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Wstęp – uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji  

Kompetencje cyfrowe we współczesnym świecie są konieczne zarówno w nauce jak i 

w pracy i sprawiają, że stajemy się aktywnymi członkami społeczeństwa. Czym są 

kompetencje cyfrowe? Kompetencje cyfrowe to jeden z elementów ośmiu kluczowych 

kompetencji i odnoszą się do świadomego i krytycznego korzystania z całego spektrum 

technologii cyfrowych umożliwiających pozyskiwanie informacji, komunikację, jak i 

podstawowe rozwiązywanie problemów we wszystkich aspektach życia. Kompetencje 

cyfrowe pomagają także w rozwijaniu innych kluczowych kompetencji takich jak 

komunikacja, umiejętności językowe czy też umiejętności podstawowe w obszarze 

matematyki i przedmiotów ścisłych. Aby móc lepiej zrozumieć charakter kompetencji 

cyfrowych Komisja Europejska przygotowała Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych dla 

Obywateli (DigComp), które podzielone zostały na pięć obszarów: informacje i analiza 

danych; komunikacja i współpraca; tworzenie treści cyfrowych; bezpieczeństwo; oraz 

rozwiązywanie problemów. W najbliższej przyszłości nauczyciele posiadać będą swoje 

własne ramy, które nosić będą nazwę DigCompEdu. Ich założenia wstępne obejmują sześć 

obszarów rozwoju, do których zaliczyć można:  

1. rozwój zawodowy;   

2. tworzenie i wymianę materiałów cyfrowych;   

3. zarządzanie korzystaniem z narzędzi cyfrowych;   

4. samoocenę kompetencji cyfrowych;   

5. wspieranie uczniów w efektywnym wykorzystaniu narzędzi i zasobów 

cyfrowych;    

6. umożliwianie uczniom nabywania kompetencji cyfrowych.   

Z przeprowadzonych obserwacji zajęć, rozmów z nauczycielami wynika ogromna 

potrzeba rozwijania kompetencji cyfrowych nauczycieli w ramach osobistego rozwoju 

zawodowego.  Dodatkowym argumentem jest fakt, że szkoła do końca grudnia 2018 r. 

zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny: komputery, tablice 

multimedialne, sprzęt do wideokonferencji i testowania, dwie pracownie językowe.   
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 Efektywne i pełne wykorzystanie nowoczesnych narzędzi multimedialnych w pracy 

dydaktycznej z uczniami, we współpracy między nauczycielami, wymaga podjęcia 

intensywnych działań podnoszących indywidualne kompetencje cyfrowe poszczególnych 

nauczycieli. Umiejętność efektywnej współpracy nauczycieli z wykorzystaniem 

nowoczesnych narzędzi cyfrowych, przekłada się na pracę z uczniami, zacieśnienie 

współpracy z rodzicami i organizacjami działającymi w środowisku. Ma zatem ogromny 

wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły. Co w efekcie końcowym przekłada się na 

rozwój kompetencji kluczowych w tym cyfrowych uczniów.     

Zasady i warunki wprowadzenia innowacji  

Innowacja będzie realizowana w Szkole Podstawowej im. Mieczysława 

Romanowskiego w Józefowie od września 2018 roku do czerwca 2020, czyli dwa lata 

szkolne. Wdrożone zmiany będą kontynuowane w kolejnych latach.  W innowacji weźmie 

udział dyrektor i wicedyrektor jako koordynatorzy, cała rada pedagogiczna oraz w końcowym 

etapie uczniowie.   

Wykorzystane zostaną zasoby posiadane przez szkołę: sprzęt multimedialny, łącza 

internetowe.  

Sposób realizacji  

 W ramach innowacji zostaną zrealizowane następujące działania:  

1. W ramach ewaluacji wewnętrznej zdiagnozowany zostanie poziom kompetencji 

cyfrowych nauczycieli i zakres wykorzystywania TIK w codziennej pracy.   

2. Wprowadzona zostanie do praktyki szkolnej platforma współpracy - Office 365 

Education.   

Office 365 Education to zbiór usług umożliwiających udostępnianie materiałów 

szkolnych i wspólną pracę nad nimi. Ta usługa jest dostępna bezpłatnie dla czynnych 

nauczycieli oraz uczniów lub studentów. Zawiera aplikacje pakietu Office Online (Word, 

PowerPoint, Excel i OneNote), nieograniczony osobisty magazyn w chmurze, usługę Yammer 

oraz witryny programu SharePoint.  

Dzięki tej platformie nauczyciele będą mieli wszystko w jednym miejscu. Będą mogli 

opracowywać, zapisywać i porządkować wszystkie materiały z zajęć w programie OneNote 

— cyfrowym notesie. W ramach utworzonych grup współpracy, zespołów zadaniowych 

opracowywać wspólne dokumenty, przesyłać je i udostępniać.  W dalszym etapie stosować 

nowe sposoby angażowania uczniów - tworzyć interakcyjne lekcje i pobudzać kreatywność 

uczniów za pomocą aplikacji Sway. W sposób nowatorski zindywidualizować nauczanie i 

zapewnić uczniom przestrzeń do współpracy bądź udzielać im spersonalizowanej pomocy 

przy użyciu prywatnych notesów w ramach notesu zajęć. W celu efektywnego wykorzystania 

platformy przez nauczycieli przeprowadzone zostaną warsztaty oraz indywidualne 

konsultacje koordynatorów innowacji z nauczycielami.          

3. W celu dalszego rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli, na każdym zebraniu 

rady pedagogicznej będzie wprowadzony punkt poświęcony kompetencjom cyfrowym 

nauczycieli prowadzony przez koordynatorów innowacji. W ramach niego będą 
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przekazywane informacje o ciekawych stronach, blogach, aplikacjach, dobrych 

praktykach.    

4. Na platformie współpracy Office 365 Education zostanie utworzona i prowadzona 

przez koordynatorów Biblioteczka cyfrowa zawierająca zestaw różnorodnych 

materiałów związanych z kompetencjami cyfrowymi nauczycieli i uczniów.  

  

Cele innowacji  

W ramach innowacji będą realizowane następujące cele:  

 poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie obsługi programów 

Word, PowerPoint, Exel, poczty elektronicznej itp.;   

 usprawnienie przepływu informacji między dyrektorem i nauczycielami, 

między nauczycielami, zespołami nauczycieli;  
 zwiększenie wiedzy nauczycieli na temat różnorodnych narzędzi 

multimedialnych dedykowanych do pracy z uczniami;  
 zwiększenie zastosowania multimediów w pracy z uczniem;  
 zwiększenie zastosowania multimediów we współpracy z nauczycielami i 

dyrektorem, współpraca w “chmurze” ;  

  

Metody i formy  

W innowacji zostaną wykorzystane technologie informacyjno-komunikacyjne m.in.: 

Internet, platforma Office 365 Online, komputery z dostępem do Internetu itp.   

Metody pracy:   

 Podające  
 Praktyczne      

      Formy pracy:  

 Zbiorowa  
 Grupowa  
 Indywidualna   

Efekty innowacji  

Przewidywane efekty innowacji:  

 zwiększenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie obsługi programów 

Word, PowerPoint, Exel, poczty elektronicznej itp.;   
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 sprawniejszy przepływ informacji między dyrektorem i nauczycielami, między 

nauczycielami, zespołami nauczycieli;  
 wzrost wiedzy nauczycieli na temat różnorodnych narzędzi multimedialnych 

dedykowanych do pracy z uczniami;  
 utworzenie biblioteczki cyfrowej do użytku nauczycieli;  
 współpraca nauczycieli w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy 

Office 365;  
 wzrost intensywności stosowania multimediów w pracy z uczniem;  
 wzrost zastosowania multimediów we współpracy między nauczycielami, 

między nauczycielami a dyrektorem;  
 wzrost kompetencji cyfrowych uczniów w efekcie wzrostu kompetencji 

cyfrowych nauczycieli;  
 wzrost intensywności wykorzystania przez nauczycieli multimedialnych 

zasobów szkoły.   

  

 Ewaluacja  

Ewaluacja innowacji będzie dokonywana na bieżąco w trakcie wdrażania 

poszczególnych działań poprzez obserwacje, rozmowy, monitorowanie korzystania z 

platformy, zastosowania multimediów w pracy z uczniami. Jak również na zakończenie 

innowacji dokonana zostanie diagnoza umiejętności cyfrowych nauczycieli oraz zakres ich 

stosowania w pracy z uczniami, współpracy z innymi i pracy nad własnym warsztatem.    

   

 


