
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECCC – ZDALNE NAUCZANIE 

bezpłatne szkolenie dla nauczycieli  

oparte na rozwiązaniach rekomendowanych  

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  

Fundacja ECCC        ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin 
tel.: 81 444 99 46, fax: 81 444 99 47  biuro@eccc.com.pl   www.eccc.com.pl 

FUNDACJA ECCC 



 

 

 

PROPOZYCJA BEZPŁATNEGO WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI  

W ZAKRESIE NAUCZANIA ZDALNEGO   

 

Szanowni Państwo,  

Fundacja ECCC oraz Centralny Ośrodek Szkoleniowy prowadzony przez Humaneo zapraszają do 

udziału w bezpłatnym szkoleniu ECCC - Zdalne nauczanie. Nauczanie prowadzone  

w sposób tradycyjny nie zawsze może być realizowane, dlatego też niezmiernie ważne jest, 

wyposażenie nauczycieli w odpowiednie umiejętności i narzędzia, które umożliwią realizowanie 

procesu dydaktycznego, w różnych formach, w tym również w formie edukacji zdalnej,  

z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi informatycznych.  

Środowisko IT jest naturalnym środowiskiem współczesnych dzieci i młodzieży, bardzo dobrze znanym  

i lubianym, dlatego też wysokie wyniki nauczania osiągnięte przy efektywnym zastosowaniu 

technologii informacyjnych, mogą być dla Państwa miłym zaskoczeniem.  

Szkolenie, które Państwu proponujemy realizowane będzie w trybie on-line, a faktyczny czas jego 

trwania uzależniony będzie od Państwa potrzeb i możliwości czasowych. W ramach szkolenia 

otrzymacie Państwo dostęp do materiałów multimedialnych (filmiki, podręcznik, dostęp do ćwiczeń 

interaktywnych). Termin szkolenia i jego intensywność, zależy tylko i wyłącznie id Państwa preferencji.  

Uwaga! Po zapoznaniu się z dostarczonymi treściami merytorycznymi, każdy Uczestnik będzie miał 

możliwość przystąpienia do egzaminu, weryfikującego stopień opanowania prezentowanych treści. Po 

jego zakończeniu wygenerowany zostanie imienny certyfikat ECCC, potwierdzający kompetencje 

nauczyciela w zakresie zdalnej edukacji.  

Wszystko w swoim tempie, bezstresowo, bezpłatnie, w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. 

Zapraszamy serdecznie!!! 

 

 

  



 

 

ECCC – ZDALNE NAUCZANIE opiera się na rozwiązaniach: 

 Bezpłatnych  

Samo opracowanie materiałów dydaktycznych wymaga zaangażowania merytorycznego 

i poświęcenia czasu, dlatego narzędzia nie powinny stanowić dodatkowego obciążenia 

finansowego dla szkoły czy nauczyciela.  

 

 Niezawodnych  

Gwarantujących swobodny dostęp z każdego miejsca, przy zastosowaniu różnych 

urządzeń, o różnych parametrach przepustowości łącza internetowego. 

 

 Powszechnych  

Postępująca informatyzacja kraju, dająca się zauważyć w wielu dziedzinach życia, 

wkracza również do edukacji. Dostawcy oferują coraz lepsze rozwiązania a 

społeczeństwo wykazuje coraz lepszą znajomość e-możliwości, co powinno zostać 

wykorzystane w procesie dydaktycznym.  

 

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE TO 

 
 

 

 

 

 

NARZĘDZIE REKOMENDOWANE PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 

opracowane przez nauczycieli i dla nauczycieli 

 

 

 

  



 

Cechy wyróżniające aplikacji to:   

 Łatwa konfiguracja  

Nauczyciele mogą tworzyć zajęcia i zapraszać na nie uczniów oraz nauczycieli 

współprowadzących. Na stronie Classwork mogą oni udostępniać informacje – projekty, 

pytania i materiały. 

 

 Oszczędność czasu i papieru  

Nauczyciele mogą tworzyć zajęcia, przydzielać projekty, komunikować się i organizować 

pracę w jednym miejscu. 

 

 Lepsza organizacja  

Uczniowie mogą znaleźć zadania na stronie Do zrobienia, w kalendarzu zajęć. Materiały do 

zajęć są automatycznie zapisywane w folderach na Dysku Google. 

 

 Sprawniejsza komunikacja i przekazywanie uwag  

Nauczyciele mogą tworzyć zadania, wysyłać ogłoszenia i natychmiast rozpoczynać klasowe 

dyskusje. Uczniowie mogą dzielić się materiałami oraz komunikować. Nauczyciele od razu 

widzą, kto wykonał zadanie, mogą bezpośrednio przekazywać swoje uwagi oraz wystawiać 

oceny. 

 

 Współpracuje z aplikacjami, których używasz  

Classroom współpracuje z Dokumentami Google, Kalendarzem, Gmailem, Dyskiem i 

Formularzami. 

 

 Przystępność i bezpieczeństwo  

Usługa Classroom jest bezpłatna, nie zawiera reklam, a materiały i dane uczniów nie są 

wykorzystywane do celów reklamowych. 



 

Do korzystania z GOOGLE CLASSROOM wystarczy komputer z połączeniem internetowym i dowolną 

przeglądarką internetową. Z aplikacji można też korzystać na urządzeniach mobilnych  

z Androidem i iOS.  

 

Szczegółowe informacje na temat zakresu merytorycznego szkolenia znajdziecie Państwo na stronie 

internetowej Fundacji ECCC, pod adresem www.eccc.edu.pl  

 

FUNDACJA ECCC ZAPEWNIA: 
 

 realizację szkolenia w oparciu o wystandaryzowany sylabus 

szkoleniowy 

 

 dostęp do profesjonalnych, interaktywnych materiałów 

szkoleniowych 

 

 dostęp do bazy wiedzy, w której znajdują się  odpowiedzi na 

najczęściej zadawania pytania 

 

 możliwość przystąpienia do egzaminu sprawdzającego stopień 

przyswojenia treści merytorycznych 

 

 bezpłatny certyfikat ECCC dla każdego, kto zweryfikuje swoje 

umiejętności 

 

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu. 

Zapisz się już dziś! 

www.eccc.edu.pl 

 

 

Centralny Ośrodek Szkoleniowy 

prowadzony przez Humaneo 
                                       Fundacja ECCC 

 

Stowarzyszenie Humaneo i Fundacja ECCC korzysta z chronionych znaków towarowych Google Classroom, NASK. 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, zdjęć, grafik i innych zawartych w dokumencie 

w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione. Niniejszy projekt podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. 

http://www.eccc.edu.pl/
http://www.eccc.edu.pl/

