Prowadzenie kształcenia na odległość,
w tym z wykorzystaniem
Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Nowa edycja programu „Aktywna tablica”
Na początku sierpnia br. do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych
trafił
projekt
kolejnej
edycji
programu,
na
lata
2020-2024.
Projektowane rozporządzenie będzie kontynuacją działań podejmowanych
w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019 i obejmie:
• szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego
w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019;
• szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży;
• szkoły podstawowe, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w tym:
– uczniowie niewidomi,
– uczniowie z innymi niepełnosprawnościami,
– uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające
lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia i uczenia się;
• specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Nowa edycja programu „Aktywna tablica”
W 2020 r. dystrybucja środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych
komputerów przenośnych – laptopów obejmie typy szkół określone
w Programie oraz tych uczniów i nauczycieli, którym sprzęt jest konieczny do
kształcenia na odległość. W 2020 r. będzie możliwy zakup przez organy
prowadzące i dyrektorów szkół tylko jednego rodzaj pomocy dydaktycznych –
laptopów, do kwoty maksymalnie 14 tys. zł.

Nowa edycja programu „Aktywna tablica”
Wysokość dotacji:
• szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w edycji
2017–2019, oraz szkoły ponadpodstawowe otrzymają dotację
w maksymalnej wysokości do 14 tys. zł,
• szkoły podstawowe, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, otrzymają dotację w maksymalnej wysokości
do 35 tys. zł,
• specjalne
ośrodki
szkolno-wychowawcze
w maksymalnej wysokości do 100 tys. zł.

otrzymają

dotację

Projekt Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej
Do 11 sierpnia 2020 r. 19 811 szkół zgłosiło chęć przystąpienia do OSE. 19 111
placówek wypełniło ankiety techniczne, co otwiera drogę do przyłączenia
szkoły do OSE. Ponad 18 484 dyrektorów szkół podpisało już umowy
o świadczenie usług OSE. Z kolei szkół podłączonych do OSE jest 14 362,
z czego 11 985 placówek w pełni korzysta z usług OSE.

Projekt Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej
Dla szkół, które zgłosiły się do połowy roku (w związku z czym powinny mieć
zapewnioną usługę OSE do końca roku), a nie będzie możliwości podpięcia ich
do światłowodu, Ministerstwo Cyfryzacji będzie próbowało uruchamiać łącza
zastępcze (LTE albo wykorzystanie dostępnego łącza stacjonarnego).
Ministerstwo Cyfryzacji przewiduje, że będzie to dotyczyło ok. 2 tys. szkół.

Część samorządów nie zgłosiło się jeszcze do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem,
by zawrzeć umowę na podłączenie do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, co jest
warunkiem, by państwo finansowało w następnych latach placówkom dostęp do
Internetu.
Lista szkół, które nie zgłosiły się do OSE jest na stronie ose.gov.pl (zakładka Lista
szkół, status OSE Zgłoś szkołę).

Realizacja projektu „Zdalna szkoła +”
Do 7 sierpnia br. wsparcie uzyskały 2334 gminy na kwotę 171 388 832,27 zł.
Ze względu na to, że część uprawnionych samorządów nie przystąpiła
jeszcze do programu (na dzień 7 sierpnia było to 139 gmin), okres na
składanie wniosków o przyznanie grantów wydłużono do 30 września br.

Wybór przez szkołę narzędzi
do nauczania zdalnego

Nowelizacja
rozporządzenia
w
sprawie
szczególnych
rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(§ 1 ust. 1 pkt. 2) – dyrektor szkoły we współpracy z nauczycielami ustala
technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli
do realizacji zajęć.

Wybór przez szkołę narzędzi
do nauczania zdalnego
Wdrożenie wybranych przez szkołę TIK wykorzystywanych przez
nauczycieli do realizacji zajęć powinno być obligatoryjne dla wszystkich
nauczycieli w danej szkole lub placówce. Skutecznym rozwiązaniem jest
wybór jednego rozwiązania dla danego rodzaju aktywności – np. wspólne
dla całej szkoły rozwiązanie w zakresie platformy do zdalnego nauczania,
sposobu komunikacji audio-wideo, przekazywania komunikatów
i wiadomości dla rodziców.

Wybór przez szkołę narzędzi
do nauczania zdalnego

Doskonalenie nauczycieli
Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło prace nad wsparciem placówek
doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań
związanych z przygotowaniem i pomocą nauczycielom w prowadzeniu
kształcenia na odległość.
Planowane doskonalenie nauczycieli w prowadzeniu zdalnego nauczania
będzie realizowane w formie kursów on-line ze wsparciem placówek
doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych, dla których Ośrodek
Rozwoju Edukacji przygotuje odpowiednie narzędzia i materiały.

Doskonalenie nauczycieli
Projekt zakłada kontynuację działań na rzecz przygotowania szkół i nauczycieli
do pracy zdalnej z wykorzystaniem platformy epodreczniki.pl i e-materiałów
dostępnych na tej platformie, w tym także doposażenie placówek
doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w sprzęt i możliwości
techniczne niezbędne do prowadzenia wsparcia nauczycieli i dyrektorów szkół
w formie zdalnej.

Na jego realizację przeznaczono 50,5 mln zł. Rozpoczęcie projektu planowane
jest na wrzesień 2020 r. Pierwszy nabór grantobiorców przewidziano
w październiku br.
W ramach projektu planuje się przeszkolenie 32 000 nauczycieli, pracowników
placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Zintegrowana Platforma Edukacyjna
Niemal każdy materiał dydaktyczny zawiera pytania otwarte lub ćwiczenia
interaktywne, których wyniki mogą być zapisywane w profilu ucznia i dostępne
w postaci raportów dla nauczyciela. Zamieszczone na ZPE materiały
dydaktyczne są:
• bezpłatne;
• dostępne w dowolnym miejscu przez 24h/7 dni w tygodniu;
• kompleksowym zbiorem otwartych zasobów edukacyjnych umożliwiających
realizację podstawy programowej w szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych;
• narzędziem pozwalającym na budowanie wiedzy oraz umiejętności
uczniów poprzez zastosowanie w nich różnorodnych, multimedialnych form
przekazu.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna
Materiały:
• udostępniane są na otwartej licencji Creative Commons
korzystanie z e-materiałów przez nauczycieli i uczniów
sposób, bez naruszenia własności intelektualnej,
przetwarzanie treści zawartych w e-materiałach, np.
własnych autorskich wersji e-materiałów;

zapewniającej
w bezpieczny
jak również
do tworzenia

• dostępne z poziomu różnych typów urządzeń: komputera, laptopa,
tabletu, smartfona, tablicy interaktywnej;
• dostosowane do standardu WCAG 2.0 na poziomie podstawowym,
co pozwala na korzystanie z e-materiałów uczniom z dysfunkcjami.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna
Platforma pozwala na planowanie procesu nauki zdalnej i monitorowanie
postępów uczniów, a dzięki wbudowanym modułom komunikacyjnym
umożliwia komunikację pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz pomiędzy
uczniami.

ZPE posiada aktualne dane dotyczące szkół i placówek oraz bazę danych
nauczycieli i uczniów. Baza danych ZPE zasilana jest danymi z SIO. W oparciu
o dane z systemu SIO każdy nauczyciel został przypisany do szkoły albo do kilku
szkół (dotyczy tych którzy prowadzą zajęcia w więcej niż jednej szkole).
Do każdej szkoły zostały dodane informacje na temat oddziałów w szkole.
Uczniowie zostali zaimportowani i przypisani bezpośrednio do danych klas, tak
aby odwzorować istniejące podziały na klasy. W ten sposób każdy nauczyciel
ma dostęp do danych o klasach w szkołach w których uczy.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna
Nauczyciel w swoim portfolio posiada materiały, które stworzył
samodzielnie na podstawie własnych treści (zasobów zewnętrznych)
lub z wykorzystaniem materiałów z biblioteki ZPE oraz te, które udostępnił
uczniom. Dodatkowo ma też materiały, które wcześniej dodał do
ulubionych i dzięki temu w szybki i łatwy sposób może je udostępnić, bądź
wykorzystać do tworzenia własnego materiału.
Uczeń na swoim koncie, oprócz materiałów udostępnionych przez
nauczyciela, ma również możliwość tworzenia własnego zbioru ulubionych
materiałów, z których chce najczęściej korzystać.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna
Przykładowe funkcjonalności.
• Tzw. teczka, dzięki której użytkownik może zbierać gotowe zasoby
z materiałów dostępnych na platformie i wykorzystywać je w tworzeniu
własnych treści.

• Uczeń może dodawać komentarze do materiałów udostępnionych przez
nauczyciela.
• Komunikator, który umożliwia użytkownikom zalogowanym bezpośrednie
porozumiewanie się w czasie rzeczywistym. Komunikator pozwala na
przesyłanie różnorodnych załączników do wiadomości, takich jak pliki
audio, filmy, linki i wiele innych. Można dodawać emotikony, reakcje,
wspominać o użytkownikach, tak jak ma to miejsce na innych dostępnych
publicznie komunikatorach.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna
Przykładowe funkcjonalności – c.d.
• Segregacja udostępnianych materiałów według ostatnio udostępnionych.
Podział na przedmioty zamieszczony jest w zakładkach „moje materiały”
i „materiały udostępnione dla mnie” zarówno na koncie nauczyciela, jak
i ucznia. W zakładkach znajduje się również opcja z nagłówkiem
"Najnowsze", gdzie zawarte są ostatnio udostępnione materiały, które
będzie można także znaleźć wewnątrz kafelków przedmiotowych.
• Możliwość planowania spotkań/lekcji i generowania linków. Informacja
o spotkaniu będzie zapisywać się w kalendarzu dostępnym na koncie
nauczyciela i ucznia.
• Widok kalendarza jest taki sam zarówno na koncie nauczyciela, jak i ucznia.
• Uczeń nie może samodzielnie tworzyć wideokonferencji.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna
Obecnie jest prawie 5,8 mln kont użytkowników (stan na 10 sierpnia br.).
Od 1 marca br. liczba odsłon platformy to łącznie ponad 109 mln. Liczba
korzystających z platformy epodreczniki.pl w okresie od marca do czerwca
wynosiła średnio ok. 1 mln odsłon dziennie. Najwięcej odsłon, prawie
4,5 mln, zanotowano 25 marca. Wówczas było blisko 1 mln aktywnych
użytkowników.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna
Obecnie mamy prawie 5,8 mln kont użytkowników (stan na 10 sierpnia br.).
Od 1 marca br. liczba odsłon platformy to łącznie ponad 109 mln. Liczba
korzystających z platformy epodreczniki.pl w okresie od marca do czerwca
wynosiła średnio ok. 1 mln odsłon dziennie. Najwięcej odsłon, prawie
4,5 mln, zanotowaliśmy 25 marca. Mieliśmy wówczas blisko 1 mln aktywnych
użytkowników.

