
Jak przygotować infrastrukturę szkolną oraz nauczycieli na różne warianty nauczania?  
(Mity i fakty). 
 
Przygotowanie szkolnej infrastruktury na potrzeby kształcenia w różnych wariantach, to 
niezwykle trudne i odpowiedzialne zadanie dyrektora każdej szkoły. Przepisy prawa 
wydawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyzwyczaiły już nas, że wszystko zależy 
od dyrektora szkoły, który z jednej strony ma przywilej, ale z drugiej strony obowiązek 
przygotowania odpowiedniego systemu praktycznie bez żadnego wsparcia władz i instytucji 
oświatowych.  Jak to zrobić dobrze? Jak przygotować się na różne warianty nauczania w 
czasie pandemii?  
Po pierwsze każdy dyrektor powinien mieć świadomość potencjału, jaki niosą ze sobą nowe 
technologie oraz wizję w jaki sposób mądrze wykorzystywać cyfrowe środowisko w procesie 
dydaktycznym. To właśnie to środowisko oraz pewna kultura cyfrowa w szkole decyduje o 
sukcesie zdalnego nauczania podczas pandemii, ale także w wariancie hybrydowym i w 
warunkach normalnego, stacjonarnego kształcenia. W moim przekonaniu kluczem jest 
jednolite środowisko pracy, które ja nazywam „szkolnym edusystemem”.  Powinno ono być 
jednorodne i spójne. Jednak takie środowisko nie powstaje z dnia na dzień, a tę cyfrową 
kulturę buduje się latami. 
Bardzo trudno pracuje się nauczycielom, uczniom i ich rodzicom w środowiskach 
rozproszonych, gdy praktycznie na każdym przedmiocie używa się różnych platform różnych 
narzędzi, bardzo często odległych od siebie technologicznie, wymagających innego systemu 
autoryzacyjnego. Takie podejście nie zapewnia elementarnego bezpieczeństwa cyfrowego i 
wprowadza trudny do opanowania chaos. Czasami kreatywność nauczycieli nie zna granic. 
Trudno jednak się im dziwić, skoro nie dysponują spójnym środowiskiem, to wykorzystują 
często bezrefleksyjnie te narzędzia, które znają, które akurat „są pod ręką”.  
Podczas swojego wystąpienia postaram się zwrócić uwagę na to, w jaki sposób przygotować 
optymalne cyfrowe środowisko kształcenia w szkole, jak wdrożyć podstawowe usługi 
edukacyjne wspierane przez technologię, jakimi kryteriami kierować się pozyskując sprzęt do 
szkoły, jak przygotować szkolną infrastrukturę informatyczną, aby w efektywny sposób 
prowadzić zajęcia w różnych wariantach. Po raz kolejny będę też apelował do władz 
centralnych i samorządowych w sprawie konieczności wyposażenia nauczycieli w służbowy 
sprzęt komputerowy, który jest ich podstawowym narzędziem pracy nie tylko w czasach 
pandemii. 


