
PROGRAM EDU KOMPAS – ZDALNA SZKOŁA
STANDARYZACJA I CERTYFIKACJA

W ZAKRESIE KOMPETENCJI CYFROWYCH W NAUCE ZDALNEJ 

- PROJEKT REALIZOWANY W SZKOŁACH SAMORZĄDOWYCH

    Charakterystyka projektu

Projekt odpowiada na potrzebę wzmocnienia i standaryzacji kompetencji cyfrowych 

nauczycieli, w tym umiejętności które pozwalają prowadzić edukację zdalną oraz uzu-

pełniać za pomocą narzędzi cyfrowych edukację stacjonarną. Realizacja projektu po-

zwala zdobyć wiedzę, jak pracować na platformach edukacyjnych (takich jak WSiPnet) i 

komunikacyjnych (Microsoft czy Google). Działania są realizowane w formie zdalnej, ale w 

trakcie wdrożenia uwzględniony jest kontakt z trenerem oraz i e-tutorem.

    Uzasadnienie potrzeby wdrożenia projektu

Wysiłki podejmowane przez instytucje oświatowe, władze samorządowe i samych na-

uczycieli znacząco poprawiły poziom kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zainicjowane w marcu Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji nauczanie zdalne w szkołach, ujawniło dwie zasadnicze słabości tego 

żywiołowego procesu uczenia. Pierwsza to ogromne różnice między poziomem przygo-

towania nauczycieli do pracy za pomocą technologii. Druga to brak systemowych rozwią-

zań pozwalających planować, realizować i oceniać uczniowskie osiągnięcia edukacyjne, a 

także kontrolować i porządkować proces edukacyjny. 

Te zjawiska prowadzą do skrajnych różnic w dostępie uczniów do edukacji – od uporząd-

kowanego nauczania z wykorzystaniem platform edukacyjnych, w pełni interaktywnego i 

zapewniającego kontakt z nauczycielem, po przesyłanie zadań za pomocą e-maili. Naj-

lepszym rozwiązaniem tej sytuacji jest realizacja scentralizowanego projektu przez organ 

prowadzący. 
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    Działania w projekcie:

Diagnoza w zakresie poziomu kompetencji TIK  nauczycieli oraz doświadczeń 

dotyczących stosowanych rozwiązań technologicznych; (pozwoli to podjąć decyzje 

w kwestii wyboru środowiska pracy zdalnej oraz wykorzystania istniejącej infrastruk-

tury w szkołach);

 Przygotowanie kadry szkół do pracy w jednolitym środowisku. 

Projekt ORKE umożliwia zrealizowanie tych działań w sposób systemowy. Dzięki sze-

rokim możliwościom organizowania grup mieszanych, łączenia nauczycieli z różnych 

typów szkól, a nawet różnych samorządów, nie tylko zostaną ograniczone koszty przed-

sięwzięcia, ale działania edukacyjne będą kierowane właściwie, tzn. uwzględnią różne 

poziomy zakresie kompetencji cyfrowych nauczycieli.

    Główny cel projektu

Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie uczniom równego dostępu do edukacji w wa-

runkach pracy zdalnej i stacjonarnej w jakości, która pozwala osiągać najlepsze możliwe 

efekty edukacji, niezależnie od uwarunkowań społecznych, lokalizacji bądź możliwości 

osobistego kontaktu z nauczycielem. Jednolity standard pracy daje także wiele korzyści 

dla osób sprawujących nadzór nad szkołami samorządowymi. To także dostęp do dodat-

kowych narzędzi do koordynowania działań pedagogiczno-administracyjnych szkoły oraz 

bezpośredni dostęp do danych, statystyk. 
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    Etapy wdrażania Standardów Zdalnej szkoły w placówkach samorządowych

Badanie ankietowe poziomu kompetencji cyfrowych

Kursy uwzględniające różne poziomy zawansowania oraz zadania na platformach 

e-learningowych. 

Wsparcie merytoryczne i techniczne ekspertów

Ewaluacja osiągnięć

Raport dla samorządu

Certyfikacja
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Finansowanie projektu

Obszar realizacji projektu

Instytucje

Okres realizacji projektu

Projektodawca

Uprawnienia projektodawcy

Grupa docelowa

Przewidywana liczba uczestników

Okres realizacji projektu

Kontakt w sprawie projektu

Działanie finansowane z funduszy w ramach za-

dań z działu 801 Oświata i Wychowanie, rozdział 

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli .

Wszystkie lub wskazane placówki oświatowe JST

Szkoły będące jednostkami organizacyjnymi JST

......................................................................................................................

Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych

Akredytacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz pracownicy 

samorządowi, niezależnie od poziomu kompe-

tencji cyfrowych

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Regionalny Key Account Manager
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