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szkoła to jednak nie samolot. szybki dostęp do 
rzetelnej informacji oraz umiejętne i mądre jej wyko-
rzystywanie powinno być dla niej priorytetem. jeśli 
szkoła chce być dla ucznia atrakcyjna, a przez to au-
tentyczna powinna wykorzystywać te same kanały 
komunikacyjne, powinna postawić na innowacyjność 
i kreatywność, a to oznacza zmiany.
czego nam brakuje?

niestety, często podstawowych rzeczy. aż dziw, że 
żaden z właściwych resortów do tej pory się jeszcze 
tym nie zajął. od lat mówi się o potrzebach dotyczą-
cych rozmaitych standardów. Mówi się i … nic. kilka 
przykładów dobrych praktyk to placówki, które same 
próbują takie standardy stworzyć, które o informaty-
zacji i wykorzystywaniu technologii w codziennej pra-
cy myślą w sposób systemowy i kompleksowy. 

niestety kolejne projekty, które mają pomóc 
szkołom istnieją tylko w mediach.wywołują dysku-
sje komu dać laptopa, a komu teblet?czy każdemu 
uczniowi, czy każdemu gimnazjaliście?a może każ-
demu pierwszakowi, a może nie każdemu, tylko nie-
którym? Póki co efektów brak. Projekt komputer dla 
ucznia zakończył się wydaniem 16 milionów złotych 
na szkolenia dla nauczycieli gimnazjów.Pokazano im 
jak mają pracować na sprzęcie, który w efekcie do 
szkół nie trafił!

osobliwy przykład nie wspierania szkół stanowi za-
łącznik do ustawy o podatku VaT, w którym mowa, że 
szkoły mogą kupować komputery stacjonarne z zero-
wą stawką. ale która szkoła dziś potrzebuje takich 
komputerów? w głowie każdego zdrowo myślącego 
nauczyciela i dyrektora rodzą się pytania. Dlaczego 
takiej stawki nie można zastosować do komputerów 

przenośnych? czy laptop, jeśli nie będzie przenoszo-
ny będzie stacjonarny? czy tablet jest komputerem? 
a co ze smartfonem? w taką interpretację z urzędami 
skarbowymi nie będzie się angażował żaden dyrektor 
szkoły. no, ale ktoś powinien… kto?

szkołom brakuje centralnie określonych standar-
dów opisujących infrastrukturę techniczną.Brakuje 
standardów dotyczących kompetencji nauczycieli 
w zakresie korzystania z technologii informacyjno – 
komunikacyjnych, brakuje systemowych uregulowań 
dotyczących podręczników elektronicznych.  szkoły, 
które próbują wdrożyć u siebie e-podręczniki napoty-
kają na twardy mur oporu ze strony wydawnictw. 

Brak też lub jest co najmniej niewystarczający cy-
frowy kontent edukacyjny, a nad centralnym portalem 
z zasobami edukacyjnymi czas z powagą pochylić 
czoło w żałobie…

wielu szkołom doskwiera również brak koncepcji 
związanych z zarządzaniem i administracją szkolną 
infrastrukturą informatyczną i dostępem do usług 
edukacyjnych.

nie ma też odgórnych standardów bezpieczeń-
stwa. 

Mam wrażenie, że resort edukacji w ogóle nie jest 
zainteresowany takimi koncepcjami. wraz z nową 
władzą budzą się znów nowe-stare nadzieje... Lecz 
póki co musimy sobie radzić sami. spróbujmy, bo 
warto.
co to znaczy innowacyjna szkoła?

czy innowacyjna oznacza inna za wszelką cenę? 
Podczas którejś konferencji padło zdanie, że inno-
wacyjna szkoła to taka, w której jest dużo kompute-
rów. To spore przekłamanie. nie wystarczy do szkoły 

Jak budować  
innowacyjną szkołę?
wiele szkół świadomie, lub nie używa dostępnego w wielu urządzeniach mobilnych tzw. 
„trybu samolotowego”. Polega on na tym, że podobnie jak na pokładzie samolotu, w szkole 
urządzenia elektroniczne muszą być wyłączone, a swobodny dostęp do informacji tak po-
wszechny poza jej murami, nagle przestaje istnieć.
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zakupić dużo nowoczesnego sprzętu, żeby stała się 
ona nagle innowacyjna.

o innowacyjnej szkole możemy mówić wtedy, gdy 
spełnia jednocześnie trzy kryteria:

- jest otwarta, 
- aktywna,
- wirtualna.
szkoła otwarta, to taka, która nie ucieka od nowych 

technologii, a otwiera się na nowe kanały komuni-
kacyjne, na środowisko lokalne i potrafi zaspokajać 
społeczne potrzeby. aktywna, to taka, która wspiera 
inicjatywy, stawia na twórczość i kreatywność, która 
przedkłada krytyczne myślenie nad bierne przyswaja-
nie wiedzy.uczy jej zdobywania, staje się przewodni-
kiem, nawigatorem a jednocześnie pozostaje też men-
torem dla uczniów. To ważne, bo szkoła musi mieć 
swój autorytet, a jeśli nadal, z żelazną konsekwencją, 
będzie stosowała te same metody i formy nauczania 
co 50 i 30 lat temu, to takich celów nie osiągnie! szko-
ła też powinna być wirtualna, to znaczy taka, która 
korzysta z internetu zarówno jako źródła wiedzy, jak 
i narzędzia do pracy z uczniem i zarządzania szkołą. 
wirtualna oznacza również to, że szkoła wykorzystu-
je mechanizmy wirtualnie połączonych społeczności 
edusystemu, korzysta z odmiejscowionych usług za-
pewniających komunikację, dostęp do zasobów edu-
kacyjnych, nauczania na odległość, dających możli-
wość współpracy w grupach.

szkoła innowacyjna, to także taka, która stwarza 
warunki do twórczych i kreatywnych postaw nauczy-
cieli i uczniów, która wspiera ich działania.

Taką szkołę nie tworzy się z dnia na dzień.To skom-
plikowany proces rozłożony w czasie. na początku 
musi być pomysł, a potem wsparcie kadry pedago-
gicznej, bo bez tego nie uda się zrealizować żadnych 

zmian. jednak takie wspar-
cie też trzeba sobie wypra-
cować. nauczyciele muszą 
czuć potrzebę innego podej-
ścia do nauczania, powinni 
być przekonani, że techno-
logia pomoże im w pracy, że 
ułatwi im życie, a nie skom-
plikuje. ostatnim elemen-
tem jest tu poszukiwanie 
i gromadzenie środków. Tych 
zawsze będzie zbyt mało, 
dlatego szczególnie ważne 
jest to, żebyśmy posiadane 
i pozyskane środki wydawali 
mądrze. o walorach eduka-
cyjnych sprzętu nie zawsze 
decyduje cena. To co najtań-
sze nie koniecznie musi być 
najlepsze. Bardzo spodobało 
mi się ostatnio zdanie wypo-
wiedziane przez jedną panią dyrektor: „wolę mieć za te 
same pieniądze w szkole, znakomity tablet niż byleja-
ki, niskobudżetowy laptop”. 
Nadeszła era mobilnych technologii.

Pracownie, w klasycznym wydaniu, jakie pamię-
tamy z lat dziewięćdziesiątych i początku XXi wieku 
powoli odchodzą w zapomnienie. skończyła się era  
„komputera z kratkami”.  co mam na myśli? zunifiko-
wane pracownie komputerowe, które zamykano przed 
nauczycielami i uczniami w pomieszczeniach z krata-
mi w drzwiach i często w oknach.Gdzie dostęp miał 
tylko szkolny informatyk i to on jednym ruchem rano 
przełączał główny włącznik i uruchamiał szkolną tech-
nologię, na koniec dnia (czytaj po skończeniu lekcji 

autor jest wicedyrek-
torem Gimnazjum im. Fe-
liksa szołdrskiego – wie-
lokrotnie nagradzanego 
i należącego do grona kil-
kudziesięciu najbardziej 
innowacyjnych szkół na 
świecie.

 To ważne, bo szkoła musi mieć swój autorytet, a jeśli 
nadal, z żelazną konsekwencją, będzie stosowała te same 

metody i formy nauczania co 50 i 30 lat temu, to takich 
celów nie osiągnie!
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informatyki) wyłącznik trafiał na swoją pierwotną po-
zycję, a komputery pozbawione zasilania mogły bez-
piecznie pójść spać.

na szczęście takie rozwiązania są już przeżytkiem. 
jeśli macie w szkole jeszcze podobne pracownie 
i myślicie nad wymianą sprzętu, nad ich moderniza-
cją, koniecznie weźcie pod uwagę, że nadeszła już 
era mobilnych technologii. Trafiły one już prawie do 
każdego. Mobilne technologie, to już nie tylko laptopy 
w różnych rozmiarach, to tablety i smartfony. obecnie 
już mało kto pamięta, że telefon komórkowy służy do 
wykonywania połączeń telefonicznych. Dziś przy za-
kupie urządzenia zwracamy uwagę na multimedia, na 
dostęp do internetu, na integrację z portalami wiedzy 
lub serwisami społecznościowymi. Takie urządzenie 
znajdują się w kieszeni wielu z nas – dlaczego tego 
nie wykorzystać?

nasza szkoła nie może być ślepa, nie może udawać, 
ze „cyfrowy styl życia” nie istnieje, pora uruchomić „cy-
frowy styl nauczania”.
Jak wdrażać technologię w szkole?

wdrażanie technologii w szkole nie polega tylko na 
zakupie sprzętu. Powinno przebiegać w sposób prze-
myślany, zaplanowany jako element długofalowego 
rozwoju szkoły. edukacja jest taką dziedziną, która 
nie lubi rewolucji, każda zmiana powinna mieć cha-
rakter ewolucyjny i mieć swoje przyczynowo – skut-
kowe uzasadnienie. nowoczesną szkołę, czy jak wolą 
niektórzy e-szkołę powinno budować się w oparciu 
o cztery główne filary: infrastrukturę, edukację, usługi 
i zarzadzanie. są to elementy bardzo spójne, nie da 
się zrealizować procesu zmiany szkoły z pominięciem 
któregoś z tych składników. wprowadzając technolo-
gie do szkoły powinno się wybrać te obszary, w któ-
rych jej zastosowanie osiągnie najlepsze efekty. 

Przenieśmy szkołę „w chmury”, bo nasza młodzież 
już tam jest, bo tam jest lepiej, wydajniej i taniej, 
a przede wszystkim skuteczniej.

Pomysł na informatyzację szkoły powinno się za-
cząć od tego, co się chce osiągnąć, jaki efekt jest po-
żądany. 

na przykład: chcemy zaktywizować młodzież, by 
chętniej sięgała po treści edukacyjne oferowane przez 
naszą szkołę i jednocześnie skuteczniej przyswajała 
wiedzę, kształciła określone umiejętności i kompeten-
cje? Możemy do tego celu wykorzystać internetową 
platformę edukacyjną. w związku z tym potrzebna jest 
nam odpowiednia usługa, szukamy dostawcy, lub wy-
korzystujemy i adoptujemy posiadane zasoby. 

następnie konieczne jest wdrożenie tych zasobów 
w codzienną pracę. koniecznością jest przygotowanie 
kadry pedagogicznej, której musimy pokazać walo-
ry takiego rozwiązania, wspólnie wypracować model 
jego funkcjonowania, ale także przeszkolić w zakresie 
przygotowania treści, zadań, ich oceny. na gruncie 
zarządzania powinniśmy przygotować mechanizmy 
umożliwiające dostęp do platformy uczniom i nauczy-
cielom, określić zasady dostępu, poziom uprawnień, 
dostosować system oceniania. Potrzebna jest też in-
frastruktura, czyli zapewnienie nauczycielom dostępu 
do urządzeń i narzędzi, za pomocą których będą pra-
cować z uczniami. Tu może być wiele aspektów do 
rozważenia: zakup lub modernizacja sprzętu, dostoso-
wanie do nowych wymagań sieci lokalnej, zapewnienie 
bezprzewodowegodostępu do sieci internet,  zapew-
nienie niezawodności. niezawodność usług edukacyj-
nych jest bardzo ważnym czynnikiem, niestety często 
nie docenianym. nie można jednak odnieść sukcesu, 
gdy nawet najlepiej przygotowana lekcja z prozaicz-
nych powodów jak uszkodzony kabel, brak połączenia 
internetowego czy rozładowana bateria w laptopie 
okazuje się wielką klapą.

Takich aspektów wdrażania technologii w pracę 
szkoły może być wiele. Dziś już technologia nie jest 
czynnikiem samym w sobie, jest codziennym narzę-
dziem efektywnej pracy nauczyciela, pedagoga, dy-

Przenieśmy szkołę „w chmury”, bo nasza młodzież już 
tam jest, bo tam jest lepiej, wydajniej i taniej, a przede 

wszystkim skuteczniej.

“

“
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rektora. Dziś korzystanie z technologii to nie przywilej, 
lecz obowiązek nauczyciela. jeśli nawet prywatnie nie 
jest entuzjastą technologii, to służbowo ma obowią-
zek się nią posługiwać. Tego wymaga się od nauczy-
ciela mianowanego, a dyplomowany prócz tego musi 
legitymować się faktycznym wykorzystaniem tych 
umiejętności w codziennej pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej. umiejętność posługiwania się technologią 
jest w świetle przyjętych w unii europejskiej zasad 
umiejętnością kluczową. nie ma od tego odwrotu, czy 
chcemy, czy nie.
cztery kroki do sukcesu, czyli jak skutecznie wdrażać 
technologie informacyjne i komunikacyjne w szkole

krok 1
Zastanawiamy się, w  jaki sposób nowe technologie 

mogą zmienić naszą szkołę na lepsze.

na pozór pytanie wydaje się nieuzasadnione – 
przecież wszyscy wiedzą, że technologia może nam 
pomóc… czy wszyscy? Myślę, że w każdej szkole 
nie brakuje „technologicznych” malkontentów, ludzi 
przyzwyczajonych do pewnego kanonu od lat spraw-
dzonych metod dydaktycznych oraz działań i ciężko 

będzie im się przestawić na nowoczesność. w wielu 
szkołach (kiedyś także w mojej) słyszałem opinie typu: 
Nie mam czasu bawić się z komputerami, projektorami na 
lekcji, muszę zrealizować program.  Rzecz paradoksal-
na, bo już dawno na świecie udowodniono, że dzięki 
zastosowaniu nowych technologii wzrasta aktyw-
ność uczniów, ich zainteresowanie, poziom percepcji, 
a przede wszystkim tempo przyswajania materiału 
oraz jego skuteczność i racjonalizacja, a więc dzięki 
nowym technologiom można zrealizować program 
szybciej i lepiej.

wszyscy już chyba zdajemy sobie sprawę, że cza-
sy się zmieniły, że dziś po prostu nie można uczyć 
tak samo jak 20 lat temu. są inne źródła wiedzy, inne 
kanały przyswajania informacji. Żyjemy w cyfrowym 
świecie i pora wreszcie uruchomić cyfrowy sposób 
nauczania. ważne jest jednak to, aby robić to mądrze 
i odpowiedzialnie. nic na siłę. nowe technologie mają 
dać nam nowe możliwości a nie tylko pozwalać ada-
ptować stare. już wielu nauczycieli wpadło w „techno-
logiczną pułapkę”, która polega na tym, że technologia 
tylko utrwaliła metody podające, a aktywność uczniów 
spadła do minimum. kilka lat temu, kiedy przeżywa-
liśmy prawdziwy bum związany z zastosowaniem na 
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lekcjach projektorów i prezentacji komputerowych, 
okazało się, że to one właśnie wypchnęły z powrotem 
nauczyciela pod tablicę, spadła aktywność uczniów, 
spadła też nauczyciela. Bo przecież przygotował pre-
zentację i slajd za slajdem wyświetlał kolejne strony 
tekstu. Dla „urozmaicenia” (bądź irytacji publiczności) 
czasami teksty spadały jak krople deszczu, czasem 
kręciły się w kółko, lub wykonywały wątpliwej jakości 

wygibasy. ot, multimedia… Tylko czy naprawdę chce-
my uczyć w  taki sposób?

spójrzmy jednak na problem szerzej, z punktu wi-
dzenia naszej szkoły. wspólnie z nauczycielami powin-
niśmy zastanowić się, w jaki sposób nowe technologie 
mogą nam pomóc w codziennej pracy. w jaki sposób 
wykorzystać je na lekcjach? Tak, aby technologia zna-
lazła swoje uzasadnienie dydaktyczne, żeby dzięki 

Dziś trudno jest wyobrazić sobie pracę bez sprawnie 
funkcjonującego systemu komputerowego sekretariatu 
szkoły, systemu obiegu dokumentów elektronicznych, 
serwisu internetowego czy poczty elektronicznej. Aby 

jednak ten system był skuteczny, nie może sprowadzać 
się tylko do komputera na biurku dyrektora.
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niej nasze lekcje były ciekawe, żeby prowokowały do 
aktywności i stymulowały kreatywność. sama tech-
nologia jest dla naszych uczniów atrakcyjna, podoba 
im się, lubią z niej korzystać i o tym doskonale wie-
my, więc zastanówmy się, w jaki sposób mądrze z niej 
skorzystać w procesie dydaktycznym. słowem klu-
czowym jest tu „mądrze”, gdyż jako nauczyciele mu-
simy dokładnie wiedzieć, jaki efekt chcemy osiągnąć 
stosując dany środek lub daną metodę. nie raz już 
się przecież zdarzało, że uczniowie potrafili przygoto-
wać na zadany przez nas temat prezentacje atrakcyj-
niejsze niż nasze. Tylko niestety często uczeń, mimo 
spędzenia czasu nad przygotowaniem zadania, prawie 
nie orientuje się,  czego to zadanie dotyczy.  wpisał 
hasło do wyszukiwarki, kliknął na pierwszy napotka-
ny link i metodą kopiuj-wklej przeniósł to, co znalazł 
do prezentacji. nawet tekstu nie przeczytał, bo po co? 
zadanie zrobione. no, może jeszcze tekst wypadałoby 
odrobinę sformatować… a przecież można byłoby wy-
korzystać choćby metodę webQuest.

Do tej dyskusji warto też zaangażować uczniów. 
Poznać ich oczekiwania, ich preferencje, porozmawiać 
na temat jak może wyglądać ciekawa lekcja z wyko-
rzystaniem technologii, jak powinien zaangażować się 
nauczyciel oraz czego oczekujemy od uczniów i jakie 
powinni wziąć na siebie obowiązki.

Drugi aspekt zastosowania technologii w szkole to 
zarządzanie. Prócz wspólnie omówionych z nauczy-
cielami obszarów dydaktycznych, powinniśmy sobie 
również odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób nowe 
technologie mogą pomóc nam w codziennej admini-
stracji szkołą, organizacji i zarządzaniu. Dziś trudno 
jest wyobrazić sobie pracę bez sprawnie funkcjonu-
jącego systemu komputerowego sekretariatu szkoły, 
systemu obiegu dokumentów elektronicznych, serwi-
su internetowego czy poczty elektronicznej. aby jed-
nak ten system był skuteczny, nie może sprowadzać 
się tylko do komputera na biurku dyrektora. Powinien 

objąć swym zasięgiem sekretariat, księgowość, kadry, 
komunikację, dokumentację dydaktyczno-wychowaw-
czą, powinien zagwarantować nauczycielom wygodny 
dostęp do szkolnych zasobów.

krok 2
Dokonujemy analizy zasobów

Dziś trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie szkoły 
bez dostępu do sieci internet. sprawdźmy, jakie mamy 
łącze. czy jest ono niezawodne? czy jego prędkość 
jest wystarczająca, aby móc efektywnie korzystać 
z zasobów sieci podczas lekcji? 

w każdej szkole znajduje się już jakiś sprzęt. 
w pierwszej kolejności powinniśmy go zinwentaryzo-
wać. jeżeli posiadamy sieć komputerową, zróbmy do-
kumentację. weźmy do ręki plany budynku i zaznacz-
my, w jakich pomieszczeniach znajdują się punkty 
sieci komputerowej, gdzie jest serwer, a gdzie punkty 
pośredniczące. Dzięki takiej analizie zyskamy wiedzę 
o tym, czym dysponujemy, w jaki sposób możemy 
optymalnie wykorzystać posiadane zasoby a także 
w jaki sposób możemy zmodyfikować istniejącą infra-
strukturę, aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby szkoły.

czy mamy sieć bezprzewodową? jeśli tak, to jak ona 
wygląda? ile jest punktów dostępu? czy zasięg sieci 
jest w całej szkole, czy tylko w sekretariacie, a może 
wokół biurka nauczyciela informatyki? czy jest to sieć, 
która pozwala na korzystanie z jej zasobów przez kilka-
naście lub kilkadziesiąt urządzeń jednocześnie, czy też 
może w niej pracować tylko kilka komputerów na raz?

Policzmy sprzęt, opiszmy go, sprawdźmy, jaką ma 
konfigurację, czy jest wystarczający do powierzonych 
mu zadań, czy może trzeba go przenieść do innego 
pomieszczenia, a może realizować za jego pomocą 
inne zadania? czasami po wstawieniu komputera do 
jakiegoś pomieszczenia okazuje się, że nikt z niego 
nie korzysta. Może jest za daleko, może sala jest zbyt 

Przykładowo: jeśli chcemy usprawnić administrację 
i zarządzanie szkołą, to znakomitym narzędziem do tego 

jest wdrożenie dziennika elektronicznego.

“

“



34 | eDuFakTy – uczĘ nowoczeŚnie  MaRzec/kwiecień 2015

PReLeGenci na łaMacH

zimna albo nieprzytulna? Może warto wtedy przenieść 
komputer tam, gdzie chętnie przebywają nauczyciele, 
którzy przy okazji mogliby skorzystać z niego do przy-
gotowania materiałów na lekcję? a może w tej sali nie 
ma drukarki i dlatego komputer jest rzadko używany? 
a może w szkole jest też drukarka, z której nikt nie ko-
rzysta?

a co z projektorami multimedialnymi? czy są opty-
malnie wykorzystane? Może projektor stoi tylko w pra-
cowni komputerowej i nikt, poza nauczycielem infor-
matyki, z niego nie korzysta? a może warto wyjąc 
z szafy laptopa, który trafił do naszej szkoły z pracow-
nią z dostaw Men i wraz z projektorem zrobić z niego 
mobilny zestaw i udostępnić go nauczycielom do pra-
cy na lekcjach? kto zajmie się udostępnianiem? w jaki 
sposób ewidencjonować udostępnianie technologii? 
czy w salach, w których chcemy korzystać z projek-
tora są ekrany? a może wystarczy, aby taki ekran za 
pomocą odpowiedniej farby namalować na ścianie?

często jest tak, że aby skorzystać na lekcji z kom-
putera nie trzeba zaraz mieć do dyspozycji całej pra-
cowni. wystarczy jeden komputer i projektor, czasem 
telewizor z dużym ekranem. a może skorzystamy ze 
swojego tableta? Może użyjemy smartfonów, które 
w kieszeni mają nasi uczniowie? a może nauczyciel 
uda się na wycieczkę z aparatami fotograficznymi, 
kamerami, telefonami, a potem wspólnie z uczniami 
w klasie przeanalizuje i opisze materiał, który zgroma-
dzili? wszystko zależy od pomysłu na lekcję, jaki bę-
dzie miał nauczyciel.

w efekcie analizy powinien powstać dokument, 
w którym będzie dokładnie zewidencjonowane wypo-
sażenie naszej szkoły. Rodzaj sprzętu, model, para-
metry, przeznaczenie, lokalizacja – to tylko niektóre 
z niezbędnych cech, jakie powinien ten opis zawierać. 
zastanówmy się, jakie jeszcze informacje o szkolnej 
infrastrukturze są nam potrzebne – wtedy z pewno-
ścią łatwiej będzie optymalnie wykorzystać to, co po-
siadamy, oraz określić, czego nam jeszcze brakuje.

krok 3
Określamy nasze potrzeby

jeśli wiemy, co chcemy w szkole zmienić, w jaki 
sposób zamierzamy korzystać z technologii, a także 
mamy znakomitą wiedzę na temat stanu posiadania, 
możemy przejść do określania czego nam potrzeba 
do realizacji zamierzonych celów. warto w tym mo-

mencie również skorzystać z koncepcji czterech fila-
rów. Powinniśmy te nasze potrzeby określić w oparciu 
o niezbędną infrastrukturę, usługi, problemy związane 
z wdrożeniem określonych rozwiązań, czyli szeroko ro-
zumianą edukację oraz administrację.

jaki sprzęt będzie w szkole potrzebny? co musimy 
kupić, a co zmodernizować? Przykładowo: jeśli chce-
my usprawnić administrację i zarządzanie szkołą, to 
znakomitym narzędziem do tego jest wdrożenie dzien-
nika elektronicznego. aby taki dziennik mógł w naszej 
szkole zaistnieć, musimy zapewnić odpowiednie wa-
runki, dzięki którym będzie mógł sprawnie funkcjono-
wać. zatem musimy dysponować odpowiednią liczbą 
urządzeń. najlepiej, aby był to komputer w każdej izbie 
lekcyjnej, w której prowadzone są zajęcia. Mogą to 
być również komputery przenośne, albo terminale czy 
nawet tablety – ważne, żeby z poziomu tego właśnie 
urządzenia była możliwa obsługa dziennika. w innym 
przypadku prowadzenie elektronicznego dziennika mija 
się z celem, gdyż prawdziwa siła tego narzędzia tkwi 
w tym, że prowadzony jest na bieżąco, czyli odzwiercie-
dla faktyczny stan tego, co dzieje się w szkole. każda 
lekcja powinna rozpoczynać się od wpisania tematu 
lekcji i sprawdzenia obecności, a wtedy po kilku minu-
tach od rozpoczęcia zajęć dyrektor będzie miał pełną in-
formację na przykład o frekwencji w szkole. większość 
dobrych dzienników jest dostępna w chmurze, a więc 
dostęp do nich uzyskujemy za pomocą sieci internet. 
a jeśli tak, to urządzenia, z których będziemy korzystać 
w salach lekcyjnych, muszą mieć połączenie z siecią. 

analiza potrzeb powinna dać nam również odpo-
wiedź na pytanie o czynnik ludzki, chyba najistotniejszy 
w tym procesie. czy wiemy, jak wykorzystać posiada-
ne zasoby? czy kadra pedagogiczna ma wystarczają-
ce kompetencje do szerokiego stosowania technologii 
w szkole? czy potrzeba nam szkoleń? a jeśli tak, to ja-
kiego typu? najlepsze są „skrojone na miarę”, czyli ide-
alnie dopasowane do naszych potrzeb. i właśnie dlate-
go musimy te potrzeby wyraźnie określić.

krok 4
Planujemy proces wdrażania TiK w naszej szkole

Po analizie potrzeb powinniśmy ustalić harmono-
gram wdrożeń, który wyznaczy kierunek działania 
w najbliższym czasie. Dla szkoły dobrym etapem reali-
zacyjnym jest rok szkolny, dlatego warto, aby poszcze-
gólne etapy realizacji planu uwzględnić właśnie w tym 
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okresie. Pamiętajmy jednak, że plan działań powinien 
mieć charakter długofalowy i być zintegrowany z pro-
gramem rozwoju szkoły.

schematyczny rysunek pokazuje przykładowy pro-
ces rozwoju technologii informacyjnych i komunika-
cyjnych w szkole w ciągu trzech lat. Proces naszego 
planowania powinien przewidywać pewne działania 
w poszczególnych dziedzinach. Tu po raz kolejny od-
wołujemy się do koncepcji czterech filarów. określamy 
pewne zadania – kamienie milowe – które będą etapa-
mi realizacji naszych założeń w każdym z tych filarów.

oczywiście musimy pamiętać, że podział ten ma 
za zadanie usystematyzować nasze działania. zada-
nia, które będziemy realizować na poszczególnych 
etapach, wzajemnie się przenikają. Realizacja tego 
procesu jest również uzależniona od czynników ze-
wnętrznych. niektóre etapy osiągniemy szybciej, inne 
później. ważne jest, aby nasze działania miały spójny 
charakter, żeby razem z tzw. środkami twardymi szły 
w parze środki miękkie: żeby sprzęt, który jest nam po-
trzebny trafił w ręce ludzi, którzy potrafią go obsłużyć, 
wiedzą jak efektywnie z niego korzystać, jakich usług 
do tego potrzebują i żeby były to usługi, które pozwolą 
odnieść sukces.

wróćmy do przykładu z dziennikiem elektronicz-
nym. Te wszystkie warunki, które sobie sprecyzowa-
liśmy na etapie analizy potrzeb, wyznaczają kierunek 

naszych działań. jeśli nie jesteśmy w stanie zapewnić 
wszystkich na raz, spróbujmy najpierw pilotażu. Może 
najpierw w kilku klasach lub w jednym roczniku? Po-
zwoli to też na „zadomowienie się” nowego narzędzia 
w szkole, na rozpoznanie trudności, które mogą się po-
jawić i opracowanie sposobów ich pokonania.

na etapie planowania musimy wziąć również pod 
uwagę aspekt finansowy. Środków w polskiej szkole 
jest za mało i pewnie zawsze ich będzie brakowało, 
dlatego niezwykle ważne jest, aby te, którymi dyspo-
nujemy przeznaczyć na zakup urządzeń i usług za-
pewniających nam realizację celów i osiągnięcie wy-
sokich standardów.

Jak optymalnie zorganizować  
szkolną infrastrukturę informatyczną

Po pierwsze: internet
warunkiem sine qua non wykorzystania techno-

logii w szkole jest dostęp do sieci internet. Bez tego 
możemy sobie tylko opowiadać o usługach w chmu-
rze, o platformach edukacyjnych, o zasobach eduka-
cyjnych i o wykorzystaniu internetu do gromadzenia, 
selekcjonowania i przetwarzania informacji. Bez in-
ternetu dziś się zwyczajnie nie da pracować. czasy, 
kiedy potrzebny był on tylko do sporadycznego od-
bierania poczty elektronicznej czy odwiedzenia stro-
ny internetowej resortu edukacji już dawno minęły. 

Warunkiem sine qua non wykorzystania technologii 
w szkole jest dostęp do sieci Internet. Bez tego 

możemy sobie tylko opowiadać o usługach w chmurze, 
o platformach edukacyjnych, o zasobach edukacyjnych 

i o wykorzystaniu Internetu do gromadzenia, 
selekcjonowania i przetwarzania informacji. Bez Internetu 

dziś się zwyczajnie nie da pracować. Czasy, kiedy 
potrzebny był on tylko do sporadycznego odbierania 

poczty elektronicznej czy odwiedzenia strony internetowej 
resortu edukacji już dawno minęły. 

“

“
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internet możebyć i jest nie tylko wydajnym mechani-
zmem komunikacji, ale też źródłem wiedzy, dostępu 
do treści edukacyjnych a także administracji szkołą. 
Tutaj pierwsze pytanie – jaki powinienbyć dostęp 
do internetu. odpowiedź jest jedna – możliwie naj-
szybszy i szerokopasmowy, czyli zapewniającydużą 
przepływność. niestety, są jeszcze takie miejsca na 
mapie naszego kraju, gdzie połączenie z siecią reali-
zowane jest za pomocą dodzwanialnego modemu lub 
łącza telefonii komórkowej. Taka jakość połączeń na 
pewno nie wystarczy, aby efektywnie używać interne-
tu w szkole. Powinniśmy zatem sprawdzić u lokalnych 
operatorów, jakie są w tym zakresie możliwości i jaką 
prędkość łączamożemyuzyskać. jedną z popularnych 
usług jest DsL i aDsL. opisywana jest ona najczęściej 
ze względu na prędkość pobierania (ang. downlo-
ad). wartości wyrażone są w mb/s (megabitach na 
sekundę). 

Dla kilkunastu komputerów, na przykład w pracowni 
komputerowej, wystarczy łącze 4 mb/s. jeżelimyślimy, 
aby na tym samym łączu działały jeszcze kompu-
tery w sekretariacie, bibliotece czy pokoju nauczy-
cielskim, to niezbędnym minimum możeokazać się 
8 mb/s. obecnie operatorzy oferują też 16 mb/s lub 
więcej, wszystko zależy od możliwości technicznych 
linii telefonicznych, na których ta usługa pracuje 
oraz od odległości od centrali. zamawiającusługę 
powinniśmyokreślić możliwienajwyższy parametr, 
wywiad techniczny określi wtedy, czy jej dostarczenie 
jest możliwe. jeśli nie wskaże optymalną prędkość, 
przy której uzyskamy dobrą jakość połączeń. 

jeżeli w naszej szkole z internetu ma korzystać 
około 100 urządzeń, wtedy po- winniśmyzapewnić 
łącze o prędkości 25 mb/s lub więcej. Tu zasada jest 
jedna: prędkości nigdy za wiele. jeżeli na naszym te-

renie możliwości techniczne umożliwiają dostarczenie 
szybkiego internetu, to powinniśmyzdecydować się na 
możliwie najszybszy, zwłaszcza że cena, szczególnie 
w dużych miastach, nie jest zbyt wysoka. Dziś na ryn-
ku jest wielu operatorów, jeżeli nie satysfakcjonuje nas 
oferta dostawcyusług telekomunikacyjnych, to warto 
przejrzeć oferty innych operatorów, na przykład spół-
dzielni mieszkaniowych, operatorów telewizji kablowej, 
satelitarnej czy nawet dostawcy internetu radiowego. 

Drugim parametrem usługi dostępu do interne-
tu jest prędkość wysyłania (ang. upload), który ma 
istotne znaczenie, jeśli ruch z naszej sieci w kierun-
ku internetu jest duży. Ma to miejsce wtedy, gdy na 
przykład w szkole będzie znajdował się serwer inter-
netowy lub serwer z zasobami edukacyjnymi, z któ-
rego będą korzystać nasi uczniowie w domu. łącze 
o wysokiej prędkości wysyłania będzie też potrzebne, 
gdy nasze służy do połączenia z innym, zdalnym od-
działem lub gdy organ prowadzący wykorzystuje sieć 
internet do szybkich połączeń z podległymi mu pla-
cówkami. standardowa wartość parametru upload to 
0,5 mb/s, jego zwiększenie to często wydatek kilkuset 
złotych miesięcznie, więc warto się zastanowić, czy 
rzeczywiście jest nam to niezbędne. czasami umiesz-
czenie swoich zasobów internetowych na serwerze 
operatora (tzw. hosting) jest dużotańszeniż utrzy-
mywanie serwera w szkole i opłata za odpowiedniej 
jakościłącze. 

najwyższą jakość połączeń zapewnia nam łącze 
symetryczne, czyli takie, w któ- rym oba parametry 
są jednakowe i na stosunkowo wysokim poziomie – 
na przykład 20 mb/s i więcej. najlepiej jest również, 
gdy usługa dostarczana jest światłowodem. niestety, 
szkół, do których doprowadzony jest światłowódwciąż 
jest jeszcze mało. wszyscy, którzy realizowali różnego 

Większość niedrogich urządzeń dostępowych sieci 
bezprzewodowych, które możnakupić w sklepach 

komputerowych, przeznaczone są na rynek domowy 
i zupełnie nie nadają się do pracy w bardzo specyficznych 

warunkach szkolnych

“

“
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typu programy opierającesię o usługi internetowe 
wiedzą, że najistotniejszy jest problem tak zwanej 
ostatniej mili, czyli łącza do abonenta końcowego. 
wydaje mi się, żewłaśnie w zakresie infrastruktury in-
ternetowej naszego kraju mamy jeszcze mnóstwo do 
zrobienia, a szkoła nie będzie cyfrowa bez wysokiej 
jakościpołączeń internetowych. 

Dobrą praktyką jest posiadanie dwóch łącz, najle-
piej od niezależnych operatorów. nie tylko spowoduje 
to zwiększeniewydajności naszych połączeń inter-
netowych, ale zapewni stosunkowo wysoki poziom 
niezawodności. na przykład w przypadku awarii jed-
nego łącza zawsze można newralgiczne punkty szko-
ły (np. dostęp do dziennika, przelewy internetowe) 
podpiąć do tego, które działa nie powodującżadnych 
przestojów. 

Po drugie: dobra sieć 
jeśli mamy już dobrej jakościpołączenie z siecią 

internet, pora na dobrą sieć lokalną. jest to jeden 
z ważniejszych elementów szkolnej infrastruktury. 
od właściwie zaprojektowanej sieci zależy bowiem 
bardzo wiele. To dzięki niej dostępnebędą poszcze-
gólne usługi, to dzięki niej użytkownicybędą mieli 
dostęp do swoich zasobów. To właśniewewnętrzna 
sieć umożliwipołączenie z internetem, prowadzenie 
dziennika elektronicznego, będzierównież określała 

zasady bezpieczeństwa. w momencie projektowania 
sieci pojawiają się dylematy: jaką sieć wybrać? czy 
skorzystać z rozwiązań przewodowych, czy też sygnał 
sieciowy rozprowadzić bezprzewodowo? standardo-
we instalacje pracowni komputerowej polegają na roz-
prowadzeniu sygnału sieciowego za pomocą przewo-
dów – tzw. skrętki, zainstalowaniu systemu gniazdek 
i podłączeniu komputerów za pomocą specjalnych 
kabli. Dzięki takiemu rozwiązaniumożemyuzyskać 
stosunkowo wysokie prędkości komunikacji urządzeń 
w sieci, ponieważ większość z nich potrafi przekazywać 
informacje z prędkością 100 mb/s, a większość no-
wych urządzeń oparta jest o rozwiązania typu gi-
gabitethernet, które są wielokrotnie szybsze. Takie 
rozwiązaniasprawdzają się doskonale, jeśli mamy do 
czynienia z pracowniami złożonymi z komputerów sta-
cjonarnych. warto też zdecydować się na położenie 
kabli w szkole, gdy chcemy korzystać z komputera 
w każdej izbie lekcyjnej i zainstalować tam komputer 
lub terminal. jednak nie zawsze jest to możliwe. archi-
tektura takiej sieci dopuszcza maksymalnie 100-me-
trowe odcinki przewodów pomiędzy komputerami a u
rządzeniamisterującymisiecią. nie zawsze doprowa-
dzenie kabla jest też możliwe, gdyż możemy po dro-
dze napotkać różne przeszkody – na przykład grube 
lub zabytkowe mury. Ponadto instalacja kablowa jest 

Warto również wziąć pod uwagę, że aby skutecznie 
dotrzeć z technologią do ucznia, wykorzystywać ją 

mądrze na lekcjach, w projektach edukacyjnych, trzeba 
najpierw dotrzeć z nią do nauczyciela, bo to on właśnie jest 
organizatorem procesu edukacyjnego w klasie, na swojej 
lekcji. Dlatego bardzo dobrą praktyką jest organizowanie 

tak zwanych miejsc pracy własnej nauczyciela, 
instalowanie komputerów lub terminali w salach 

lekcyjnych, wypożyczanie nauczycielom mobilnego sprzętu 
w postaci laptopów, netbooków lub tabletów. 

“

“
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stosunkowo droga, nie realizuje również postulatu 
mobilności. warto zatem pomyśleć o sieci bezprze-
wodowej. w wielu poradnikach możemyprzeczytać, że 
instalacja sieci bezprzewodowej w szkole to bardzo 
łatwa i tania operacja. nie dajmy się jednak złapać 
w pułapkę. sieć bezprzewodowa w szkole nie oznacza, 
że w sekretariacie zamontujemy niedrogi router lub 
punkt dostępowy, aby dyrektor mógł korzystać z lapto-
pa. widziałem też szkoły, które deklarowały posiadanie 
sieci wi-Fi a w praktyce oznaczało to, że w pracowni 
komputerowej na serwerze postawiono mały router 
z antenką i zasięg był na biurku nauczyciela, a po dru-
giej stronie sali już nie. 

większość niedrogich urządzeń dostępowych sie-
ci bezprzewodowych, które możnakupić w sklepach 
komputerowych, przeznaczone są na rynek domowy 
i zupełnie nie nadają się do pracy w bardzo specyficz-
nych warunkach szkolnych.Realizując postulaty cyfro-
wej szkoły, stosując mobilne urządzenia (laptopy, net-
booki, tablety) powinniśmymieć możliwość dostępu do 
sieci nie tylko w jednej sali, ale w całej szkole. Ponad-
to, jeżeli pracujemy z uczniami w systemie 1:1 (jeden 
uczeń na jeden komputer), wówczas musimy zdawać 
sobie sprawę, że na bardzo małej powierzchni, np. 
50 mkw., pracować będzie ponad 30 urządzeń, a jeśli 
w klasie obok mają się odbywać podobne zajęcia, to ta 
liczba się podwaja. większość prostych urządzeń so-
bie z tym nie poradzi. Problemem będzierównież liczba 
punktów dostępowych i ich niewielki zasięg. Ponadto 
urządzenia te pracują na pewnych kanałach komuni-
kacyjnych, które czasami się wzajemnie zakłócają. 
często też w okolicy szkół, na przykład na osiedlach, 
emitowane są inne sygnały różnych sieci, które mogą 
mieć istotny wpływ na jakość pracy sieci szkolnej. 
z technicznego punktu widzenia skonfigurowanie 
dużej sieci opartej o popularne domowo-biurowe 
urządzenia jest zwyczajnie niemożliwe. Potrzebujemy 
zatem dobrej, profesjonalnej sieci. 

Dobra sieć w szkole to kombinacja rozwiązań 
przewodowych i bezprzewodowych. Do punktów 
dostępowychrównież powinny być dociągnięte prze-
wody. Powinniśmyrównież wybrać taki sprzęt, który 
umożliwi zasilanie bezpośrednio z przełączników, 
wtedy nie ma potrzeby instalowania dodatkowych za-
silaczy lub doprowadzania prądu w trudno dostępne 
miejsca. z punktu widzenia szkoły najlepszym 
rozwiązaniem jest system sieci bezprzewodowej 
składającysię z kontrolera wlan i współpracujących 

z nim punktów dostępowych (ang. access point). 
urządzenia te potrzebują tylko jednego adresu iP, 
wszystkie pracują na jednym kanale radiowym, są 
odporne na zakłócenia, mają bardzo dobry zasięg. 
użytkownik po prostu widzi sieć i nie musi się martwić, 
do jakiego urządzeniasię loguje, gdzie będzie miał lep-
szy, a gdzie gorszy sygnał. system sam zadba o to, 
żebypołączenie było stabilne i skuteczne. 

najczęściej jest tak, że za profesjonalne rozwiązania 
wcale nie musimy płacić dużowięcejniż za prowizo-
rycznie budowaną sieć w oparciu o urządzenia klasy 
soHo (small office Home office), gdyż liczba punktów 
dostępowychmożebyć mniejsza, a ich jakość jest znacz-
nie wyższa. wyższa jest również wydajność całej sieci. 
Raz dobrze skonfigurowana działa niezawodnie i stabilnie. 

Budowę sieci koniecznie powinniśmyzacząć od pro-
jektu. najlepiej zwrócić się o pomoc do fachowców, 
którzy dokonają pomiarów, rozmieszczą optymalnie 
punkty dostępowe i inne urządzeniapośredniczące, 
określą ich liczbę i zasięg, następnienaniosą wszystko 
na plany budynku. otrzymamy wtedy dobrze zaprojek-
towany system z wyraźnie zaznaczonym zasięgiem 
i siłą sygnału naszej sieci. Posiadając taką sieć 
będziemy gotowi do realizacji postulatów cyfrowej 
szkoły, będziemy gotowi na mobilność i zapewnimy 
sobie wysoki komfort pracy. 

Po trzecie: dla kogo i jaki sprzęt
organizując szkolną infrastrukturę techniczną 

warto się zastanowić, kogo tak naprawdę 
będziemywyposażali w sprzęt i do jakich celów ten 
sprzęt ma służyć. Musimy pamiętać, że ok. 98 proc. 
gospodarstw domowych, w których są dzieci w wie-
ku szkolnym, ma dostęp do komputera, więc nie za-
wsze problem leży w niedostępności technologii dla 
uczniów. jeśli pragniemy dać im możliwość korzysta-
nia z komputera i internetu, to może warto przygotować 
specjalne miejsce w szkole zamiast dawać komputery 
do domu? w roli takiego miejsca świetniesprawdzają 
się szkolne biblioteki, które przecież przez ostatnie 
lata zmieniły swoje oblicze i stały się multimedialnymi 
centrami informacji. Prócz sprzętu i rozmaitych zaso-
bów zapewniają także fachowe wsparcie nauczyciela. 
Dla wielu uczniów nie mających na co dzień do czynie-
nia z technologią jest to olbrzymi walor. 

warto również wziąć pod uwagę, że aby skutecz-
nie dotrzeć z technologią do ucznia, wykorzystywać ją 
mądrze na lekcjach, w projektach edukacyjnych, trzeba 
najpierw dotrzeć z nią do nauczyciela, bo to on właśnie 
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jest organizatorem procesu edukacyjnego w klasie, na 
swojej lekcji. Dlatego bardzo dobrą praktyką jest orga-
nizowanie tak zwanych miejsc pracy własnej nauczy-
ciela, instalowanie komputerów lub terminali w salach 
lekcyjnych, wypożyczanie nauczycielom mobilnego 
sprzętu w postaci laptopów, netbooków lub tabletów. 
niezwykle istotne jest też zapewnienie odpowiedniego 
systemu szkoleń i wsparcia dla nich. w każdej szkole 
powinien być lider, koordynator, który będzie animato-
rem wdrażania Tik, będziesłużył radą i pomocą mniej 
doświadczonym kolegom. 

sprzęt, który chcemy wykorzystywać w szko-
le, powinien odpowiadać postulatom zgłaszanym 
przez zasadę 3xi – czyli interaktywność, intuicyjność 
i innowacyjność. nowoczesne urządzenia technicz-
ne to przede wszystkim urządzenia mobilne, dzięki 
którym możemymieć dostęp do wiedzy z każdego 
miejsca, a więc w szkole, ale i w autobusie, w me-
trze, na spacerze i w domu. ich podstawowa cecha to 
intuicyjność obsługi. widać to bardzo wyraźnie, gdy 
dziecko bierze do ręki tablet. Po kilku minutach potrafi 
znakomicie go obsłużyć, wykonującwiększość operacji 
bez zastanowienia. sprzęt powinien też za- pewniać 
interaktywność. Mim, że w naszej szkole od kilku lat 
używamy tablic interak- tywnych, to zainteresowanie 
nimi nie ma- leje. uczniowie bardzo chętniepodchodzą 
do tablicy, wykonują interaktywne ćwiczenia. statyczny 
odbiór treści jest nieciekawy i szybko się nudzi. Gdy jest 
dynamizm, gdy jest miejsce na innowacje, wtedy wzra-
sta zaangażowanie i aktywność. 

Podczas zakupów powinniśmy też zwracać uwagę 

na jednorodność sprzętu, na przykład na wyposażanie 
kolejnych izb lekcyjnych w ten sam typ tablic, z tym sa-
mym oprogramowaniem, które nauczyciel dobrze zna, 
dzięki któremu możewykorzystać przygotowane mate-
riały niezależnieod tego, w jakiej sali się znajdzie, z któ-
rej tablicy skorzysta. 

Po czwarte: zasilanie 
organizując szkolną infrastrukturę powinniśmy 

wiele uwagi poświęcić zasilaniu. newralgiczne 
punkty (serwery, kontrolery wi-fi, routery) najlepiej 
wyposażyć w systemy awaryjnego podtrzymywania 
zasilania. spowoduje to z jednej strony niezawodność 
połączeń, a z drugiej – uczyni nasz system mniej 
podatnym na awarie. większość takich systemów 
wyposażonych jest w ochronę antyprzepięciową 
oraz potrafi bezpieczniewyłączyć urządzenie bez in-
gerencji człowieka. natomiast nagła utrata zasila-
nia możedoprowadzić do poważnego uszkodzenia 
urządzenia lub utraty danych. 

z punktu widzenia całego budynku szkolnego 
warto wziąć pod uwagę, żejeśli nagle w naszej szko-
le zaczyna pracować kilkadziesiąt komputerów, to 
znacznie wzrasta zapotrzebowanie na energię. wiele 
szkolnych instalacji elektrycznych nie jest przy- sto-
sowanych do tego, aby zasilać taką liczbę kompu-
terów lub ładować baterie dziesiątkom laptopów. 
Powinniśmywięcdokonać przeglądu i tam, gdzie to 
konieczne dokonać odpowiednich modernizacji. war-
to będzie też zajrzeć do umowy, jaką mamy z naszym 
dostawcą energii. często korzystnie jest podnieść 
swój plan taryfowy. 
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