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Nie wyrzucajmy pieniędzy na tanie urządzenia, które nie sprawdzą się w szkole – radzi 

Dariusz Stachecki.

Technologie z głową  
i bez rewolucji

Rozmowa EFUN

Jak Pana zdaniem program rządowy Cyfrowa Szkoła 

wpłynie na polską szkołę?

Pilotaż pokazał, że  szkoły, które przystą-

piły do programu z  jakąś wizją odniosły suk-

ces. Trochę nie podobał mi się model zakupu 

sprzętu, nie wszyscy wiedzieli co chcą kupić, 

nie wszystkie zakupy były przemyślane. Często 

postawiono na  przestarzałe technologie, nie 

dostrzegając potencjału tkwiącego w mobilno-

ści. Niestety widok laptopów porozstawianych 

na ławkach w otulinie z kabli był zbyt częsty.

Ale były też wzorcowe przykłady komplek-

sowego wyposażenia, w tym znakomicie przy-

gotowanejsieci. Dzięki temu możliwa będzie 

integracja nowego i już użytkowanego sprzętu.

Interesująco prezentuje się też drugi kom-

ponent projektu, czyli Epodręczniki do kształ-

cenia ogólnego. Pojawiła się wreszcie nowa 

koncepcja cyfro-

wych zasobów edu-

kacyjnych. Twórcy 

zabiegają również, 

aby epodręcznik był 

dostępny dla każ-

dego, również dla 

uczniów niepełno-

sprawnych. Zgod-

ność z  WCAG 2.0, 

ale i prace nad moż-

liwością wydruko-

wania podręcznika w  języku Brajla zasługują 

na  uwagę. Epodręczniki, to  jedyny tego typu 

i na taką skalę projekt w Europie, który w do-

datku sprowokował wydawców do poważniej-

szego potraktowania elektronicznego spo-

sobu przekazywania treści. To  dobrze wróży 

uczniom i nauczycielom, bo jużniczym grzyby 

po deszczu pojawiają się nowe projekty nawią-

zujące do treści elektronicznych.

Pozostając przy temacie Cyfrowej Szkoły. Czego szkoły 

potrzebują najbardziej? Rozmawia Pan z kolegami-dyrek-

torami. Jak oni oceniają przymiarki do programu?

Po pierwsze, do dobrej jakości symetrycznego, 

optycznego internetu, który umożliwi efektyw-

ne korzystanie z  rozmaitych usług edukacyjnych 

– wideokonferencji, wirtualnych muzeów, biblio-

tek cyfrowych, eksperymentów online, platform 

edukacyjnych, czy choćby wspomnianych epo-

dręczników. Przepustowość takiej sieci powinna 

być na poziomie 100 Mb/s, a w perspektywie roku 

2020 sięgać 1 Gb/s.

Priorytetem powinna też być budowa wydajnej 

sieci szkolnej. Już dziś w wielu szkołach pracuje kil-

kaset urządzeń, co sprawia, że oczekiwania wzglę-

dem sieci rosną i rosnąć będą.

Z tym wszystkim wiąże się też administrowa-

nie i zarządzanie szkolną infrastrukturą informa-

tyczną. Nie może się 

tym zajmować na-

uczyciel informaty-

ki, gdyż on ma uczyć, 

a nie administrować. 

Potrzebna jest pro-

fesjonalna opieka, 

nawet zdalna, jeśli-

mamy szczęście pra-

cować na wydajnych 

łączach interneto-

wych. Trzeba jednak 

pamiętać, że administratorem nie może być osoba 

przypadkowa. Obok wiedzy z zakresu sieci teleko-

munikacyjnych, potrzebne jest również bogate do-

świadczenie edukacyjne.Szkolna sieć powinna być 

także bezpieczna, a więc chroniona nie tylko przed 

atakami z zewnątrz, ale także z wewnątrz. Powinna 

gwarantować uczniom prywatność, ale nie anoni-

mowość. Dobrą praktyką jest zatem zbudowanie 

systemu autoryzacji, który pozwoli na indywidual-

Rozmawiał:

Maciej Kułak
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Technologia w  szkole zmienia oblicze szkoły, 

znacznie ułatwia pracę. A  co najważniejsze 

pozwala zmienić pracę szkoły za pomocą nowych 

metod nauczania. Metody podające zostają efek-

tywnie zastąpione tymi, które angażują ucznia, 

stymulują jego kreatywność i twórczość
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ny dostęp do sieci i przechowywaniedowodów ak-

tywności ucznia w sieci. W ten sposób można każ-

demu zapewnić dostęp do takich usług, jakie są dla ą

niego przeznaczone. Bardzo ważna jest też kwestia ż

zabezpieczenia przed cyberprzemocą.

Dopiero po budowie odpowiedniej sieci powin-

niśmy myśleć o urządzeniach końcowych – takich 

jak tablety, laptopy.

Doradza Pan ministerstwu w tej sprawie. Czy Pana 

zdaniem resort dostrzega najbardziej palące potrzeby?

Wydaje mi się, że dostrzega, choć nie wszystko 

zależy od MEN.Sam uczestniczżż ę w różnych spotka-

niach między resortowych lobbując na rzecz włą-

czenia edukacji do programów infrastrukturalnych 

m.in. do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 

To szansa, by uporać się z problemem łącz interne-

towych w naszych szkołach.Trochę niepokoi mnie 

zaś przekazanie środków %nansowych do regio-

nów. Urzędy marszałkowskie nie zawsze dobrze 

de%niują potrzeby szkóą ł. I trochę boję się, że środki 

te skierowane zostaną przede wszystkim do są %nan-

sowania tzw. projektów miękkich lub zakup urzą-

dzeń końcowych. A te po trzech latach i tak będą

już do wymiany.ż

Czy te obawy podziela też resort edukacji?

MEN przygotowało specjalne rekomendacje 

dla regionów, w których opisano jak optymalnie 

zagospodarować środki %nansowe. Oczywiście 

to nie wystarczy, potrzebny jest stałymonitoring łł

i wsparcie. Podobnie jest z projektem epodręczni-

ki. Nie wolno dopuścić do tego, aby projekt zakoń-

czyłczyczy  sił ę po zbudowaniu platformy i umieszczeniu 

na niej wszystkich podręczników do wszystkich 

przedmiotów ogólnokształcących. Niezbędne jest 

utrzymanie tych zasobów, ich aktualizacja i obsłu-

ga. Umożliwienie personalizacji dostępu oraz moż-

liwość tworzenia własnego portfolio jest na wagę

złota. To jednak wymaga systematycznej obsługi.

Trzeba pamiętać, że epodręczniki będą miaą ły olłł -

brzymi zasięg. Szacuje się, że portal będzie obsłu-

giwał 2ł miliony użytkowników.żż

Placówka, której jest Pan wicedyrektorem, była wielokrot-

nie nagradzana. Ma w swym portfolio m.in. tytuł

Innowacyjnej szkoły. Od czego zacząć wyposaąć żanie szkoły, 

by nie zmarnować pienić ędzy?

Od opracowania planu rozwoju szkoły, włł któ-

rym technologie informacyjno-komunikacyjne bę-

dą miaą ły istotne miejsce. Czas realizacji powinien łł

byćbyby  dostosowany do szkolnych możliwości. Trzeba 

pamiętać, że edukacja nie lubi rewolucji, dlatego 

przed nią przestrzegam. Nowe technologie naleą ży żż

wdrażać krok po kroku, nie zapominając o zmia-

nach mentalnych w kadrze nauczycielskiej. Trzeba 

na nie mieć pomysł ił przekonać do niego grono 

pedagogiczne, bez wsparcia którego tak naprawdę

wiele się zrobić nie da.Równolegle trzeba budo-

wać infrastrukturę, o której wspominałem wcze-

śniej. Ta powinna byćniej. Ta powinna byniej. Ta powinna by  w pełni profesjonalna. Nie 

wyrzucajmy pieniędzy na tanie urządzenia, które 
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nie sprawdzą się w szkole. Wiem to z doświad-

czenia, bo od prawie czterech lat nasi uczniowie 

i nauczyciele korzystająz iPadów. Są one tak sa-

mo sprawne jak w momencie zakupu. Żartujemy 

często, że można by przetrzeć ściereczką ekran, 

postawić je na półkę i sprzedać jako nowe. Dla 

porównania – w tym samym czasie tra%ły do nas 

trzy inne tablety, w ramachinnego projektu, i już

dawno dokonały żywota. Mimo że były mniej 

używane. Przekonaliśmy się, że tanie nie znaczy 

dobre ani trwałe.

Podobnie jest z infrastrukturą. Na przykłprzykprzyk ad pro-

fesjonalny, wydajny router spisuje się lepiej niż 4 ż

tańsze typu SOHO.

Trzeba pamiętać, ze szkoła to bardzo trud-

ny, z informatycznego punktu widzenia, obszar. 

Na bardzo małej powierzchni, jaką jest sala szkol-

na pracować powinno 30-50 urządzeń, a za ścia-

ną obok drugie tyle. Często budynek szkoły jest 

zlokalizowany w takim miejscu, że nakładają się

na siebie inne sieci osiedlowe, prywatne, które 

mogą zakłócać pracę naszej. To wymaga systemo-

wego podejścia do problemu oraz profesjonalnych 

urządzeń. Sprzęt z hipermarketów zwyczajnie nie 

nadaje się do pracy w szkole. Proponowałbym za-

cząć od naniesienia na plany budynku urządzeń

dostępowych do sieci komputerowej i wykonanie 

odpowiedniej symulacji. Dobrze wykonane plany 

sieci mogą zaoszczędzić sporo pieniędzy i zbudo-

wać optymalną strukturę.

A kolejne kroki. U Pana w szkole każdy nauczyciel zamiast 

stosu papierów dźwiga laptop lub iPada. Podobnie 

uczniowie. Jak zmieniła się edukacja dzięki technologicz-

nym nowinkom?

W tej chwili już tylko iPada. Wż styczniu tego 

roku udało nam się zakończyćczyczy  proces wyposażania 

nauczycieli w iPady. Każdy nauczyciel ma zatem do 

swojej wyłąswojej wyswojej wy cznej dyspozycji iPada, dzięki któremu 

ma dostęp do dziennika lekcyjnego, poczty, kalen-

darzy, do wszystkich dokumentów szkolnych, do 

podręczników, lektur, muzyki, materiałów %lmo-

wych, zdjęć i wiele innych. W iPadzie dostępne są

również aplikacje czż ęsto wykorzystywane przez na-

uczycieli: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, pro-

gram do prezentacji, aplikacje umożliwiające mon-

tażu wideo, słowniki, czy gry edukacyjne. To byłbyby

także wybór nauczycieli, woleli iPdy niż laptopy, ż

gdyż tego typu urzż ądzenie zapewnia prawdziwą

mobilność, można go zabrać wszędzie, a długi czas 

pracy baterii to dodatkowy plus.

Technologia w szkole zmienia oblicze szkoły, łł

znacznie ułatwia pracę. A co najważniejsze pozwa-

la zmienić pracę szkoły za pomocłł ą nowych metod ą

nauczania. Metody podające zostają efektywnie zaą -

stąpione tymi, które angaąą żują ucznia, stymulują ą jeą -

go kreatywność i twórczość. To właśnie uczeń stoi 

w centrum, uczy się, a nie jest nauczany. Nauczyciel 

staje się trenerem, tutorem, przewodnikiem i nawi-

gatorem. Ważna jest wiedza ucznia ale także jego 

wytrwałość, samodzielność, wewnętrzna motywa-
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cja i kompetencje interpersonalne. Dzięki techno-

logii nauczanie i uczenie się może być procesem 

spersonalizowanym, może się odbywać w dowol-

nym czasie i przestrzeni. Takie metody jak metoda 

projektu, Web Quest, czy Challenge Based Lear-

ning już na dobre zadomowiły się w szkole.

Czy nauczycielom ciężko było przejść z trybu kredowo-

-długopisowego na klawiaturowo-dotykowy?

Myślę, że  nie. Przynajmniej w  naszej szkole. 

Po  pół roku funkcjonowania dziennika elektro-

nicznego zapytałem, czy ktoś chciałby wrócić do 

poprzedniego systemu? Zamiast odpowiedzi usły-

szałemśmiech. Wszyscy zgodnie przyznali, że nie 

ma już odwrotu, że to znacznie ułatwia codzienną 

pracę, pozwala wydajniej zarządzać czasem.

Podobnie jest z  wykorzystaniem technologii 

na  lekcjach. Najważniejsze było, aby nauczycie-

le mieli odpowiednie 

kompetencje, żeby po-

konali czasami nawet 

pewne obawy zwią-

zane z jej wykorzysta-

niem. Umiejętnie zor-

ganizowane szkolenia, 

zorientowane na rozwiązanie konkretnych proble-

mów szybko przełamały te opory. Ponadto bar-

dzo istotna jest współpraca pomiędzy nauczycie-

lami, wymiana doświadczeń, dzielenie się ze sobą 

własnymi pomysłami i odkryciami. Tak to działa 

u nas i jestem przekonany, że w każdej innej szko-

le może się stać podobnie. Nauczyciel musi przede 

wszystkim widzieć wymierną korzyść z wdraża-

nego rozwiązania. To wdrożenie musi być po coś, 

a nie samo w sobie. Jeśli tak będzie, to gwarantuję, 

że się uda.

Dyrektorzy narzekają na braki $nansowe. Bez pieniędzy 

trudno zbudować innowacyjną szkołę. Jak wam udało się 

zbudować innowacyjną placówkę?

Sam się dziwię jak… Pieniędzy budżeto-

wych jest zawsze za mało, nawet na elementar-

ne potrzeby. Nie mieszkamy w bogatej gminie, 

jesteśmy szkołą publiczną. Jednak szkolnictwo 

jest postrzegane przez nasze władze jako bar-

dzo ważny obszar. Sami też staramy się pozyski-

wać środki, gdzie tylko się da: wynajmujemy sa-

le, organizujemy szkolenia, konferencje, kursy. 

Zgłaszają się do nas podmioty komercyjne, bo 

wiedzą, że mogą liczyć na fachową kadrę i nowo-

czesny sprzęt, a my możemy wtedy przeznaczać 

środki na  zakup kolejnych urządzeń. Nie bez 

znaczenia jest też współpraca z rodzicami. Ci ak-

ceptują nasze pomysły,widzą efekt naszych sta-

rań. Przecież zawsze bene&cjentami wszystkich 

działań szkoły są ich 

dzieci. Pomaga nam 

Rada Rodziców, ale 

możemy także li-

czyć czasami na po-

moc tych rodziców, 

którzy prowadzą &r-

my i widząc nasze zaangażowanie chętnie wspie-

rają naszą szkołę.

Pieniędzy oczywiście nigdy nie jest dość, ale 

tak poskładany budżet zapewnia nam podsta-

wowy komfort. Będziemy też szukać rozma-

itych możliwości w projektach i liczymy, że mo-

że tym razem szczęście się do nas uśmiechnie 

i dzięki programowi Cyfrowa Szkoła uda nam 

się pozyskać środki. Dobrze wiemy jak je mą-

drze wydać.
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Dariusz Stachecki jest nauczycielem informatyki i  wicedyrektorem Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego 

w  Nowym Tomyślu, wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogiki i  Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, 
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w Nowym Tomyślu oraz publicystą magazynu EduFakty-Uczę Nowocześnie. Jest też egzaminatorem ECDL 

i ECDL Advanced, egzaminatorem OKE, instruktorem Akademii Informatycznej Cisco, trenerem Ogólnopolskiej 

Fundacji Edukacji Komputerowej, Apple DistinguishedEducator (ADE) oraz Apple Professional Development 

Trainer (APD), a także członkiem Zarządu Sekcji Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) ds. Edukacji 

Informatycznej oraz Rady ds. Informatyzacji Edukacji – organu pomocniczego MEN. Autor rozwiązań i kon-

cepcji, które przyniosły tytuł Pathfinder School (2010) oraz Mentor School (2011 i  2012) dla Gimnazjum 

w Nowym Tomyślu jako lidera edukacji informacyjnej w programie Partners in Learning (jedna z 30 najbar-

dziej innowacyjnych szkół na świecie). Tytuł: Przyjaciel ECDL w PTI.

Dzięki technologii nauczanie i uczenie się może być 

procesem spersonalizowanym, może się odbywać 

w dowolnym czasie i przestrzeni


