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Dydaktyk, trener, nauczyciel
Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS
Koordynatorka regionu Katowice Europejskiego Certyfikatu
Umiejętności Komputerowych
Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zakresie edukacji dzieci i dorosłych. Przez wiele
lat uczyła w szkole informatyki jako nauczyciel dyplomowany. Była wykładowcą na studiach
podyplomowych dla nauczycieli z zakresu informatyki oraz na studiach stacjonarnych z zakresu
pedeutologii. Prowadziła wiele szkoleń dla nauczycieli oraz uczniów i studentów z zakresu
umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi oraz bezpieczeństwa w internecie.
Pasja i zainteresowania zawsze były ukierunkowane na metodykę nauczania dzieci i dorosłych.
Zainteresowania dydaktyką informatyki szkolnej zaowocowały inicjowaniem wielu
wewnętrznych szkoleń i wymianą doświadczeń nauczycieli, członków i sympatyków
Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły KISS, w którym od 11 lat pełni funkcję
Przewodniczącej Zarządu. Brała aktywny udział w eksperymentalnym projekcie Kuratora
Oświaty w Katowicach „Lekki jak piórko – multimedialna szafka dla ucznia” w latach
2009/2010, gdzie była odpowiedzialna za przygotowanie merytoryczne nauczycieli
do przeprowadzania lekcji z zastosowaniem netbooków w najmłodszych klasach.
Wraz z zespołem aktywistów i pasjonatów Stowarzyszenia organizowała i prowadziła
konferencje naukowo-metodyczne dla nauczycieli pn. „Technologie informacyjne
w społeczeństwie wiedzy”, które cieszyły się dużą popularnością i uznaniem wśród nauczycieli.
Przez wiele lat była dyrektorem Niepublicznego Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych
KISS.
Działając w Stowarzyszeniu, stworzyła i zrealizowała wiele projektów na terenie Śląska
ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności i kompetencji w zakresie nowych technologii.
Jeden z projektów „Kompetentny e-Nauczyciel”, którego celem było zastosowanie nowych
technologii w dydaktyce i praktyce szkolnej, otrzymał międzynarodową nagrodę „BEST
PRACTICE AVARD” na Międzynarodowym Forum ECDL w 2015 r. W ramach projektu stworzona
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została platforma e-learningowa z bogatym materiałem szkoleniowych oraz baza scenariuszy
lekcji.
Jako członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego współuczestniczyła w organizacji
ogólnopolskich konkursów dla uczniów szkół polskich, których celem było rozwijanie
i pobudzanie pasji informatycznych. Współtworzyła i redagowała on-linowy zbiór zadań
z informatyki exebook.pl, dostępny bezpłatnie dla polskich szkół w ramach projektu Klasa
z ECDL. Od roku 2011 jest Koordynatorem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności
Komputerowych w województwie śląskim i z pasją oraz oddaniem propaguje ideę wysokiego
standardu umiejętności komputerowych, szczególnie w obszarze szkół i uczelni. Za pracę
została wyróżniona nagrodą Najlepszy Koordynator ECDL w 2021 roku.
Zarządza także firmą, Śląskim Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym KISS, która skupia wiele
laboratoriów egzaminacyjnych ECDL i kilkudziesięciu Egzaminatorów. Stworzyła bazę kursów
komputerowych, która jest udostępniana wszystkim na stronie Centrum KISS. Jest fundatorem
wielu nagród w konkursach informatycznych dla dzieci i młodzieży. Za swoją pracę otrzymała
wiele nagród i wyróżnień, między innymi srebrną odznakę Polskiego Towarzystwa
Informatycznego oraz nagrodę za Najlepsze Centrum Egzaminacyjne ECDL.
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