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Mobilne CentruM edukaCyjne

Zespół

Mobilne Centrum Edukacyjne (MCE) 
jest przeznaczone dla osób, które inte-
resują się edukacyjnymi programami 
europejskimi i najnowszymi technolo-
giami.

W trakcie zajęć, prowadzonych w nowo-
czesnej przestrzeni szkoleniowej mię-
dzy innymi przez ekspertów programu 
Erasmus+ oraz eTwinning, można za-
nurzyć się w świecie wirtualnej nauki, 
odkryć tajniki robotyki lub nauczyć się 
podstaw programowania. W Mobilnym 
Centrum Edukacyjnym można dowie-
dzieć się także, jak skorzystać z boga-
tej oferty programu Erasmus+ i poznać 
ciekawe projekty.

Mobilne Centrum Edukacyjne to nie 
tylko miejsce, gdzie można poznać 
podstawy najnowocześniejszych tech-
nologii, lecz również inspirująca prze-
strzeń tworzona przez jego pracowni-
ków. Zespół Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji wraz z gronem zewnętrznych 
ekspertów pracuje na co dzień nad 
rozwojem oferty, tak by wzbogacić ją 
dla Państwa o najbardziej innowacyjne 
i najciekawsze rozwiązania. 

Misją Mobilnego Centrum Edukacyjne-
go jest szerzenie myśli technologicznej 
wśród nauczycieli we wszystkich zakąt-
kach Polski i Europy.



oferta 

Głównym założeniem MCE jest promocja programów edukacyjnych reali-
zowanych w ramach FRSE. Podczas sesji informacyjnych poświęconych takim 
programom, jak eTwinning czy Erasmus+ uczestnicy poznają szczegóły tych 
programów oraz korzyści płynące z uczestnictwa w projektach edukacyjnych.    
Na spotkania, w roli specjalistów, zapraszani są doświadczeni nauczyciele pre-
zentujący swoje projekty jako przykłady dobrej praktyki. W trakcie trwających 
45-90 minut sesji inspirują, dzielą się swoim doświadczeniem i zachęcają do re-
alizacji własnych projektów. Szkolenia realizowane są w grupach maksymalnie 
22-osobowych.

Istotnym elementem Mobilnego Centrum Edukacyjnego są zajęcia z wyko-
rzystania nowoczesnych technologii, podczas których prezentujemy nowinki 
technologiczne wkraczające do szkół. W trucku znajdują się m.in. nowoczesne 
monitory interaktywne, rzeczywistość rozszerzona, wirtualna rzeczywistość, ro-
boty i tablety. Demonstrujemy, jak połączyć technologię z klasycznym podręcz-
nikiem i wzbogacić swój warsztat pracy. W MCE stawiamy na metodykę, zaczy-
nając od najprostszych przykładów oraz ćwiczeń.

Programowanie to język przyszłości, a osoby, które już dziś znają jego pod-
stawy są o krok bliżej korzystania z tej umiejętności. Podczas zajęć w Mobilnym 
Centrum Edukacyjnym prowadzimy warsztaty dla nauczycieli z podstaw progra-
mowania, myślenia komputacyjnego czy tworzenia podstawowych algorytmów. 
Służą nam do tego małe roboty – Ozoboty, KUBO, czy Photon.. Zachęcamy i inspi-
rujemy do programowania, demonstrując, że do stawiania pierwszych kroków 
w kodowaniu nowoczesne narzędzia czy technologie wcale nie są niezbędne. 
Oferujemy gotowe scenariusze z zadaniami dla nauczycieli różnych specjalności 
(np. programowanie na lekcji muzyki), które można łatwo zastosować zarówno 
podczas zajęć w klasie, jak i działań projektowych.

Wspólny mianownik wszystkich szkoleń prowadzonych w MCE to doskona-
lenie zawodowe nauczycieli. Prezentujemy pomysły na wzbogacenie warszta-
tu pracy nauczyciela oraz na wzrost poszczególnych umiejętności u uczniów. 
Kompleksowym rozwiązaniem jest udział w projektach edukacyjnych w ramach 
programów Erasmus+ oraz eTwinning, które wspierają rozwój najważniejszych 
kompetencji kluczowych (językowych, informatycznych, społecznych i obywa-
telskich) w prostej i przystępnej formie, z wykorzystaniem technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych.
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