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„Nauczyciel Przyszłości” - kursy dofinansowane 

 

Rekrutacja trwa od 16 października do 14 listopada 2017 roku 
 

O projekcie 

 
 

Projekt „Nauczyciel przyszłości” realizowany jest przez Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

Celem obecnie prowadzonego projektu jest dostarczenie nauczycielom z całej Polski narzędzi 

wspomagających efektywne i kreatywne kształcenie młodego pokolenia.  Mają one przygotować 

ich do nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, jakie są dostępne dla branży edukacyjnej. 

Dzięki doświadczeniu, jakie posiadamy jesteśmy w stanie zaoferować unikalną tematykę szkoleń 

uwzględniającą najważniejsze aspekty wykorzystania narzędzi informatycznych w praktyce dydaktycznej. 

 

Kursy w ramach projektu 

 
 
KURSY DOFINANSOWANE  -50% -25% 

TERMINY ZAPISÓW  16-29.10. 30.10-14.11 

GeoGebra – poziom podstawowy                                    349 PLN 175 PLN 260 PLN 

Gimp – podstawy grafiki komputerowej dla nauczycieli     349 PLN 175 PLN 260 PLN 

Tworzenie strony internetowej w systemie Joomla            399 PLN    199 PLN 299 PLN 

Wykorzystanie narzędzi Google w pracy nauczyciela         349 PLN    175 PLN 260 PLN 

Wykorzystanie darmowych narzędzi i aplikacji internetowych  
w pracy nauczyciela                                                      349 PLN    

175 PLN 260 PLN 

  
Wszystkie kursy realizowane są na platformie e-learningowej OKAPI. W każdym tygodniu uczestnik 

realizuje jeden moduł, który obejmuje konkretny temat. 
Moduł składa się z: 

 filmików instruktażowych wzbogaconych komentarzem lektora, prezentujących konkretne 
czynności  

i przydatne triki, 
 zadań ocenianych przez doświadczonego opiekuna kursu, 
 notatek w formie PDF – gotowych do wydruku, 
 materiałów dodatkowych.  

Więcej informacji na temat każdego kursu znajduje się na stronie internetowej www.ocdn.pl 

w zakładce KURSY DOFINANSOWANE.  

 

Dlaczego warto? 

 

Atutami naszych kursów są: 

 stała opieka tutorów - czas sprawdzenia zadania oraz odpowiedzi na każde pytanie uczestnika 
kursu wynosi średnio 6h 

 elastyczność w trakcie realizacji kursu - realizacja każdego moduł trwa tydzień, ale kurs można 
realizować w czasie do 6 miesięcy od rozpoczęcia (możliwe są przerwy w trakcie realizacji kursu) 

 nauka o dowolnej porze dnia oraz w dowolne dni w tygodniu, 
 możliwość rozpoczęcia realizacji kursu w dowolnym momencie - ze względu na duże 

zainteresowanie naszą ofertą rozpoczęcie realizacji kursu możliwe jest w każdy poniedziałek. 
 

http://www.ocdn.pl/
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Rekrutacja 

 

Projekt realizowany jest we wszystkich województwach w Polsce. Ze względu na ograniczoną liczbę 

dofinansowanych kursów w każdym województwie możemy zaoferować ograniczoną liczbę miejsc. 

 rejestracja na szkolenia dofinansowane trwa od 16 do 29 października oraz od 30 

października do 14 listopada, 

 rejestracja odbywa się wyłącznie poprzez zapisy dostępne na stronie: 

www.ocdn.pl/zapisy.php, 

 ze względu na limity miejsc w poszczególnych województwach o rekrutacji do projektu 

decyduje kolejność zgłoszeń - ze wszystkimi skontaktujemy się e-mailowo celem 

potwierdzenia rekrutacji do projektu, 

 każdy uczestnik projektu (nauczyciel) może wziąć udział w max. 2 szkoleniach 

dofinansowanych. 

 

 

Kontakt 

 
Zapraszamy do współpracy. Nasi specjaliści udzielą Państwu wszelkich potrzebnych informacji na temat 
organizowanego projektu i zasad rekrutacji.  
 

 Bernardeta Wójtowicz  – koordynator OCDN  

E-mail:  bewojtowicz@gmail.com 
 

 Sabina Irzyk – PR & Marketing Manager  

E-mail: s.irzyk@ocdn.pl 
 
Tel.: (12) 633-33-67  

E-mail: sekretariat@ocdn.pl 
 
www.ocdn.pl 

www.facebook.com/OCDNPL 
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