktycznych i n. ewaluacyjne 

• Grafika komputerowa i pozyskiwanie treści zewnętrznych 

Kurs realizowany metodą warsztatową przygotowujący kadrę dydaktyczną do 
pracy z uczniem i innym nauczycielem w środowisku technologii komunikacyjnych. 

 

Obsługa platformy e-learningowej, tworzenie 
materiałów - 60 osób (40 godz./grupa) 



Program: 

• Instalacja oraz wstępne zapoznanie się ze specyfiką aplikacji  

• Omówienie szablonów do importu danych 

• Stworzenie bazy danych dla nowej szkoły import danych 

• Tworzenie klas oraz grup dydaktycznych 

• Pierwsze logowanie do systemu, utworzenia hasła, uruchomienie lekcji 

• Przeprowadzenie lekcji, sprawdzanie obecności, wypisywanie tematów, 
wystawianie ocen, nauka korzystania z automatu 

• Personalizacja ustawień dziennika 

• Świadectwa i zestawienia końcowe 

• Generowanie wydruków 

e-Dziennik - 280 osób (40 godz./grupa) 
Szkolenie e-learningowe 



Kontakt: 

Specjalista ds. organizacyjnych 

Roman Sondej – konsultant  
ds. zarządzania oświatą WOM  

Roman.Sondej@womgorz.edu.pl 

tel. (95) 721-61-19 

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny  
w Gorzowie Wlkp.  pok. 13 (I piętro)  

ul. Łokietka 23, 66-400 Gorzów Wlkp. 
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