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Syntea S.A. 
ul. Wojciechowska 9a 
20-704 Lublin 
Tel.: +4881 45 21 400 
Fax: +4881 45 21 401 

 

Szanowni Państwo, 

 

Przekazujemy ofertę szkolenia dla nauczycieli, wykładowców i całego grona pedagogicznego: 

 

„Zdalna edukacja – narzędzia wspierające” 

 

W dokumencie przedstawiliśmy propozycję programu oraz sugerowaną formę realizacji szkolenia. Zaproponowany zakres tematyczny pozwoli Państwu uzyskać specjalistyczne 

kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć na odległość zarówno co do realizacji zajęć z teorii jak i praktyki. W obecnej chwili i wyjątkowej sytuacji w kraju wszyscy zmuszeni jesteśmy 

do używania wszystkich możliwych narzędzi do komunikacji i edukacji zdalnej. Na bazie dużego doświadczenia naszej firmy w zakresie realizacji zajęć na odległość zarówno z młodzieżą 

szkolną jak i studentami w ramach tego kursu chcemy się z Państwem podzielić naszym doświadczeniem. Najważniejsze obszary które chcemy poruszyć to: 

 

• jak można skorzystać z darmowych narzędzi online w przypadku Państwa placówek edukacyjnych 

• jak efektywnie prowadzić zajęcia teoretyczne i praktyczne 

• jak wykorzystać funkcjonalność w/w narzędzi do zwiększania efektywności praktycznej w nauczaniu 

 

Mam nadzieję, że niniejsza oferta spełni Państwa oczekiwania. W przypadku dodatkowych pytań, uprzejmie proszę o kontakt.  

Z poważaniem, 

 

 

Paweł Chudy  

Wiceprezes Zarządu, Syntea SA 

mobile +48 502 190 947 

Pawel.Chudy@syntea.pl 
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PROGRAM SZKOLENIA – 35 h 
Moduł Dla kogo Korzyści Narzędzia 

Prowadzenie zajęć  

- wideokonferencja 

 Przedmioty 
humanistyczne 

 Przedmioty ścisłe 
 Zajęcia praktyczne 
 Godzina wychowawcza 
 Dyrekcja szkoły 

 Komunikacja w czasie rzeczywistym 
 Mobilizacja ucznia do aktywnej pracy 
 Weryfikacja obecności 
 Prowadzenie rady pedagogicznej 

 

  

Prowadzenie zajęć  

– wirtualne tablice 

 Przedmioty 
humanistyczne 

 Przedmioty ścisłe 
 Zajęcia praktyczne 

 Łatwość przekazywania wiedzy poprzez pisanie i 
rysowanie w czasie rzeczywistym 

 

 

Sprawdzanie wiedzy 

 Przedmioty 
humanistyczne 

 Przedmioty ścisłe 

 Weryfikowanie wiedzy uczniów – informacja zwrotna 
dla nauczyciela przy próbie oszukiwania 

  

 

 

Komunikacja i  

wymiana danych 

 Przedmioty 
humanistyczne 

 Przedmioty ścisłe 
 Zajęcia praktyczne 
 Dyrekcja szkoły 

 Przesyłanie materiałów i dokumentów, pomiędzy 
nauczycielem a uczniami 

 Proste zarządzanie i udostępnianie nauczanych treści 
 Łatwy kontakt dyrekcji z pracownikami placówki 

 

                Tworzenie wizualnych i  

interaktywnych  

materiałów do  

                prowadzenia zajęć 

 Przedmioty 
humanistyczne 

 Przedmioty ścisłe 
 Zajęcia praktyczne 

 Uatrakcyjnienie przekazywanych treści 

  

Podsumowanie  

nauczanych treści 

 Przedmioty 
humanistyczne 

 Przedmioty ścisłe 
 Zajęcia praktyczne 
 Godzina wychowawcza 

 Możliwość  wielokrotnego wykorzystania raz 
opracowanych materiałów 

 Prosta i przejrzysta forma przekazu poprzez integrację 
z uczniami 

 

Aktywizacja uczniów  

(grywalizacja) 

 Przedmioty 
humanistyczne 

 Przedmioty ścisłe 
 Zajęcia praktyczne 

 Zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć 
poprzez grę, zabawę 

 Wykorzystanie rywalizacji do mobilizacji do aktywnego 
uczestnictwa w zajęciach  
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Praca domowa  

 

 Przedmioty 
humanistyczne 

 Przedmioty ścisłe 

 Szybkie i wygodne udostępnianie zagadnień do 
samodzielnego opracowania w domu 

 

 

                 Tworzenie  

wirtualnej przestrzeni  

z bazą danych  

                 (materiałów, plików) 

 Przedmioty 
humanistyczne 

 Przedmioty ścisłe 
 Dyrekcja szkoły 

 Tworzenie bazy materiałów do wielokrotnego użytku 
 Prosta forma zarządzania danymi, udostępnianie, 

edycja 

 

 

 

 

 

Dodatkowe  

materiały edukacyjne 

 Przedmioty 
humanistyczne 

 Przedmioty ścisłe 

 Wykorzystywane gotowych, bezpłatnych materiałów w 
codziennej pracy 

 Łatwość przekazywania dodatkowych treści 

 

 

Praca grupowa 

 Przedmioty 
humanistyczne 

 Przedmioty ścisłe 
 Zajęcia praktyczne 

 Wykorzystanie zdalnych narzędzi do interakcji 
pomiędzy uczniami – wspólne opracowywanie 
projektów i ich prezentacja na forum klasy 

 

 

Podsumowanie 

 Przedmioty 
humanistyczne 

 Przedmioty ścisłe 
 Zajęcia praktyczne 
 Godzina wychowawcza 
 Dyrekcja szkoły 

 Możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem 
 Wykonanie i zaprezentowanie materiałów 

opracowanych w wybranym narzędziu  
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CENNIK 

Koszt przeprowadzenia szkolenia 499,50 zł/os. 

Koszt przeprowadzenia egzaminu i wydania certyfikatu VCC z nabytych 

kompetencji 
553,50 zł/os. 

 

 

Certyfikat poświadczający nabycie kwalifikacji może zostać ujęty przy ocenie dorobku zawodowego nauczyciela, prowadzącej do awansu. 

 

PO UKOŃCZONYM SZKOLENIU KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA OD ORGANIZATORA ZAŚWIADCZENIE NA WZORZE MEN 

 
  

Kontakt:  

Syntea S.A. 

     ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin 

+48 81 45 21 400 

biuro@syntea.pl   
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OPIS DOŚWIADCZENIA I KOMPETENCJI  SYNTEA SA 

 

 O NAS 
 

Syntea S.A. istnieje na rynku edukacyjnym od 15 lat i od początku swojej działalności dostarcza szeroką gamę szkoleń dostosowywanych do potrzeb 

Klientów. Organizujemy między innymi szkolenia zawodowe, biznesowe oraz szkolenia dla profesjonalistów oparte o międzynarodowe ścieżki certyfikacyjne, 

umożliwiające nabycie kompetencji niezbędnych w pracy zawodowej oraz umiejetności swobodnego poruszania się we współczesnym społeczeństwie globalnym.  

Wszystkim naszym działaniom przyświeca nadrzędny cel dostarczania pracodawcom przygotowanych do pracy i wykwalifikowanych pracowników, a 

osobom, które korzystają z naszych usług edukacyjnych pomoc w zdobyciu satysfakcjonującego zatrudnienia. Firma rozwija swoją ofertę i ukierunkowuje działania 

w taki sposób, by zapewnić odpowiednie mozliwości rozwoju kompetencji uczniom, studentom, osobom dorosłym, pracującym i bezrobotnym, które chcą 

przekwalifikować się lub podnieść swoje kwalifikacje zgodnie z postrzeganiem edukacji jako procesu uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning). 

W swojej dotychczasowej działalności Syntea Spółka Akcyjna zajmuje się szeroko rozumianą edukacją na każdym etapie rozwoju człowieka. Począwszy od 

wieku przedszkolnego, poprzez formalny system edukacji od szkoły podstawowej, a skończywszy na studiach wyższych. Aktualnie bardzo mocno 

koncentrujemy się na wspieraniu edukacji zawodowej, zważywszy na obecne trendy i duży nacisk na odbudowanie jakości szkolnictwa zawodowego oraz 

potrzeby rynku pracy.   

 

  

 

Wiceprezes Zarządu  
Syntea S.A 
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 DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?  
 

 

• Zajmujemy miejsce w czołówce najbardziej innowacyjnych i najlepiej rozwijających się firm w branży edukacyjnej.  

• Współpracujemy z globalnym inwestorem Aptech Limited, jedną z największych na świecie firm szkoleniowych, co gwarantuje dostęp do unikalnych 

kompetencji i doświadczeń.  

• Pomagamy podnieść kompetencje nauczycieli w zakresie prowadzenia nowoczesnych form edukacji, a także optymalizacji współpracy z przedsiębiorcami.  

• Oferujemy elastyczną i dedykowaną odpowiedź na potrzeby Klienta - kadra trenerska z bogatym doświadczeniem, szkolenia potwierdzone certyfikatami 

honorowanymi na całym świecie, programy szkoleń dopasowane do potrzeb i możliwości Klienta.  

• Realizujemy strategię Long Term Education, tj. kształcenia ustawicznego lub uczenia się przez całe życie również w formie edukacji dualnej, zgodnie z 

potrzebami rynku pracy i polityką europejską. 

• Posiadamy unikalny model aktywności biznesowej, wspierający możliwość akumulacji osiągnięć i rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych na każdym 

etapie życia. 

• Nasza oferta jest zgodna z wytycznymi nowelizacji Ustawy Prawo Oświatowe z listopada 2018 i pozwala placówkom edukacyjnym wprowadzić ofertę 

kwalifikacji rynkowych wpisanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), w ramach których uczniowie uzyskują certyfikaty opatrzone poziomem 

Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

• Jako Agencja Pośrednictwa Pracy Syntea, Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, Niepubliczna Placówka Oświatowo – Wychowawcza oraz 

członek Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, przyszłym absolwentom wchodzącym na rynek pracy ułatwiamy zdobycie satysfakcjonującego zatrudnienia. 

• Współpracujemy z przedsiębiorstwami, działającymi na terenie Polski oraz za granicą zapewniając dostosowanie uczestników szkoleń do potrzeb 

Pracodawców zgodnie z określonymi profilami Pracowników.  
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PRZYKŁADY WSPÓŁPRACY Z WYBRANYMI JEDNOSTKAMI JST 

 
 

 

 

 

 


