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� Czym aktualnie jest „eLearning” w polskiej szkole?

� Jak polska szkoła wykorzystuje nowoczesne aplikacje 
internetowe? - szkoła w „społecznościach 
internetowych”

� Partnerzy szkoły - współpraca z organizacjami 
pozarządowymi

� Jak te działania przekładają się na umiejętności 
rynku pracy (ePraca).



� W biznesie i szkoW biznesie i szkoW biznesie i szkoW biznesie i szkołłłłach wyach wyach wyach wyŜŜŜŜszych szych szych szych wiele 
firm i uczelni w Polsce realizuje szereg 
kursów internetowych (z pełnym 
wykorzystaniem platform 
eLearningowych) 

� W szkole W szkole W szkole W szkole kursy eLearningowe mają
marginalne znaczenie. Nie są
sposobem zdobywania wiedzy, ale 
przygotowaniem uczenia się przez całe 
Ŝycie

Czym aktualnie jest „eLearning”
w polskiej szkole?



Szkoły same instalują na swoich 
serwerach platformy eLearningowe

i starają się wykorzystać moŜliwości 
tych systemów do wspierania edukacji 

w ramach  przedmiotów (od matematyki 
i informatyki po 

wychowanie fizyczne…). 

Są to szkoły głownie średnie ale 
zdarzają się juŜ specjalne strony 

dla … przedszkoli…

Czym aktualnie jest „eLearning”
w polskiej szkole?



Nauczyciele i uczniowie chętnie uczestniczą
w projektach realizowanych we współpracy z partnerami 
zewnętrznymi głównie organizacjami pozarządowymi.

Najpopularniejsze formy :

� promocja projektów z wykorzystaniem Internetu - wioski 
tematyczne (Hobittowo), Szkoła Równych Szans) projekty 
rozwojowe szkół

� publikowanie treści w Internecie – Interkl@sa, www.ngo.pl

� Projekty partnerskie realizowane z wykorzystaniem Internetu 
Sprawiedliwi wśród narodów świata
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Czym aktualnie jest „eLearning”
w polskiej szkole?

EEEE----TwinningTwinningTwinningTwinning

Europejskie partnerstwo szkEuropejskie partnerstwo szkEuropejskie partnerstwo szkEuropejskie partnerstwo szkóóóółłłł
Sieć wspierająca łączenie i współpracę szkół bliźniaczych za 
pośrednictwem mediów elektronicznych: Tę sieć tworzą nauczyciele 
lub edukatorzy mający doświadczenie we współpracy europejskiej. 

Wsparcie dla sieci zajmujących się doskonaleniem zawodowym 
nauczycieli i pozostałej kadry edukacyjnej: Te sieci tworzyć będą
placówki odpowiedzialne za wykorzystywanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych dla celów dydaktycznych. 
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� Ministerstwo Edukacji Narodowej i szkoły dzieli 
przepaść technologiczna i w zakresie przygotowania do 
wykorzystania ICT

� Wsparcie samorz ądów dla wykorzystania ICT w szkołach

� Bardzo ograniczona współpraca z biznesem 
(pozytywny przykład Partnerstwo dla Przyszłości)

� Organizacje pozarz ądowe podstawowym partnerem szkół
(programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności)

Partnerzy szkoły



� Inicjatywa wykorzystania narzędzi eLearningowych
zwykle wychodzi z potrzeb samych nauczycieli

� Kursy eLearningowe mają marginalne znaczenie. 
NajwaŜniejszą funkcją pełnioną przez eLearning jest 
zdobycie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania 
we współczesnym świecie oraz przygotowanie do 
uczenia się przez całe Ŝycie

� Nauczyciele polskich szkół śmiało stosują
najnowocześniejsze technologie internetowe. Proces ten 
jest w znacznym stopniu niezaleŜny od działań rządu 

czy poszczególnych ministerstw….
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w polskiej szkole?





� zmniejszyć dystans miedzy szkołą a administracją
oświatową (m.in. SIO, podręczniki elektroniczne)

� wspierać otwarcie szkoły na świat (równieŜ wirtualny) –
wykorzystać nowoczesne technologie sieciowe dla 
zintegrowania funkcji edukacyjnych szkół oraz 
bibliotek wiejskich

� zbudować nowoczesną polską szkołę on-line dla 
Polonii i pracowników migrujących

� wspierać kraje Europy Wschodniej w uczestnictwie w 
społecznościach edukacyjnych Europy (np.: eTwinning)

NajwaŜniejsze zadania



DziDziDziDzięęęękuje bardzokuje bardzokuje bardzokuje bardzo

I na koniec maI na koniec maI na koniec maI na koniec małłłła niespodziankaa niespodziankaa niespodziankaa niespodzianka…………....



Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest 

partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates

w przedsięwzięciu, które ma ułatwić

polskim bibliotekom publicznym dostęp 

do komputerów, Internetu i szkoleń. 

Etap I – pilotaŜ: modernizacja kilkuset bibliotek (około 500),

Etap II – modernizacja większej liczby bibliotek (około 2000).

Docelowo program ma objąć wszystkie biblioteki w gminach 
wiejskich i miejsko-wiejskich (wraz z filiami - 6200).



Biblioteki mają stać się ośrodkami animacji                       
Ŝycia społecznego w gminach poprzez:

� rozszerzenie gamy oferowanych usług,             
związanych z dostępem do informacji                               
i wiedzy za pośrednictwem nowoczesnych technologii,

� zbudowanie koalicji lokalnych - zmobilizowanie zasobów 
lokalnych (władze samorządowe, organizacje   
pozarządowe, czytelnicy, młodzieŜ, pracownicy bibliotek),

� rozszerzenie kompetencji, zmianę systemu wartości, stylu 
pracy i postrzegania swojej roli przez bibliotekarzy.


