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Moduł 7 - Infrastruktura 

Rozwój cyfryzacji ma fundamentalne znaczenie dla każdego aspektu 
współczesnego życia i prawdopodobnie będzie również kluczowym składnikiem  
w budowaniu lepszej przyszłości po pandemii Covid-19. W tym module 
pokażemy, jak cyfryzacja może przyczynid się do rozwoju edukacji. Konkretnie, 
zaprezentujemy narzędzia, przykłady i użyteczne rozwiązania, które pomogą 
podnieśd jakośd edukacji w ośrodkach kształcenia zawodowego, ukierunkowad je 
na rozwiązania cyfrowe i wykorzystanie nowoczesnych technologii. 

Opis 



Moduł 7 - Infrastruktura 

 

Wiedza (on/ ona zna i rozumie): 
• Znaczenie edukacji cyfrowej, 
• Możliwości zastosowania nowych technologii w nauczaniu/ 

uczeniu się, 
• Metody aktualizacji programów nauczania. 
 
Umiejętności (on/ ona potrafi): 
• Monitorowad i doskonalid jakośd szkoleo, 
• Dopasowad się do możliwości i oczekiwao uczniów oraz 

wspierad ich poprzez udostępnianie nauczania online/ 
zdalnego /mieszanego, 

• Oceniad własną gotowośd do edukacji cyfrowej i rozwijad 
swoje kompetencje kluczowe w tym zakresie, 

• Rozwijad i oceniad narzędzia cyfrowe. 

Postawa (on jest gotowy/ ona jest gotowa): 
• Dążyd do celu, którym jest  osiągnięcie kompetencji 

cyfrowych i świadczenie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych, 

• Wspierad rozwój zawodowy trenerów i nauczycieli 
szkolnictwa zawodowego, 

• Promowad technologię cyfrową. 

Efekty uczenia się 



Moduł 7 - Infrastruktura 

1. Wprowadzenie 
• 1.1 Historia 
• 1.2 Fizyczne i wirtualne przestrzenie do nauki 
• 1.3 Obecny stan cyfryzacji i przepaśd cyfrowa 

2. Ramy procesu uczenia się 
• 2.1 Fizyczne przestrzenie do nauki 
• 2.2 Wirtualne przestrzenie do nauki 
• 2.3 Infrastruktura cyfrowa 
• 2.3.1 Wymagania sprzętowe 
• 2.3.2 Sied i usługi ICT 
• 2.4 Zastosowanie technologii cyfrowej 
• 2.4.1 Wprowadzenie zasad użytkowania 
• 2.4.2 Stosowanie cyfrowych technologii i zasobów dydaktycznych 
• 2.4.3 Prywatnośd i poufnośd 
• 2.4.4 Bezpieczeostwo 

3.  Wnioski i porady praktyczne 

Treśd programu 



Wprowadzenie 

1 

IMAGE 

Źródło: Pexels 

https://www.pexels.com/photo/close-up-photo-of-intro-text-6980429/


1.1 Historia 

IMAGE 

Termin „przestrzeo do nauki”  
oznacza fizyczne miejsce,  

w którym odbywa się proces nauczania 
i/lub uczenia się 

 
Większośd z nas zwykle stosuje termin 

“klasa”, jednak przestrzeo do nauki 
może znajdowad się zarówno 

wewnątrz, jaki i na zewnątrz budynku, 
może to byd przestrzeo fizyczna  

lub wirtualna. 

Przestrzeo do nauki może byd w różny 
sposób wykorzystywana, pozwala na 

stosowanie różnych stylów i rodzajów 
uczenia się (np. aktywny, bierny, 
kinestetyczny, zawodowy itd.).  

Biblioteka wydziałowa lub biuro, 
również mogą służyd jako przestrzeo 

do nauki.  Źródło: Pexels 

https://www.pexels.com/photo/teacher-asking-a-question-to-the-class-5212345/


IMAGE 

Przestrzenie do nauki 
zmieniały się przez lata 

ze względu na różne 
metody nauczania. 

W tradycyjnych klasach, 
najczęściej stosuje się 

bezpośrednie nauczanie, 
czyli przekazywanie 
informacji osobom 

o mniejszym poziomie 
wiedzy. 

Metoda sokratyczna, 
opracowana 2000 lat 

temu w starożytnej Grecji, 
opiera się na dialogu 

argumentacyjnym  
i jest nadal stosowana  

w salach seminaryjnych  
i wykładowych.  

Uczenie się przez praktykę 
jest bardziej aktywnym 

rodzajem nauki, odbywa 
się przez doświadczenie, 

najczęściej  w 
laboratoriach, w 

ośrodkach kształcenia 
zawodowego itp. 

 

Źródło: Pexels 

https://www.pexels.com/photo/scientist-in-laboratory-3735709/


1.2 Physical and Virtual Learning Spaces 

1.2 Fizyczne i wirtualne przestrzenie do nauki 

 

Fizyczne przestrzenie do nauki 

Charakterystyka fizycznej przestrzeni do nauki zależy  
od różnych zmiennych, takich jak rozmiar, kształt, 

lokalizacja, cechy środowiskowe, cechy technologiczne 
i wiele innych. Cechy te mogą wpływad na proces 

uczenia się. 

Spójrzmy na przykład na lokalizację instytucji 
edukacyjnej, która ma wpływ na procedury 

funkcjonalne i operacyjne studentów i instruktorów 
lub wysokośd pomieszczenia, która może wpłynąd na 

to, czy uczący się będą w stanie widzied prezentację lub 
samego prezentera. 

Wirtualne przestrzenie do nauki 

 
Z drugiej strony, wirtualne przestrzenie edukacyjne 

rozwijały się wraz z rozwojem informatyki. Dzisiaj sied jest 
uważana za coś oczywistego, ponieważ dostęp do 

Internetu jest możliwy niemal wszędzie. 

Przestrzeo wirtualna to każde miejsce, w którym ludzie 
mogą się spotkad za pomocą urządzeo cyfrowych. 

Może to dotyczyd zarówno funkcji synchronicznych,  
jak i asynchronicznych. W efekcie wirtualna przestrzeo  

do nauki zwiększa mobilnośd, jest dostępna 24 h/7,  
sprzyja m.in. pracy zespołowej i wielozadaniowości. 



IMAGE 

1.3  Obecny stan cyfryzacji i przepaśd cyfrowa 

Źródło: pxhere 

Fizyczne  
i wirtualne 
przestrzenie  
do nauki 

• ogromny wpływ 
na proces uczenia 
się, a w 
konsekwencji na 
społeczeostwo.  

Winston 
Churchill 
powiedział: 

• “My 
kształtujemy 
nasze budynki, 
a następnie 
one kształtują 
nas.”  

Badania 
pokazują: 

●przestrzenie 
edukacyjne, 
które wspierają 
aktywne uczenie 
się, przyczyniają 
się do bardziej 
efektywnej 
nauki i zachęcają 
do różnych 
rodzajów 
nauczania. 

https://pxhere.com/en/photo/1097243


1.3 Obecny stan cyfryzacji i przepaśd cyfrowa 

IMAGE 

Pandemia Covid-19 

znaczny wzrost 
zastosowania 

technologii 
cyfrowych 

Źródło: pixabay 

• Cyfrowa dekada Europy to obszerny program polityczny zapoczątkowany przez 
Unię Europejską w 2021 roku. Przewiduje on realizację do roku 2030 wielu 
różnych celów związanych z cyfryzacją, w tym między innymi nabycie 
podstawowych umiejętności cyfrowych przez 80% społeczeostwa. 
 

• Wyniki DESI 2022 (Indeks Gospodarki Cyfrowej I Społeczeostwa Cyfrowego) 
pokazują, że tylko 54% Europejczyków w wieku 16-74 lat posiada przynajmniej 
podstawowe umiejętności cyfrowe.  
 W Polsce indeks ten wynosi jedynie 43%, co daje 24 miejsce na 27 krajów 
uczestniczących w badaniu DESI tego roku. 
 

• Paostwa członkowskie UE podjęły kroki w kierunku cyfryzacji, jednak prawdziwa 
transformacja cyfrowa wymaga posiadania przez ludzi niezbędnych umiejętności 
cyfrowych. 

https://pixabay.com/el/vectors/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%b7-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%af%ce%b1-eu-155207/


1.3 Obecny stan cyfryzacji i przepaśd cyfrowa 

Czołówka paostw UE z najwyższym 
wskaźnikiem cyfryzacji 

Polska, razem z Włochami i Grecją, 
które zaczęły od niższych wskaźników, 

podniosły swoje notowania w ciągu 
ostatnich pięciu lat, przyczyniając się  
w ten sposób do ogólnej pozytywnej 
tendencji ciągłej poprawy poziomu 

cyfryzacji UE. 
 

Dania Finlandia 

Holandia Szwecja 

Źródło: pixabay 

https://pixabay.com/


Ramy procesu 

uczenia się 

 

IMAGE 
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Źródło: pxhere 

https://pxhere.com/en/photo/766368


 

 

 

 

 

2.1 Fizyczne 

przestrzenie  

do nauki 

   Widoki 

• Kiedyś sądzono, że widoki z okien rozpraszają uwagę. Jednak ostatnie badania wykazały, że 
widoki na naturę, zwłaszcza odległe, mogą pomóc oczom wypocząd i przywrócid zdolnośd 
koncentracji po aktywności umysłowej. 

   Światło naturalne 

• Ma pozytywny wpływ na wyniki w nauce i zachowanie uczniów. padając z niewłaściwego 
kąta, może jednak powodowad dyskomfort, utrudniad czytanie, oglądanie prezentowanego 
materiału itp. 

   Oświetlenie 

• Sztuczne światło jest potrzebne w trakcie nauki, zwłaszcza gdy nie ma dostępu do światła 
naturalnego. Może ono wpływad na nastrój uczniów, ale także na treści edukacyjne.  
W laboratoriach może byd potrzebne specjalne oświetlenie. 

   Akustyka 

• Ciche przestrzenie do nauki, z ograniczonym lub bez hałasu w tle,  ułatwiają naukę.  



 

 

 

 

 

2.2 

Wirtualne 

przestrzenie  

do nauki 

  
Nauka w 

dowolnym miejscu 

• Technologia znacznie zmieniła sposób funkcjonowania przestrzeni edukacyjnych. Proces uczenia 
się, czyli współpraca, komunikacja, badania, prezentacje itd., jest obecnie dostępny z niemal 
każdego miejsca. Istnieją narzędzia i urządzenia, które wspierają wszystkie te działania, a 
jednocześnie angażują nauczycieli i uczniów w większym stopniu, ponieważ możliwośd 
personalizacji różnych elementów daje im poczucie własności i sprzyja kreatywności.  

  
Wiele możliwości 

dostępu 

• Wykorzystanie technologii, jeszcze do niedawna, było przywilejem jedynie nauczycieli. To oni 
mieli dostęp do komputera, Internetu czy projektora i wykorzystywali je do tworzenia 
prezentacji, dzielenia się informacjami czy filmami ze swoimi uczniami. Obecnie uczniowie mają 
coraz większy dostęp do technologii, takich jak: dostęp do Internetu, komputery (stacjonarne, 
laptopy, tablety), e-booki, tablice interaktywne, wideokonferencje itp.  

  
Nauka zdalna 

• Pandemia Covid-19 sprawiła, że wykorzystanie środków cyfrowych w edukacji stało się 
koniecznością. Fizyczna obecnośd w szkole była przez długi czas zabroniona, a w przypadkach, 
gdy zdalne nauczanie nie było możliwe, proces nauki został całkowicie zakłócony.  



•Key features 
•1. Internet Connection 
•2. Power Supply 
•3. Proper ergonomics 
•4. Quiet and comfortable surroundings 

…ale fizyczne 
środowisko jest 

również 
potrzebne 

Kluczowe 
cechy 

1. Dostęp do 
sieci Internet 

2. Zasilanie 
(elektryczność) 

3. Właściwa 
ergonomia 

4. Wyciszone 
komfortowe 
otoczenie 

Oczywiście, wirtualne przestrzenie do nauki  
istnieją w przestrzeni  cyfrowej… 

 



2.3 Infrastruktura cyfrowa  

IMAGE 

Źródło: pixabay 

Składa się  
z zasobów 
fizycznych, 

niezbędnych  
do korzystania z 

danych i urządzeo.  

“Infrastruktura cyfrowa 
skupia i łączy technologie 

fizyczne i wirtualne,  
takie jak komputery, 

pamięd masowa, sied, 
aplikacje, platformy IaaS, 
PaaS i SaaS, stanowiące 

fundament cyfrowej 
działalności instytucji” 

https://pixabay.com/el/illustrations/%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d-1935737/


2.3      

Pojęcie klasy jako pomieszczenia zostało rozszerzone  
i pojawiły się nowe funkcje. Różnorodne materiały 
mogą byd teraz prezentowane na różne sposoby. 

Możliwe są nowe działania w klasie, notatki z zajęd 
mogą byd zapisywane i rozpowszechniane w celu 

dalszej nauki, a osoby z odległych miejsc mogą 
dołączyd do zajęd poprzez połączenie sieciowe.  

• Jak już wspomnieliśmy, 
pandemia Covid-19 przyczyniła 
się w znaczącym stopniu do 
cyfrowej transformacji 
ogromnej liczby organizacji, 
sprawiając, że zaczęły one 
weryfikowad i modyfikowad 
swoje strategie informatyczne. 

   

• Pojawienie się nowych 
wyzwao i nowych możliwości 
oznacza, że instytucje 
edukacyjne będą musiały 
dostosowad się do nich i 
przemyśled swoją wizję 
nauczania oraz przestrzeni, w 
których się ono odbywa.  

   

Źródło: pixabay 

https://pixabay.com/el/vectors/covid-19-corona-%ce%b4%ce%bf%ce%ba%ce%b9%ce%bc%ce%ae-5340230/


2.3.1 Wymagania sprzętowe 

Komputery stacjonarne  
lub laptopy: służą jako 
centralny system, który 
przechowuje informacje  
i pomaga zarządzad lekcjami 
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Tablety/e-readery: 
zachęcają do czytania  
i są bardzo popularne, 
zwłaszcza wśród 
młodszych uczniów 

 

02 

Projektor/projektor interaktywny:  
po podłączeniu do komputera  
lub laptopa, zawartośd ekranu 
komputera wyświetlana jest na tablicy 
lub dowolnej płaskiej powierzchni.  

Do projektora interaktywnego dołączony 
jest interaktywny długopis, 
umożliwiający rysowanie, pisanie, 
klikanie lub wskazywanie bezpośrednio 
na ekranie 

 

03 



2.3.1 Wymagania sprzętowe 

Wizualizer/ kamera 
dokumentowa: pozwala 
nauczycielom wyświetlad 
dokumenty na dużych 
ekranach 

 

04 

Smart board/tablica 
interaktywna: służy 
wyświetlaniu treści. Używając 
palca lub długopisu, 
prowadzący mogą np. 
zapisywad notatki, slajdy  
lub rysunki użyte podczas lekcji, 
aby mied do nich dostęp w 
dowolnym momencie. 

 

 

05 

Panele LED/LCD: stosowane  
do wyświetlania materiałów 
graficznych w lepszej jakości, 
takich jak animacje 2D lub 3D, 
grafiki lub prezentacje audio  
i wideo 

 

 

06 



2.3.1 Wymagania sprzętowe 

Mikrofon bezprzewodowy: 
dzięki niemu nauczyciel 
może poruszad bez 
przeszkód rękami i nie 
potknie się o długie kable ☺ 

 

07 

Głośniki: zapewniają, że 
wszystko, co zostało 
powiedziane, będzie słyszalne 
dla całej klasy. 

 

 

08 

Drukarka/skaner: jeśli 
zdecydujesz się na nauczanie 
w pełni cyfrowe, możesz 
obejśd się bez drukarki.  

Skaner może byd za to 
przydatny do cyfryzacji 
materiałów i ich 
odpowiedniego przetwarzania. 

 

 

09 



IMAGE 

2.3.2   
 

Sied i usługi 
 ICT 

 

Źródło: pixabay 

https://pixabay.com/el/vectors/%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%8c%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b1-1674891/


WiFi i szybkie łącze internetowe to 
podstawowe narzędzia w nauczaniu 

cyfrowym.  

Według badao, 79% studentów uważa 
WiFi za najważniejszą usługę w ich 

środowisku uczelnianym.  

Internet/WiFi jest jednym z 5 
najważniejszych kryteriów w brytyjskim 

rankingu najlepszych uniwersytetów 
(Top 20 University Campus awards 

2018).  

Włączenie sieci 5G do edukacji znacznie 
poprawi jakośd nauki.  

5G sprawi, że zarządzanie materiałami 
edukacyjnymi będzie szybsze, 

płynniejsze i bardziej stabilne, ponieważ 
sied ta może obsługiwad około 10 razy 

więcej urządzeo niż 4G.  

ICT 

Źródło: pixabay 

2.3.2 Sied i usługi ICT 

https://pixabay.com/el/vectors/social-media-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%8d%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-3846597/


2.3.2 Sied i usługi ICT 

ICT 

1. Coraz większa 
zależność od technologii 

oznacza większą potrzebę 
zapewnienia 

cyberbezpieczeństwa. 
Jednak 75 % instytucji 

szkolnictwa wyższego nie 
posiada planu 

transformacji cyfrowej ani 
ocen skutków.  

3. Cuckoo to darmowe 
oprogramowanie,  
które może być 

używane w systemach 
Windows, macOS, 

Linux i Android. 

4. Cuckoo może 
analizować złośliwe pliki, 

strony internetowe  
i dostarczać szczegółowe 
raporty przedstawiające 

zachowanie pliku 
podczas wykonywania 

analizy w realistycznym, 
ale odizolowanym 

środowisku.  

2. Aby rozwiązać ten 
problem, możemy 

wykorzystać 
zautomatyzowany 

system analizy 
złośliwego 

oprogramowania typu 
open source, taki jak 

Cuckoo.  
 

https://cuckoosandbox.org/  

https://cuckoosandbox.org/
https://cuckoosandbox.org/


Informacja: jej podstawową funkcją jest dostarczenie 
ciekawych treści i informacji o wszystkich aspektach  

i działaniach placówki oświatowej. 

Komunikacja: środki komunikacji między instytucją a jej 
docelowymi odbiorcami, czyli obecnymi i potencjalnymi 
studentami, absolwentami, partnerami biznesowymi itd.  

Administracja: możliwość realizacji procesów takich jak 
rejestracja, płatność, itp. w trybie online.  

Edukacja: dostępność bibliotek elektronicznych, kursów 
online i wielu innych materiałów na stronie szkoły.  

Przyjrzyjmy się 
kilku funkcjom 

stron 
internetowych 

Strona internetowa 
organizacji pełni 
wiele funkcji. To 
ona zwykle 
wywołuje tzw. 
pierwsze wrażenie, 
więc powinna byd 
nie tylko dobrym 
źródłem informacji, 
ale także 
gwarantowad 
bezpieczeostwo  
i sprawnośd 
działania.  

2.3.2 Sied i usługi ICT 



IMAGE 

Źródło: grader.com 

Istnieją specjalne 
narzędzia do oceny stron 

internetowych  

Jednym z nich jest HubSpot. 
Wykonuje mini audyt witryny 
uwzględniając różne kryteria. 

Daje wgląd w wydajność 
strony, bezpieczeństwo, 
optymalizację pod kątem 
wyszukiwarek i działanie 
strony na urządzeniach 

mobilnych.  

Narzędzie HubSpot 
informuje Cię zarówno o 
mocnych, jak i słabych 
stronach danej witryny 

oraz oferuje rozwiązania.  

2.3.2 Sied i usługi ICT 

https://website.grader.com/


IMAGE 

Usługi w chmurze to zestaw 
danych, które mogą byd 

udostępniane w dowolnym 
miejscu, bez względu na lokalizację 

użytkowników 

Żródło: pixabay 

Spójrzmy na niektóre korzyści 
wynikające z użytkowania chmury 

2.3.2 Sied i usługi ICT 

https://pixabay.com/el/vectors/cloud-computing-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%bd%ce%b5%cf%86%ce%bf-%cf%83%cf%85%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%ae-1989339/


IMAGE 

Źródło: pixabay 
 

Zmniejszenie kosztów: w przeciwieostwie do zarządzania 
centrum danych na miejscu, migracja do chmury wiąże się  
z niższymi kosztami przechowywania danych, utrzymania 
centrum danych i brakiem konieczności wymiany sprzętu 

 

Lepsza współpraca: współpraca w czasie rzeczywistym wspiera 
funkcjonowanie wirtualnych klas oraz komunikację między 
uczniami 

Skalowalnośd: system w chmurze może rosnąd wraz z 
rozwojem instytucji i pomóc zredukowad koszty z nim związane 

KORZYŚCI Z CHMURY 

2.3.2 Sied i usługi ICT 

https://pixabay.com/el/vectors/cloud-computing-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%bd%ce%b5%cf%86%ce%bf-%cf%83%cf%85%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%ae-1989339/


  

Nowoczesne środowisko nauczania: placówki edukacyjne 
stają się bardziej pożądane i są w stanie zapewnid wyższy 
poziom nauczania 

Łatwy dostęp i dostępnośd danych: platforma oparta  
na chmurze ułatwia dostęp do materiałów niezależnie  
od używanych urządzeo czy przeglądarek internetowych 

Chmura Google jest płatnym dostawcą i oferuje 
rozwiązania dla instytucji edukacyjnych, np. : 

- Tworzenie kopii zapasowych i  odzyskiwanie 
danych po awarii 
- Modernizacja infrastruktury i aplikacji 

- Całodobowe wsparcie uczniów/studentów                     
- Wysokowydajne systemy obliczeniowe 

2.3.2 Sied i usługi ICT 

KORZYŚCI Z CHMURY 

https://cloud.google.com/solutions/education


2.4 
Zastosowanie 

technologii 
cyfrowej 

Image Source pexels 

https://www.pexels.com/photo/woman-with-red-light-on-face-5473950/


2.4.1 Wprowadzenie 

zasad użytkowania 

 (z ang. Acceptable Usage Policy - AUP) 

01. Przed podjęciem decyzji o włączeniu Internetu w procesy nauczania/ 
uczenia się , instytucja edukacyjna powinna opracowad Politykę 
użytkowania.  

02. Jest to dokument, który określa, co użytkownik może robid, jego 
obowiązki i konsekwencje dotyczące korzystania z Internetu i technologii 
cyfrowych w instytucji, zarówno online, jak i offline.  

03. W jego tworzenie najczęściej zaangażowani są nauczyciele i 
członkowie kierownictwa. Jednak uczniowie, zwłaszcza starsi, mogą zostad 
włączeni w ten proces.  



2.4.1  Wprowadzenie 

zasad użytkowania  

04. Określają, w jaki sposób można bezpiecznie, akceptowalnie  
i odpowiedzialnie korzystad z Internetu i technologii cyfrowych, 
zgodnie z okolicznościami i z potrzebami każdej instytucji.  

05. Jest to ważny dokument dla promowania dobrych praktyk  
i bezpiecznego korzystania z Internetu. Główne jego cele to:  

edukowad uczniów, rodziców i nauczycieli  
w zakresie korzystania z Internetu i technologii 
cyfrowych jako zasobów edukacyjnych 

wyjaśniad, jaka jest strategia instytucji  
w zakresie bezpiecznego korzystania z 
Internetu i jakie są związane z tym zagrożenia 

zapewnid instytucjom ochronę prawną 



2.4.1 Wprowadzenie zasad użytkowania 

Internet odgrywa ważną rolę w życiu młodych 
ludzi i czasami już od najwcześniejszych lat, mają 

oni do niego dostęp, bez właściwej wiedzy  
na temat zagrożeo, jakie ze sobą niesie.  

Niezwykle ważna jest edukacja w zakresie 
rozpoznawania i unikania zagrożeo, podnoszenia 

świadomości na temat różnych kwestii 
związanych z bezpieczeostwem  

oraz odpowiedzialnego podejścia do 
użytkowania Internetu. 

Na jakich aspektach powinny koncentrowad się 
zasady użytkowania)? 

Zwykle w pierwszej kolejności dokument 
przedstawia założenia, jakimi kieruje się instytucja 

przystępując do cyfryzacji oraz  powody, dla których 
oferuje ona konkretnym użytkownikom korzystanie  

z Internetu . 

Najważniejszym elementem dokumentu jest kodeks 
postępowania i ewentualne sankcje w przypadku 

jego złamania. 



Poniżej prezentujemy wybrane elementy istotne z punktu widzenia wdrażania zasad użytkowania: 

  Bezpieczeostwo w Internecie 

● Gdzie można znaleźd porady i 
wskazówki dotyczące 
bezpieczeostwa w sieci 

● Definicja niewłaściwych 
materiałów 

● Nielegalne i szkodliwe 
korzystanie z Internetu 

● Używanie sprzętu w celach 
komercyjnych 

● Korzystanie z kont poczty e-mail 
● Sankcje 

● Mechanizmy sprawozdawcze 

 

 
 

 

 

 

 

  
Platformy 

● Cyfrowe platformy edukacyjne 

● Korzystanie z kont e-mail 
● Przechwytywanie i 

przechowywanie mediów 

● RODO 

 

 
 

 

 

 

 

  
Online 

● Poziom filtrowania łącza 
szerokopasmowego 

● Wyszukiwanie, pobieranie i 
przeglądanie stron internetowych 

● Wytyczne dotyczące praw autorskich 

● Publikowanie strony internetowej 
● Komunikacja online, taka jak poczta 

e-mail, media społecznościowe, fora, 
wiadomości tekstowe itp. 

● Gry internetowe 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.4.1 Wprowadzenie zasad użytkowania 



2.4.1   

Wprowadzenie 

zasad 

użytkowania 
(ang. AUP - Acceptable Use Policy) 

❑ Pojawianie się nowych potrzeb i wyzwao powoduje, że zasady 

użytkowania powinny byd regularnie weryfikowane i aktualizowane, 

aby były one skuteczne. 

❑ Spójrzmy na kryzys Covid-19, podczas którego zastosowano kształcenie 

na odległośd i nowe narzędzia, aby umożliwid „przetrwanie” procesów 

nauczania. 

❑W takich przypadkach, ale także w miarę rozwoju nauczania, zasady 

należy aktualizowad, a następnie przedstawid je uczniom, nauczycielom 

i rodzicom, aby mogli się zapoznad ze wszystkimi zmianami. 

❑ Podsumowując, zasady użytkowania powinny byd napisane w sposób 

prosty i przystępny, a czytelnicy powinni byd z nimi zapoznani. 



2.4.1 Wprowadzenie zasad użytkowania 
Jak opracowad zasady użytkowania? Poniżej wymieniono kroki zdefiniowane przez Irish Internet Safety Awareness Centre (Irlandzkie Centrum Świadomości 

na Temat Bezpieczeostwa w Internecie):  

  
 Ustalenie struktur: Szkoła może zacząd od ustalenia, kto będzie odpowiedzialny za wdrożenie zasad i rozważyd utworzenie grupy 

kierowniczej lub komitetu, którego zadaniem byłby nadzór nad rozwojem i realizacją strategii. 

  

•Przegląd i badania: Po utworzeniu komitetu, może on rozpocząd analizę kluczowych zagadnieo w celu włączenia ich do 
projektów wstępnych. Pomocne mogą się okazad poradniki dotyczące bezpieczeostwa w Internecie dla szkół, takie jak "Poradnik 
dla nauczycieli – bezpieczne korzystanie z platform do zdalnej edukacji" Ministerstwa Cyfryzacji z kwietnia 2020 r. 

  

 Przygotowanie projektu regulaminu: wzory, wymagane pozwolenia, listy do rodziców oraz lista kontrolna zasad użytkowania są dostępne 
w Internecie, m. in. na irlandzkiej stronie "Webwise". Wszystkie wymienione elementy mogą byd źródłem pomysłów i wskazówek 
dotyczących tworzenia zasad użytkowania. Każda instytucja jest jednak inna i należy zadbad o dostosowanie tworzonych zasad do 
indywidualnej polityki danej placówki. 

  

 Udostępnienie i konsultacje: Projekt regulaminu powinien zostad rozesłany do pracowników, uczniów, rodziców i zarządu w celu 
konsultacji, aby dad wszystkim zainteresowanym szansę na wkład w utworzenie ostatecznego dokumentu. Jeśli zostaną zgłoszone 
odpowiednie sugestie, zasady powinny zostad zmienione w celu uwzględnienia brakujących zapisów 

https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/poradnik-dla-nauczycieli--pr-edu-01--bezpieczne-korzystanie-z-platform-do-zdalnej-edukacji-kwiecien-2020
https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/poradnik-dla-nauczycieli--pr-edu-01--bezpieczne-korzystanie-z-platform-do-zdalnej-edukacji-kwiecien-2020
https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/poradnik-dla-nauczycieli--pr-edu-01--bezpieczne-korzystanie-z-platform-do-zdalnej-edukacji-kwiecien-2020
https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/poradnik-dla-nauczycieli--pr-edu-01--bezpieczne-korzystanie-z-platform-do-zdalnej-edukacji-kwiecien-2020
https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/poradnik-dla-nauczycieli--pr-edu-01--bezpieczne-korzystanie-z-platform-do-zdalnej-edukacji-kwiecien-2020


  

 Ratyfikacja i komunikacja: Po zakooczeniu procesu konsultacji, regulamin powinien byd przedstawiony zarządowi szkoły 
do ratyfikacji. Po ratyfikacji, rodzice i opiekunowie, a także uczniowie powinni otrzymad dokumenty dotyczące zasad, 
wraz z dokumentem zawierającym prośbę o ostateczną zgodę na wdrożenie zasad użytkowania przez szkołę. Wszyscy 
inni członkowie społeczności szkolnej również powinni zostad powiadomieni. 

  
• Wdrożenie: komitet kierowniczy powinien zaplanowad wewnętrznie stopniowe wdrażanie regulaminu w przeciągu 

trzech tygodni w celu rozwiązania wszelkich problemów, które mogą się pojawid. 

  
 Mnitoring: Strategia powinna byd monitorowana w regularnych odstępach czasu, aby zapewnid jej pełną realizację i 

zidentyfikowad wszelkie uchybienia. 

  
 Przegląd i ocena: Istotne jest, aby instytucja utrzymywała ścisły plan przeglądów nie tylko w celu oceny wpływu zasad, 

ale także aby nadążad za nowościami dynamicznego rozwoju technologii.  

2.4.1 Wprowadzenie zasad użytkowania 
Jak opracowad zasady użytkowania? Poniżej wymieniono kroki zdefiniowane przez Irish Internet Safety Awareness Centre (Irlandzkie Centrum Świadomości 

na Temat Bezpieczeostwa w Internecie):  



2.4.1 Wprowadzenie zasad 

użytkowania 

Standard bezpieczeostwa online placówek 
oświatowych (Fundacja Odkrywców 
Innowacji, 2015) 

Wytyczne dotyczące bezpieczeostwa i 
zarządzania w zakresie ICT (EIOPA) 

Szkolny regulamin bezpiecznego 
korzystania z Internetu 

Jeśli poważnie rozważasz strategiczne 
podejście do cyfryzacji procesów nauczania 
i uczenia w swojej instytucji i chcesz zadbad 
w sposób systemowy o bezpieczeostwo 
wykorzystania Internetu, możesz poszukad 
inspiracji w materiałach, do których dostęp 
zamieszczono obok  

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/09/1.-standard_bezpieczenstwa_online_placowek_oswiatowych1.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/eiopa_guidelines/eiopa-gls-ict-security-and-governance-pl.pdf
https://cms-v1-files.superszkolna.pl/sites/432/cms/szablony/31183/pliki/szkolny__regulamin_bezpiecznego_korzystania_z_internetu_dla_uczniow.pdf


2.4.2 Stosowanie cyfrowych technologii i zasobów 

Źródła: pxhere 

Zasoby dydaktyczne to wszystkie zasoby i materiały 
wykorzystywane w celu poprawy działao związanych  

z nauczaniem i uczeniem się. Mogą mied różne formy,  
od podręczników, kart pracy, map i plakatów po filmy,  

nagrania wideo i multimedia 

Z powodu wybuchu pandemii Covid-19 i nałożonych w tym 
okresie ograniczeo, placówki edukacyjne zostały zmuszone  

do nagłego przejścia z edukacji w trybie stacjonarnym  
na edukację zdalną.  

 W związku z tym, we wszystkich instytucjach edukacyjnych 
zaczęto wykorzystywad cyfrowe środki dydaktyczne, takie jak 

narzędzia wideokonferencyjne, aplikacje i platformy wirtualne, 
aby móc kontynuowad proces nauczania.  

https://pxhere.com/en/photo/1376042


Źródło: pixabay 

2.4.2 Stosowanie cyfrowych technologii i zasobów 

Z tego powodu nawet organizacje międzynarodowe 
zaangażowały się w podnoszenie świadomości dotyczącej 

tych rozwiązao. 

Na przykład, UNESCO opublikowało "listę aplikacji 
edukacyjnych, platform i środków, stanowiących pomoc 

dla rodziców, nauczycieli, szkół i administratorów 
szkolnych w ułatwianiu nauki oraz zapewnieniu opieki 

społecznej  
i interakcji w okresach zamknięcia szkół." (tłum. własne) 

Ponadto, Komisja Europejska udostępniła europejskiej 
wspólnocie internetowy katalog materiałów 

dydaktycznych i możliwości szkoleniowych dostępnych w 
23 językach europejskich.  

 

https://pixabay.com/el/vectors/pixel-%ce%ba%cf%8d%cf%84%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b1-pixel-%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%ac%ce%b8%cf%89-3674125/


❑Większośd zasobów internetowych to Otwarte Zasoby 

Edukacyjne (ang. OER), a według przeglądu Petera Subera 

"Literatura o otwartym dostępie (open access) jest cyfrowa, 

można ją znaleźd w Internecie, jest bezpłatna i wolna od 

większości ograniczeo związanych z prawami autorskimi i 

licencjami. Potrzebny jest jedynie Internet i zgoda autora lub 

właściciela praw autorskich." (tłum. własne) 

❑ UNESCO definiuje otwarte zasoby edukacyjne jako "materiały do 

nauki, nauczania i badao w dowolnym formacie i na dowolnym 

nośniku, które znajdują się w domenie publicznej lub są objęte 

prawami autorskimi, które zostały udostępnione na otwartej 

licencji i które pozwalają na bezpłatny dostęp, ponowne 

wykorzystanie, modyfikację, adaptację i rozpowszechnianie przez 

innych." (tłum. własne) 

❑ Otwarta licencja zwykle stwierdza, że każdy może korzystad z 

treści w dowolny sposób, z niewielkimi lub bez żadnych 

ograniczeo, wymagając jedynie uznania autorstwa i 

udostępniania modyfikacji na tej samej licencji.  

Źródło: pixabay 

https://pixabay.com/el/vectors/pixel-%ce%ba%cf%8d%cf%84%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b1-pixel-%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%ac%ce%b8%cf%89-3674125/


❑ Poza koniecznością korzystania z zasobów cyfrowych 

wynikającą z pandemii, istnieje również wiele powodów, 

dla których coraz więcej nauczycieli decyduje się na  

wykorzystanie ich na swoich zajęciach. 

❑ Uczestnicy są oswojeni z technologią od najmłodszych 

lat, więc wykorzystanie innowacyjnych technologii w 

klasie nie tylko sprawia, że lekcja jest przyjemniejsza, ale 

także motywuje do większego zaangażowania się. 

❑Materiały cyfrowe oferują elastycznośd, dając uczniom/ 

słuchaczom możliwośd dostępu do nich w dowolnym 

czasie i miejscu. 

❑ Technologie cyfrowe mogą byd bardzo przydatne 

również dla nauczycieli. Na przykład, postępy uczniów 

mogą byd dokładniej monitorowane, co daje 

nauczycielom cenny wgląd w obszary wymagające 

poprawy. 

 

Źródło: pixabay 

https://pixabay.com/el/vectors/pixel-%ce%ba%cf%8d%cf%84%cf%84%ce%b1%cf%81%ce%b1-pixel-%ce%bd%ce%b1-%ce%bc%ce%ac%ce%b8%cf%89-3674125/


 Prywatnośd  

i poufnośd 

2.4.3 

Źródło: openclipart  

RODO 

https://openclipart.org/image/800px/310564


Zgodnie z unijnymi zasadami ochrony 
danych, znanymi również jako ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych (RODO), dane osobowe osoby 
fizycznej, zarówno w Internecie, jak i na 
papierze, muszą byd respektowane za 
każdym razem, gdy są gromadzone. 

"Zasady te mają zastosowanie zarówno 
do firm i organizacji (publicznych i 

prywatnych) w UE, jak i tych z siedzibą 
poza UE, które oferują towary lub usługi 
w UE, takich jak Facebook lub Amazon, 

zawsze kiedy firmy te proszą o dane 
osobowe osób fizycznych z UE lub 

ponownie je wykorzystują."  
(tłum. własne) 

 

Jak podaje oficjalna strona UE, 
istnieją różne sytuacje, w których 

dozwolone jest gromadzenie 
danych osobowych przez firmy lub 

organizacje:  

kiedy zawarły z Tobą umowę - na 
przykład umowę o dostawę towarów 

lub usług (np. gdy kupujesz coś online) 
lub umowę z pracownikiem 

 

 

kiedy wypełniają obowiązek prawny 
- np. gdy przetwarzanie Twoich 

danych jest wymogiem prawnym, 
np. pracodawca przekazuje 

informacje o Twoim miesięcznym 
wynagrodzeniu do ZUS, abyś miał 

zapewnione ubezpieczenie 
społeczne 

 



Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie  

w przypadkach, gdy : 
 

⮚ Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym 

lub większej liczbie określonych celów.  

⮚ Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą 

⮚ Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

Taka sytuacja będzie miała miejsce np. podczas przetwarzania danych osobowych pracownika przez 

zakład pracy.  

⮚ Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej 

osoby fizycznej (ochrona życia i zdrowia).  

⮚ Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 

ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

⮚ Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.  

2.4.3 

Prywatnośd  

i poufnośd 

Źródło: Ustawa RODO 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001000/U/D20181000Lj.pdf


2.4.3 Prywatnośd i poufnośd 
W innej sytuacji, potrzebne jest wyrażenie zgody na gromadzenie lub ponowne wykorzystaniem danych osobowych. 

Zgoda może byd udzielona poprzez podpisanie formularza zgody lub poprzez zaznaczenie "tak" w opcji tak/nie na 

stronie internetowej. Co więcej, należy jasno określid następujące informacje: 

 

⮚ Podstawowe dane o firmie/organizacji (w tym dane 

kontaktowe), która będzie przetwarzad Twoje dane 

⮚ Sposób, w jaki Twoje dane osobowe będą 

wykorzystywane 

⮚ Określid, jak długo będą one przechowywane 

⮚ Informacje o innych firmach/organizacjach, które 

będą je otrzymywad  

⮚ Informacje o Twoich prawach do dostępu, korekty i 

usunięcia danych oraz o sposobie składania skarg 

lub wycofania zgody 

W przypadku osób nieletnich, wymagana jest zgoda 

rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z 

usług internetowych, jeśli wykorzystują one dane 

osobowe dziecka.  

Zarówno w Polsce, jak i w większości krajów UE, 

zgoda rodziców nie jest wymagana w przypadku 

osób powyżej 16 roku życia. 

Źródło: pxhere 

https://pxhere.com/en/photo/1453307


 

 

A co z ciasteczkami? Pliki cookie to małe pliki tekstowe, 

które są wykorzystywane przez serwery internetowe do 

identyfikacji komputera użytkownika i zapisywania 

informacji o jego przeglądarkach. 

Przed zainstalowaniem pliku cookie na urządzeniu, 

strona internetowa powinna przedstawid wyjaśnienie, w 

jaki sposób informacje te zostaną wykorzystane oraz dad 

użytkownikowi prawo do wycofania zgody. 

Istnieją jednak pliki cookie wykorzystywane w celu 

przesyłu danych lub świadczenia pewnych usług online, 

które nie wymagają zgody. 

IMAGE 

2.4.3 Prywatnośd i poufnośd 

Źródło: pexels 

https://www.pexels.com/photo/brown-cookie-sandwiches-2759135/


2.4.4  

Bezpieczeostwo 

Niezależnie od tego, jak pomocny może byd Internet w nauce, 
korzystanie z niego wiąże się z wieloma zagrożeniami. W tym 
punkcie przedstawimy niektóre z nich, wraz ze sposobami, jak 

można im zapobiegad.  

Podczas przeglądania Internetu, 
dzieci, szczególnie te młodsze, 

mogą natknąd się na 
nieodpowiednie strony lub 

treści.  

Problem ten pomagają 
rozwiązad przyjazne dla dzieci 
wyszukiwarki, np.: Kidtopia, 
Kiddle czy też GoGooligans 

Innym rozwiązaniem jest 
korzystanie z tradycyjnych 

wyszukiwarek, z 
aktywowanymi ustawieniami 
bezpiecznego wyszukiwania.  

https://www.kidtopia.info/
https://www.kiddle.co/
http://www.lures.info/childrens_search/gogooligans.html


2.4.4  

Bezpieczeostwo 

Gry online lub aplikacje do gier również odgrywają coraz większą rolę w cyfrowej klasie. Należy 
jednak zwrócid uwagę na klasyfikację wiekową i upewnid się, że tematyka, język oraz obrazy  
w grze są odpowiednie dla danej grupy wiekowej.     

Gry online zazwyczaj umożliwiają graczom komunikację podczas zabawy, poprzez wysyłanie 
wiadomości lub rozmowę przy użyciu zestawów słuchawkowych i mikrofonów. Może to 
prowadzid do sytuacji związanych z cyberprzemocą lub próbami kontaktu obcych osób  
z dziedmi. 

Środkiem zapobiegawczym w takich przypadkach może byd pouczenie dzieci, aby nie podawały 
swoich danych osobowych, aby blokowały osoby, które sprawiają, że czują się nieswojo,  
i zachęcenie ich do zgłaszania wszelkich podejrzanych zachowao. 



2.4.4  

Bezpieczeostwo 

Nie tylko uczniowie, ale także sama instytucja może byd zagrożona, gdy komputery nie są 
odpowiednio chronione.    

Komputery mogą zostad zhakowane i wszystkie przechowywane na nich dane, takie jak 
nazwiska studentów i pracowników, numery ubezpieczeo społecznych, dane finansowe  
i tym podobne mogą zostad skradzione, usunięte lub wykorzystane w celach zysku. 

Świadomośd potencjalnych zagrożeo i postawa ograniczonego zaufania, wraz z podjęciem 
odpowiednich środków bezpieczeostwa, mogą znacznie obniżyd możliwośd cyberataku. 



Najczęstszym rodzajem cyberataku jest złośliwe oprogramowanie. Oprogramowanie szpiegujące (ang. spyware), konie 
trojaoskie i wirusy to przykłady złośliwych oprogramowao, które dają atakującemu dostęp do komputera i możliwośd 
monitorowania użytkownika, kradzieży informacji, a nawet usuwania plików. 

2.4.4 Bezpieczeostwo 

⮚ Regularna aktualizacja systemu operacyjnego (np. 
Microsoft Windows, Linux, itp.) może w prosty 
sposób zapewnid bezpieczeostwo komputera, 
ponieważ najnowsze wersje oprogramowania są 
przeważnie najbezpieczniejsze. 

⮚ Oprogramowanie antywirusowe jest bardzo ważnym 
elementem ochrony. Ostrzega użytkownika, kiedy 
wykryje wirusy. Należy je również stale aktualizowad, 
ponieważ cały czas pojawiają się nowe wirusy. 

Źródło: pixabay 

https://pixabay.com/el/vectors/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%b5%cf%81%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b5%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%af%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%ba%ce%b5-2168379/


2.4.4 Bezpieczeostwo 
Zapora sieciowa (ang. firewall)  

może zapobiegad 
nieautoryzowanemu dostępowi. 

Niektóre systemy operacyjne 
posiadają wbudowane zapory, ale w 
przypadku, gdy nie zapewniają one 

wystarczającej ochrony, można 
zainstalowad dodatkową. 

• GlassWire to dostępna za darmo zapora 
ogniowa, która: 

• wykrywa zagrożenia na Twoim komputerze 

• ostrzega o wszelkich zmianach związanych z 
aktywnością internetową na komputerze 

• monitoruje Twoją sied i ostrzega, jeśli nieznane 
urządzenia próbują się z nią połączyd 

• udostępnia szczegółowe statystyki 

Norton 360 Premium  to płatna, wielofunkcyjna 
zapora sieciowa, która : 

• Zapewnia ochronę antywirusową 

• Zawiera takie funkcjonalności jak bezpieczna 
wirtualna sied prywatna (VPN), kontrola 
rodzicielska, menedżer  haseł i kopie zapasowe 
online w chmurze 

• Monitoruje ciemną sied (ang. dark web) i 
ostrzega użytkownika, jeśli pojawią się tam 
jakiekolwiek jego dane 

https://gr.norton.com/products?_gl=1*1jd42z9*_ga4_ga*LU5CYW5oNTd1RXg4NG9Oc21Tbl8.*_ga4_ga_FG3M2ET3ED*LU5ESkJRVkUxZWRqMDhGVkFNWEguMi4wLjE2NjQ2Mzg2MzAuNjAuMC4w


Stosowanie haseł to kolejny sposób, jak utrudnid, a 

nawet uniemożliwid komuś dostęp do Twojego 

urządzenia. 

 

Pamiętaj następujące zasady przy tworzeniu haseł: 

⮚ użyj przynajmniej 8 znaków; im dłuższe hasło, tym 

trudniej je zhakowad, 

⮚ użyj wielkich oraz małych liter, cyfr i symboli, 

⮚ nie zapisuj następujących po sobie naturalnie cyfr, 

dat urodzenia ani imion, 

⮚ nie używaj tego samego hasła do wszystkich Twoich 

kont, 

⮚ zmieniaj je regularnie. 

IMAGE 

2.4.4 Bezpieczeostwo 

Źródło: pexels 

https://www.pexels.com/photo/close-up-shot-of-keyboard-buttons-2882630/


 3. Wnioski  
i porady 

praktyczne 

1. Aby systemy edukacji mogły w pełni korzystać z 
technologii cyfrowych, instytucje muszą zmienić sposób 
zarządzania, metody nauczania oraz prowadzenia analiz. 

2. Konieczne jest zaplanowanie strategii cyfryzacji i podjęcie 
działań, które pozwolą na jej skuteczne wdrożenie. Do 
działań tych należą m.in: 

• Wyznaczanie kierunku: rozpoznanie potrzeb instytucji i określenie 
strategii; 

• Budowa fundamentów: sfinansowanie infrastruktury cyfrowej, 
określenie zasad i norm użytkowania; 

• Procesy rozwojowe: zmiany w nauczaniu i badaniach wymagają 
zaangażowania i wsparcie pracowników; 

• Zapewnienie korzyści wszystkim uczestnikom: zarówno uczniowie, 
jak i pracownicy, odnoszą korzyści z cyfryzacji 
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