
Szkolenie trenerów  
w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii 

na etapie edukacji wczesnoszkolnej 
 

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (CMPPP) wraz z Ośrodkiem 
Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów (OEIiZK) rozpoczyna nabór kandydatów 
na trenerów do prowadzenia kaskadowych szkoleń w zakresie wykorzystania nowoczesnych 
technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej dla nauczycieli  klas I-III szkół 
podstawowych.  

Kandydaci 
Do udziału w szkoleniach zapraszamy nauczycieli konsultantów z placówek doskonalenia 
nauczycieli oraz nauczycieli szkół podstawowych spełniających następujące wymagania: 

1. Umiejętność posługiwania się systemem Windows XP lub Vista, wskazana 
umiejętność instalowania i konfigurowania aplikacji. 

2. Umiejętność posługiwania się pocztą elektroniczną. 
3. Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem Office 2003 lub 2007 (Word, Excel, 

Power Point, ze szczególnym naciskiem na umiejętność tworzenia prezentacji 
multimedialnych). 

4. Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa posługiwania się 
komputerem i korzystania z sieci Internet. 

5. Umiejętność odnajdywania, weryfikacji i pobierania z sieci potrzebnych materiałów 
typu obraz, dźwięk, film, oprogramowanie. 

6. Posiadanie doświadczenia w pracy z dorosłymi i z uczniami najmłodszymi, 
w szczególności w zakresie realizacji zajęć z wykorzystaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, w tym znajomość specyfiki pracy z uczniem 
w edukacji wczesnoszkolnej.  

7. Umiejętność posługiwania się urządzeniami typu cyfrowy aparat fotograficzny, 
kamera cyfrowa (takŜe internetowa), rozróŜniania formatów zapisu multimediów 
(obrazów graficznych, filmów oraz muzyki), jak równieŜ pobierania materiałów 
z wymienionych urządzeń do komputera i poddawanie ich podstawowej obróbce. 

8. Umiejętność rozwiązywania typowych problemów z oprogramowaniem i sprzętem. 
9. Podstawowa znajomość pracy na wybranej platformie do nauczania zdalnego  

(e-learning) – np. Moodle, zarówno od strony ucznia jak i nauczyciela. 
10. Wskazana podstawowa umiejętność programowania języku LOGO.  

Warunki udziału w szkoleniu: 
1. Spełnienie wymagań stawianych kandydatom na trenera (określonych powyŜej). 
2. Wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego.  
3. Wypełnienie ankiety wstępnej. 
4. Rozwiązanie testu wstępnego.  
5. Podpisanie deklaracji o gotowości przeprowadzenia szkolenia dla nauczycieli. 



6. Przedstawienie deklaracji o nieodpłatnym udostępnieniu sali szkoleniowej, 
wyposaŜonej w co najmniej 15 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, 
podpisanej przez dyrektora placówki uŜyczającej. 

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o załoŜenie konta na platformie szkoleniowej 
http://szkolenia.oeiizk.waw.pl, następnie w kursie „Szkolenie trenerów w zakresie 
wykorzystania nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej” 
wypełnienie, wydrukowanie, potwierdzenie przez dyrektora placówki i odesłanie do 
OEIiZK formularza zgłoszeniowego, wypełnienie ankiety wstępnej i rozwiązanie testu 
wstępnego. 
 
Zadania trenera: 

1. Przeprowadzenie rekrutacji i przeszkolenie jednej 15-osobowej grupy nauczycieli klas 
I-III szkół podstawowych (dwa jednodniowe szkolenia po 6 godzin). 

2. Zapewnienie wsparcia nauczycielom w czasie 2-3-tygodniowej pracy własnej  
(6 godzin konsultacji, e-learningu). 

3. Przeprowadzenie ewaluacji zajęć i sporządzenie raportu z realizacji szkoleń. 
4. Zapewnienie sali  szkoleniowej wyposaŜonej w 15 stanowisk komputerowych. 

Zakres szkolenia: 
Uczestnicy w czasie dwudniowego, 16-godzinnego szkolenia zostaną przygotowani do 
prowadzenia zajęć z nauczycielami z wykorzystaniem następujących modułów: 

1. Zaczynamy pracę przy komputerze z małymi dziećmi. 
2. Bezpieczeństwo dzieci najmłodszych pracujących z wykorzystaniem komputera. 
3. Praca z grafiką, filmem, dźwiękiem. 
4. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla dzieci najmłodszych. 
5. Logo w nauczaniu zintegrowanym. 

 
Organizatorzy zapewniają: 

1. Bezpłatny udział w szkoleniu. 
2. Zakwaterowanie i wyŜywienie. 
3. Materiały dydaktyczne dla kaŜdego trenera oraz 15 kompletów materiałów dla grupy 

nauczycieli. 
4. Wynagrodzenie dla trenera za przeprowadzone szkolenie nauczycieli. 

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na szkolenie. Szkolenia będą odbywać się 
w Warszawie w OEIiZK przy ul. Raszyńskiej 8/10, zakwaterowanie w hotelu nauczycielskim 
OEIiZK przy ul. Rzymowskiego 36. 
 
Termin rekrutacji kandydatów na trenerów:  7-21 września 2009 roku. 

Terminy szkolenia trenerów: 8-9 października, 12-13 października, 19-20 października. 

Termin realizacji szkoleń dla nauczycieli oraz przedstawienie raportu: do końca 
listopada 2009 roku.  

Kontakt do organizatora szkoleń OEIiZK:  
Sekretariat szkoleń: Wioletta Drobniak e-mail: wioletta.drobniak@oeiizk.waw.pl  
tel. 022 5794123 
Koordynacja projektu:  Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. 


