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Moduł 3 – Rozwój zawodowy 

Moduł dotyczy ciągłego, kompleksowego i dostosowanego do potrzeb, rozwoju 
zawodowego pracowników instytucji ustawicznej edukacji i szkoleń zawodowych 
(CVET), który jest niezbędny do zapewnienia wysokiej jakości procesów nauczania i 
uczenia się, szczególnie w erze cyfrowej.  

Zwrócimy uwagę na potrzebę i możliwości wspierania nauczycieli/trenerów w 
optymalnym wykorzystaniu innowacyjnych metod dydaktycznych i technologii 
cyfrowych w celu osiągnięcia bardziej kompleksowych efektów uczenia się.  

Dzięki temu modułowi będziesz lepiej przygotowany/ przygotowana do korzystania 
z nowych mediów i technologii cyfrowych w celu własnego  ustawicznego rozwoju 
zawodowego. 

Opis 



Moduł 3 – Rozwój zawodowy 

Wiedza (znasz i rozumiesz) 

• Wymagania kompetencyjne względem pracowników 
instytucji edukacji i szkoleń zawodowych dotyczące 
profesjonalnego wykorzystania innowacyjnych metod, 
nowych mediów i technologii cyfrowych w procesach 
nauczania i uczenia się 

• Internetowe źródła i zasoby wspomagające ustawiczny 
rozwój zawodowy 

• Zasady korzystania z otwartych zasobów oraz  
wybranych platform edukacyjnych celem rozwoju 
zawodowego  

 

Efekty uczenia się 

Umiejętności (potrafisz) 

• Analizować zmieniające się wymagania kompetencyjne 
dla pracowników instytucji edukacyjnych/ 
szkoleniowych  

• Wyszukiwać i analizować różne oferty rozwoju 
kompetencji (w tym cyfrowych) oraz optymalizować 
wybór pod kątem założonych celów 

• Korzystać z otwartych zasobów edukacyjnych oraz 
platform edukacyjnych w celu rozwoju zawodowego  

 

 

 



Moduł 3 – Rozwój zawodowy 

Postawy (jesteś gotowy/gotowa) 
 
• Wykorzystać swoje kompetencje cyfrowe do odpowiedzialnego rozwoju 

zawodowego, zgodnie z własnymi potrzebami oraz  potrzebami instytucji, dla 
której pracujesz 

• Ocenić w sposób  świadomy i krytyczny rzetelność oraz prawdziwość dostępnych 
informacji i materiałów edukacyjnych 

• Korzystać z dostępnych otwartych zasobów edukacyjnych w sposób 
odpowiedzialny oraz zgodnie z zasadami etyki i obowiązującym prawem 

• Ponosić odpowiedzialność za podjęte decyzje 
 

 

Efekty uczenia się 



Moduł 3 – Rozwój 
zawodowy 

 
 

Zakres treści 
 

• Dlaczego kompetencje cyfrowe kadry 
dydaktycznej powinny być stale rozwijane? 
Wprowadzenie 

• Kompetencje cyfrowe i diagnozowanie luk 

• Rozwój zawodowy na rzecz i z wykorzystaniem 
kompetencji cyfrowych 



Celem tej sekcji jest wzmocnienie świadomości  
kadry dydaktycznej dotyczącej wpływu 
obserwowanej cyfryzacji procesów nauczania i 
uczenia się na potrzebę ciągłego rozwoju ich 
kompetencji.   
 
Kompetencje cyfrowe nauczycieli/ trenerów 
wyrażają się w umiejętności korzystania z 
technologii cyfrowych nie tylko w celu 
uatrakcyjnienia i zwiększenia efektywności 
procesów dydaktycznych, ale także w celu ich 
własnego - indywidualnego rozwoju 
zawodowego. 

Wprowadzenie 

1. Dlaczego kompetencje cyfrowe 
pracowników instytucji VET powinny być 
stale rozwijane? 

 
2. Jakie trendy rozwojowe dominują 

współcześnie w obszarze cyfryzacji 
procesów nauczania i uczenia się? 



Uzasadnienie 

Pandemia ujawniła, jakie wyzwania stoją przed 

systemami kształcenia i szkolenia, jeśli chodzi o 

rozwój potencjału cyfrowego instytucji 

edukacyjnych: jest to między innymi potrzeba 

rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli .  

TALIS badanie (2018, OECD)  

Liczby mówią same za siebie: 

 

• niecałe 40 proc. nauczycieli w całej UE uważa 
się za gotowych do korzystania z technologii 
cyfrowych w nauczaniu, przy czym występują 
duże różnice między poszczególnymi 
państwami członkowskimi UE. 

 

https://www.oecd-ilibrary.org/education/talis-2018-results-volume-i_1d0bc92a-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/talis-2018-results-volume-i_1d0bc92a-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/talis-2018-results-volume-i_1d0bc92a-en


Cyfryzacja procesów nauczania i uczenia się  
- najważniejsze trendy   

1. Otwartość zasobów edukacyjnych  

2. Hybrydowe modele uczenia się  

3. Personalizacja/ indywidualizacja uczenia się 

4. Uczenie się oparte na urządzeniach mobilnych (m-
learning)  

5. Grywalizacja  

6. Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona 

7. Internet rzeczy 

 
Źródło: pixabay.com  

https://pixabay.com/pl/illustrations/w%c5%82%c4%85czy%c4%87-przemys%c5%82-biznesmen-4133414/


Nowe oczekiwania względem nauczyciela/ trenera  
w kontekście wykorzystania technologii IT (przykłady) 

Dostarczanie zasobów i materiałów edukacyjnych oraz stosowanie 
odpowiednio dobranych do nich strategii nauczania 

Organizowanie wirtualnego środowiska edukacyjnego 

Stosowanie hybrydowych modeli kształcenia łączących dwa 
środowiska pracy – tradycyjne i wirtualne  

Wspieranie ucznia w procesie indywidualnego uczenia się 

Dokonywanie oceny osiągnięć uczniów, itd. 

USTAWICZNE 
DOSKONALENIE SWOICH 

KOMPETENCJI 
(Continuing Professional 

Development - CPD) 

Jak temu  
wszystkiemu  
Sprostać ? 



Wsparcie Komisji Europejskiej 

Komisja Europejska wspiera państwa członkowskie w budowaniu wydajnych i sprzyjających włączeniu 
społecznemu systemów kształcenia i szkolenia, między innymi poprzez:  

1. utworzenie Europejskiego Obszaru Edukacji do 2025, 
uwzględniającego następujące sześć wymiarów (patrz rys. obok): 

• Jakość  
• Włączenie społeczne i równość płci 
• Transformacja cyfrowa  i ekologiczna 
• Nauczyciele, szkoleniowcy 
• Szkolnictwo wyższe 
• Zielona edukacja 
 

2. Opracowanie i wdrożenie  nowego Planu Działania w Dziedzinie 
Edukacji Cyfrowej na lata 2021-2027, a w nim m.in. priorytet „poprawa 
kompetencji i umiejętności cyfrowych właściwych w dobie transformacji  
cyfrowej” 
 

Europejski Obszar Edukacji 

Źródło: Communication from the Commission on the achieving 
European Education Area by 2025, COM (2020) 625 final 

Plan działania w dziedzinie edukacji 
cyfrowej na lata 2021-2027 

https://cyberpolicy.nask.pl/europejski-obszar-edukacji-komunikat-ke/
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/eea-communication-sept2020_en.pdf
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/eea-communication-sept2020_en.pdf
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/eea-communication-sept2020_en.pdf
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/eea-communication-sept2020_en.pdf
https://education.ec.europa.eu/pl/focus-topics/digital-education/action-plan
https://education.ec.europa.eu/pl/focus-topics/digital-education/action-plan
https://education.ec.europa.eu/pl/focus-topics/digital-education/action-plan
https://education.ec.europa.eu/pl/focus-topics/digital-education/action-plan


W tej części wyjaśnimy, co oznaczają 
kompetencje cyfrowe.  
Zademonstrujemy przykłady narzędzi do 
badania luki  kompetencyjnej w tym zakresie. 

Kompetencje cyfrowe  
i diagnozowanie luk 

1. Czym właściwie są kompetencje cyfrowe? Czego 
powinniśmy się uczyć, aby być „kompetentni 
cyfrowo”?  

2. Czy istnieją standardy kompetencji cyfrowych (dla 
nauczycieli/ trenerów)? 

3. Jak oceniać luki w kompetencjach cyfrowych? 



Kompetencje cyfrowe  
– jak je rozumieć? 

IMAGE 

Kompetencje cyfrowe, jako część europejskich ram 
odniesienia w sprawie kompetencji kluczowych w uczeniu 
się przez całe życie, są definiowane następująco:  

„kompetentne, świadome i kreatywne wykorzystanie 
technologii  informacyjno- komunikacyjnych, związane z 
pracą, nauką, aktywnym  udziałem w życiu społecznym” 

Innymi słowy, kompetencje cyfrowe oznaczają umiejętne  
i krytyczne wykorzystanie technologii cyfrowej i obejmują 
wiedzę, umiejętności i postawy, których w dynamicznie 
rozwijającym się społeczeństwie cyfrowym potrzebują 
wszyscy obywatele.  

Źródło: pixabay.com 

Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych 

https://pixabay.com/pl/photos/definicja-facet-palec-dotyk-4255411/
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/europejskie-ramy-kompetencji-cyfrowych---digcomp


Europejskie ramy 

1. Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli 
(DigComp; 2022)  – 21 kompetencji ramowych w 5 obszarach: 
• Korzystanie z informacji i danych 

• Komunikacja i współpraca 

• Tworzenie treści cyfrowych 

• Bezpieczeństwo 

• Rozwiązywanie problemów  

2. Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych dla 
Nauczycieli/Trenerów/Edukatorów  (DigCompEdu, 2017): 
• Pomoc w wykorzystaniu technologii w pracy dydaktycznej 

• Wsparcie refleksji nad poziomem kompetencji cyfrowych kadry 
nauczycielskiej/ szkoleniowej 

DigComp 2.2 (treść) 

DigCompEdu - intro 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415
http://www.digcomp.pl/wp-content/uploads/2021/04/DigCompEdu-Eng-PL-Sub-2.mp4
http://www.digcomp.pl/wp-content/uploads/2021/04/DigCompEdu-Eng-PL-Sub-2.mp4
http://www.digcomp.pl/wp-content/uploads/2021/04/DigCompEdu-Eng-PL-Sub-2.mp4
http://www.digcomp.pl/wp-content/uploads/2021/04/DigCompEdu-Eng-PL-Sub-2.mp4


1. 
Zaangażowanie 

zawodowe 

6. 
Wspieranie 
kompetencji 

cyfrowych osób 
uczących się 

Kompetencje 
specyficzne dla 

przedmiotu 

Kompetencje 
specyficzne dla 

przedmiotu 

Kompetencje 
przekrojowe 

Kompetencje 
cyfrowe 

2. 
Zasoby cyfrowe 

3. 
Nauczanie  

i uczenie się 

4. 
Ocenianie 

5. 
Wspieranie 
uczących się 

Kompetencje zawodowe 
edukatorów 

Kompetencje dydaktyczne 
edukatorów  Kompetencje 

uczących się  

Założenia i struktura DigCompEdu (1)  

• 3 filary 

• 6 obszarów 

• 22 kompetencje 
(patrz następny slajd) 

DigCompEdu (treść) 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466


1 
Zaangażowanie 
zawodowe  

1.1 
Komunikacja  
w organizacji 

1.2 
Współpraca 
zawodowa 

1.3 
Praktyka oparta  
o indywidualną  
i zbiorową refleksję 

1.4 Rozwój zawodowy 

2 
Zasoby  
cyfrowe 

2.1 Dobieranie 

2.2 
Tworzenie  
i modyfikowanie 

2.3 
Zarządzanie, chronienie, 
udostępnianie 

3 
Nauczanie  
i uczenie się 

3.1 Nauczanie 

3.2 Doradzanie 

3.3 Wzajemne uczenie się 

3.4 Samokształcenie 

4 Ocenianie 

4.1 Strategie oceniania 

4.2 Analizowanie dowodów 

4.3 
Informowanie zwrotne  
i planowanie 

5 
Wspieranie  
uczących się 

5.1 
Dostępność 
i włączanie 

5.2 
Różnicowanie  
i personalizacja 

5.3 
Aktywne zaangażowanie 
uczniów 

6 
Wspieranie  
cyfrowych kompetencji  
uczących się 

6.1 
Posługiwanie się  
mediami 

6.2 Komunikacja 

6.3 Tworzenie treści 

6.4 
Odpowiedzialne 
wykorzystanie zasobów 

6.5 Rozwiązywanie problemów 

Kompetencje zawodowe 
edukatorów 

Kompetencje dydaktyczne 
edukatorów  

Kompetencje  uczących się  

Założenia i struktura DigCompEdu (2) 
22 kompetencje nauczycieli/ trenerów/ edukatorów  



Podstawy krajowe (Polska) 

Zespół ds. kompetencji cyfrowych przy Radzie ds. Cyfryzacji w dokumencie Kierunki rozwoju 
kompetencji cyfrowych i medialnych szczególną wagę przypisał kompetencjom nauczycieli 
sformułował wytyczne co do obszarów ich rozwoju: 

• Kompetencje przedmiotowe (znajomość możliwości nauczania danego przedmiotu z 
wykorzystaniem nowych technologii ) 

• Kompetencje metodyczne (znajomość potrzeb oraz możliwości współczesnego ucznia w 
kontekście wykorzystania technologii cyfrowych w nauczaniu szkolnym)  

• Kompetencje technologiczne (umiejętność pracy z różnego typu urządzeniami, programami oraz 
usługami sieciowymi) 

 
Informacje o zawodach  i specjalnościach funkcjonujących na rynku pracy, w tym: 
• 235902 Egzaminator on-line 
• 235103 Metodyk edukacji na odległość 
• 235901 Dydaktyk multimedialny 
• 235215 Wykładowca na kursach (edukator, trener)  

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kompetencje-cyfrowe
https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca


Dysponujemy już w tym zakresie pewnymi 
narzędziami: 
 
• SELFIE for Teachers (zaproponowana przez KE 

jako część planu działania na rzecz edukacji 
cyfrowej) 
 

• DigiRAsT (opracowany przez Partnerstwo Q4EDU, 
współfinansowany przez KE) 

Luki kompetencyjne 

1. Jak dowiedzieć się, czy jesteś kompetentny 
cyfrowo? 
 

2. Jak ocenić luki w kompetencjach 
cyfrowych? 
 

3. Jak ocenić gotowość cyfrową instytucji? 
Co różni te dwa narzędzia: 
• Grupy docelowe (nauczyciele szkół podstawowych i 

średnich vs trenerzy instytucji CVET) 
• Poziom autorefleksji (indywidualny vs 

instytucjonalny) 



SELFIE - CO TO TAKIEGO? 

• SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering 
the use of Innovative Educational technologies) narzędzie 
on-line pomagające włączyć technologie cyfrowe w proces 
nauczania, uczenia się i oceny uczniów (na poziomie 
instytucji); 

• Zaprojektowane przez szkoły i dla szkół; 
• angażuje całą społeczność szkolną (dyrektorów szkół, 

nauczycieli, uczniów) 
• dostępne w 24 językach urzędowych UE;  
• Korzystanie jest bezpłatne, ale wymaga rejestracji; 
• Dane są anonimowe; 

• SELFIE FOR TEACHERS - narzędzie online wspierające 
nauczycieli szkół podstawowych i średnich w rozwijaniu 
ich kompetencji cyfrowych oraz w  stosowaniu technologii 
cyfrowych w ich praktyce zawodowej;  

• Podstawą jest proces autorefleksji; 
• Aby uzyskać dostęp do narzędzia, należy mieć konto EU 

Login; 
• Rejestracja jest prosta i każdy nauczyciel w Europie lub 

dowolnym miejscu na świecie może korzystać z tego 
narzędzia bezpłatnie; 

SELFIE – pytania i odpowiedzi 

SELFIE – filmik into 

SELFIE - więcej informacji 
SELFIE FOR TEACHERS  – introducing movie 

SELFIE FOR TEACHERS – more information 

https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/school/registry
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/selfie-all-questions-oct21_pl.pdf
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/selfie-all-questions-oct21_pl.pdf
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/selfie-all-questions-oct21_pl.pdf
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/selfie-all-questions-oct21_pl.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-162038?lg=EN
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-162038?lg=EN
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-162038?lg=EN
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-162038?lg=EN
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-162038?lg=EN
https://education.ec.europa.eu/selfie/about-selfie
https://education.ec.europa.eu/selfie/about-selfie
https://education.ec.europa.eu/selfie/about-selfie
https://education.ec.europa.eu/selfie/about-selfie
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-213776?lg=EN
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-213776?lg=EN
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-213776?lg=EN
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-213776?lg=EN
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-213776?lg=EN
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-213776?lg=EN
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-213776?lg=EN
https://education.ec.europa.eu/selfie-for-teachers
https://education.ec.europa.eu/selfie-for-teachers
https://education.ec.europa.eu/selfie-for-teachers
https://education.ec.europa.eu/selfie-for-teachers


Głównym celem tej sekcji jest kształtowanie Waszej 
zdolności do samodzielnego i skutecznego 
wyszukiwania w Internecie materiałów edukacyjnych, 
narzędzi informatycznych i rozwiązań, które można 
wykorzystać do rozwoju zawodowego.  
 
Zademonstrowane przez nas narzędzia, platformy, 
programy, sieci społecznościowe lub inne usługi i 
rozwiązania traktujcie jako przykłady i inspiracje do 
dalszych poszukiwań. 

Rozwój zawodowy na rzecz  
i z wykorzystaniem kompetencji 

cyfrowych 

1. Internet jako źródło informacji o szkoleniach i innych 
formach rozwoju zawodowego. 

2. Zasoby edukacyjne na platformach  
elearningowych – jak wykorzystać je do rozwoju 
zawodowego. 

3. Otwarte zasoby edukacyjne wspierające rozwój.  



Internet jako źródło 
informacji  

o szkoleniach  
i innych formach 

rozwoju zawodowego 

Źródło: pixabay.com 

https://pixabay.com/pl/illustrations/przegl%c4%85darka-sie%c4%87-www-komputer-773215/


Przytłaczająca ilość informacji … 

IMAGE 

• Strony internetowe różnego typu instytucji z ich ofertą edukacyjną/szkoleniową,  
w tym specjalizowanych ośrodków doskonalenia zawodowego nauczycieli, NGOs  
(patrz przykłady w dalszej części prezentacji); 

• Strony internetowe programów/ projektów krajowych i międzynarodowych wspierających rozwój 
kompetencji (np. ERASMUS+, Horyzont 2020); 

• Serwisy społecznościowe  
(np. Facebook, Twitter, Wordpress, Linkedin, GoldenLine); 

• Blogi, fora dyskusyjne  
(prowadzone np. przez nauczycieli entuzjastów nowoczesnych metod nauczania); 

• Serwis YouToube; 

• Inne  
 



01 

02 

03 

W Internecie można znaleźć ofertę edukacyjną 
skierowaną do nauczycieli przez publiczne i 

niepubliczne organizacje edukacyjne.   
Oferta ta publikowana jest bezpośrednio na 

stronach internetowych poszczególnych 
organizacji, a także w publicznie dostępnych 

katalogach i dotyczy bardzo szerokiego zakresu 
tematów, w tym kompetencji cyfrowych 

 
Oto przykłady internetowych zasobów informacji 

o różnych formach doskonalenia kadry 
dydaktycznej, organizowanych przez  

instytucje publiczne w Polsce 

https://szkolenia.ore.edu.pl  – formy doskonalenia nauczycieli 
realizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, prowadzony przez 
Ministra Edukacji i Nauki. 

https://mcdn.edu.pl/krakow-kategorie/oferta-edukacyjna  – 
oferta edukacyjna Małopolskiego Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli (MCDN). 

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezaca2/w/Warszawa  – 
oferta edukacyjna Mazowieckiego Samorządowego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli. 

04 

05 

https://elearning20.odnpoznan.pl  – platforma  
e-learningowa prowadzona przez Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Poznaniu. 

https://kwalifikacje.gov.pl/k – wykaz kwalifikacji dostępnych w 
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, w tym kwalifikacji 
rynkowych wraz z informacją o warunkach, jakie należy spełnić, 
aby potwierdzić określony zakres wiedzy i umiejętności oraz 
instytucjach, które certyfikują kwalifikacje rynkowe. 

https://szkolenia.ore.edu.pl/
https://mcdn.edu.pl/krakow-kategorie/oferta-edukacyjna
https://mcdn.edu.pl/krakow-kategorie/oferta-edukacyjna
https://mcdn.edu.pl/krakow-kategorie/oferta-edukacyjna
https://mcdn.edu.pl/krakow-kategorie/oferta-edukacyjna
https://mcdn.edu.pl/krakow-kategorie/oferta-edukacyjna
https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezaca2/w/Warszawa
https://elearning20.odnpoznan.pl/
https://kwalifikacje.gov.pl/k


01 

02 

03 

Przykłady internetowych zasobów informacji  
o różnych formach doskonalenia nauczycieli, 

organizowanych 
 w Polsce przez  

instytucje komercyjne 

https://kursy.edubaza.pl/s/4825/80644-Kursy-dla-nauczycieli-w-
Polsce.htm  zbiór informacji o kursach adresowanych do 
nauczycieli, katalogowanych wg województw. 

https://perfectus.edu.pl  – szkolenia dla nauczycieli przygotowane 
i prowadzone przez Niepubliczną Placówką Doskonalenia 
Nauczycieli PERFECTUS 

https://cyfrowaszkola.waw.pl/szkolenia-nauczycieli.html  – 
szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi IT 

04 

05 

https://studia-
pedagogiczne.pl/oferta/informaty%20?gclid=EAIaIQobChMIkq-Wi-
rU9wIVRwWiAx19igWrE%20AAYASAAEgLeMvD_BwE – studia 
podyplomowe przygotowujące nauczycieli do nauczania 
informatyki na różnych poziomach 

https://sklep.anetaszostak.pl/produkt/doskonalenie-kompetencji-
cyfrowych-nauczyciela – oferta rozwoju i doskonalenia 
kompetencji cyfrowych dla nauczycieli 

https://kursy.edubaza.pl/s/4825/80644-Kursy-dla-nauczycieli-w-Polsce.htm
https://kursy.edubaza.pl/s/4825/80644-Kursy-dla-nauczycieli-w-Polsce.htm
https://kursy.edubaza.pl/s/4825/80644-Kursy-dla-nauczycieli-w-Polsce.htm
https://kursy.edubaza.pl/s/4825/80644-Kursy-dla-nauczycieli-w-Polsce.htm
https://kursy.edubaza.pl/s/4825/80644-Kursy-dla-nauczycieli-w-Polsce.htm
https://kursy.edubaza.pl/s/4825/80644-Kursy-dla-nauczycieli-w-Polsce.htm
https://kursy.edubaza.pl/s/4825/80644-Kursy-dla-nauczycieli-w-Polsce.htm
https://kursy.edubaza.pl/s/4825/80644-Kursy-dla-nauczycieli-w-Polsce.htm
https://kursy.edubaza.pl/s/4825/80644-Kursy-dla-nauczycieli-w-Polsce.htm
https://kursy.edubaza.pl/s/4825/80644-Kursy-dla-nauczycieli-w-Polsce.htm
https://kursy.edubaza.pl/s/4825/80644-Kursy-dla-nauczycieli-w-Polsce.htm
https://perfectus.edu.pl/
https://cyfrowaszkola.waw.pl/szkolenia-nauczycieli.html
https://cyfrowaszkola.waw.pl/szkolenia-nauczycieli.html
https://cyfrowaszkola.waw.pl/szkolenia-nauczycieli.html
https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/informaty ?gclid=EAIaIQobChMIkq-Wi-rU9wIVRwWiAx19igWrE AAYASAAEgLeMvD_BwE
https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/informaty ?gclid=EAIaIQobChMIkq-Wi-rU9wIVRwWiAx19igWrE AAYASAAEgLeMvD_BwE
https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/informaty ?gclid=EAIaIQobChMIkq-Wi-rU9wIVRwWiAx19igWrE AAYASAAEgLeMvD_BwE
https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/informaty ?gclid=EAIaIQobChMIkq-Wi-rU9wIVRwWiAx19igWrE AAYASAAEgLeMvD_BwE
https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/informaty ?gclid=EAIaIQobChMIkq-Wi-rU9wIVRwWiAx19igWrE AAYASAAEgLeMvD_BwE
https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/informaty ?gclid=EAIaIQobChMIkq-Wi-rU9wIVRwWiAx19igWrE AAYASAAEgLeMvD_BwE
https://studia-pedagogiczne.pl/oferta/informaty ?gclid=EAIaIQobChMIkq-Wi-rU9wIVRwWiAx19igWrE AAYASAAEgLeMvD_BwE
https://sklep.anetaszostak.pl/produkt/doskonalenie-kompetencji-cyfrowych-nauczyciela
https://sklep.anetaszostak.pl/produkt/doskonalenie-kompetencji-cyfrowych-nauczyciela
https://sklep.anetaszostak.pl/produkt/doskonalenie-kompetencji-cyfrowych-nauczyciela
https://sklep.anetaszostak.pl/produkt/doskonalenie-kompetencji-cyfrowych-nauczyciela
https://sklep.anetaszostak.pl/produkt/doskonalenie-kompetencji-cyfrowych-nauczyciela
https://sklep.anetaszostak.pl/produkt/doskonalenie-kompetencji-cyfrowych-nauczyciela
https://sklep.anetaszostak.pl/produkt/doskonalenie-kompetencji-cyfrowych-nauczyciela
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• Wymienione instytucje i konkretne 
szkolenia to tylko przykłady. 
 

• Konkretne oferty szkoleniowe zwykle 
szybko tracą na aktualności.  
 

• Aby być na bieżąco, śledź rozwój 
oferty np. w Internecie. 

Pamiętaj 

Source: pixabay.com  

https://pixabay.com/pl/illustrations/szkolenie-biznesmen-garnitur-m%c4%99ski-2874597/


• Tematyka – zgodność z potrzebami Twoimi i instytucji, 
w której pracujesz 

• Użyteczność rozwijanych kompetencji (w tym jasne 
zasady użytkowania oraz dostępność narzędzi/ 
rozwiązań stanowiących treść szkolenia) 

• Wymiar godzinowy (w korelacji z tematyką  
i celami) 

• Forma (f2f/ on-line) 

• Dostępność (koszty) 

• Forma potwierdzenia efektów uczenia się 

• Dostawca (doświadczenie, renoma/ rozpoznawalność 
na rynku, opinie) 

Kryteria doboru oferty rozwoju 
zawodowego  (przykładowe) 

IMAGE 



Kryteria decydujące o wyborze określonej formy 
rozwoju zawodowego 

Krótkie formy doskonalenia, np.: seminaria, 
warsztaty, szkolenia, webinary, tutoriale 
wideo, manuale, in. 
 
Najlepsze gdy chcemy doskonalić bądź 
rozwijać kompetencje informatyczne w jakimś 
specjalistycznym, wąskim zakresie, np. edycji 
grafiki, tworzenia internetowych ankiet i 
testów, rejestrowania dźwięku. 

Dłuższe formy doskonalenia, jak np. 
studia podyplomowe, kursy, szkolenia. 
 
Najbardziej odpowiednie, gdy nasze 
kompetencje wymagają uzupełnienia w 
szerokim zakresie, umożliwiającym np. 
nauczanie w nowych przedmiotach, 
stosowania informatyki podczas zajęć 
nauczanego przedmiotu 



Kryteria decydujące o wyborze określonej formy 
rozwoju zawodowego cd. 

Dostępność – czy określona forma rozwoju 
zawodowego dostępna jest dla uczestników za darmo, 
czy odpłatnie 

Dostawca – czy określone formy rozwoju zawodowego 
organizowane są przez instytucje o określonym i 
uznanym potencjale organizacyjno-merytorycznym (np. 
uczelnie wyższe czy centra doskonalenia nauczycieli) czy 
też mniej znane, komercyjne instytucje edukacyjne 

Forma – stacjonarna, online czy mieszana. 
• Formy on-line – konieczność posiadania określonych 

rozwiązań IT wymaganych przez dostawcę kursów 
on-line. 

• Formy stacjonarne – środki finansowe związane z 
dojazdami, noclegami (jeżeli organizowane są poza 
miejscem zamieszkania), czas niezbędny na dojazdy. 

Potwierdzenie nabytych kompetencji   
• czy po ukończeniu określonej formy szkolenia 

organizator wystawia uczestnikowi dokument 
potwierdzający uzyskanie nowych kwalifikacji,  

• jakiej rangi jest ten dokument (np. świadectwo, 
certyfikat, zaświadczenie), 

•  jaka jest rynkowa pozycja instytucji potwierdzającej 
kwalifikacje. 



Platformy edukacyjne 
 

 Jak je wykorzystać do 
rozwoju zawodowego? 

Źródło: pixabay.com 

• Google Workspace for Education 
• Microsoft Teams 

https://pixabay.com/pl/illustrations/edukacja-nauka-online-ikona-5600987/


Google Workspace  
for Education 

 
• zestaw narzędzi i usług usprawniających 

współpracę szkół, procesy nauczania i 
zapewniania bezpieczeństwa nauki (Gmail, 
Kalendarz, Dysk, Dokumenty, Arkusze, 
Prezentacje, Meet i inne) 
 

• wersje darmowe (fundamentals)  
i odpłatne (Standard, Upgrade, Education Plus) 

Google oferuje wiele różnych narzędzi/ 
aplikacji. 

Analizując możliwości wykorzystania dla 
celów rozwoju zawodowego skoncentrujemy 
się na Google Meet 

Więcej na temat Google Work Space for Education 

https://edu.google.com/
https://edu.google.com/


Jak zacząć?  
 
To proste: 
1. Otwórz Google Meet 

(https://apps.google.com/meet/) 
2. Kliknij: Rozpocznij spotkanie. 
3. Wybierz opcję: Utwórz spotkanie do późniejszego 

wykorzystania. 
4. Aby udostępnić uczestnikom przyszłego spotkania 

jego szczegóły, skopiuj link do spotkania i 
udostępnij go uczestnikom. 

 
 

Google Meet 

1. Aplikacja dostępna z poziomu przeglądarki 
internetowej; 

2. Umożliwia prowadzenie nauczania i szkoleń online, a 
także organizowanie spotkań, czy wideokonferencji; 

3. Funkcjonalności typu wirtualna tablica, podgrupy, 
nagrywanie i inne; 

4. Osoby fizyczne mogą korzystać bezpłatnie z 
Google Meet.  

Źródło: pixabay.com 

W razie kłopotów:  

Wsparcie od Google 

Pomoc kolegów nauczycieli/trenerów  

https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://pixabay.com/pl/photos/gabinet-wolny-strzelec-komputer-625892/
https://support.google.com/meet/answer/9302870?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://nowoczesnenauczanie.edu.pl/angazuj-wszystkich/


Microsoft Teams for Education 

Webinar 1 

Webinar 2 
Źródło: pixabay.com 

1. Usługa internetowa oparta na chmurze zawierająca zestaw narzędzi i usług służących współpracy 
zespołowej; 

2. Platforma do samodzielnej lub zespołowej pracy na plikach i koordynowania oraz organizacji pracy 
zespołu; 

3. Platforma do komunikacji ze współpracownikami, uczniami/ słuchaczami, prowadzenia z nimi rozmów na 
czacie i wideokonferencji (połączenie czatu, wirtualnego miejsca spotkań i obszaru roboczego) 

W razie kłopotów- pomoc kolegów nauczycieli/ trenerów 

https://nowoczesnenauczanie.edu.pl/microsoft-teams-bez-tajemnic/
https://nowoczesnenauczanie.edu.pl/microsoft-teams-bez-tajemnic/
https://nowoczesnenauczanie.edu.pl/microsoft-teams-bez-tajemnic/
https://nowoczesnenauczanie.edu.pl/teams-powoli-i-na-spokojnie/
https://nowoczesnenauczanie.edu.pl/microsoft-teams-bez-tajemnic/
https://pixabay.com/pl/illustrations/microsoft-logo-ikona-4417280/


Otwarte zasoby 
edukacyjne (OZE)  

 

- wsparcie dla Twojego 
rozwoju zawodowego  

Źródło: pixabay.com 

https://pixabay.com/vectors/pixel-cells-pixel-social-network-3704066/


Licencja otwarta respektuje prawa własności 
intelektualnej właściciela praw autorskich i 
zapewnia pozwolenia przyznające społeczeństwu 
prawa dostępu, ponownego wykorzystania, 
adaptacji i redystrybucji materiałów edukacyjnych. 
 
Licencje Creative Commons (CC) to zestaw licencji 
prawnych, które określają zasady, zgodnie z 
którymi twórcy chcą udostępniać swoje prace 
innym osobom. 

Otwarte Zasoby Edukacyjne (OZE) 
Jak z nich korzystać? 

Otwarte Zasoby Edukacyjne (ang. Open Educational 
Resources) to materiały udostępnione na wolnych 
licencjach (np. CC BY i CC BY-SA) lub znajdujące się w 
domenie publicznej.  

Materiały te można swobodnie wykorzystywać w swojej 
pracy, edukacji, realizowaniu własnych zainteresowań, 
jednak z zachowaniem pewnych warunków, które są 
różne dla różnych rodzajów licencji, na jakich materiały 
te zostały udostępnione. 

Dlatego przed wykorzystaniem OZE należy zapoznać się z 
tymi warunkami. 

Opis licencji CC 

https://creativecommons.pl/


Przykłady różne  

OZE – Co tam znajdziemy? (1) 
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• Darmowe i otwarte grafiki, zdjęcia, muzyka, wideo (np. 
pixabay, pickup image, edupix) 

• Narzędzia do edukacji i współpracy online (np.canva) 

• scenariusze lekcji do pracy z dziećmi i młodzieżą, np. : 
https://cyfrowa-wyprawka.org   

• Kanały zawierające wideolekcje, np.: https://pistacja.tv  

• Blogi/ fora dyskusyjne: 

  https://nauczycielwsieci.pl  
  https://nowoczesnenauczanie.edu.pl  

 

 

https://www.notion.so/831b554e231b4bacb254897e360c2b71?v=a5d5a3f7bccf442ba0f0971fdcd9bb42
https://www.notion.so/8c89d6a90cd54d50a424ccb475ad1a88?v=31130093bb20400face69d73985a380f
https://cyfrowa-wyprawka.org/
https://cyfrowa-wyprawka.org/
https://cyfrowa-wyprawka.org/
https://pistacja.tv/
https://nauczycielwsieci.pl/
https://nowoczesnenauczanie.edu.pl/


OZE – Co tam znajdziemy? (2) 
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• https://www.youtube.com/c/Pasjainformatykitutoriale/videos  - 
kanał poświęcony tematyce informatycznej 

• https://www.youtube.com/c/Educk/videos  - kanał zawierający 
tutoriale z zakresu posługiwania się programem SketchUp 

• https://www.youtube.com/c/Nintai/videos  - tutoriale z zakresu 
korzystania m.in. z programu GIMP, prowadzenia transmisji video, 
edycji plików audio 

• https://www.youtube.com/user/zankwild/videos  - kanał o 
zróżnicowanej tematyce, poświęcony wykorzystaniu IT w edukacji np. 
tworzeniu i edycji grafiki wektorowej i bitmapowej, tworzeniu stron 
WWW, wykorzystaniu platform edukacyjnych, tworzeniu kwerend w 
programie MsAccess 

• https://www.youtube.com/channel/UCQYPNNQExri6AG5NmQjmvNg  
- oficjalny kanał YouTube KhanAcademy, organizacji non-profit o 
zasięgu światowym, której misją jest zmiana edukacji tak by 
umożliwić wykształcenie na wysokim poziomie każdemu i wszędzie. 

• Jak przekonwertować prezentację  ppt w kurs eLearningowy z 
wykorzystaniem narzędzia Spring Suite? 

Przykłady z 
youtube.com   

https://www.youtube.com/c/Pasjainformatykitutoriale/videos
https://www.youtube.com/c/Educk/videos
https://www.youtube.com/c/Nintai/videos
https://www.youtube.com/user/zankwild/videos
https://www.youtube.com/channel/UCQYPNNQExri6AG5NmQjmvNg
https://www.youtube.com/watch?v=i0p9Nw2_A40
https://www.youtube.com/watch?v=i0p9Nw2_A40
https://www.youtube.com/watch?v=i0p9Nw2_A40
https://www.youtube.com/watch?v=i0p9Nw2_A40
https://www.youtube.com/watch?v=i0p9Nw2_A40
https://www.youtube.com/watch?v=i0p9Nw2_A40


Narzędzia i aplikacje do tworzenia quizów i ankiet 

• Kahoot: to strona, ale także aplikacja, która pozwala na tworzenie prostych quizów lub ankiet. Pytania 
trzeba prezentować na rzutniku lub osobnym ekranie, a odpowiedzi udziela się klikając na odpowiedni 
symbol na smartfonie (po wpisaniu kodu w aplikacji lub na stronie mobilnej). Pozwala dodawać dowolną 
ilość pytań i quizów za darmo. 

• Quizizz: pozwala za darmo tworzyć własne quizy lub skorzystać z innych, dostępnych publicznie i 
stworzonych przez innych użytkowników. Ma możliwość dodawania memów jako reakcji na odpowiedzi, 
zadawania “prac domowych” o określonym terminie ważności oraz wysyłania wyników mailem (np. do 
rodzica). Aplikacja nie wymaga pokazywania pytań na ekranie rzutnika i dostępna jest częściowo w 
języku polskim. 

• Mentimeter: to strona do tworzenia prezentacji z interaktywnymi quizami (jednokrotnego i 
wielokrotnego wyboru), ankietami, wyborem na różnych skalach, chmurami tagów oraz klasycznymi 
slajdami, pod którymi osoby uczestniczące mogą np. wyrażać swoją opinię za pomocą klikania 
odpowiednich ikon; wersja ramowa i płatna (PRO). 

• Google Forms: narzędzie do tworzenia ankiet online, które można również łatwo uzupełniać na 
urządzeniach mobilnych, połączone z resztą pakietu biurowego, posiadające możliwość szybkiego 
eksportu wyników do arkusza kalkulacyjnego i ich wizualizacji (tworzenia wykresów). 

Inne sprawdź na stronach: 

Chcesz rozwijać swoje kompetencje, aby proces uczenia się był bardziej atrakcyjny, interaktywny?   
Dowiedz się, jak wzbogacić swoją pracę, jak tworzyć quizy, ankiety itp.   

W Internecie znajdziesz również szereg narzędzi. Zobacz kilka przykładów: 

teachagainstcoronavirus otwartezasoby.pl  

https://kahoot.com/
https://quizizz.com/?fromBrowserLoad=true
https://www.mentimeter.com/
https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/
https://techagainstcoronavirus.com/edu
https://otwartezasoby.pl/


Mentoring 

  

• Czasem, zanim sięgniemy po zewnętrzne 
zasoby, czy oferty rozwoju kompetencji , 
warto uświadomić sobie potencjał tkwiący w 
zespole, w którym pracujesz. 

• Często nie dostrzegamy najprostszych 
rozwiązań...  

• Rozejrzyj się, jak radzą sobie Twoi koledzy z 
wszechobecną cyfryzacją procesów 
nauczania/ uczenia się? 

• Może Ty możesz ich wesprzeć na ścieżce 
rozwoju? Możesz być ich mentorem? 

 

Wspierajmy się nawzajem w organizacji!!! 

Źródło: pixabay.com  

https://pixabay.com/pl/illustrations/wsparcie-wspinaczka-r%c4%99ka-mentor-2444110/


O co chodzi  
w mentoringu? 

 
1. Mentoring to dobrowolna, niezależna od hierarchii 

służbowej, pomoc udzielana przez jednego człowieka 
drugiemu, dzięki czemu może on poczynić znaczny 
postęp w wiedzy, pracy zawodowej lub sposobie 
myślenia (Europejskie Centrum Mentoringu) 
 

2. To rodzaj pomocy udzielanej jednej osobie przez drugą 
w dokonaniu znaczącego przełomu w wiedzy, pracy i 
sposobie myślenia” (Gilles Gambade 2013) 
 

3. To relacja między mentorem/mistrzem 
a mentee/klientem, polegająca na tym, że mentee 
wspierany przez mentora – jego wiedzę, doświadczenie 
i osobowość – poznaje i rozwija siebie, definiując 
i realizując własne cele i wizję własnej osoby w obszarze 
zawodowym i/lub osobistym (Stowarzyszenie Mentorów 
PROMENTOR ) 

• Fundament tej wyjątkowej relacji to: zaufanie, 
szacunek, wzajemna akceptacja, szczerość 
i otwartość komunikacji, spójność systemu 
wartości; 

• Cele stawiane sobie przez osobę 
mentorowaną (podopiecznego), osiągane są 
dzięki odkrywaniu istniejącego w nim 
potencjału i dzięki świadomości rozwoju, 
a także dzięki radom mentora i różnorodnemu 
wsparciu z jego strony; 

Źródło: pixabay.com 

https://emccpoland.org/
https://www.promentor.pl/
https://pixabay.com/pl/illustrations/mentor-uruchomienie-mentoring-2062999/


Coaching i mentoring – czy to to samo? 

• Relacja partnerska 

• Rola coacha, jako „akuszera” 

• Udzielanie rad - niedopuszczalne 

 
• Relacja mistrz-uczeń 
• Rola mentora  jako osoby przekazującej 

wiedzę, umiejętności i postawy 
• Udzielanie rad - wskazane 



• Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) – wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, 
w której obowiązują określone standardy opisywania kwalifikacji, przypisywania do poziomu 
PRK, włączania i ewidencjonowania w ZRK, certyfikowania oraz zapewniania jakości nadawania 
kwalifikacji wymaganych dla tej kwalifikacji.  

• Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) – publiczny rejestr gromadzący wszystkie kwalifikacje 
funkcjonujące w ZSK, zawiera pełną listą kwalifikacji włączonych do systemu, ich dokładne opisy, 
a także wymagania stawiane przed kandydatami, którzy chcą potwierdzić posiadanie danej 
kwalifikacji.  

 

 

 

 

Jak zadbać o wiarygodność 
wybieranych szkoleń? 

Zintegrowany System Kwalifikacji 

https://kwalifikacje.edu.pl/


Kwalifikacje rynkowe 

• Kwalifikacje rynkowe to kwalifikacje, które można zdobyć bez konieczności 
nauki w szkole lub na uczelni. Dzięki kwalifikacjom rynkowym włączonym 
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) można uzyskać certyfikat 
potwierdzający posiadanie wiedzy, umiejętności czy kompetencji 
społecznych nabytych w sposób nieformalny. 

• Kwalifikacje rynkowe są odpowiedzią na potrzeby rynku. Najczęściej są 
zgłaszane przez zainteresowane instytucje lub gremia np. instytucje 
szkoleniowe, organizacje branżowe, stowarzyszenia. W przypadku 
pozytywnego rozpatrzenia takiego wniosku kwalifikacja zostaje formalnie 
włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Kolejnym etapem jest 
uzyskanie przez kwalifikacji statusu „funkcjonująca”, który oznacza, że 
można ubiegać się o zdobycie tej kwalifikacji. 



Jak uzyskać kwalifikację rynkową? 

• Znajdź w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji 
(https://kwalifikacje.gov.pl/k) interesującą Cię kwalifikację. 

• Sprawdź jakie instytucje posiadają uprawnienia do certyfikowania 
wybranej kwalifikacji. 

• Zgłoś się do Instytucji Certyfikującej (IC) – 
https://kwalifikacje.gov.pl/p – przypisanej do tej kwalifikacji, aby 
wziąć udział w walidacji, czyli procesie sprawdzania wiedzy i 
umiejętności. Po zakończeniu walidacji instytucja certyfikująca 
wystawi Ci certyfikat poświadczający uzyskanie tej kwalifikacji. 

 

https://kwalifikacje.gov.pl/k
https://kwalifikacje.gov.pl/p


Przykładowe 
kwalifikacje rynkowe-  

 
Coś dla Ciebie?! 

• Nauczanie z wykorzystaniem narzędzi do nauczania 
zdalnego –  
https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13883 

• Obsługa platformy do nauczania zdalnego 
https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13889 

• Projektowanie grafiki komputerowej – 
https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=12643  

• Projektowanie procesów dydaktycznych w 
kształceniu zdalnym osób dorosłych – 
https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13886 

• Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą – 
https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13846 

• Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi – 
https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=12638  

https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13883
https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13889
https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=12643
https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13886
https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=13846
https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=12638


Spróbuj na nie szczerze odpowiedzieć. 
 

Mamy nadzieję, że dzięki powyższym 
materiałom będzie to łatwiejsze i bardziej 

świadome. 
 

Powodzenia we wdrażaniu / 
udoskonalaniu systemów rozwoju 

zawodowego własnego i/lub 
pracowników!  

Kilka ważnych pytań na 
podsumowanie 

1. Czy organizacja, w której pracujesz  (jej kierownictwo) wykazuje 
zaangażowanie  w rozwój zawodowy personelu , w szczególności w 
zakresie efektywnego wykorzystania technologii cyfrowych w procesach 
nauczania i uczenia się? 

2. Czy wspieranie rozwoju zawodowego obejmuje wszystkich 
pracowników, czy jest przywilejem wybranej grupy? 

3. W jaki sposób typowane są obszary kompetencji (na poziomie 
indywidualnego pracownika oraz całej organizacji), których rozwój warto 
wesprzeć? 

4. W jaki sposób (w jakiej formie) realizowany jest  w Twojej organizacji 
rozwój zawodowy pracowników? 

5. Czy certyfikacja szkolenia/ akredytacja instytucji oferującej rozwój 
określonych kompetencji ma znaczenie i dlaczego? 



Stay up to date on our 
activity 
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