
 
 

 

 

Komunikat 2                         
 

W dniu 28.02.2022 r Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku zakończył 

realizację działania grantowego pod nazwą „Edukacja zdalna bez tajemnic  

w powiatach giżyckim i węgorzewskim” w ramach ogólnopolskiego projektu  

nr POWER.02.10.00-IP.02-00-008/20 pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli 

i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem 

nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.  

Ostatnim etapem realizacji projektu było zaliczenie testu przez 

uczestnika/uczestniczkę w jednym z modułów kursu. Jednocześnie pozwoliło  

to na zaliczenie udziału zgodnie ze „ścieżką nauki zaplanowaną w momencie 

rozpoczynania szkolenia”
1
 i otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu. 

W sumie szkolenie ukończyło  188 osób, w tym: 

Lp. Grupa Nazwisko i imię trenera 
Liczba osób, która 
ukończyła szkolenie 

1 
Grupa doradców metodycznych 
i pracowników Powiatowej Biblioteki 
Pedagogicznej w Giżycku 

Wierzchowski Tomasz 16 

2 Szkoła Podstawowa w Perłach Mokrzecka Marzena 16 

3 Szkoła Podstawowa nr 3 w Giżycku Ładna Ewa 15 

4 
Zespół Szkół Ogólnokształcących  
w Węgorzewie grupa 1 

Wierzchowski Tomasz 17 

5 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w 
Węgorzewie grupa 2 

Wierzchowska Marzena 17 

6 
Szkoła Podstawowa w Wilkasach- 
grupa 1 

Rosa Iwona/ Koplin 
Marta  

15 

7 
Szkoła Podstawowa w Wilkasach- 
grupa 2 

Rosa Iwona/ Koplin 
Marta  

14 

8 
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Giżycku 
i inni 

Kochanowska Iwona 14 

9 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Giżycku Kamińska Ewa 15 

10 Nauczyciele Przedszkola Nr 1 i inni Imporowicz Grażyna 11 

11 Grupa dyrektorów szkół i przedszkoli Ambroziak Kazimierz 10 

12 Językowa grupa międzyszkolna 
Organek Edyta/ Lasota 
Małgorzata 

14 

13 Przedszkola z Węgorzewa Borejko Małgorzata 14 

  Razem   188 

                                                           
1
 Według terminologii stosowanej w projekcie 



 
 

 

 

Uczestniczy szkoleń zapoznali się z aktualnym stanem nauk pedagogicznych 

w zakresie kształcenia na odległość, zaprezentowanym przez Ośrodek Rozwoju 

Edukacji w Warszawie w formie asynchronicznego kształcenia zdalnego. Całość 

kursu została podzielona na 12 modułów, składających się dodatkowo z mniejszych 

fragmentów, które można było przeczytać (ze zrozumieniem) w kilkanaście minut. Po 

każdym fragmencie następował sprawdzian wiadomości, którego „zaliczenie” (na ogół 

osiągniecie 70% punktów) pozwalało na przejście do następnej części modułu. 

Szczególnie cennym okazał się Moduł III – Metodyka edukacji zdalnej oraz Moduł VI - 

Zintegrowana Platforma Edukacyjna, w którym uczestnicy szkolenia mogli nauczyć się 

tworzenia własnych lekcji. 

Szkolenie było szansą na zwiększenie umiejętności zawodowych osób biorących 

udział w szkoleniu. Należy docenić, że mimo znacznych obowiązków zawodowych, 

rodzinnych i bardzo niesprzyjającej atmosfery, wręcz potępiającej kształcenie zdalne, 

około 180 osób ze szkół i przedszkoli na terenie powiatów giżyckiego i węgorzewskiego 

przystąpiło do udziału w projekcie. Próbowało głębiej poznać kształcenie zdalne 

wprowadzone bez przygotowania, wymuszone sytuacją pandemiczną. Doświadczenie 

pokazało, że właściwie realizowane kształcenie zdalne może być wartościową formą 

wzbogacającą i uzupełniającą, a tylko w niektórych wypadkach zastępującą nauczanie 

stacjonarne. 

Realizowane działania popularyzowały również Zintegrowaną Platformę 

Edukacyjną, na której są zgromadzone i wciąż uzupełniane materiały edukacyjne 

w formie cyfrowej (e-materiały) z zakresu wychowania przedszkolnego, szkoły 

podstawowej i szkoły ponadpodstawowej. 

   

 

Zintegrowaną Platformę Edukacyjną spośród innych tego typu portali wyróżnia:( 

tu cytat z treści platformy) 

 e materiały dostępne są bezpłatnie 

 z e materiałów można korzystać w dowolnym miejscu 24h/7 dni w tygodniu 

 e materiały to kompleksowy zbiór otwartych zasobów edukacyjnych zgodnych 

z podstawą programową przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli od klasy 1 

szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej 



 
 

 

 

 e materiały są narzędziem pozwalającym na budowanie wiedzy oraz 

umiejętności uczniów poprzez zastosowanie w nich przekazu treści opartego 

o różnorodne, multimedialne formy przekazu 

 e materiały udostępniane będą na otwartej licencji Creative Commons 

zapewniającej korzystanie z e materiałów przez nauczycieli i uczniów 

w bezpieczny sposób bez naruszenia własności intelektualnej jak również na 

przetwarzanie treści zawartych w e materiałach np. do tworzenia własnych 

autorskich wersji e materiałów 

 e materiały dostępne są z poziomu różnych typów urządzeń komputera, 

laptopa, tabletu, smartfona, tablicy interaktywnej 

 e materiały dostosowane są do standardu WCAG 2.0 na poziomie 

podstawowym, co pozwala na korzystanie z e materiałów uczniom 

w dysfunkcjami. 

Mogą z nich korzystać nie tylko nauczyciele, ale również uczniowie i rodzice, którzy chcą 

pomóc swoim dzieciom. 

POLECAMY  

Mamy nadzieję, że na ZPE zostaną również udostępnione scenariusze zajęć, 

opracowane przez uczestników naszego projektu tj.: 

1. Chemia w szkole podstawowej - Anna Duszyńska. 

2. Fizyka w szkole ponadpodstawowej – Elżbieta Andrulonis 

3. Geografia w szkole podstawowej –Dorota Łempicka 

4. Geografia(w zasadzie rolnictwa) w szkole podstawowej – Kazimierz Ambroziak. 

5. Informatyka w szkole ponadpodstawowej –Krzysztof Sauter. 

6. Język angielski w szkole podstawowej –Marta Szewczak. 

7. Język angielski w szkole podstawowej – Iwona Urszula Błaszczyk 

8. Język niemiecki w szkole ponadpodstawowej – Małgorzata Lasota 

9. Wychowania fizycznego w szkole podstawowej – Iwona Kochanowska. 

10. Wychowanie przedszkolne –Małgorzata Borejko. 

11. Wychowanie przedszkolne – Biblioteka - Krystyna Chrapowicka 

Opracowane pakiety edukacyjne w formie papierowej i cyfrowej zostały wysłane  

w dniu 25 lutego 2022 r, do Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, gdzie będą 

sprawdzane pod kątem poprawności merytorycznej, metodycznej, zgodności z zasadami 

dostosowania do osób niepełnosprawnych. Niewykluczona może być konieczność 

poprawy lub wykonania uzupełnień. 



 
 

 

 

Dziewięć pakietów posiada formę cyfrową. Osoby posiadające konto na zintegrowanej 

platformie edukacyjnej, mogą z nich korzystać po wpisaniu w przeglądarkę podanych 

niżej linków: 

1. Fizyka  szkoła ponadpodstawowa  https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/77465700 

2. Chemia szkoła podstawowa   -        https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/33401800 

3. Język angielski szkoła podstawowa https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/18356100 

4. Wychowanie przedszkolne               https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/82880900 

5. Język angielski szkoła podstawowa  https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/73601400 

6. Geografia szkoła podstawowa           https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/47916000 

7. Geografia szkoła podstawowa ……..https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/64120900 

8. Wychowanie fizyczne – szkoła podstawowa 

.https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/16978000 

9. informatyka liceum ……………..https://moje.zpe.gov.pl/dolacz/42676200 

 
Poniżej strona tytułowa jednego z pakietów oraz druk zaświadczenia o ukończeniu 
szkolenia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator projektu 
Kazimierz Ambroziak 
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