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Szanowni Pa stwo,

Pragniemy poinformowa  o prowadzonym przez „SYSTEMA” Sp. z o. o. projekcie
„Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela” realizowanym w ramach Programu
Operacyjnego Kapita  Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykszta cenia i kompetencji w
regionach", Dzia anie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu o wiaty. Projekt jest
wspó finansowany przez Uni  Europejsk  ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz
przez bud et pa stwa.

Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli do korzystania z nowoczesnej formy
kszta cenia, jak  jest e-learning oraz nabycie umiej tno ci efektywnego wykorzystywania
multimediów w procesie nauczania.

E–learning – nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza
wspomaganie dydaktyki za pomoc  komputerów osobistych, CD ROM-u i Internetu. Pozwala na
uko czenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczno ci fizycznej obecno ci w sali
wyk adowej. Doskonale uzupe nia równie  tradycyjny proces nauczania.

Dodatkowym elementem projektu b  szkolenia z zakresu efektywnego wykorzystania
programów z zakresu grafiki, d wi ku i wideo. Umiej tno ci te b  potrzebne do atrakcyjnego
przekazu w asnych szkole /kursów.

Projekt skierowany jest do nauczycieli zamieszkuj cych i pracuj cych na obszarach
wiejskich województwa mazowieckiego, w tym w szczególno ci do nauczycieli wychowania
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Co oferujemy?

- platform  do zdalnego nauczania dla ka dego uczestnika projektu,
- 10 spotka  po 6 godzin lekcyjnych, w tym 2 spotkania w formie e-learningu,
- zaj cia w formie praktycznych warsztatów, z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy
dydaktycznych,
- 6-8 - osobowe grupy szkoleniowe,
- harmonogram szkole  dopasowany do potrzeb grupy,
- szkolenie jak najbli ej miejsca pracy/zamieszkania,
- zaj cia rednio raz/dwa razy w tygodniu,
- catering i zwrot kosztów dojazdu.

Wszystkie formy wsparcia w ramach projektu oferowane s BEZP ATNIE!!!

mailto:ucznowoczesnie@systema.pl
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Wymagania dla kandydatów do projektu to:

- zamieszkiwanie na obszarze wiejskim województwa mazowieckiego,
- zatrudnienie na stanowisku nauczyciela/ki w placówce edukacyjnej znajduj cej si  na obszarze

wiejskim województwa mazowieckiego,
- podstawowa umiej tno  obs ugi komputera.

Je eli s  Pa stwo zainteresowani uczestnictwem w projekcie, prosz  o przes anie uzupe nionej listy
uczestników wed ug za czonego wzoru.

Szkolenia ju  trwaj .Ilo  miejsc ograniczona.

W latach 2008 i 2009 przeszkolili my prawie 300 nauczycieli z terenu województwa ma opolskiego
z zakresu zdalnego nauczania czyli e-learningu. Projekt cieszy  si  du ym zainteresowaniem i do
dzisiaj sp ywaj  pozytywne opinie na temat jego wykonania. Na po wiadczenie jako ci
wiadczonych us ug w za czeniu przesy amy referencje Szko y, która kontynuuje swoje

zainteresowanie tematyk  e-learningu, uczestnicz c w programie rz dowym Cyfrowa Szko a.

Adrian Wi niewski
tel. 782 060 595
"Multimedia i e-Learning w pracy nauczyciela"
www.ucznowoczesnie.pl, e-mail: ucznowoczesnie@systema.pl
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