
Obszary wymagań – część praktyczna 
egzaminu e-Nauczyciel 

Prezentacja on-line 
 

Obszar 1: 
Nauczyciel potrafi stworzyć taką sytuację, w której uczniowie angażują się w działania indywidualne 

i grupowe o charakterze innowacyjnym, są kreatywni i dążą do samodzielnego uczenia się 

i rozwiązywania realnych problemów w środowisku Internetu i nowych mediów:  

1. Uczniowie działają i myślą kreatywnie, identyfikując, rozwiązując i oceniając realne problemy 

dzięki i przy pomocy Internetu i nowych mediów. Uczniowie są twórcami, generują pomysły 

i realizują je. Potrafię pomóc im w doborze środków i metod.  

2. Uczniowie działają w społecznościach on-line oraz współtworzą je przy pomocy różnych 

technologii i narzędzi komunikacyjnych.  

3. Uczniowie potrafią określać własne cele, weryfikować je i zastanawiać się nad własnym 

uczeniem się.  

Obszar 2  
Nauczyciel celowo stosuje i rozwija swoje metody kształcenia z użyciem technologii, zgodnie z celami 

szczegółowymi zapisanymi w podstawie programowej oraz współczesnymi wyzwaniami 

społeczeństwa uczącego się:  

4. Potrafi zastosować technologię do indywidualizacji kształcenia, uwzględniając potrzeby 

uczniów, w tym także uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

5. Potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia, w których uczniowie wykorzystują TIK do 

realizacji interdyscyplinarnych przedsięwzięć i projektów. 

6. Potrafi tworzyć lub adaptować i wykorzystywać narzędzia, serwisy i zasoby cyfrowe zgodnie 

z potrzebami moich uczniów.  

7. Potrafi korzystać z różnych kanałów komunikacyjnych do realizacji zajęć, zachęcając uczniów 

do podobnych i samodzielnych zachowań.  

8. Potrafi zaprojektować i przeprowadzić ocenę osiągnięć ucznia uwzględniającą jego 

sprawność oraz celowość stosowania metod i narzędzi TIK.  

Obszar 3  
Nauczyciel angażuje się w profesjonalny rozwój:  

9. Systematycznie podnosi swoje umiejętności związane z wykorzystaniem technologii, 

uczestnicząc w różnych formach kształcenia, także pozaformalnego (ustawiczne) 

i nieformalnego (samokształcenie).  

10. Współpracuje z innymi nauczycielami, wymieniając się doświadczeniami i pomysłami 

i korzystając przy tym z poczty elektronicznej, grup dyskusyjnych, forów, komunikatorów 

i innych.  

11. We współpracy z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami oraz lokalną społecznością realizuje 

projekty związane z rozwojem i wykorzystaniem nowych technologii w swojej szkole.  

12. Uwzględnia w swojej pracy wyniki badań oceniających wpływ technologii na osiągnięcia 

uczniów, modyfikując i wzbogacając stosowane przez siebie metody kształcenia. 


