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•Edukacja w czasach COVID-19. Przegląd rozwiązań.

•Zintegrowane środowisko kształcenia

•Jak zostać skutecznym edukatorem on-line?



Edukacja w czasach COVID-19.
Przegląd rozwiązań.



Pierwsza

PRZEMYSŁOWA
REWOLUCJA

(1760-1840)

THE FIRST INDUSTRIAL REVOLUTION



DRUGA

(1870-1940)

THE SECOND INDUSTRIAL REVOLUTION

REWOLUCJA
PRZEMYSŁOWA



TRZECIA

(1960-2015)

The Third Industrial Revolution

REWOLUCJA
PRZEMYSŁOWA



The Fourth Industrial Revolution (Today)

CZWARTA

(DZISIAJ)

REWOLUCJA
PRZEMYSŁOWA



Przykładowe aplikacje wspomagające proces zdalnego kształcenia



• Open source

• Dostęp bez posiadania konta

• Dodatek do przeglądarki

• Reklamy

• Max: 75 osób na spotkaniu

• Przekaz na żywo do Youtube

jitsi.org

Edukacja w czasach COVID-19. Przegląd rozwiązań.

UWAGA !!!

• Meet.jit.si

• Właściciel: firma 8x8, 30 dni free trial, $12/rok*

• Przekazanie praw do nagrań i utworów 
wykorzystywanych w czasie wideokonferencji



• Limit 4 użytkowników – wersja darmowa

• Limit 12 użytkowników – wersja płatna ($10/miesiąc)

• Limit 50 użytkowników – wersja płatna ($60/miesiąc)

• Dostęp bez posiadania konta

• Profilowanie

whereby.com

Edukacja w czasach COVID-19. Przegląd rozwiązań.



• Zarządzanie danymi osobowymi zgodnie z RODO,

• Gwarancja działania – Help Desk

livewebinar.com

Edukacja w czasach COVID-19. Przegląd rozwiązań.



clickmeeting.com

Edukacja w czasach COVID-19. Przegląd rozwiązań.

Informacje z dnia 2020-11-02

• Zarządzanie danymi osobowymi zgodnie z RODO,

• Gwarancja działania – Help Desk



webex.com

Edukacja w czasach COVID-19. Przegląd rozwiązań.

• Zarządzanie danymi osobowymi zgodnie z RODO,

• Gwarancja działania – Help Desk



skype.com

Edukacja w czasach COVID-19. Przegląd rozwiązań.

• Skype powiększył liczbę grupowych rozmów wideo z 32 
do 50 użytkowników 

• Nie wymaga logowania

• Zarządzanie danymi osobowymi zgodnie z RODO,

• Gwarancja działania – Microsoft



discord.com

Edukacja w czasach COVID-19. Przegląd rozwiązań.

• Dane przetwarzane są na terenie USA i innych krajów, 
każdy musi założyć konto, jest to problematyczne dla 
osób poniżej 16 roku życia. Możliwość sprzedaży 
danych. 

• Komunikator stworzony z przeznaczeniem dla graczy.

• Reklamy – po kliknięciu w reklamę i zainstalowaniu 
dodatku, aplikacji stajemy się użytkownikiem usługi, 
ponosząc dodatkowe opłaty.



zoom.us

Edukacja w czasach COVID-19. Przegląd rozwiązań.

• Zoombombing

• Przekazywanie informacji do Facebooka

• Wykorzystywanie ścieżki UNC



moodle.org

Edukacja w czasach COVID-19. Przegląd rozwiązań.

• open source

• brak limitów?

• bigbluebutton



GSuite

Edukacja w czasach COVID-19. Przegląd rozwiązań.

Office 365 i Teams



Zintegrowane środowisko kształcenia



…a pod fotografią umieść podpis

Zintegrowane Środowisko Edukacyjne

Zintegrowane Środowisko Edukacyjne



Źródło: „Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Cyfrowa edukacja – potencjał, procesy, modele.”, Marlena Plebańska, Warszawa, kwiecień 2020r.

Cyfrowe lekcje

Zintegrowane Środowisko Edukacyjne
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OFFICE 365 I TEAMS



Zintegrowany system edukacyjny



https://www.vulcan.edu.pl/strona/e-dziennik-vulcan-wspiera-edukacje-zdalna-800



KSZTAŁCENIE HYBRYDOWE / ON-LINE

angażujące

Synchroniczne

Asynchroniczne

Face to

face
Wirtualne



Microsoft – integracja danych z dziennikiem lekcyjnym

Zintegrowane Środowisko Edukacyjne

• Szkoła jest administratorem danych osobowych (jako podmiot decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania),         
a Microsoft jest podmiotem przetwarzającym te dane, z wyjątkiem sytuacji

a) w której występuje jak podmiot przetwarzający Dane Osobowe, kiedy to Microsoft jest dalszym 
przetwarzającym, lub

b) gdy szczegółowe postanowienia OST lub DPA stanowią inaczej

• Poza powyższymi wyjątkami dochodzi zatem do powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Szkołę na rzecz 
Microsoft w związku ze świadczeniem Usług Online

• Przepisy RODO wymagają, aby powierzenie danych osobowych przez podmiot przetwarzający odbywało się na 
podstawie umowy. Kluczowe postanowienia, które powinny znaleźć się w takiej umowie zostały wymienione w art. 
28 ust. 3 RODO. W przypadku Usług Online Microsoft wszystkie postanowienia wymagane na gruncie art. 28 ust. 3 
RODO zostały wskazane w OST i DPA. 

• Powierzenie przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez Szkołę z Usług Online jest zatem 
zgodne z wymaganiami stawianymi przez RODO. Szkoła, która decyduje się na korzystanie z usługi Office 365 nie 
musi sporządzać odrębnej umowy powierzenia przetwarzania, gdyż wszelkie niezbędne postanowienia zostały 
doprecyzowane w dokumentacji sporządzonej przez Microsoft.



…a pod fotografią umieść podpis

Microsoft – integracja danych z dziennikiem lekcyjnym

Zintegrowane Środowisko Edukacyjne

• Powierzenie przetwarzania danych nie wymaga specjalnej zgody wyrażonej przez rodzica ucznia oraz jest 
dopuszczalne w zakresie, w którym placówka oświaty sama może przetwarzać dane osobowe – m.in. Przetwarzanie 
danych osobowych uczniów przez Szkołę nie wymaga ich zgody w zakresie, w którym dana placówka upoważniona 
jest do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa np. w celu realizacji programu nauczania (art. 6 ust. 1 lit. C 
RODO) 



…a pod fotografią umieść podpis

Firma Microsoft:

Zintegrowane Środowisko Edukacyjne

• Nie będzie gromadzić ani używać danych osobowych uczniów innych niż niezbędne na potrzeby 
edukacji/administracji.

• Nie będzie sprzedawać ani nie wypożyczać danych osobowych uczniów.

• Nie będzie używać ani udostępniać danych osobowych uczniów do reklam czy podobnych celów komercyjnych, 
takich jak kierowanie reklam do uczniów na podstawie profilowania.

• Nie będzie tworzyć osobistych profilów uczniów innych niż niezbędne na potrzeby edukacji/administracji albo na 
które zgodę wyrazili rodzice, opiekunowie lub uczniowie o odpowiednim wieku.

• Będzie wymagać, aby dostawcy naszej firmy, którym będą udostępniane dane osobowe uczniów
na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych (jeśli dotyczy), zobowiązali się do zastosowania tych samych zasad 
dotyczących danych osobowych uczniów.



Jak zostać skutecznym edukatorem on-line?



Edukacja w czasach COVID-19. Raporty, badania, analizy

Jak stać się skutecznym edukatorem on-line?



Zdalna edukacja – gdzie byliśmy dokąd idziemy?

Jak stać się skutecznym edukatorem on-line?

Wniosek 1: Obniżył się poziom subiektywnego dobrostanu psychicznego i fizycznego

Raport: „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa”, Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Warszawa, 
Czerwiec 2020r.



Zdalna edukacja – gdzie byliśmy dokąd idziemy?

Jak stać się skutecznym edukatorem on-line?

Wniosek 2: Brak higieny cyfrowej

Raport: „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa”, Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Warszawa, 
Czerwiec 2020r.



Zdalna edukacja – gdzie byliśmy dokąd idziemy?

Jak stać się skutecznym edukatorem on-line?

Wniosek 3: Brak kompetencji cyfrowych nauczycieli / uczniów

Raport: „Edukacja cyfrowa w szkołach w Europie”, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa, 2020r.

W istniejących ramach kompetencji nauczycieli za 

podstawowe uznaje się kompetencje cyfrowe (taki 

zapis posiada ok. 2/3 państw europejskich). 

Ogólne wytyczne mówią, że nauczyciele powinni 

wiedzieć, jak włączać technologie cyfrowe do swojej 

praktyki nauczania i uczenia się, oraz umieć skutecznie 

z nich korzystać.



Zdalna edukacja – gdzie byliśmy dokąd idziemy?

Jak stać się skutecznym edukatorem on-line?

Wniosek 3: Brak kompetencji cyfrowych nauczycieli / uczniów

Raport: „Edukacja cyfrowa w szkołach w Europie”, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa, 2020r.

Jak pokazują badania ((European Commission 2014), 

dorastanie w epoce cyfrowej nie czyni 

z dzieci i młodzieży 

„cyfrowych tubylców” (Prensky 2001), 

którzy z natury korzystają z technologii cyfrowych 

kompetentnie i z pewnością siebie. 



Zdalna edukacja – gdzie byliśmy dokąd idziemy?

Jak stać się skutecznym edukatorem on-line?

Wniosek 3: Brak kompetencji cyfrowych nauczycieli / uczniów

Raport: „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa”, Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Warszawa, Czerwiec 2020r.



Zdalna edukacja – gdzie byliśmy dokąd idziemy?

Jak stać się skutecznym edukatorem on-line?

Wniosek 3: Brak kompetencji cyfrowych nauczycieli / uczniów

Raport: „Edukacja zdalna w czasach COVID-19”, Wydział Pedagogiczny UW, Marlena Plebańska, Warszawa, Czerwiec 2020r.



Zdalna edukacja – gdzie byliśmy dokąd idziemy?

Jak stać się skutecznym edukatorem on-line?

Wniosek 4: Pogorszanie się relacji

Raport: „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa”, Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Warszawa, Czerwiec 2020r.



Zdalna edukacja – gdzie byliśmy dokąd idziemy?

Jak stać się skutecznym edukatorem on-line?

Wniosek 4: Pogorszanie się relacji

Raport: „Edukacja zdalna w czasach COVID-19”, Wydział Pedagogiczny UW, Marlena Plebańska, Warszawa, Czerwiec 2020r.

Jak poprawić relacje nauczyciel – uczeń (propozycje działań):

• Powracajmy w komunikacji z uczniami do wspólnych doświadczeń sprzed pandemii. Pokazujmy zdjęcia lub filmy z pracy w klasie 

lub wycieczek czy imprez szkolnych. Dyskutujmy o tym. 

• Przypominajmy uczniom pozytywne doświadczenia – przywołujmy coś, co wykonali, osiągnęli, powracajmy do sytuacji, kiedy 

komuś pomogli, coś wymyślili. Takie komunikaty są bardzo uczniom potrzebne – pokazują one ciągłość naszych relacji. 

• Pokazujmy uczniom fragment naszej codzienności, np. filmik z naszym zwierzęciem czy własne zdjęcie zrobione podczas gotowania

lub przekopywania ogródka. To podtrzymuje więzi, ale też budzi pozytywne emocje i pokazuje, że życie toczy się dalej, nawet w

obecnej, trudnej dla wszystkich sytuacji. O to samo możemy poprosić uczniów, podsuwając im jednak kilka konkretnych tematów, 

tak żeby każdy miał szansę coś wysłać. 

• Bądźmy dla uczniów dobrym przykładem, pokażmy, jak dbać o siebie, przebywając w izolacji. Podzielmy się z uczniami radami, 

wskażmy, co zrobić (i co my robimy), żeby się lepiej czuć. 

• Dbajmy o to, by komunikacja z uczniami była pełna humoru. Śmiech jest uczniom (i nam też) obecnie bardzo potrzebny. Humor 

(ale nie sarkazm) buduje relacje i pozytywny stan emocjonalny.



Źródło: „Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19”, Jacek Pyżalski, EduAkcja, Warszawa, kwiecień 2020r.

Priorytety edukacji zdalnej w izolacji spowodowanej pandemią

Jak stać się skutecznym edukatorem on-line?



5 niezbędnych elementów kształcenia zdalnego / hybrydowego

Jak stać się skutecznym edukatorem on-line?

Środowisko 
kształcenia

Społeczność 
klasowa

Projektowanie 
lekcji

Zaangażowanie & 
Interaktywność

Ocenianie 
& Informacja 

zwrotna



10 zasad skutecznego edukatora on-line

Jak stać się skutecznym edukatorem on-line?

• Bądź sobą

START

Skuteczny edukator on-line

Przećwicz narzędzia

Odłóż inne zajęcia

Angażuj uczniów w różnorodne zadania

Mierz siły na zamiary

Szanuj emocje innych ludzi

Obserwuj spotkanie

Stosuj informację zwrotną

Zapobiegaj dyskryminacji

Odpuść sobie doskonałość




