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CEL: SZKOŁA DOBRA, NIE CYFROWA
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Odpowiedzi trzeba szukać w 
zmianie postaw nauczycieli     

i twórczej, aktywizującej dydaktyce 

DLACZEGO POLSKA SZKOŁA WCIĄŻ
MAŁO SKUTECZNIE KORZYSTA Z TIK?  

Rzeszów, 25 października 2016r.. 

85%
lekcji 

to 
wykład 
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KLUCZOWA OKAZAŁA SIĘ DIAGNOZA 
- PROJEKT LDC (2013-2015)

∆ niski poziom interaktywności nauczania i aktywizacji 
uczniów podczas lekcji małe zapotrzebowanie na 
TIK

∆ zachowawcze postawy nauczycieli  nowe gadżety, 
stare metody; cyfrowość z funkcjami analogu; 
niekorzystanie z zasobów edukacyjnych online 

∆ gotowe scenariusze demobilizują nauczycieli 
należy poniechać ich tworzenia i szkolić nauczycieli z 
ich samodzielnego tworzenia z uwzględnieniem 
różnych metod dydaktycznych 

∆ szkoły nie są przygotowane systemowo do 
wykorzystywania TIK w nauczaniu – casus pracowni 
komputerowych 

Rzeszów, 25 października 2016r.. 



DIAGNOZA: KLUCZOWE ZNACZENIE MAJĄ POSTAWY 
WOBEC INTERNETU A NIE KOMPETENCJE 
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∆ nauczyciele posiadają osobiste umiejętności 
cyfrowe, poświadczone formalnie w związku z 
awansem zawodowym, ale słabo radzą sobie           
z dydaktyką wspomaganą TIK  

∆ uczniowie żyją w Sieci, ale nie traktują jej jako 
środowiska uczenia się  trzeba ich nauczyć 
korzystania  z zasobów edukacyjnych Internetu

∆ traktowanie TIK jako zagrożenia dla systemu 
wartości szkoły  w istocie zmienia on relacje, 
skraca dystans, daje więcej samodzielności 
uczniom

∆ projekty - w tym rządowy Cyfrowa Szkoła -
zmieniają (bywa) nauczycieli,   nie zmieniają 
szkół

Rzeszów, 25 października 2016r.. 



DIAGNOZA: W POLSCE DOKONUJE SIĘ 
CYFRYZACJA SZKOŁY - NIE UCZENIA (SIĘ) 
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∆ duże zróżnicowanie w dostępie do sprzętu - brak standardów (minimów) 
regionalnych  [30% - bardzo niski poziom]

∆ nie ma bezpośredniego związku między poziomem wyposażenia szkół w 
sprzęt a korzystaniem z niego dla celów dydaktycznych

∆ sprzęt to na ogół gadżet w pracy nauczyciela [np. e-dziennik], uczniowie  
∆ w małym  stopniu mogą korzystać  z narzędzi cyfrowych i Internetu [zakaz 

BYOD]

∆ brak strategii transformacji szkoły w 
kierunku ,cyfrowej szkoły’ - decyzje pod 
wpływem zewnętrznym, brak dyskusji 
wewnętrznej w szkole

∆ niedocenienie (niezrozumienie?) 
fundamentalnej  roli wysokiej jakości 
dostępu do Internetu



JEDNOSTKĄ/PODMIOTEM  ZMIANY WINNA BYĆ 
SZKOŁA, A NIE NAUCZYCIEL

∆ w szkołach budujemy wyspy kompetencji 
cyfrowych na oceanach cyfrosceptyków

∆ awans zawodowy nie premiuje rzeczywistych 
kompetencji cyfrowo-dydaktycznych 

∆ stosowanie  metod aktywizujących nie wpływa 
na wynik oceny nauczyciela oraz wyniki 
nauczania ucznia mierzone testami 

∆ szkoły nie są przygotowane organizacyjnie 
(systemowo) do korzystania z TIK przez 
nauczycieli i uczniów 
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W polskich szkołach nie nastąpi istotne 
upowszechnienie TIK w nauczaniu 

do czasu zmiany w metodach oceny pracy nauczyciela 



KLUCZEM DO SKUTECZNEJ SZKOŁY 
SĄ METODY AKTYWIZUJĄCE 
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∆ kwestią fundamentalną jest szerokie
upowszechnienie i zakorzenienie w bieżącej
praktyce nauczycieli różnorodnych,
adekwatnych do tematyki nauczania,
aktywizujących uczniów oraz
indywidualizujących nauczanie metod
dydaktycznych wspieranych przez TIK, np. 7
metod:
 nauczania podającego
 kształcenia wyprzedzającego (odwrócona

klasa)
 kształcenia hybrydowego
 nauczania problemowego
 metody projektowej
 web quest
 gamifikacji
 innych



INICJATYWY PROJEKTÓW ‚CYFROWEJ SZKOŁY’ -
ZADANIE SAMORZĄDÓW
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∆ najważniejsze są działania podejmowane 
przez samą szkołę i samorządy  lokalne -
zmiana wewnętrzna, oddolna, całościowa 

∆ na lata 2015-2020 nie zaplanowano 
systemowych rozwiązań o skali 
ogólnopolskiej - konkursy na projekty 
‚cyfrowej szkoły’ są wdrażane przez Urzędy 
Marszałkowskie

∆ Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” 
aktywnie wspomaga władze gmin i 
powiatów w przygotowaniu projektów i 
przeprowadzaniu systemowej zmiany w 
szkole/gminie 



SMWI POWOŁAŁO DO ŻYCIA OŚRODEK FABRYKA 
PRZYSZŁOŚCI – EKSPERYMENTY, BADANIA, 
SZKOLENIA 

Kontakt:

KRZYSZTOF GŁOMB,

k.glomb@mwi.pl,

+48 605 290 500
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