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Zachęcamy do obejrzenia nagrania z dyskusji dotyczącej finansowania edukacji cyfrowej w ramach 

kolejnej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027. Nagranie znajduje się poniżej 

https://kometa.edu.pl/galeria/21,finansowanie-edukacji-cyfrowej-w-polsce-w-perspektywie-

budzetowej-lat-2021-2027-doswiadczenia -z-projektow-perspektywy-2014-2020  

 

 

 

Jest to program, w którym możemy wizualizować obiekty 3D na ekranie naszego urządzenia.   

Pracę z programem warto rozpocząć od założenia konta na stronie internetowej producenta: 
https://www.augment.com/ 

Po uruchomieniu programu na smartfonie i zalogowaniu się w nim, możemy ściągnąć 
kilkanaście gotowych obiektów i wyświetlić je na ekranie. Ponadto użytkownicy mogą 
wymieniać się własnymi projektami na stronie internetowej. 

https://kometa.edu.pl/galeria/21,finansowanie-edukacji-cyfrowej-w-polsce-w-perspektywie-budzetowej-lat-2021-2027-doswiadczenia%20-z-projektow-perspektywy-2014-2020
https://kometa.edu.pl/galeria/21,finansowanie-edukacji-cyfrowej-w-polsce-w-perspektywie-budzetowej-lat-2021-2027-doswiadczenia%20-z-projektow-perspektywy-2014-2020
https://www.augment.com/


 
 

Aby wyświetlić obiekt 3D musimy wcześniej zaprogramować tak zwany “marker”. Marker jest 
to powierzchnia na której będzie wyświetlony wirtualny obiekt. W niniejszym programie 
może to być prawie dowolna powierzchnia, na której aparat złapie ostrość.  

 



 

Jest to program (Google) do robienia notatek.  

Jego podstawową zaletą jest prostota. Notatki przypominają karteczki samoprzylepne. 
Możemy je kolorować i dowolnie sortować ich kolejność. Notatka może również zawierać listy 
do wypunktowania oraz zdjęcia. W programie mamy możliwość ustawiania powiadomień i 
alarmów do notatek. 

Dodatkowo oczywiście mamy dostęp do naszych notatek z poziomu komputera. Wystarczy 
być zalogowanym na swoim koncie Google i wejść pod poniższy adres: 

https://drive.google.com/keep/ 

 

 

 
  

 

 

https://drive.google.com/keep/


 

Jest to program do czytania książek w formie elektronicznej.  

Ma on bardzo dużo opcji personalizacji. Możemy ustawiać w nim rozmiar czcionki, typ 
czcionki, kolor tekstu, kolor tła tak, by czytanie nie męczyło zbytnio wzroku. Program 
automatycznie zapamiętuje miejsce, w którym skończyliśmy czytać. Ponadto możemy w 
programie samodzielnie tworzyć zakładki.  

   



  
 

 

 

 Jest to jeden z najlepszych programów do słuchania książek na Androida.  

W programie możemy ustawić domyślny katalog, w którym przechowujemy nasze 
audiobooki. Program je skataloguje, dzięki czemu będzie nam łatwiej poruszać się po 
bibliotece plików. Najważniejszą zaletą programu jest to, że zapamiętuje miejsce, w którym 
skończyliśmy słuchać, co jest ważne w przypadku plików trwających po kilkanaście lub 
kilkadziesiąt minut. Większość odtwarzaczy muzycznych rozpoczyna odtwarzanie danej 
ścieżki od początku, co jest dyskwalifikujące w przypadku audiobooków. Dodatkowo możemy 
zaznaczać dowolne miejsca  w nagraniu tworząc “zakładki”. 



  
 

 

Endomondo to najwyżej oceniana aplikacja sportowa dla systemu Android; idealna do 
biegania, jazdy na rowerze, chodzenia i innych dyscyplin. 

Aplikacja rejestruje prędkość, kalorie i czas podczas uprawiania dowolnego sportu na 
zewnątrz. Ponadto program pozwala wprowadzić dane treningowe ręcznie np. jazdę na 
rowerze stacjonarnym lub siłownię, pozwala obejrzeć przebytą trasę na mapie, rejestruje i 
kontroluje tętno (działa z pulsometrami różnych firm). Program także rejestruje historię 
treningów. 

  



  
  

 
 

Jak skutecznie wyszukiwać? 

 Wpisuj konkretne słowa, takie, które najprawdopodobniej pojawią się na stronie, której 
szukasz.  

 Na początku te najważniejsze, potem takie, które doprecyzowują pytanie.  
 Słowa oddzielaj spacjami. 
 Wyrażenia (dwa słowa i więcej) umieszczaj w cudzysłowie. Inaczej wyszukiwarka zareaguje na 

każde ze słów osobno i wyszuka „zielona” oraz „góra”, zamiast połączyć te dwa słowa. Im 
więcej słów, tym bardziej szczegółowy wynik. Ale też nie za dużo – najlepiej od trzech do 
pięciu.  

 Wyszukiwarka nie rozróżnia dużych i małych liter, nie licz, że rozróżni nazwę własną od 
pospolitego słowa. 

 

 

 



 

 

Wirtualne biblioteki z książkami zapisanymi w formie cyfrowej, które można czytać w 
komputerze, to wciąż rzadkość w polskim internecie. Za większość trzeba płacić.  Są jednak 
wirtualne biblioteki, które mają zasoby darmowych książek do pobrania.  

Przez kilka lat funkcjonowała Polska Biblioteka Internetowa, następnie jej zbiory zostały 
przeniesione do portalu Polona. Polona.pl to stworzony przez Bibliotekę Narodową portal, 
którego zbiory Biblioteki Narodowej i innych instytucji są udostępniane bezpłatnie w postaci 
cyfrowej. Ponadto wszystkie lektury szkolne są gromadzone i udostępnione w portalu 
wolnelektury.pl. 

 

 
 

Pierwszym krokiem do korzystania z poczty jest założenie konta w wybranym serwisie.  

Do dyspozycji jest wiele miejsc w sieci, na przykład mail.google.com, poczta.onet.pl, 
poczta.wp.pl, gazeta.pl – każde darmowe.  

Wchodzisz na stronę, klikasz załóż konto, następnie wypełniasz formularz. Musisz podać 
swoje podstawowe dane: imię, nazwisko, datę urodzenia. Kolejnym etapem jest wymyślenie i 
wpisanie adresu, na który będziesz otrzymywać wiadomości. Może to być twoje imię i 
nazwisko pisane bez polskich liter lub pseudonim – w serwisach internetowych mówi się 
LOGIN. W jego wyborze masz pełną dowolność, chyba że ktoś inny wybrał ten sam login w 
tym serwisie. To dlatego w adresach mailowych często obok imienia lub nazwiska są cyfry – 
cóż, skoro chcesz mieć czytelny adres e-mailowy, z własnym imieniem, czasem musisz do 
niego dorzucić kolejny numer. 



  
 

Twój pełny adres e-mailowy będzie obejmował wpisaną przez ciebie nazwę (na przykład 
jan.kowalski) i tak zwaną małpę, czyli symbol @, oraz nazwę serwisu – dostawcy poczty (na 
przykład gazeta.pl).  W sumie: jan.kowalski@gazeta.pl.  

Oprócz loginu jak w każdym internetowym serwisie musisz wybrać swoje HASŁO, będzie 
broniło dostępu do konta. Dzięki temu twoje listy i prywatne wiadomości są też bezpieczne, 
poza tobą nikt nie może ich przeglądać i wysyłać.  

Poczty elektronicznej nie musisz się obawiać, korzystanie z niej jest proste i intuicyjne, nazwy 
przycisków i folderów sugerują, do czego one służą.  

 

 

 

 



 

 

To głównie osławione wirusy komputerowe i tym podobne wirtualne stwory. Zostały 
stworzone przez człowieka, ale raz przeniesione do komputera działają już automatycznie. 
Mogą niszczyć dane i programy w twoim komputerze. Mogą wywołać lawinę reklam. Ale 
wykorzystują je też oszuści hakerzy. Włamują się do komputerów na całym świecie, żeby 
zdobyć wartościowe dane: PESELe, numery kont, kart kredytowych. Mogą okraść twoje 
konto albo kupić coś czy sprzedać na twój rachunek. W skrajnej sytuacji przejmą kontrolę nad 
twoim komputerem i za jego pośrednictwem, ale zupełnie bez twojej wiedzy, szkodzą innym.  

 Wirusy 

To małe komputerowe szkodniki, trudne do wykrycia i bardzo zaraźliwe. Są tak 
zaprojektowane, żeby niepostrzeżenie zaatakować komputer. Oczywiście nie przenoszą się w 
powietrzu ani przez dotyk, tylko przez sieć i różne nośniki danych, na przykład płyty CD czy 
pendrive’y. Mogą się „przyczepić” do danych, które pobierasz z internetu – czy to podczas 
oglądania stron internetowych, czy podczas sprawdzania poczty e-mail. Możesz je też 
przypadkiem złapać, kiedy przenosisz dane z komputera na komputer. Wirus komputerowy 
działa podobnie jak ten, który wywołuje choroby w ludzkim organizmie. Przyczepia się do 
zdrowego pliku, mnoży się, stara się wyłączyć mechanizmy obronne, a potem dąży do tego, 
żeby się przenieść na inne organizmy. W komputerze wirus kopiuje sam siebie i rozlokowuje 
te kopie w różnych miejscach na dysku. Stara się uszkodzić zainstalowane w komputerze 
programy oraz zarazić inne komputery, na przykład rozsyłając „zakażoną” pocztę do 
wszystkich, z którymi korespondujesz przez e-mail. Może narobić sporo szkód: usunąć ważne 
dokumenty, uszkodzić programy, system operacyjny, a nawet cały dysk. 

 Trojany 

To odmiana wirusa. Nazwa pochodzi od konia trojańskiego i działa na podobnej zasadzie. W 
przeciwieństwie do wirusa nie działa od razu, tylko stara się jak najdłużej pozostać 
niezauważony. Zadaniem trojana nie jest zniszczenie twojego komputera, tylko stworzenie 
„furtek”, przez które hakerzy będą mogli w razie potrzeby dostać się do środka. Mogą w ten 
sposób rozsyłać spam, ale mogą nawet czytać wpisywane na twojej klawiaturze informacje (na 
przykład kiedy wpisujesz swoje hasło do konta). Po każdym włamaniu do komputera 
pozostaje ślad, dzięki któremu policyjni informatycy mogą trafić do przestępcy. Sprytni 



hakerzy utrudniają to zadanie – łączą się na przykład z komputerem ofiary nie przez swój 
komputer, ale przez komputery zupełnie nieświadomych użytkowników internetu, które 
przejęli dzięki trojanom. Ty możesz być takim pośrednikiem – każdy niezabezpieczony 
komputer może być narzędziem przestępstwa. Jeśli haker wprowadzi do twojego komputera 
trojana i zamontuje na twoim dysku taką „furtkę”, a potem kogoś okradnie za pośrednictwem 
sieci, policja po śladzie trafi do twojego komputera.  

 Spyware 

To bardziej wyspecjalizowane trojany – cała gama programów, które trafiają niezauważone do 
twojego komputera i wykradają z niego istotne dane, jak hasła, numery kart kredytowych, 
adresy e-mail. To brzmi jak z filmu szpiegowskiego, ale nie musisz być agentem brytyjskiego 
wywiadu, by być narażonym na utratę ważnych danych. Programy typu spyware działają 
automatycznie i wysyłają do swoich „mocodawców” dane tysięcy internautów. Ci mogą – choć 
nie muszą  – z nich skorzystać.  

 Spam 

Jest niegroźny, ale irytuje. Każdy, kto choć trochę czasu spędził w internecie, zauważy, że jest 
pełen reklam. Przychodzą do ciebie e-mailem jako spam, „wyskakują” przed oczy podczas 
oglądania stron internetowych. Często są tam, aby nas na coś naciągnąć. Ograniczaniem 
spamu zajmuje się przede wszystkim twój serwis pocztowy. Większość darmowych kont 
poczty elektronicznej jest wyposażona w tak zwane filtry antyspamowe, które automatycznie 
odrzucają podejrzaną przesyłkę. Z agresywnymi reklamami na stronach poradzić sobie 
trudniej. Najlepszym sposobem są specjalne dodatki do przeglądarek internetowych, na 
przykład AdBlock. Po zainstalowaniu blokują większość reklam i sprawiają, że korzystanie z 
sieci jest przyjemniejsze. 

 

 
 

1. Nie otwieraj e-maili z nieznanych adresów. Zwłaszcza jeśli mają załączniki. Jeśli 
bardzo chcesz sprawdzić, co jest w załączniku, najpierw pobierz ten plik na dysk, 
potem kliknij w niego prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Skanowanie 
programem antywirusowym. Przepuść przez program antywirusowy każde nowe dane. 



2. Kopiujesz zdjęcia, film czy muzykę od znajomych z CD albo pendrive’a? Zawsze 
sprawdź je programem antywirusowym – czyli pobierz plik i kliknij prawym 
przyciskiem myszy, a potem włącz opcję Skanowanie programem antywirusowym. 

3. Nie lekceważ ostrzeżeń programu antywirusowego. Reaguj natychmiast, gdy program 
antywirusowy alarmuje, że znalazł jakiś wirus. Co robić?  Jeśli zapyta cię, co zrobić z 
zainfekowanym plikiem, wybierz opcję Usuń.  W niektórych programach jest też opcja 
Przenieś do przechowalni – jest to miejsce na dysku twardym, z którego zainfekowany 
plik nie ma szans się rozprzestrzenić i jest niegroźny. Jest natomiast szansa, że program 
antywirusowy wyleczy go w przyszłości.  

4. Co najmniej raz na tydzień uruchom antywirusowe sprawdzanie komputera. 
Większość programów antywirusowych robi to automatycznie ale możesz to również 
uruchamiać sam. W tym celu musisz wejść do programu antywirusowego i poszukać 
opcji Skanuj cały komputer, Skanuj cały dysk lub podobnej. 

5. Instaluj zalecane przez producentów aktualizacje oprogramowania. Legalne 
oprogramowanie w komputerze jest bezpieczniejsze również dlatego, że na bieżąco 
przez internet jest aktualizowane przez producenta.  

 

 

 

Internet jest dostępny i otwarty dla wszystkich, ale jest też wiele miejsc, które muszą zapewnić 
swoim użytkownikom prywatność. Na przykład poczta elektroniczna, bank internetowy, 
serwisy społecznościowe (Facebook, Nk.pl, LinkedIn, Skype). Chodzi o to, aby nikt poza tobą 
nie uruchomił twojego komputera, nie wysłał e-maila z twojego konta, nie napisał czegoś na 
Facebooku w twoim imieniu. To dlatego musisz mieć hasło do każdej z tych stron.  

To jednak za mało i żeby podnieść poziom bezpieczeństwa, podajemy w różnych serwisach 
jeszcze dodatkowo dane osobowe. Na wypadek, gdybyś zapomniał hasło, albo po to, żeby z 
tych serwisów nie korzystały dzieci. W większości przypadków jednak, czy podasz prawdziwe 
dane, czy je wymyślisz, nie ma znaczenia. Ważne, żebyś w razie potrzeby potrafił je 
odtworzyć. Są jednak przypadki, kiedy można, warto, a nawet trzeba podać prawdziwe dane. 
Wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi wymiana dóbr i usług – kiedy coś kupujesz lub 



sprzedajesz, kiedy za coś płacisz, coś zamawiasz czy rezerwujesz – musimy podać prawdziwe 
dane osobowe.  

Kiedy musisz podać prawdziwe dane: 

 Bank internetowy – podajesz bez obaw, na pewno będzie ich dobrze pilnował. 
 Aukcje i sklepy internetowe – nie masz wyjścia, zakupy muszą trafić pod właściwy 

adres. 
 Media społecznościowe – musisz podać prawdziwe nazwisko, bo jeśli zostaniesz 

przyłapany, serwis może skasować twoje konto. Ale innych danych nie musisz 
podawać.  

 Rezerwacja biletów – nie tylko na samolot, ale nawet PKP wymaga, aby na biletach 
kupionych przez internet było imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego. 

W każdym innym przypadku lepiej swoje dane chronić. Warto mieć kilka kont e-mailowych, 
nie podawać jednego adresu na każdej stronie. Zwłaszcza na stronie, z której korzystasz 
pierwszy raz albo nie masz do niej zaufania – kiedy na przykład robisz pierwszy raz zakupy w 
jakimś sklepie internetowym czy od prywatnego sprzedawcy – podaj zapasowy e-mail.  

W rzeczywistości wirtualnej, tak samo jak w realnej, są niebezpieczne miejsca i zachowania. 
Nie należy jednak popadać w paranoję – jeśli zachowasz odpowiednią dozę ostrożności i 
zdrowego rozsądku, uda nam się bez trudu uniknąć zagrożeń oraz przyjemnie i pożytecznie 
spędzić czas w internecie.  

 

 

 

Ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki kształt przybierze świat za 20 lat warto byśmy 

odwoływali się do tego, co sprawdzone i trwałe - a jednocześnie zaadaptowane do nowych wyzwań. 

Potrzebujemy narzędzi, które pomogą naszym uczniom przygotować się do radzenia sobie z nimi. 

Absolutnie kluczową kompetencją, stanowiącą grunt dla całego rozwoju człowieka jest 

samoświadomość. Dzięki niej możemy odpowiedzieć na kryzys wartości. Samoświadomość to 

umiejętność autorefleksji, uważnego, adekwatnego, czasem krytycznego przyjrzenia się sobie.  

 



Samoświadomość to zdolność do odpowiedzenia sobie na trzy istotne pytania.  

1. Kim jestem? (Jakie są moje mocne strony? Jak mogę je wykorzystać?) 

2. Skąd przychodzę? (Jakie są moje korzenie? Na jakim gruncie wyrosłem/wyrosłam?) 

3. Dokąd zmierzam? (O co mi właściwie chodzi? Jaki jest mój cel? Co chce osiągnąć?) 

Aby umieć skutecznie wykorzystać nasz potencjał potrzebujemy jeszcze czterech filarów osadzonych na 

podłożu samoświadomości. 

Kierowanie sobą (jako odpowiedź na kryzys autorytetów) - zdolność do podejmowania decyzji, do 

nadania biegu własnemu życiu, do ponoszenia odpowiedzialności za własne działania. Dzięki temu 

możemy z odwagą wejść na naszą drogę. 

Kreatywność (jako odpowiedź na automatyzację) - to umiejętność wykorzystania naszej wiedzy do 

tworzenia nowych, wartościowych i praktycznych rzeczy. W dobie automatyzacji bardzo ważna jest 

zdolność myślenia lateralnego i konwergencyjnego. 

Konstruktywna komunikacja (jako odpowiedź na atomizację) - umiejętność komunikowania się w 

innymi: wyrażania siebie, przekazania innym naszych poglądów i wypracowanych rozwiązań. Z 

szacunkiem dla innych, asertywnie i empatycznie. To zdolność do współpracy z innymi. Konsultowania, 

negocjowania, dyskutowania i podejmowania wspólnych decyzji na zasadzie: win-win. 

Krytyczna analiza świata (jako odpowiedź na informacyjny chaos) - umiejętność odróżnienia dobrych 

ścieżek od złych, tego co wiarygodne i wartościowe od tego co manipulacyjne i szkodliwe. Dzięki temu 

nie zgubimy się na drodze, którą podążamy. Oczywiście kluczem jest tu po prostu posiadanie 

odpowiedniego zasobu sprawdzonych faktów, który można użyć jako sita. Zdolność do krytycznej 

analizy świata przejawia się także umiejętnością przekształcenia informacji w wiedzę: ugruntowaną i 

posiadającą strukturę. 

 

 
 

Uczniowie otoczeni są ogromną ilością informacji. Wiele z nich jest fałszywych, część z nich jest 

niebezpieczna. Może to budować uproszczone wizje swiata, oparte na przekazach reklamowych, 

propagandzie i manipulacji. Istnieje także niebezpieczeństwo wyłonienia się tzw. fake reality (fałszywej 

rzeczywistości), w której będziemy żyć jak w bańce. Dlatego tak ważne jest krytyczne podejście do treści 

dostępnych w Internecie, w tym odpowiedzialne korzystania z portali społecznościowych. Myślenie 

krytyczne jest specyficzną formą aktywności intelektualnej. Jego wyróżnikiem jest nastawienie badawcze. 



Podporządkowane jest dążeniu do odkrycia prawdy, co odróżnia je chociażby od myślenia magicznego, 

ideologicznego (uzależnionego od jednej idei) czy perswazyjnego (nastawionego na przekonanie kogoś 

do przyjęcia naszego punktu widzenia lub skłonienia go do działania zgodnego z naszym interesem). 

Myślenie krytyczne to myślenie racjonalne, analityczne, ceniące logiczne wnioskowanie, szukające 

rzeczywistych (a nie wyimaginowanych) reguł i powiązań, próbujące odtworzyć fakty a następnie, na ich 

podstawie, budować interpretacje i teorie, z zachowaniem twardych reguł badawczych (sformułowanie 

problemu, postawienie hipotezy, opracowanie procedury weryfikacyjnej, testowanie, wyciągnięcie 

wniosków, potwierdzenie lub odrzucenie hipotezy itd.). To umiejętność wprowadzania związków 

między faktami, interpretowania ich i budowania z nich większych całości. Bardzo ważnym elementem 

myślenia krytycznego jest zdolność do rozpatrywania rzeczy i zjawisk z wielu różnych punktów widzenia. 

Osoby myślące krytycznie są świadome własnych ograniczeń a przez to - skłonne do autorefleksji. 

Unikają, a przynajmniej starają się unikać, uprzedzeń. Mają zdolność do wielokontekstowego widzenia 

świata, jako różnorodnego, z mnóstwem odcieni. Analizowanie różnych perspektyw umożliwia 

zrozumienie, jak wiele jest sposobów opisywania świata. I że każdy z nich jest na swój sposób 

uzasadniony. Ale też to, że odmienne ujęcia nie przeczą temu, że rzeczywistość ma jednak określoną 

formę. Istnieją pewne niepodważalne fakty. W końcu góra ma jeden kształt niezależnie od tego, że z 

perspektywy każdego obserwatora wygląda nieco inaczej. I można go odtworzyć, choć wymaga to 

sporego wysiłku. 

 

 

 

Konieczność uczenia krytycznego myślenia jest konsekwencją ekspansji fałszywych czy uproszczonych 

interpretacji świata. Ludzie od zawsze oczywiście wierzyli w różnego rodzaju legendy i plotki. Jednak 

rosnąca od lat dostępność Internetu spowodowała wystąpienie nowego zjawiska - plagi takich 

wiadomości. W trakcie wyborów w USA w 2017 roku, od połowy do nawet 80% informacji krążących 

na temat kandydatów na prezydenta była fałszywa. Pojawienie się na przełomie lat 2016/2017 legendy 

miejskiej o grze Błękitny Wieloryb było innym przykładem tego, jak niesprawdzone i sensacyjne 

wiadomości mogą mieć negatywne skutki społeczne. Jesteśmy zalewani falami opinii, wyobrażeń, 

przekonań. Żyjemy w czasach informacyjnego chaosu. Dziewiętnastowieczna szkoła zmagała się z 

niedostatkiem danych, szkoła XXI wieku staje się bezradna wobec ich nadmiaru. Upadły wielkie 

opowieści, które zbierały je w całość i dawały odbiorcom pewną przetworzoną opowieść o świecie. 



Dzisiaj musimy sami wybierać. Musimy także przygotować dzieci do tego, by potrafiły samodzielnie 

rozpoznawać fałsz i umieć szukać wiarygodnych informacji. Tymczasem współczesna szkoła w bardzo 

niewielkim stopniu wdraża młodych do krytycznej analizy rzeczywistości. Dominujący sposób nauczania 

powoduje, że szkoła jest przeciwskuteczna w procesie przekazywania informacji (niezbędnych w procesie 

krytycznej analizy świata). Młodzi ludzie świeżo po maturze niewiele z niej pamiętają. Uczyli się, by 

zdać. Jeśli chcemy by uczniowie wynosili z lekcji sensowną wiedzę, którą będą umieli wykorzystać - 

musimy zmienić podejście do edukacji. Jeśli nauczyciel nauczy swoich podopiecznych krytycznej postawy 

wobec informacji w Internecie to wykona kolosalną pracę, której nie zastąpią nowoczesne programy. 

Jeszcze więcej uzyska wtedy, gdy postawi na aktywność uczniów, jeśli będzie pracował metodą projektu 

(która ma charakter stricte naukowy, od problemu do rozwiązania za pomocą określonych procedur) czy 

metodą eksperymentu (ale nie pokazu!, tylko realnego zaangażowania uczniów w prowadzenie badań). 

Ponieważ największym wyzwaniem jest dzisiaj radzenie sobie z ogromną ilością treści w Internecie 

uczniowie winni ćwiczyć kompetencje krytycznego myślenia właśnie w oparciu o zasoby internetowe. 

 

 

 

Konsekwentnie  wprowadzona  cyfryzacja  staje  się  zarówno zrozumiała (bo realizuje tylko dobrze już 
znane nauczycielom procesy) jak i wygodna. Klasycznym przykładem takiej wygody jest cyfrowy 
sprawdzian w formie testu. Ułatwienie obejmuje wszystkie fazy testu: 

1. przygotowania sprawdzianu (wybór z dostępnych baz pytań) 

2. zapewnianie zmienności i losowości układu i zawartości sprawdzianu (automatyczny generatory 
testów) 

3. rozdanie testu (przydzielenie testu grupie bez konieczności drukowania i rozdawania arkuszy) 

4. wykonanie testów przez uczniów (nie trzeba wypełniać osobnych arkuszy wyników, uczniowie 
skupiają się na meritum, a nie na poprawnym technicznie wypełnianiu pól) 

5. sprawdzenie testu (praktycznie natychmiastowe i automatyczne) 

6. wystawienie i wpisanie ocen (tylko zatwierdzenie i weryfikacja wyników) 

7. informowanie o wynikach (udostępnienie nie tylko ocen, ale całych wypełnionych testów uczniom i 
rodzicom) 



8. analiza wyników i umiejętności, które wymagają uzupełnienia (szybkie zestawienie wyników, 
statystyki) 

9. ewaluacji postępów ucznia i klasy (porównanie kolejnych wyników analogicznych testów lub 
pojedynczych pytań) 

Każdy z tych elementów jest zrozumiały i oczywisty dla nauczyciela, a przy tym zapewnia: 

• oszczędność czasu nauczyciela 

• lepsze wykorzystanie czasu uczniów na lekcji 

• zwiększenie świadomości nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie osiąganych wyników i 
popełnianych błędów 

• trafne rozpoznanie obszarów wymagających wsparcia 

• skuteczną analizę postępów 

Oczywiście to wszystko jest takie proste i wygodne pod warunkiem, że istniej przestrzeń cyfrowa, w 
której nauczyciele mogą przydzielać zadania uczniom, a uczniowie je wykonywać, a każda z tych 
czynności jest zapamiętywana i identyfikowana. 

 

 

 

Tak, na stronie projektu Cyfrowobezpieczni.pl pod adresem: 
https://www.cyfrowobezpieczni.pl/biblioteka-materialow/scenariusze-lekcji 

 

 

 

Na stronie projektu Cyfrowobezpieczni.pl znajdują się dwa kursy elearningowe – na poziomie 
podstawowym oraz rozszerzonym: 

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/kursy-e-learningowe 

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/biblioteka-materialow/scenariusze-lekcji
https://www.cyfrowobezpieczni.pl/kursy-e-learningowe


 
 

Pod tym adresem można znaleźć procedury bezpieczeństwa cyfrowego w szkole oraz poradniki i 
infografiki z najważniejszymi numerami telefonu oraz danymi kontaktowymi odpowiednich instytucji: 

 https://www.cyfrowobezpieczni.pl/procedury-bezpieczenstwa-cyfrowego-w-szkolach 

 

 

 

Warto skorzystać ze strony https://pl.khanacademy.org/.  Na stronie internetowej Akademii Khana 

można znaleźć około 9000 mini-wykładów w postaci filmów zamieszczonych w portalu YouTube i 

dostępnych poprzez własny portal, dotyczących m.in. matematyki, historii, medycyny, fizyki, chemii, 

biologii, astronomii, ekonomii i informatyki.  

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/procedury-bezpieczenstwa-cyfrowego-w-szkolach
https://pl.khanacademy.org/
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