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Jak budować nowoczesną (cyfrową) szkołę? 



  

 
 

Nie ma powodu, dla  

którego ktokolwiek  

chciałby mieć  

komputer osobisty  
w swoim domu (...) 

1977, Kenneth Olsen,  założyciel Digital Equipment 
Corporation 



Jak? 



Dlaczego? 



  

 
 

Po co technologia w szkole? 
„… Zanim nauczyłam się pisać i czytać, umiałam 

obsługiwać komputer. Później nauczyłam dziadka 

korzystać z Internetu. 

Idąc do szkoły słucham mojego iPoda. Mam na nim 

najnowsze przeboje i lekcje języka angielskiego. Uczę się 

słówek i wymowy.  

W sieci mam swoje grono znajomych. Moja koleżanka 

Nicole mieszka we Francji. Lubimy się razem 

wygłupiać, ale też pracujemy nad projektami, które 

mamy zadane w szkole. Pomagamy sobie.  (…) 

Swoje prace wrzucamy na platformę. Chętnie odrabiam 

zadania domowe na SPE, dzięki nim polubiłam matmę. 

(…) 

Internet, komputer, komórka - to jest mój świat, ja 

właśnie tak chcę się uczyć, tak lubię i tak rozumiem” 

Agata 2a 



  

 
 

Cyfrowa dorosłość  

• wolność 

• współpraca 

• kastomizacja 

• baczna obserwacja  

• wiarygodność 

• rozrywka  

• szybkość  

• innowacyjność 

cechy pokolenia zdefiniowanego przez Dona Tapscotta 
 

światowy autorytet w zakresie wpływu nowych 
technologii informacyjnych na innowacyjność 



  

 
 

12 lat 



  

 
 

Co to znaczy Cyfrowa Szkoła ? 

Cyfrowa szkoła, to taka, która przede 
wszystkim zapewnia dostęp do treści i usług 

edukacyjnych, do multimediów i platform 
dostępnych w chmurze. Dla każdego, z 

każdego miejsca i o każdej porze. Urządzenie 
jest tylko swoistym interfejsem 

umożliwiającym skorzystanie z tych zasobów, 
niezależnym od architektury sprzętowej czy 

zainstalowanego oprogramowania. 



środowisko 
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Technologia w szkole – jak? 

• Powszechnie dostępne zasoby społecznościowe 
nie zawsze nadają się do zaimplementowania w 
pracę szkoły 

• Rozwiązania systemowe zawsze bezpieczniejsze 

• Szkoła powinna dać nauczycielom i uczniom 
profesjonalne narzędzia do pracy 

• Szkolny system informatyczny „skrojony na 
miarę” 

• Wykorzystanie technologii w pracy szkoły 
powinno być spójne i skorelowane 



  



  

 
 

intuicyjność 

interaktywność 

innowacyjność 

indywidualizacja 
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Jak budować cyfrową szkołę? 

• Jak skutecznie wdrażać technologię w 
proces dydaktyczny, opiekuńczo-
wychowawczy oraz wykorzystywać ją w 
zarządzaniu szkołą? 

• Jak sprawić, by zastosowanie technologii w 
szkole było mądre, celowe?  

• Jakie są obszary, w których bezpieczeństwo 
ma kluczowe znaczenie? 



  

 
 

pomysł kadra środki sukces 



  

 
 

Krok 1.  Zastanawiamy się się w jaki sposób nowe 
technologie mogą zmienić naszą szkołę na lepsze? 

Krok 2.  Dokonujemy analizy posiadanych zasobów. 

Krok 3.  Określamy nasze potrzeby. 

Krok 4.  Planujemy proces wdrażania TIK w naszej 
szkole. 



  

 
 

Rozwój ICT elementem długofalowego 

programu rozwoju szkoły 

eSzkoła 

Infrastruktura 

Usługi Edukacja 

Zarządzanie 



Infrastruktura 

2008 
budowa GPD, 

pracownie komp., 
GCI komputery 
dla nauczycieli 

2009 
Technologie 

mobilne, 
udostępnianie 

technologii 

2010 
Nowoczesne 

gabinety 
przedmiotowe, 

profesjonalna sieć 
WiFi 

Usługi 

2008 
serwis www, portal 

edukacyjny, 
powszechny 

dostęp do poczty 
 

2009 
monitoring, 
dostęp do 
kontentu 

edukacyjnego 

2010 
platforma 

edukacyjna SPE 
odmiejscowienie 

usług 

Edukacja 

2008 
kompetencje 

kadry 
nauczycielskiej w 

zakresie ICT 

2009 
metoda projektu, 
twórczy uczeń, 

twórczy 
nauczyciel 

2010 
wdrażanie SPE, 

lekcje na tablicach 
interaktywnych, 

eKlasa 

Zarządzanie 
2008 

księgowość, kadry 
sekretariat, pilotaż 

e-dziennika 

2009 
elektron. obieg 
dokumentów, 
świadectwa, 

pilotaż e-dziennika 

2010 
dziennik 

elektroniczny – 
powszechny  

i jedyny 

Jak budujemy „Cyfrową Szkołę? 



Infrastruktura 
2011 

rozbudowa monitoringu, 
sprzęt dla e-klasy,  

e klasa-2 

2012 
tablety dla nauczycieli 
oraz na przedmiotach 

mat-fiz-przyr. 
 

2013 
tablice interaktywne w 

każdej Sali, technologie 
mobilne dla ucznia 

Usługi 
2011 

odmiejscowienie 
kontentu edukacyjnego 

2012 
nauczanie indywidualne 

wspomagane 
technologią 

2013 
dostęp rodziców do 

szkolnych usług 
edukacyjnych 

Edukacja 

2011 

Specjalne potrzeby 
edukacyjne, 

przygotowanie własnych 
lekcji na smartboard 

2012 
wykorzystanie tabletów 
w pracy dydaktycznej; 

wykorzystanie 
technologii w nauczaniu 

indywidualnym 

2013 
mobilne technologie w 
nauczaniu, uczeniu i 

ocenie postępów 

Zarządzanie 
2011 

integracja dziennika, 
platformy, sekretariatu i 
świadectw – dostępność 

w chmurze 

2012 
nauczanie indywidualne 
i zajęcia pozalekcyjne 

zintegrowane z 
dziennikiem i platformą, 
intranet dla pracowników 

 

2013 
elektroniczny obieg 

dokumentów w intanecie 
 

Następne kroki 



Obszary wykorzystania technologii w szkole 

dydaktyka zarządzanie 

praca 
opiekuńczo - 

wychowawcza 

projekty 
edukacyjne 



  

 
 

Umiejętności w zakresie TIK są tak samo ważne jak  
umiejętność czytania i pisania. 

Współczesny nauczyciel, jeśli nawet prywatnie nie jest 
zwolennikiem technologii, to w życiu zawodowym  

ma obowiązek posługiwania się nią. 



  

 
 

Cyfrowy EduSystem 





  

 
 

Łącze internetowe 



  

 
 

Profesjonalna sieć bezprzewodowa 



  



  



  

 
 

Główny Punkt 
Dystrybucyjny 



  



  

 
 

Dzięki takim ćwiczeniom nikt nie 
pomyli nerki z wątrobą ! 



  

 
 

„To co się dzieje teraz na lekcjach biologii 
to po prostu "baja"”. Na interaktywnej 
tablicy "żywa komórka" wielkości słonia! 
Wreszcie jestem pewien na 100%, że to co 
widzę, jest tym, co nauczyciel chciał nam 
pokazać.” /Jakub – III a/ 



  



  

Czas na mobilne technologie 



  



21 nauczycieli 

2011/2012 

30 nauczycieli 

2012/2013 



50 uczniów  
dwie klasy: pierwsza i druga  

2011/2012 

75 uczniów  
Trzy klasy: pierwsza, druga i trzecia 

2012/2013 



Szkolenia dla nauczycieli 



ipady w rękach uczniów 
uczniowie z dużym zaangażowaniem wykorzystują nowe urządzenia 



Gimnazjaliści I profesorowie UAM w jednej ławce 
Umiemy uczyć się od siebie nawzajem 



  







  

 
 



  

 
 

ePodręczniki 

http://youtu.be/RQmO1j5AwTk 
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Dziękuję za uwagę 

 

W dużym skrócie to już wszystko… 

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu 

 

Dariusz Stachecki 

 

d.stachecki@gim-nt.pl 


