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Idee dla 
edukacjI 
cyfrowej

fInansowanIe edukacjI 
cyfrowej

 ✹ źródła
 ✸ crowdfunding 

 ✸ Regionalne Programy Operacyjne województw

 ✹ problemy 
 ✸ Metody i zakres tematyczny finansowanych z RPO szkoleń 

prowadzonych dla osób w wieku 50+ są niedostowane do potrzeb 
i uwarunkowań uczenia się tej grupy 

 ✹ konieczne zapewnienie stabilnego wsparcia finansowego dla 
inicjatyw edukacyjnych w zakresie kompetencji cyfrowych 
- odejście od modelu formalnej dystrybucji w kierunku 
modelu systemowego wspierania ukierunkowanego na 
osiaganie celów

Łatwiej pozyskać 
środki na działania 
w zakresie profilaktyki 
cyberbezpieczeństwa 
niż na systemowe 
kształtowanie 
konkretnych kompetencji 
cyfrowych, zdobywanie 
e-umiejętności przez 
uczących się i kadrę 
szkolącą 

Brak strategii 
maksymalnego 
wykorzystania 
dostępnych zasobów 
rzeczowych, finansowych, 
ludzkich. Pieniądze 
są marnowane na 
nieefektywne szkolenia, 
sprzęt w szkołach 
jest obsługiwany 
i wykorzystywany na 
żałosnym poziomie, brak 
ludzi, którzy potrafią 
marzyć i realizować swoje 
wizje.

cyberkompetencje 
dla rozwoju 

 ✹ krajowy system rozwoju kompetencji cyfrowych 
 ✸ edukacja pozaformalna 

 ✸ program upowszechniania kompetencji cyfrowych niezbędnych 
dla zawodów przyszłości 

 ✸ szkolnictwo zawodowe 

 ✶ przekazywanie/nabywanie kompetencji cyfrowych w procesie 
kształcenia zawodowego – opracowanie systemu i wdrożenie 

 ✸ edukacja K12 

 ✶ zapewnienie nowoczesnej, zwinnie modyfikowanej podstawy 
programowej nauczania informatyki 

 ✸ program rozwoju talentów informatycznych 

 ✶ program stypendialny 

 ✶ indywidualne ścieżki kształcenia na uczelniach wyższych 

 ✶ staże w firmach informatycznych

 ✸ konieczność zbudowania profesjonalnego systemu kształcenia 
nauczycieli w zakresie wykorzystywania TIK w dydaktyce 
sprzężony z nauką metod dydaktycznych angażujących ucznia 
w proces uczenia (się)

 ✶ powiązanie autokształcenia z systemem motywacji (wyższe 
wynagrodzenie, lepsza pozycja na rynku pracy, wyższa jakość 
życia) 

 ✶ zapewnienie wysokiej jakości doradztwa dla szkół 

 ✸ ustalenie relacji między edukacją formalną a nieformalną 
w ramach spójnego systemu 

 ✸ rynek usług szkoleniowych w zakresie kompetencji cyfrowych 
w ostatnich latach został rozchwiany dużą podażą 
finansowanych środkami UE szkoleń (a nawet nadpodażą), jakość 
tych usług jest często niska, a rzeczywistej ewaluacji poddawana 
jest znikoma część kursów 

 ✸ program podnoszenia poziomu i upowszechnienia kompetencji 
cyfrowych pracowników MSP dostosowany do uwarunkowań 
biznesu 

 ✶ webinaria 

 ✶ spotkania w środowiskach lokalnych

 ✸ konieczna strategia rozwoju kompetencji cyfrowych jako 
czynnika rozwoju kraju

 ✹ merytoryczny ośrodek koordynacji rozwoju kompetencji 
cyfrowych w polsce w rządzie rp

 ✹ wsparcie cyfrowe dla nowych modeli ekonomicznych 
 ✸ ekonomia współdzielenia (sharing economy) 

 ✹ partnerstwo (sieć, społeczność) na rzecz podnoszenia 
poziomu kompetencji cyfrowych dla rozwoju

 ✸ zaangażowanie firm sektora edukacji w edukację formalną 
i nieformalną w modelu zaufania i partnerstwa; wykorzystanie 
doświadczeń (modeli, programów) w zakresie edukacji zawodowej 
pracowników firm w sektorze publicznym 

 ✶ tworzenie partnerstw międzysektorowych na rzecz edukacji 
cyfrowej dzieci w szkołach 

 ✶ funkcjonalne kompetencje cyfrowe, pakiet kompetencji 
związanych z prowadzeniem biznesu (dostosowanie do 
łańcucha wartości i kooperacji) oraz obowiązkami prawnymi 

 ✸ aktywizacja różnorodnych sojuszników edukacji cyfrowej 
w Polsce do wspierania dojrzałych inicjatyw 

 ✸ partnerstwo środowisk oświatowych, nauki, NGO, władz, firm 
sektora TIK, banków 

 ✸ potrzeba partnerstw lokalnych 

 ✶ postulat tworzenia przestrzeni i „laboratoriów” 
lokalnych, łączących naukę, biznes, władze lokalne oraz 
osoby indywidualne, dających możliwość praktycznego 
zastosowania umiejętności cyfrowych, a tym samym rozwoju 
kompetencji

 ✶ wzmocnienie współpracy i włączenie władz lokalnych 
(niezrozumienie konsekwencji zaniechań)

 ✶ zwiększenie aktywności oraz zachęty do włączenia się 
podmiotów biznesowych, ale także instytucji publicznych

 ✹ konieczny nowy model wsparcia kierowanego bezpośrednio 
do „rozsadników transformacji cyfrowej” – nauczycieli 
i edukatorów zaangażowanych w zmiany w lokalnych 
środowiskach i szkołach (np. system grantów na 
mikroprojekty) 

 ✹ nowoczesna/ważna tematyka 
 ✸ big data 

 ✸ algorytmizacja kultury

 ✸ deformacje perspektywy informacyjnej w sieci

 ✶ bańka informacyjna 

 ✶ fake news

 ✶ fact checking 

 ✸ profilowanie treści/użytkowników 

 ✸ praca w chmurze – w wirtualnym środowisku 

 ✸ opracowywanie własnych dokumentów lub praca 
z udostępnionymi 

Brak strategii rozwoju 
cyberkompetencji 
wymaganej w ramach 
zobowiązań unijnych

Niski poziom kompetencji 
cyfrowych Polaków, 
24 miejsce w UE 
- nieadekwatne do wyzwań 
rozwojowych

Postulat tworzenia 
ośrodków pozaformalnej 
edukacji cyfrowej na 
poziomie powiatów

Dostosowywanie programu 
nauki informatyki oraz 
korzystania z TIK tak, aby 
przynajmniej nadążał on 
za zmianami i nowymi 
technologiami

Potrzeba nowoczesnego, 
merytorycznego 
rozumienia przez ośrodek 
decycyjny roli TIK 
w rozwoju cywilizacyjnym, 
gospodarczym 
i społecznym

Brak porozumienia, 
empatii, komunikacji 
pomiędzy specjalistami 
w dziedzinie edukacji 
cyfrowej a nauczycielami 
jako czynnik obniżający 
skuteczność działań

cyberbezpIeczeństwo 
 ✹ ogólnopolski system cyberbezpieczeństwa szkół 

 ✹ program cyberbezpieczeństwa w szkole 
 ✸ edukacja i motywacja rodziców do objęcia dzieci opieką 

w zakresie cyberbezpieczeństwa

 ✹ zagrożenia 
 ✸ „wypalenie cyfrowe” i inne społeczne skutki aktywności dzieci 

i młodzieży online 

 ✹ zbudowanie ram prawno-organizacyjnych dla zapewnienia 
cyberbezpieczeństwa w samorządach i jednostkach 
podległych 

 ✸ podmioty 

 ✶ urzędy admistracji lokalnej 

 ✶ szpitale i ośrodki zdrowia 

 ✶ instytucje kulturalne 

 ✸ system certyfikowanych szkoleń dla pracowników 
samorządowych 

 ✶ wprowadzenie certyfikatów w zakresie bezpieczeństwa 
cyfrowego 

Deficyt systemowego 
podejścia do 
bezpieczeństwa szkół 
– brak merytorycznego 
ośrodka koordynacji

wykluczenIe cyfrowe 
 ✹ edukacja przez całe życie 

 ✸ strategiczne wyzwanie cywilizacyjne dla Polski: analfabetyzm 
cyfrowy 9 mln Polaków w wieku 50+ 

 ✶ potrzeba innowacyjnych pomysłów na rozwiązanie tego 
problemu poprzez działania silnie osadzone społecznie 
w środowiskach lokalnych

 ✳ wolontariat internetowy wśród młodzieży – młodzi uczą 
starszych, a starsi uczą młodych 

•	 krytyczna analiza tego modelu – jest wiele dowodów, 
że integracja międzypokoleniowa się nie sprawdza 
na polu kompetencji cyfrowych – potrzeba podejścia 
evidence based w przygotowaniu projektów 
i warunków dystrybucji środków finansowych – 
brak konstruktywnych i rozwijających wniosków/
podsumowań z dotychczasowych działań (plusy 
i minusy, dobre i niesprawdzające się praktyki) 
oraz niewiele aktualizowanych wskazówek 
metodologicznych dla edukatorów

 ✳ cyfrowe wsparcie działań społecznych jako czynnik 
wyzwalający potrzebę posiadania kompetencji cyfrowych

•	 osoby z NGO jako adresaci szkoleń – kluczowy 
element korzyści i adresowania realnych, 
jednostkowych potrzeb 

 ✶ w pokoleniu 65+ zaledwie kilkanaście procent korzysta 
z Internetu. Kilkakrotnie mniej, niż w krajach zachodu 
i północy Europy

 ✶ uwzględnienie szczególnej sytuacji dorosłych mieszkańców 
wsi w ramach projektów edukacji cyfrowej 

 ✶ potrzeba rozwiązań systemowych – podstawowym 
wnioskiem z dotychczasowych rozproszonych działań jest 
stwierdzenie ich nieskuteczności. Brak także możliwości 
oceny jakościowej wzrostu poziomu kompetencji cyfrowych 
grupy 50+/seniorskiej 

 ✶ projekty edukacyjne adresowane do dużych grup o spójnej 
identyfikacji np. sołtysów 

 ✶ potrzeba nowoczesnych metod edukacji cyfrowej osób 50+ 
i seniorów 

 ✳ niewystarczające włączenie do praktyki edukacyjnej, 
dotyczącej wzmacniania kompetencji cyfrowych seniorów, 
refleksji gerontologicznej na etapie planowania, tworzenia 
programów, realizacji działań edukacyjnych i ich ewaluacji

 ✳ edukacja cyfrowa osób starszych to nowe doświadczenie 
pedagogiczne, będące stale w procesie rozwoju ze 
względu na zmieniający się i rozwijający temat/przedmiot 
edukacji (tempo zmian technologicznych, zmieniający 
się Internet, nowe narzędzia, rozwiązania itd.) oraz 
zmieniających się odbiorców edukacji (nowe grupy, w tym 
grupy coraz starszych odbiorców robiących pierwsze kroki 
w nowych mediach).

•	 wymaga to stałego doskonalenia umiejętności 
i podnoszenia wiedzy edukatorów, zwiększenia 
liczby dostępnych szkoleń (dedykowanych 
edukatorom, prowadzonych przez prawdziwych 
specjalistów), współpracy z gerontologami, 
andragogami oraz informatykami. 

•	 potrzeba rozwijanego świadomie forum wymiany 
dobrych praktyk i dyskusji

 ✸ wyzwanie edukacji cyfrowej na wsi

 ✶ bariery edukacji cyfrowej na wsi 

 ✳ w zakresie infrastruktury i dostępności

 ✳ czy rzeczywiście jest to obszar wymagający specjalnej 
interwencji? 

 ✳ zapewnienie trwałości i systematyczności procesów 
edukacyjnych – nadbudowywanie wiedzy, umiejętności 
i kompetencji

 ✳ deficyt specjalistów, pracujących w środowisku, 
odpowiednio przygotowanych i rozwijających swoje 
kompetencje

 ✳ kulturowe 

 ✸ edukacja cyfrowa osób z niepełnosprawnościami

 ✶ cyfrowe wsparcie edukacji dzieci z niepełnosprawnościami 

 ✶ wykorzystanie narzędzi i kanałów cyfrowych do nauki 
polskiego języka migowego (PJM)

 ✶ zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do 
szkoleń uwzględniających uwarunkowania różnych typów 
niepełnosprawności 

 ✶ zapewnienie dostępności zasobów cyfrowych

 ✳ dostępność cyfrowych zasobów edukacyjnych 
z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami

 ✳ zgodność treści oraz systemów (interfejsów użytkownika) 
z międzynarodowym standardem dostępności WCAG 

 ✳ technologie asystujące wykorzystywane przez osoby 
z niepełnosprawnościami

 ✳ zgodność z Rozporządzeniem Rady Ministrów o Krajowych 
Ramach Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r.

 ✳ zgodność narzędzi do tworzenia dostępnych treści 
z międzynarodowym standardem ATAG

 ✳ projektowanie uniwersalne (Design4All)

 ✳ specjalne dostosowanie cyfrowych materiałów 
edukacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

 ✸ holistyczne podejście do edukacji – edukacja cyfrowa jako 
element citizens empowerment

 ✸ etyka w Internecie 

 ✶ bardzo ważny temat – rodzice „nie dają rady”, nie 
rozmawiają z dziećmi na te tematy

 ✶ konieczny element programu szkoleniowego 

 ✸ metodyki 

 ✶ projekty, w ramach których dorośli nabywają kompetencje 
cyfrowe, powinny mieć charakter motywująco-szkoleniowy. 
Warunkiem sukcesu edukacyjnego jest bowiem zmiana 
postawy osoby dorosłej wobec cyfrowego świata, bardziej 
nawet niż nabycie jakiejś nowej wiedzy (tę i tak trzeba będzie 
aktualizować i uzupełniać). Zmiana postawy wobec świata 
internetu jest kluczem do skutecznej edukacji cyfrowej 
dorosłych 

 ✸ upowszechnienie umiejętności korzystania z e-usług publicznych

Upowszechnianie 
kompetencji cyfrowych 
jako proces prorozwojowy 
a nie działania 
filantropijne

Program Polska Cyfrowa 
Równych Szans nie 
kontynuowany mimo 
dowiedzionej skuteczności

Brak łatwo dostępnych 
przykładów dobrych 
praktyk (dużo się mówi, 
a mało się pokazuje 
konkretów)

badanIa nad kompetencjamI 
cyfrowymI 

 ✹ tematyka 
 ✸ uwarunkowania skutecznych procesów edukacji cyfrowych 

 ✶ motywowanie do inicjacji cyfrowej osób w różnym wieku – 
szczególnie u osób w wieku 50+

 ✶ „przezroczystość” technologii jako czynnik podnoszący 
skuteczność uczenia (się)

 ✶ skalowalność projektów edukacji cyfrowej – metody 
zapewnienia, różnice, projekty dla dużych grup wykluczenia 
cyfrowego

 ✸ badania nad aktywizacją cyfrową jako procesem wychowawczym

 ✸ badania nad bezpieczeństwem cyfrowym dzieci w wieku szkolnym

 ✸ badania nad zależnością kompetencji cyfrowych od stylu życia 

 ✸ badania nad związkami między kompetencjami cyfrowymi 
a rozwojem kompetencji osobistych (w kontekstach społecznych, 
pracy, etc.)

 ✸ inspiracje https://www.utwente.nl/en/bms/vandijk/publications/

 ✹ deficyt badań, których wyniki służyć mają poprawie jakości 
projektów edukacyjnych oraz edukacji szkolnej 

 ✸ brak aktualnych, rzetelnych badań i dyskursu specjalistów/
badaczy na temat rozwoju kompetencji cyfrowych – rzeczywiste, 
nie tylko „dekoracyjne” włączenie instytucji badawczych do 
procesów rozwoj kompetencji cyfrowych i stosowanie podejścia 
evidence-based

Deficyt badań nad 
kompetencjami cyfrowymi 
od 2015 roku 

rozwój sIecI
 ✹ dyskusja 

 ✸ Dyskusja nad edukacją cyfrową i kompetencjami cyfrowymi nie 
powinna się ograniczać wyłącznie do entuzjastów i środowiska 
nauczycielskiego. Udział psychologów, psychologów społecznych, 
socjologów, ekonomistów powinien pokazać szerszy kontekst 
zjawiska

nowe modele edukacyjne
 ✹ szkolnictwo wyższe 

 ✸ niski poziom kompetencji cyfrodydaktycznych wykładowców 
akademickich 

 ✸ wprowadzenie edukacji cyfrowej do programu studiów na 
kierunkach nie-technicznych

 ✸ uczelniane systemy e-learning 

 ✶ rozwój MOOC (Massive Online Open Courses)

 ✶ mobile learning (m-learning)

 ✳ aplikacja iTunes U do tworzenia kursów 

 ✶ konieczne zmiany i nowe regulacje prawne odnoszące się do 
metod e-learningu 

 ✶ powierzchowne traktowanie uczenia online – jako szybszego 
i tańszego

 ✶ dominacja podawczych metod w e-learningu – słabo 
aktywizujących szkolonego 

 ✸ zapewnienie edukacji cybermetodycznej nauczycielom 
akademickim w modelu umożliwiającym skorzystanie z niej 
większości osób z tej grupy zawodowej 

 ✸ konieczność zapewnienia wiarygodnych narzędzi weryfikacji 
kompetencji cyfrowych kadry nauczycieli akademickich oraz 
stałego podnoszenia ich kompetencji cyfrowych 

 ✹ cyfrowa szkoła k12 
 ✸ sposób inwestowania w infrastrastrukturę cyfrową szkoły oraz 

urządzenia cyfrowe 

 ✶ program „Aktywna Tablica”

 ✸ nowe podejścia dydaktyczne 

 ✶ konektywizm – uczenie myślenia vs przyswajanie wiedzy

 ✶ cyberdydaktyka – kreatywne wykorzystanie TIK w dydaktyce, 
nastawione na angażowanie uczniów w proces uczenia się 

 ✶ powszechna nauka „programowania” – myślenia logicznego, 
algorytmicznego, komputacyjnego, krytycznego 

 ✳ zapewnienie ciągłości nauki programowania w systemie 
K12 – obecnie nowa podstawa programowa jest tak 
skonstruowana, ale praktyka po reformie jest jeszcze przed 
nami

•	 programowanie wprowadzone bez wcześniejszego 
przygotowania nauczycieli 

•	 proces wprowadzania powszechnej nauki 
programowania do szkół silnie vendors driven 
activity (niesprawdzone pomoce dydaktyczne 
i metody nauczania) 

 ✶ edukacja STEAM – Science, Technology, Art, Mathematics

 ✶ systemowe wprowadzanie do szkół powszechnej edukacji 
cyfrowej, w tym medialnej/informacyjnej

 ✳ obowiązek prawny wynikający z nowej ustawy Prawo 
Oświatowe

 ✳ zwiększenie nacisku na prezentowanie pozytywnych 
aspektów „nowych mediów”, mówienie o korzyściach a nie 
tylko zagrożeniach

 ✶ gry edukacyjne

 ✶ bariery implementacyjne 

 ✳ niski poziom kompetencji cybermetodycznych u nauczycieli

 ✳ niski poziom kompetencji związanych z cyfrową 
transformacją szkoły u dyrektorów i decydentów 
samorządowych

 ✳ niski poziom umiejętności korzystania z edukacyjnych 
zasobów cyfrowych u uczniów w kontraście do 
ich relatywnie wysokich umiejętności korzystania 
z mediów społecznościowych oraz Internetu w celach 
komunikacyjnych i rozrywkowych 

 ✳ dysonans między aktywnością uczniów w świecie 
cyfrowym (życie w Sieci) a dominującymi w polskiej szkole 
ograniczeniami i sposobami rozumienia roli Internetu 
w życiu ucznia 

 ✳ strach, obawy, syndrom „złamanego drzewa” wobec 
internetu u nauczycieli 

 ✳ zapisane w regulaminach szkolnych zakazy związane 
ze światem cyfrowym (blokada WiFi, zakaz korzystania 
ze smartfonów, utrudnienia w korzystaniu z urządzeń 
cyfrowych) 

 ✳ brak realnych zachęt dla nauczycieli do wprowadzania TIK 
do dydaktyki

 ✳ fałszywe przekonanie decydentów, że zakup urządzeń 
i oprogramowania do szkoły jest wystarczającym 
warunkiem korzystania z TIK w dydaktyce przez nauczycieli 

 ✳ uczenie korzystania z TIK nastawione na opanowanie 
prostego oprogramowania, a nie zrozumienie jak „działają” 
rozwiązania TIK oraz podejmowanie prób własnego 
kreowania aplikacji, programowania itp.

 ✳ brak zasobów finansowych w placówkach sektora 
publicznego do efektywnego nauczania bardziej 
zaawansowanego wykorzystania TIK. Obecne 
nakłady na kształcenie nauczycieli w tym zakresie są 
niewystarczające, a pozyskanie ekspertów poza zasięgiem 
typowego budżetu szkoły czy urzędu 

 ✳ niskie wynagrodzenia dla informatyków w placówkach 
sektora publicznego: szkołach, urzędach, co powoduje 
negatywny dobór merytoryczny pracowników – wobec 
pogłębiąjacego się deficytu w pełni profesjonalnych 
informatyków problem ten będzie się pogłębiał 

 ✳ zbędność tablic multimedialnych, lekcji informatyki 
i pracowni komputerowych; niezbędność WiFi, tabletów 
i laptopów; „grzechy” nowej matury i systemu oceniania; 
(bez)efektywność wykładów; „grzeszki” organizacji pracy 
w szkole; biurokracja;

 ✳ polska szkoła jest z innego świata i wcale nie chodzi 
o technologię – antykonektywizm i antykonstruktywizm 
w praktyce

 ✳ wykorzystywanie narzędzi cyfrowych dla wspierania 
starego paradygmatu – nakazowego (zamiast wykładu – 
emisja filmu z youtube, zamiast pisania na tablicy – 
zrobienie prezentacji) bez nowatorstwa metodologicznego

 ✶ wykorzystanie modelu BYOD dla zapewnienia powszechności 
korzystania z TIK w warunkach deficytu urządzeń

 ✶ m-learning (mobile learning) 

 ✶ zwinne metodyki nauczania 

 ✶ design thinking

 ✸ trendy rozwojowe w edukacji początku XXI wieku

 ✶ otwarte, cyfrowe zasoby edukacyjne 

 ✳ e-zasoby dla edukacji formalnej 

•	 jakie „e-podręczniki”?

•	 sieciowy podręcznik – rozproszony, hipertekstowy, 
multimedialny

•	 edukacyjne zasoby cyfrowe, a nie formalny 
podręcznik, czyli cyfrowy odpowiednik książki

 ✳ czynnik pobudzający korzystanie z kultury

 ✳ Internauta jako twórca treści cyfrowych

 ✳ konieczne nowe regulacje prawne odnoszące się do 
korzystania z narzędzi i zasobów cyfrowych w placówkach 
edukacyjnych wszystkich typów

 ✳ zasoby edukacyjne w OSE – jak nie popełnić błędów, 
które powodują słabe wykorzystanie zasobów portali 
www.epodreczniki.pl i www.scholaris.pl 

 ✶ edukacja informacyjna, medialna – umiejętność analizy 
informacji, rozróżniania prawdy od fałszu 

 ✶ humanistyka cyfrowa – łączenie praktyk humanistycznych 
z cyfrowymi 

 ✶ wychowanie dla świata cyfrowego 

 ✳ digital parenting

 ✶ chmura obliczeniowa jako model zarządzania cyfrowymi 
zasobami edukacyjnymi i środowisko uczenia (się) 

 ✶ konieczność równoległego podnoszenia poziomu kompetencji 
dydaktycznych i cyfrowych – koncepcja „kompetencji 
cyberdydaktycznych”

 ✳ cele cyberdydaktyki: aktywizacja ucznia, zapewnienie 
interakcji między uczniem a nauczycielem, 
indywidualizacja/personalizacja nauczania oraz 
odmiejscowienie uczenia (się) 

 ✳ nowe modele i metody dydaktyczne, m.in. projektowa, 
problemowa, gamifikacja, odwrócona klasa, web quest, 
kształcenie hybrydowe 

•	 wizualizacja wiedzy i informacji; przekaz nielinearny; 
edukacyjna równoważność tekstu i obrazu; 
infografiki; wizualizacja dużych zbiorów danych; film 
i animacja w roli książki i artykułu

•	 modelowanie i symulacje komputerowe w nauczaniu

•	 wyzwanie: robotyzacja pracy a kompetencje cyfrowe 

•	 wykorzystanie zaangażowania uczniów w tworzenie 
szkolnych serwisow internetowych dla potrzeb 
edukacji cyfrowej

•	 konwergencja celów edukacyjnych: edukacja cyfrowa 
realizowana przy jednoczesnej realizacji innych celów 
edukacyjnych lub innych aktywności 

•	 ważne budowanie sieci współpracy edukacyjnej 
nauczycieli – wymiana doświadczeń, współdzielenie 
zasobów 

•	 edukacja cyfrowa w ramach pracy projektowej 
i grupowej z wykorzystaniem podręcznych urządzeń 
– w szkołach, instytucjach kultury, organizacjach 
pozarządowych

 ✶ interdyscyplinarność jako model rozwojowy/postawa 
kreatywna 

 ✳ popularyzacja projektów interdyscyplinarnych z TIK – 
sposobem na upowszechnienie umiejętności cyfrowych

 ✶ uczenie się a wyzwania sztucznej inteligencji, machine 
learning, Augmented Reality i Virtual Reality, Presence

 ✶ tworzenie platform edukacyjnych 

 ✳ platformy publikacji treści edukacyjnych 

•	 rozwój zasobów polskiej edycji Akademii Khana 

 ✳ platformy wielofunkcyjne 

 ✳ platformy kursów e-learning 

 ✶ wyrównywanie szans edukacyjnych, ale nie poziomów 
kompetencji – powinnismy dawać różne szanse, ale 
nie oczekiwać, że wszyscy wejdą na ten sam poziom 
kompetencji. Dlatego model edukacji powinien uwzględniać 
fakt, że mamy uczniów „lepszych” i „gorszych” 

Warunkiem sine qua non 
jest zapewnienie wysokiej 
jakości dostepu do 
Internetu w szkołach 

W polskich uczelniach 
wyższych brak studiów 
1 i 2 stopnia z zakresu 
nowych technologii 

Brak systemowego 
rozwiązania w skali kraju

Postulat laptopa dla 
każdego nauczyciela

Utrwalanie 
inwestowania w sprzęt 
bez wprowadzania 
równoległych zmian 
w dydaktyce i szkoleń dla 
nauczycieli

zmiana przeprowadzana 
bez wcześniejszego 
zapewnienia pomocy 
dydaktycznych, metod 
nauczania oraz szkoleń dla 
nauczycieli

Nauka programowania 
ma duże znaczenie 
dla kształtowania 
kompetencji w zakresie 
przedsiębiorczości, 
innowacyjności, 
zaradności, współpracy

Jak uczyć programowania: 
Programowanie 
komputerowe w edukacji 
wczesnoszkolnej – jak 
poradzić sobie z brakiem 
przygotowania szkoły 
i nauczycieli?

Kojarzone na ogół 
ze szkodliwością dla 
młodzieży – mają 
ogromny potencjał 
edukacyjny

Szkolnictwo w Polsce tkwi 
w erze kredy i tablicy. 
Prezentacja PowerPoint 
to wg wielu nauczycieli 
super nowa technologia. 
Tymczasem uczeń żyje 
w cyfrowym świecie, 
przez pryzmat którego 
szkołę traktuje jako 
obiekt muzealny. Nie jest 
w związku z tym w stanie 
poczuć szkoły jako 
elementu swojego świata 
– odrzuca ją.

Nowa kultura edukacji 
w środowisku cyfrowym

Brak koncepcji rozwoju 
e-podręczników

mała świadomość 
nauczycieli ich istnienia, 
niewielu nauczycieli się 
nimi współdzieli

Najważniejszym 
elementem edukacji 
cyfrowej jest wychowanie 
– zmiana postawy wobec 
świata cyfrowego. Ona 
jest skutecznego procesu 
edukacji 

Szkoły powinny 
powszechnie korzystać 
z rozwiązań chmurowych, 
chcąc przygotować 
uczniów do przyszłości 

Stworzenie jednej 
platformy dla wszystkich 
nauczycieli, zapewniającej 
dostęp do interaktywnych 
materiałów edukacyjnych 
z różnych przedmiotów, 
a także jeden dziennik 
(różne dzienniki są 
problemem dla nauczycieli 
pracujących w kilku 
szkołach), informacje 
oświatowe, informacje 
o wolnych miejscach pracy 
w kraju, etc.

kompetencje 
 ✹ kompetencje cyfrowe 

 ✸ rodziców 

 ✸ uczniów

 ✶ największy deficyt kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa 
w obszarze prawa autorskiego oraz fake news

 ✶ rozwijanie w szkołach m.in. takich umiejętności uczniów 
jak: weryfikacja wiarygodności znalezionych w Internecie 
informacji, rozpoznawanie komunikatów perswazyjnych, 
tworzenie bezpiecznych haseł, dbanie o własny wizerunek, 
przestrzeganie praw autorskich

 ✶ uczenie uczniów tworzenia własnych materiałów 
edukacyjnych lub przydatnych w pracy

 ✶ wyzwania kształcenia na odległość w kontekście kompetencji 
cyfrowych dzieci i rodziców 

 ✶ korelacja kompetencji ucznia na danym poziomie 
edukacyjnym, sprawdzalność kompetencji – certyfikacja 
ucznia, kompetencje i umiejętności niezbędne do kontynuacji 
edukacji, umiejętności niezbędne do poruszania się 
w cyfrowym świecie

 ✶ postulat: informatyka jako jeden z przedmiotów do wyboru 
na egzaminie ósmoklasisty

 ✸ przedszkolaków 

 ✶ opracowanie i upowszechnienie nowych metod i programów 
wprowadzania dzieci w cyfrowy świat 

 ✸ nauczycieli 

 ✶ poziom kompetencji cyfrowych nauczycieli nieadekwatny do 
wyzwań dydaktycznych i wychowawczych XXI wieku 

 ✶ postulat stworzenia systemu kształcenia w zakresie 
kompetencji cyfrowych nauczycieli – obecny stan oceniany 
jako działania przypadkowe zarówno merytorycznie 
(brak certyfikacji, niski poziom i jakość szkoleń), jak 
i organizacyjnie (duża podaż niezweryfikowanych 
merytorycznie kursów za unijne pieniądze, wielość działań 
bez możliwosci porównania efektów szkoleń) 

 ✶ narzędzia cyfrowe jako medium budowania relacji między 
nauczycielami a uczniami 

 ✶ narzędzia cyfrowe jako medium kształtowania kompetencji 
społecznych uczniów – praca w grupie

 ✶ konieczna zmiana postaw nauczycieli z obserwacyjnych 
na aktywną samoedukację oraz z korzystania z TIK 
w sposób „tradycyjny”, transmisyjny – podający w sposób 
interaktywny

 ✶ edukacja powinna dotyczyć nauczycieli wszystkich 
przedmiotów – także humanistycznych

 ✶ nowa kultura edukacji/uczenia się 

 ✳ przejście nauczycieli od kultury nauczania w stronę 
kultury uczenia się, budowanie przyjaznych środowisk 
dydaktycznych sprzyjających uczeniu się wykorzystując 
potencjał dydaktyki cyfrowej

 ✶ dylemat: nauczyciel, trener, edukator: jego kompetencje 
cyfrowe – „światły dyletant” (omnibus), czy też specjalista 
w wybranej wybranym/ych obszarze/ach

 ✶ dlaczego nauczyciele nie „łapią” TIK – może uczymy ich 
zupełnie niepotrzebnych umiejętności i dajemy niepotrzebne 
narzędzia?

 ✶ korelacja kompetencji i umiejętności cyfrowych nauczycieli 
i warunków ich wykorzystania w szkole. System rozwoju 
kompetencji – nadążanie za światem cyfrowym za drzwiami 
szkoły

 ✹ certyfikacja kompetencji 
 ✸ stworzenie systemu certyfikacji kompetencji cyfrowych 

nauczycieli powiązanego z procesem awansu zawodowego 

 ✶ certyfikat winien obowiązywać przez 3-5 lat, 
w trakcie których każdy nauczyciel winien wziąć udział 
w 2 obowiazkowych szkoleniach w ciągu roku szkolnego, 
w tym jednego wyjazdowego (wzorem certyfikatu dla 
przewodników turystycznych)

 ✶ zdefiniowanie poszczególnych poziomów kompetencji 
cyfrowych poprzez określenie: pakietu kompetencji 
cyfrowych i innych oraz sposobu ich pomiaru (ewaluacji), 
a także curriculum (programu szkoleń) wraz z warunkami 
technicznymi szkolenia:

 ✳ opracowanie kanonu podstawowych kompetencji 
cyberdydaktycznych – propozycja prof. Barbary Kędzierskiej 
i prof. Doroty Mozyrskiej

 ✳ próba stworzenia katalogu podstawowych 
(obowiązkowych) umiejętności posługiwania się TIK 
w codziennym życiu, spełnianiu powinności obywatelskich 
oraz samodzielnym uczeniu się

 ✸ stworzenie systemu certyfikacji kompetencji cyfrowych 
pracowników samorządowych powiązanego ze ścieżką awansu 
zawodowego 

 ✸ zapewnienie warunków merytoryczno-prawnych do uznawania 
kompetencji zdobytych w ramach szkoień i studiów w modelu MOOC 

 ✹ kompetencje zarządzania transformacją cyfrową 
 ✸ dyrektorów szkół

 ✶ postawy dyrektorów wobec świata cyfrowego oraz ich decyzje 
w wysokim stopniu warunkują postęp transformacji cyfrowej 
w szkole – postawy obojętności lub „świadomego wykluczenia” 
w tych grupach wpływu stanowią jeden z najpoważniejszych 
hamulców w cyfrowej modernizacji edukacji 

 ✳ dyrektorzy winni przeciwdziałać zachowawczym postawom 
nauczycieli, wprowadzaniu zakazów korzystania z urządzeń 
cyfrowych w szkole, a także postawie unikania przez szkoły 
odpowiedzialności za kształtowanie właściwych nawyków 
aktywności w świecie Internetu („amobilne szkoły”)

 ✳ dyrektorzy powinni przeciwstawiać się akcjom zastraszania 
rzekomymi zagrożeniami w świecie cyfrowym typu 
„Niebieski wieloryb”. Brak wiedzy i nawyku weryfikacji 
informacji, spowodował, że wielu dyrektorów nie 
rozpoznało, że ta informacja to fake news.

 ✶ deficyt osób z wysokimi kompetencjami cyfrowymi 
w szkołach

 ✸ decydentów 

 ✸ zarządzanie projektami

Są kluczem do 
innowacyjności, 
konkurencyjności 
i nowoczesnej gopodarki

Szkoła powinna prowadzić 
działania uświadamiające 
i edukacyjne dla rodziców

Szkoła nie przygotowuje 
do bezpiecznego 
i świadomego życia 
w świecie cyfrowym

Brak kompetencji 
nauczycieli do wdrażania 
kompetencji cyfrowych 
– brak kadry do nauki. 
Do edukacji cyfrowej 
(informatyka, zajęcia 
komputerowe) delegowani 
są nauczyciele, którym 
brakuje godzin (muszą 
się dokształcić: kursy, 
szkolenia). Niejednokrotnie 
mniej wiedzą od uczniów. 
Często uczniowie mogliby 
uczyć nauczycieli. Dzieje 
się tak zarówno w dużych 
miastach, jak i w wiejskich 
szkołach.

To się samo z siebie 
nie stanie. Potrzeba 
nowoczesnnego programu 
odziaływania na 
nauczycieli, łaczącego 
motywowanie ze 
szkoleniami i poprawą 
warunków pracy 
w środowisku cyfrowym

znaczenie digital 
parenting

Stworzenie podstaw/listy 
kompetencji/minimum 
programowych na każdy 
poziom wraz z przepisem 
na ich późniejszą 
weryfikację 

Transformacja cyfrowa 
szkoły jako element 
szerszej zmiany 
jakościowej w szkole – 
odejście od szkoły epoki 
przemysłowej

Samodoskonalenie 
dyrektorów – wolny 
i odpowiedzialny 
dyrektor! Działaj później, 
przepraszaj. Uwalniaj 
potencjał i zmieniaj. masz 
moc! Jeśli nie ty, to kto?

Najlepszych 
profesjonalistów ściąga 
zawsze albo Idea, albo 
pieniądze. W oświacie 
wydaje się, że brakuje 
każdej z tych rzeczy. 
A bez profesjonalistów nie 
zrobimy nic efektywnego 
w krótkim czasie. Czyli 
brak wykwalifikowanych 
ludzi działających na polu 
edukacji

Samorządy progresywne 
– szukanie modelu 
wspierającego rozwój 
szkół (w tym pomysł na 
technologię w szkołach)

Szkoła nie nadąża 
za zmianami 
technologicznymi. 
Dzieci zainteresowane 
nowymi technologiami 
większą wiedzę czerpią 
z Internetu niż od swoich 
nauczycieli. To powoduje 
brak szacunku do 
nauczyciela.

Brak wystarczających 
kompetencji nauczycieli 
do rozwijania kompetencji 
cyfrowych u swych 
podopiecznych. 

Brak elementarnej wiedzy 
dotyczącej obecności 
człowieka w świecie 
cyfrowym, znajomości 
zasad, jakie powinny 
towarzyszyć człowiekowi 
korzystającemu z tych 
technologii (począwszy 
od tak trywialnej 
sprawy, jak odpowiedni 
adres mailowy, przez 
umiejętność korzystania 
z zakupów internetowych, 
po obsługi platform 
oferujących usługi 
cyfrowe, np. korzystanie 
z instytucji Państwa, 
które się „scyfryzowały”, 
bankowości internetowej, 
kontaktu z opieką 
zdrowotną etc.


