
Warmińsko-mazurski E-nauczyciel i jego Klasa z ECDL 
   W dzisiejszej szkole nauczyciele wszystkich przedmiotów powszechnie korzystają 

z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Powszechny dostęp oraz mnogość 

i różnorodność otwartych zasobów edukacyjnych pozwala na wykorzystywaniu ich 

w celu lepszego przekazu oraz zainteresowaniu ucznia przedmiotem.  

    Do prowadzenia tego typu zajęć konieczna jest jednak znajomość wielu aplikacji 

mających zastosowanie w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki 

prowadzonego przedmiotu. Ważna jest znajomość netetykiety, praw autorskich oraz 

zagrożeń płynących z korzystania z Internetu. Wprowadzając technologie do swojego 

warsztatu pracy nauczyciel ponosi odpowiedzialność za prezentowane treści oraz za 

sposób ich wykorzystania Na nauczycielu spoczywa też funkcja wychowania uczniów 

w poruszania się po świecie cyfrowym. W celu podwyższenia kwalifikacji, a następnie 

potwierdzenia swych kompetencji cyfrowych nauczyciele mogą zdobyć certyfikat EPP 

e-Nauczyciel.  

W tym roku w województwie warmińsko -mazurskiemu 

dwunastu  nauczycieli z Zespołu Szkól w Pieckach oraz 

Szkoły Podstawowej w Nawiadach podjęli to wyzwanie. Certyfikat 

zdobywali stopniowo. W ramach projektów „TIK dla TAK” oraz 

"Kompetencje cyfrowe nie tylko dla informatyków” przygotowywali się 

do zastania e-Nauczycielem. Nauczyciele zostali wyposażeni w tablety, aby 

za ich pomocą wyszukiwać informację, komunikować się i korzystać z usług 

aplikacji mobilnych na co dzień. Wyjazd z wizytą studyjną do Finlandii, 

pozwolił na poznanie innego sytemu edukacyjnego, pracy nauczycieli i 

funkcjonowania uczniów w innych krajach.  

   Następnym etapem było 

przygotowanie się do zdania I części 

egzaminu e-Nauczyciel ze znajomości 

netetykiety, praw autorskich i bezpieczeństwa cyfrowego oraz z 

wykorzystanie technologii do przygotowywaniu dokumentów 

elektronicznych, prezentacji, wizualnych analiz. Taki egzamin 

pomyślnie przeszło 12 nauczycieli. 

   Ostatni etap to praca gdzie każdy z nauczycieli przygotowywał 

portfolio e-Nauczyciela. Nauczyciele po przeprowadzonych 

zajęciach z uczniami, na których wykorzystywano technologie 

wykonywali dokumentację w postaci prezentacji online. Cała 

dokumentacja została złożona na platformie e-learningowej 

i oceniona przez Egzaminatorów metodyków. 

E-Nauczyciel w szkole 

to osoba z chęcią i dużą inicjatywą do tworzenia przedsięwzięć innowacyjnych. Obecnie już e-

Nauczyciele Zespołu Szkół w Pieckach jako jedni z pierwszych w województwie przystąpili wraz ze 

swoimi uczniami do programu „Klasa z ECDL”. W ramach wdrażanego programu uczniowie będą 

mieli możliwość poznania europejskich standardów umiejętności informacyjno-komunikacyjnych i w 

przyszłości będą mogły zdobyć potwierdzenie swoich umiejętności. 

Szkoła przygotowuje się, aby to właśnie w certyfikowanym 

edukacyjnym Laboratorium ECDL w ich szkole uczniowie mogli na 

miejscu przystąpić do egzaminu ECDL i uzyskać certyfikat. W tym celu, 

na miejscu w szkole powstanie Laboratorium edukacyjne ECDL, a 



wybrani  nauczyciele przygotowują się już do uzyskania certyfikatu Egzaminatora ECDL po to, aby 

na miejscu można było uzyskiwać certyfikat. 

 Nauczyciele ze szkół w Pieckach i Nawiadach to nasi pierwsi eNauczyciele w województwie 

warmińsko-mazurskim. Pierwsze certyfikaty e-Nauczyciel wręczał Marek Adamowicz -  

przewodniczący Koła Warmińsko-Mazurskiego oraz Hanna Pikus- Koordynator Regionalny ECDL na 

uroczystym zakończeniu . Gratulujemy! 

.  

E e-Nauczyciele ze Zespołu szkół w Pieckach- od prawej Marek Adamowicz – przewodniczący Koła Warmińsko-Mazurskiego 
PTI, dyrektor Jadwiga Pietrzykowska, wice dyrektor Teresa Grzywacz, nauczycielki: Maria Micińska, Ewa Grzeszczyk, 

Jolanta Micińska oraz Agnieszka Makiewicz- Duszak (nieobecna na zdjęciu).  

  

E-nauczyciele ze szkoły Podstawowej w Nawiadach- Od lewej dyrektor Anna Maciejewska- Grzywna następnie: Justyna 
Skorupska, Ewa Ceranska, Aneta Barańska, Katarzyna Koiszewska, Renata Minkiewicz., Hanna Pikus- KR ECDL, Marek 

Adamowicz – przewodniczący Koła Warmińsko-Mazurskiego PTI 

Przygotowała:  

Hanna Pikus 

KR ECDL Olsztyn 

 


