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Wstęp
Niniejszy dokument prezentuje wynik opracowania koncepcji i programu stworzenia
regionalnej grupy innowatorów w ramach projektu innowacyjnego testującego o nazwie
Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej realizowanego przez Małopolskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.

Celem dokumentu jest zaprezentowanie możliwości stworzenia sieci wspierającej oddolną
zmianę edukacyjną, z naciskiem na promocję dydaktyki opartą na technologiach cyfrowych.
Koncepcja ta spójna jest z działaniami realizowanymi w ramach projektu LDC oraz
małopolskim programem podnoszenia kompetencji cyfrowych i upowszechniania dydaktyki
cyfrowej w praktyce szkolnej stworzonym także na potrzeby tego projektu.

Dokument wychodzi od diagnozy aktualnego stanu, pokazuje w jaki sposób powołanie
regionalnej grupy innowatorów pozwoli rozwiązać zaobserwowane problemy, a także
przekłada wizję ich stworzenia na wstępną koncepcję działań operacyjnych. Opisuje
działanie sieci w okresie od zakończenia projektu LDC, a więc maja 2015 przez dwa lata do
maja 2017. Jednakże podstawowe koncepcje opracowane w niniejszym dokumencie
powinny być rozwijane dla zapewnienia długoterminowego funkcjonowania sieci i rozwoju jej
możliwości.

Diagnoza stanu aktualnego
Podstawą dla wniosków formułowanych w tej części rozdziału są badania przeprowadzone w
okresie od maja do lipca 2013 w ramach projektu LDC, a także opracowania przedmiotowe.
Na podstawie tych źródeł można wyraźnie zauważyć występowanie czterech zasadniczych
problemów związanych z wykorzystywaniem dydaktyki wspieranej cyfrowo w województwie
małopolskim.

1. Niski poziom upowszechnienia dydaktyki opartej na TIK – tylko część
nauczycieli w województwie małopolskim wykorzystuje w trakcie procesu
dydaktycznego sprzęty cyfrowe takie jak komputery, tablety czy też zasoby

dostępne w Internecie. Jest to zjawisko spójne z ogólnopolskim trendem. Jak
wynika z badań statystycznych przeprowadzonych na zlecenie Komisji
Europejskiej, tylko jedna czwarta uczniów w Polsce zetknęła się z zajęciami
regularnie prowadzonymi przy użyciu TIK.1
2. Powierzchowne wykorzystanie możliwości dydaktyki opartej na TIK –
badania przeprowadzone w województwie małopolskim wyraźnie wskazują na
to, że nawet tam, gdzie narzędzia cyfrowe są relatywnie często stosowane,
najczęściej ich użycie sprowadza się do roli gadżetów, uatrakcyjniających
lekcje.2 Nie zmienia się jednak zasadniczy modus prowadzenia lekcji,
dominuje tradycyjny jednostronny przekaz. Tablice multimedialne zastępują
tablice tradycyjne w funkcji miejsca, przy którym uczeń stoi i zapisuje hasła
podyktowane przez nauczyciela. Wykład tradycyjny oparty na notatkach
nauczyciela w zeszycie staje się wykładem opartym o notatki nauczyciela na
prezentacji Powerpoint. Jest to tym bardziej uderzające, że podstawową
możliwością tworzoną przez Internet i powiązane z nim narzędzia jest
aktywizacja uczących się i zaangażowanie ich nie tylko w proces zdobywania
wiedzy, ale także jej wspólnego generowania i porządkowania. Jest to jednak
możliwość w przeważającym stopniu niewykorzystana.
3. Samotność innowatorów – nieliczni nauczyciele, którzy potrafią wykorzystać
technologie cyfrowe w bardziej zaawansowany sposób, są często odosobnieni
w swoich działaniach. W wielu wypadkach nie jest im w stanie im udzielić
wsparcia dyrekcja, zwykle zajęta innymi zadaniami – a jeżeli to wsparcie się
pojawia, najczęściej sprowadza się do dostarczenia zasobów i sprzętu.
Reakcje otoczenia bywają różne, od obojętności po niechęć. Brak zaś
zwłaszcza konsultacji metodycznych i merytorycznych. Nauczyciel chcący
poszerzyć spektrum stosowanych przez siebie metod ma jedynie możliwość
samodzielnie szukać informacji w Internecie. Najpoważniejszym wsparciem są
tutaj

regionalne

i

ponadregionalnej

grupy

nauczycieli,

wspierających

się merytorycznie na portalach typu facebook („Superbelfrzy”, „Mobilizatorzy
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edukacji”). I choć grupy te są bardzo wartościowe, to w wymiarze ilościowym
są jednak relatywnie nieliczne – jak na liczbę szkół i nauczycieli w
województwie.
4. Brak ram systemowych dla dydaktyki cyfrowej – wielu nauczycieli w
trakcie badań akcentowało, że prowadząc zajęcia bardziej aktywizujące, przy
użyciu TIK musiało składać liczne wyjaśnienia wszystkim interesariuszom, od
dyrekcji, niekiedy aż po rodziców3. Oznacza to sytuację, w której normą jest
nie korzystanie z innowacyjnych narzędzi, a zachowania nauczycieli
postępujących odmiennie są traktowane jako odstępstwo od normy,
wymagające

dodatkowej

legitymizacji.

Brak

jest

szerzej

znanego

systemowego punktu odniesienia, który byłby sam w sobie wyjaśnieniem,
pozwalającym nauczycielowi skupić się

na prowadzeniu efektywnych

dydaktycznie zajęć, nie zaś na formalnym i nieformalnym uzasadnianiu
wartości swojego działania.

Wyżej wymienione cztery punkty nie wyczerpują listy wszystkich problemów związanych z
dydaktyką opartą o TIK, występujących na terenie województwa małopolskiego. Pełniejszy
przegląd znajduje się w cytowanym raporcie z badań przeprowadzonych na terenie
województwa.

Analizując możliwości stworzenia grupy innowatorów cyfrowych, należy wziąć także pod
uwagę środowiska skupiające innych interesariuszy dydaktyki opartej na ICT. Ich wsparcie
może bowiem odgrywać kluczową rolę zarówno w promocji sieci, jak też i w jej późniejszym
funkcjonowaniu.

Organizacje pozarządowe – Na terenie województwa małopolskiego zarejestrowanych jest
1572 organizacji4 (stowarzyszeń lub fundacji), które w obszarze swojego działania wpisały
między innymi działalność wspierającą edukację. Nawet, jeżeli przyjąć że dla zdecydowanej
większości z nich stanowi to poboczny obszar zainteresowania, nadal pozostaje bardzo duża
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liczba tych, które mogą być potencjalnym wsparciem dla sieci innowatorów. Zwłaszcza, gdy
wziąć pod uwagę, że elementem wyróżniającym opisaną niżej grupę ma być jej sieciowość,
a więc zdolność do bardzo mocnego spajania środowisk i wykorzystywania lokalnych
zasobów. Dlatego też działaniem rekomendowanym we wczesnej fazie tworzenia grupy
będzie stworzenie bazy potencjalnych partnerów i utrzymywanie z nimi kontaktu na kolejnych
etapach rozwoju grupy.
Uczelnie – Środowiska akademickie są ważnym interesariuszem projektu, choćby ze
względu na ich prestiż. Warto także zauważyć rosnące zainteresowanie unowocześnianiem
edukacji wśród naukowców. Dobrym wskaźnikiem trendu jest realizacja projektów takich jak
np. projekt „Przywództwo edukacyjne”, realizowany na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Skierowany jest on do dyrektorów szkół i choć nie koncentruje się bezpośrednio na cyfryzacji
szkoły, realizowane w jego ramach działania prowadzą do wzmocnienia kompetencji
dyrektorów placówek szkolnych, w celu unowocześnienia edukacji. Szczególnie ważnym
aspektem projektu jest orientacja na rolę dyrektorów jako biorących udział w dialogu z
otoczeniem edukacyjnym, takim jak choćby opisywana w ramach niniejszego dokumentu
grupa innowatorów.
Nieformalne zrzeszenia nauczycieli – istotną rolę dla rozwoju grupy stanowić mogą
nierejestrowane, ale realnie działające struktury wzajemnego wsparcia nauczycieli. Choć
mają one charakter ogólnopolski, można zaobserwować szczególną aktywność nauczycieli z
województwa małopolskiego. Dobrym przykładem jest tutaj najbardziej rozpoznawalna grupa
o nazwie „Superbelfrzy”, funkcjonująca głównie poprzez współpracę internetową, czy dążąca
do podobnych celów grupa o nazwie „Mobilizatorzy edukacji”, rozwijająca swoją działalność
w podobnym kierunku.

Cele powołania sieci innowatorów cyfrowych
Cztery zarysowane wyżej problemy mają wspólne rozwiązanie, pozwalające choć częściowo
zapobiec negatywnym konsekwencjom każdego z nich. Rozwiązaniem tym jest stworzenie
regionalnej sieci innowatorów cyfrowych. Grupa ta stanowić ma narzędzie motywowania
nauczycieli do pogłębiania kompetencji cyfrowych i szerszego wykorzystania technologii
informacyjno-komunikacyjnych

w

dydaktyce

szkolnej.

których

zadaniem

będzie

doprowadzenie do upowszechnienia dydaktyki cyfrowej wykorzystującej maksymalnie
możliwości dostępnych rozwiązań TIK.

Cele powołania takiej sieci to odpowiednio do zarysowanych problemów:

1. Zwiększenie poziomu upowszechnienia dydaktyki cyfrowej – sieć ta
pozwoli na podniesienie odsetka nauczycieli wykorzystujących technologie
cyfrowe w trakcie procesu dydaktycznego, zarówno w trakcie przebiegu lekcji
jak i poza nim.
2. Pogłębienie

kompetencji

cyfrowych

nauczycieli

–

istnienie

sieci

doprowadzi do pełniejszego wykorzystania technologii cyfrowych przez tych
nauczycieli, którzy już w jakimś stopniu są w to zaangażowani. Pozwoli im
bowiem na zapoznanie się z szerszym spektrum możliwości wykorzystywania
narzędzi cyfrowych, a także dostarczy pełniejszej wiedzy o mechanizmach
uczenia się opartego o TIK i możliwych do osiągnięcia efektach edukacyjnych
3. Wsparcie motywacyjne innowatorów w szkołach – istnienie sieci pozwoli
nauczycielom już zaangażowanym w używanie technologii cyfrowych
odnaleźć się w grupie podobnych sobie edukacyjnych innowatorów.
Doprowadzi to do podniesienia ich motywacji, zwiększy krążenie wiedzy i da
szanse na dzielenie się wypracowanymi przez siebie pomysłami i materiałami.
Jak wynika z badań nad wewnętrzną motywacją, członkostwo w grupie
realizującej

podobne

zadanie

jest

jednym

z

kluczowych

czynników

prowadzących do wzrostu autentycznego zaangażowania.
4. Stworzenie ramy odniesienia – powstanie sieci (nawet bez przynależności
do niej) pozwoli nauczycielom realizującym zajęcia w oparciu o TIK na
ulokowanie swojej aktywności w ramach szerszego kontekstu. Spowoduje to
jednoczesne podniesienie ich prestiżu w ramach lokalnych środowisk,
uwiarygodni działania w oczach dyrekcji a także ułatwi angażowanie kolejnych
osób do podobnie innowacyjnych działań.

Działanie sieci stanowić będzie kluczowy element funkcjonowania regionalnego programu
upowszechniania dydaktyki cyfrowej i podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli,
rekomendowanego do realizacji w województwie małopolskim.

Opis regionalnej sieci innowatorów
Regionalna sieć ma stanowić strukturę spajającą we wspólnym działaniu wszystkich, którzy
są zainteresowani wspieraniem rozwoju dydaktyki cyfrowej. Kluczową częścią tej grupy będą
nauczyciele, wspierani przez innych interesariuszy, takich jak pedagodzy, psychologowie,
przedsiębiorcy, działacze społeczni czy naukowcy.

Metodycy Cyfrowi (MC) – 72 nauczycieli wyłonionych w ramach projektu LDC, spośród
wszystkich uczestniczących w projekcie (zarówno należących do pierwszego naboru, z
okresu lutego 2014 jak i uczestniczących w szkoleniach z okresu grudnia 2014 – stycznia
2015). Będą wszechstronnie wyszkoleni w zakresie kompetencji przydatnych do pełnienia
roli punktów węzłowych sieci. Będą mieli znacznie większą odpowiedzialność od pozostałych
członków sieci, pełniąc wobec nich rolę wspierającą i informacyjną.

Liderzy Nauczania Cyfrowego (LNC) – nauczyciele reprezentujący szkoły gimnazjalne i
ponadgimnazjalnego w całym województwie. Z każdej szkoły możliwe będzie uczestnictwo w
sieci od jednego do trzech nauczycieli. Zadaniem Liderów będzie przekazywanie informacji z
sieci do wewnątrz szkół, a także wspieranie rozwoju dydaktyki cyfrowej i wspieranie innych
osób należących do sieci swoją wiedzą i informacjami.

Otoczenie wspierające (OW) – w skład regionalnej sieci innowatorów wejdą także
przedsiębiorcy sektora ICT, przedstawiciele organizacji zajmujących się edukacją cyfrową i
inni

interesariusze

podnoszenia

kompetencji

nauczycieli,

zainteresowani

eksperymentów dydaktycznych.
Grupy te będą współpracować w oparciu o trzy zasadnicze założenia:

1. Niehierarchicznej sieciowości ze strukturą węzłową
2. Wspólnego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do zasobów
3. Systemowego zasilania wiedzą i zasobami z zewnątrz sieci

realizacją

Ad. 1. Do sieci należeć będą nauczyciele pracujący na terenie województwa małopolskiego.
Zaczynem struktury sieci będzie 72 Metodyków Cyfrowych, wyszkolonych w ramach
innowacyjnego projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej. Zostaną oni przeszkoleni z dwóch
zestawów kompetencji.

Pierwszym zestawem będzie wiedza i umiejętności do skutecznego prowadzenia zajęć
szkolnych opartych o TIK. Oznaczać to będzie szereg kompetencji związanych ściśle z
narzędziami cyfrowymi, ale także podstawowej wiedzy z zakresu metod aktywizacyjnych i
metod nauczania wykorzystujących proces grupowy.

Drugim zestawem kompetencji będą umiejętności, wiedza i postawy potrzebne do pełnienia
roli węzła sieci. Oznacza to kompetencje takie jak podstawowa wiedza z zakresu promocji i
marketingu lokalnego, praca metodą coachingową i mentoringową, motywowanie i
budowanie zaangażowania.

72 Metodyków Cyfrowych (MC) będzie pełniło rolę węzłów sieciowych, wokół których
zbudowana będzie dalsza część struktury. MC będą stanowili pierwszy element sieci, która
budowana będzie już w trakcie trwania projektu LDC. Po jego zakończeniu, staną się
podstawową strukturą sieci, na której obudowywana będzie jej dalsza część.

Metodycy Cyfrowi w trakcie trwania projektu LDC będą otrzymywali wynagrodzenie za swoją
pracę w ramach eksperymentów dydaktycznych. Po zakończeniu projektu kluczowym
wyzwaniem będzie znalezienie źródeł finansowania, które pozwolą na zapewnienie im
możliwości dalszego prowadzenia aktywności. Jakkolwiek część MC może prowadzić dalej
swoją działalność z pobudek altruistycznych w duchu aktywności społecznej, skala i poziom
tego działania będzie jednak znacząco niższy niż w przypadku aktywności choćby częściowo
opłacanej.

Na tym etapie dołączać do sieci będą mogli nauczyciele ze wszystkich zainteresowanych
szkół na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym – każda taka szkoła będzie mogła

zgłosić tzw. Lidera Nauczania Cyfrowego (LNC), którego zadaniem będzie promować
metodykę cyfrową w swoich szkołach. Aby Lider mógł należeć do sieci, jego szkoła będzie
musiała spełnić szereg warunków, związanych z zagwarantowaniem wsparcia dla rozwoju
dydaktyki cyfrowej. Szczegółowa lista warunków zostanie opracowana po konsultacjach z
MC, na etapie generowania dalszych struktur sieci, z pewnością jednak powinna zawierać
m.in. ustalenie ram organizacyjnych dla funkcjonowania Lidera, stworzenie lokalnego
repozytorium z zasobami cyfrowymi szkoły, konieczność monitorowania wyników osiąganych
przez uczniów w klasach nauczanych innowacyjnymi metodami i prowadzanie analiz
porównawczych z okresem wcześniejszym oraz klasami równoległymi.

Będzie to struktura niehierarchiczna, a między MC a innymi nauczycielami w sieci nie będzie
relacji podległości. Rolą MC będzie wspierać przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi
elementami sieci, a zwłaszcza przekazywać informacje, wspierać i doradzać LNC
pracującym w ich bezpośrednim otoczeniu geograficznym. W zależności od zagęszczenia
sieci w danej części województwa poszczególni MC będą mieli za zadanie wspierać
nauczycieli ze swojej gminy, kilku gmin lub powiatu.
Jeden LNC będzie uzyskiwał wsparcie od jednego (przypisanego) MC, co jednak nie będzie
w żaden sposób blokowało jego kontaktu z innymi ogniwami w sieci. Rolą MC jest upewniać
się, że każdy ze wspieranych LNC uzyskał wszystkie możliwe informacje, ale relacja ta nie
ma mieć w żadnym względnie charakteru ekskluzywnego. Wręcz przeciwnie, częścią roli MC
będzie wspieranie w LNC w budowaniu szerokich kontaktów w sieci i uzyskiwaniu
dodatkowego wsparcia od innych osób do niej przynależących.

Poniższa rycina ilustruje przykładowy układ sieci, opartej na relacjach pomiędzy LNC, a MC,
ale także pomiędzy MC, i pomiędzy LNC.

Otoczenie wspierające

Ryc. 1 – Przykładowy układ relacji w części sieci

Ad 2. Dla ułatwienia funkcjonowania sieci i przepływu informacji niezbędne będzie
wyposażenie jej członków w możliwość łatwego dostępu do zasobów i wiedzy. Konieczne
będzie w tym celu udostępnienie im repozytorium cyfrowego ze zdalnym dostępem. Powinno
ono zawierać materiały dydaktyczne, przydatne do prowadzenia zajęć, a także informacje o
innych zasobach dostępnych publicznie w interencie.
Szczególnie ważna będzie tutaj rola otoczenia wspierającego. Jego aktywizacja stanowi
jedno z istotniejszych wyzwać stojących przez instytucjami nadzorującymi funkcjonowanie
sieci. Otoczenie może bowiem być źródłem cennych zasobów – czy w to w wymiarze
informacji i know-how, czy też w czysto materialnym, w postaci wsparcia sprzętowego.

Ad 3. Elementem, który będzie miał największe znaczenie dla zbudowania innowacyjności
sieci będzie systemowe zasilanie jej wiedzą i zasobami dokonywane przez ośrodek
koordynujący jej działanie. Ośrodkiem takim będzie Lider projektu LDC, czyli Małopolskie
Centrum

Doskonalenia

Nauczycieli

Stowarzyszenia Miasta w Internecie.

ze

wsparciem

Partnera

projektu

LDC,

czyli

Pierwszym krokiem służącym do rozwoju kompetencji części sieci będą działania w ramach
projektu LDC, zawierające m.in. eksperymenty dydaktyczne. Udział w ich realizacji, oprócz
testowania produktów edukacyjnych, pozwoli na znaczące podniesienie kompetencji
uczestniczących w tym nauczycieli. Dzięki temu, będą oni w stanie stać się zaczynem sieci.
Szczegółowy opis działań, realizowanych przez grupę tę znajduje się we wniosku projektu
LDC.

Ponadto, poza elementami opisanymi we wniosku projektowym, zrealizowane powinny
zostać następujące działania:

-

Szkolenia dla Metodyków Cyfrowych – będą to szkolenia mające
dostarczyć im wiedzy i kompetencji opisanych wcześniej, potrzebnych do
skutecznego promowania idei metodyki opartej na ICT. Szkolenia te stanowić
będą uzupełnienie wiedzy zdobytej podczas testowania innowacyjnych
produktów, stworzonych w ramach projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej.

-

Szkolenia dla LNC i innych nauczycieli – najistotniejszym z budżetowego
punktu widzenia, a także największym organizacyjnie wkładem w działanie
sieci będzie seria szkoleń przeznaczonych dla nauczycieli należących do
sieci, a także dla ich kolegów i koleżanek ze szkół. Rolą MC będzie pomoc w
organizacji szkoleń, a także w ich promocji w lokalnym środowisku.

-

Konferencje i warsztaty regionalne oraz lokalne – aby zapewnić bieżący
przepływ informacji pomiędzy MC, a także utrzymanie wysokiego poziomu ich
motywacji i zaangażowania, konieczne będzie zrealizowanie serii konferencji i
warsztatów regionalnych, w których uczestniczyć będą metodycy cyfrowi. W
ramach możliwości i potrzeb będzie wartościowe także przeprowadzenie
konferencji, w których udział będzie mogła wziąć szersza grupa LNC

-

Przekazywanie innowacyjnych narzędzi i wiedzy – poprzez opisane
wcześniej repozytorium oraz powiązane z nim forum dyskusyjne możliwe
będzie przekazywanie znaczącej ilości wiedzy. Rolą MCDN oraz SMWI będzie
tutaj regularne zasilanie sieci nową wiedzą i zasobami, wytwarzanymi

zarówno w ramach działań powiązanych z funkcjonowaniem sieci, jak też i w
ramach innych projektów realizowanych w województwie przez te same i inne
podmioty, z poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej.

Działania w ramach regionalnej sieci innowatorów
W ramach sieci będą miały miejsce cztery rodzaje działań, realizowanych przez członków
sieci:

1. Mentoring – działania mentoringowe i coachingowe stanowić będą sedno
wsparcia udzielanego LNC przez Metodyków Cyfrowych. Każdy nauczyciel
należący do sieci będzie miał możliwość poprosić Metodyka Cyfrowego do
którego będzie przypisany o konsultacje w zakresie prowadzenia lekcji.
Konsultacje te mogą mieć charakter niesformalizowany i prawdopodobnie
większość komunikacji pomiędzy opiekunem (MC) a jego nauczycielami
będzie prowadzona ad hoc, w miarę potrzeb. Oprócz jednak wsparcia
bieżącego, każdy LNC otrzyma od jednej do pięciu sesji mentoringowych
(ilość sesji będzie przedmiotem indywidualnego kontraktu pomiędzy MC a
LNC). Sesja mentoringowa będzie oparta o analizę realnego przebiegu lekcji
prowadzonej przez LNC w swojej szkole. MC może być obecny fizycznie
podczas tej lekcji lub też (co będzie rekomendowane) otrzyma jej nagranie
wideo i wspólnie ze swoim podopiecznym przeanalizuje je, minuta po minucie,
dla wychwycenia wszystkich elementów wymagających poprawy.

W ramach działań mentoringowych powinno zostać zrealizowanych po 100 sesji
przez każdego Metodyka Cyfrowego. Dodatkowo, możliwe będzie także odbycie w
sumie 300 mentoringów przez osoby należące do grupy Otoczenia Wspierającego.
Oznacza to łączną liczbę 7500 mentoringów, zrealizowanych w trakcie pierwszych
dwóch lat funkcjonowania sieci po zakończeniu projektu LDC. Po upływie tego
okresu możliwe będzie dalsze prowadzenie takich działań, konieczna będzie jednak
weryfikacja skuteczności funkcjonowania sieci i wprowadzenie ewentualnych

modyfikacji.

2. Szkolenia – opisane wcześniej szkolenia będą miały na celu dostarczenie
nauczycielom

działającym

w

ramach

sieci

odpowiedniego

zestawu

kompetencji. Realizowane będą trzy tematy szkoleniowe:
a. Podstawy dydaktyki cyfrowej – dotyczące najbardziej fundamentalnych
kompetencji, potrzebnych do skutecznego prowadzenia zajęć w oparciu
o ICT
b. Zaawansowane narzędzia dydaktyki cyfrowej – stanowiące rozwinięcie
pierwszego szkolenia, uzupełniające je o bardziej złożone narzędzia i
metody dydaktyczne
c. Produkty Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej – w ramach projektu LDC
zostaną wytworzone innowacyjne produkty dydaktyczne i to one
właśnie będą przedmiotem tego szkolenia. Celem szkolenia będzie
zapoznanie nauczycieli z ich działaniem i dostarczenie im know-how
niezbędnego do ich skutecznego wdrożenia w swojej praktyce.

W ciągu pierwszych dwóch lat funkcjonowania sieci po zakończeniu projektu LDC
powinno zostać zrealizowanych w sumie 300 szkoleń – po sto z każdego z trzech
tematów. Dzięki temu, udział w szkoleniach z każdego tematu będzie w stanie wziąć
ok 1 500 nauczycieli, co stanowi ok 7 % wszystkich nauczycieli na poziomie
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w województwie.

3. Konsultacje sieciowe – obok repozytorium z materiałami dydaktycznymi,
dostępne będzie także forum, którego jedna z sekcji poświęcona będzie
rozwiązywaniu problemów. Ma ono mieć strukturę łączącą FAQ z zasobami
typu wiki; każdy nauczyciel będzie miał prawo zgłosić problem związany z
zajęciami, a inni członkowie sieci będą mieli możliwość udzielania odpowiedzi.
Odpowiedzi będą mogły być przedmiotem głosowania innych członków sieci,
a najtrafniejsza (w opinii sieci) odpowiedź będzie oficjalną odpowiedzią na
zadane pytanie. Aktywność w ramach tego narzędzia będzie punktowana, a

nauczyciele udzielający najwięcej najtrafniejszy porad i odpowiedzi będą mieli
szansę uzyskać wyróżnienia i (w

miarę możliwości budżetowych) także

nagrody.

4. Konferencje i spotkania – uzupełnieniem kontaktów zapośredniczonych
przez sieć będą realne spotkania i konferencje. Przez ośrodek nadzorujący
działanie sieci zorganizowane będą cztery regionalne konferencje, mające na
celu zgromadzić jak najwięcej członków sieci. Dodatkowo, udzielone zostanie
wsparcie organizacyjne dla oddolnych inicjatyw, realizowanych w różnych
częściach sieci, mających na celu organizację spotkań, warsztatów czy
dowolnych innych form ułatwiających i utrwalających wzajemne kontakty.

Uwarunkowania działania regionalnej sieci innowatorów
Regionalna Sieć Innowatorów po uruchomieniu będzie posiadała znaczący poziom
autopojetyczności. Oznacza to, że będzie zdolna do samodzielnego rozwoju, odtwarzania
brakujących ogniw, a także będzie zdolna samodzielnie wypracowywać innowacje i
upowszechniać je wśród swoich ogniw.

Jednocześnie samo uruchomienie sieci będzie wymagało znaczącego wsparcia z zewnątrz,
a jej funkcjonowanie także będzie wymagało zasadniczych wkładów pochodzących od
instytucji w jej otoczeniu.

Podczas uruchomienia sieci, centralną rolę będzie miało Małopolskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli. Odpowiadać będzie ono za promowanie idei sieci, a zwłaszcza za kontakt z
dyrekcjami szkół – zarówno bezpośrednio, jak też i zapośredniczony poprzez odpowiednie
organy prowadzące. Również przez cały okres funkcjonowania sieci, MCDN będzie
instytucją nadzorującą jej funkcjonowanie, wprowadzającą korekty w jej działaniu, a także
pomagającą zdobywać dodatkowe wsparcie. Uzupełnieniem funkcji MCDN będą działania
podejmowane przez partnera projektu LDC, Stowarzyszenie MWI, które będzie odpowiadać

za realizację szkoleń, oraz nadzór nad prowadzeniem mentoringów i systemem konsultacji
sieciowych.

Dla sprawnego funkcjonowania sieci niezbędne będzie także zaangażowanie organów
prowadzących szkół. Z jednej strony będą one w stanie zapewnić sieci wsparcie
organizacyjne, poprzez dostarczanie do szkół środków finansowych na inwestycje związane
z rozwojem dydaktyki cyfrowej. Z drugiej, nawet bez takiego wsparcia ich rolą może być
promowanie idei sieci wśród podlegających im szkół i legitymizacja działań sieci poprzez
wystosowanie odpowiednich listów intencyjnych, deklaracji czy też udział przedstawicieli
organów prowadzących w regionalnych spotkaniach promujących sieć.

Na poziomie szkoły, najważniejsze będzie wsparcie dyrekcji. Po pierwsze, dyrektorzy jako
wyraziciele woli szkoły będą deklarowali przystąpienie nauczycieli z ich szkoły do sieci. W
przeciwieństwie do sytuacji samodzielnego zgłaszania nauczycieli, będzie to miało na celu
od początku zaangażować dyrektorów i zainteresować ich tematem. Po drugie, aby
nauczyciel mógł przystąpić do sieci, jego szkoła będzie musiała spełnić określone warunki –
nie będą one wymagały żadnych znaczących inwestycji i będą miały bardziej charakter
działań organizacyjnych, stanowić będą jednak deklarację znacząco wzmacniającą gotowość
do wprowadzania zmian w stosowanych w szkole metod dydaktycznych.

W analizie uwarunkowania, warto wziąć także pod uwagę kontekst psychologiczny
kształtujący postawy członków sieci. Szczególnie istotna jest ich motywacja – z naciskiem na
motywację wewnętrzną. Do jej wzbudzenia niezbędne jest połączenie trzech komponentów:
wysokiego poziomu autonomii działania, poczucia kompetencji oraz poczucia przynależności
do grupy. Poczucie przynależności jest najłatwiejsze do osiągnięcia, będzie ono bowiem
stanowiło niejako automatycznie efekt bycia częścią sieci. Poczucie kompetencji powinno
zostać zapewnione poprzez szkolenia. Najtrudniejsze będzie zapewnienie wysokiego
poziomu autonomii, przy jednoczesnym zagwarantowaniu spójności pomiędzy działaniami
podejmowanymi przez różne części sieci. W tym celu konieczne jest zapewnienie
odpowiedniej komunikacji pomiędzy zaangażowanymi w sieć grupami nauczycieli.
Sposobem na to będą wymienione wcześniej metody komunikacji sieciowej, oraz
konferencje i spotkania regionalnej.

Ryzyka i sposoby zapobiegania ich wystąpieniu
Utworzenie i funkcjonowanie sieci spełnia kryteria działania innowacyjnego – i jako takie
podatne jest na zróżnicowane ryzyka. Poniżej znajduje się skrócona lista najpoważniejszych
obszarów ryzyka i metody zapobiegania ich wpływowi na projekt.

Prawdopo-

Ryzyko

Mała

ilość

Metoda zapobiegania

dobieństwo
szkół Duże

Od początku programu upowszechniania dydaktyki

zgłaszczających

cyfrowej

położenie

nauczycieli do sieci

promocję idei sieci. Mocna współpraca z organami
prowadzącymi,
promocyjnych,

a

zasadniczego

także

nacisku

realizacja

angażujących

przede

na

działań
wszystkim

media branżowe oraz internetowe.
uzyskania Średnie

Brak

dofinansowania

na

Poszukiwanie zróżnicowanych źródeł finansowania,
zarówno

w

środków

ramach

publicznych:

poszczególne

samorządowych, rządowych i unijnych jak też i w

elementy

ramach

budowy

sieci

współpracy

z

firmami

prywatnymi

Uzyskanie

Małe

niewystarczających
kompetencji

w

wyniku szkoleń
Zbyt

nawiązywania

mała

odbywających

szkoleń

szeroką

wraz

skalę

Zatrudnienie

przed
z

wdrożeniem

ewaluacją

zawodowych

na

rezultatów.

trenerów

z

doświadczeniem w tym obszarze.
ilość Średnie
się

mentoringów
Rezygnacja

Przetestowanie

Ustalenie

systemu

kontroli

i

wynagradzania

związanego z mentoringiem, prowadzonym przez
MC

z Duże

uczestnictwa w sieci

Ze względu na dodatkowy – w stosunku do
podstawowych obowiązków nauczycieli – charakter
działań, konieczne jest opracowanie skutecznego
systemu motywacyjnego, stanowiącego połączenie

motywacji finansowej i pozafinansowej.

Harmonogram działań
Budowanie sieci zostanie rozpoczęte już w ramach projektu LDC – do jego zakończenia
będzie sfinalizowany pierwszy komponent, w postaci 72 zaangażowanych i wyszkolonych
z zakresu dydaktyki cyfrowej nauczycieli. Będą także gotowe produkty edukacyjne oraz
infobaza, która stanie się podstawą dla udostępnionego sieci repozytorium zasobów.
Działania te zostaną zakończone w połowie roku 2015 – i objęte są osobnym
harmonogramem, określonym w dokumentach ramowych projektu Laboratorium Dydaktyki
Cyfrowej. Poniższy harmonogram opisuje ramowe działania, podejmowane od momentu
zakończenia projektu LDC i skupia się na utworzeniu sieci innowatorów, stanowiącej
integralną część programu upowszechniania dydaktyki cyfrowej.

Harmonogram ten stanowi wersję wstępną i może ulegać jeszcze dalszym modyfikacjom w
ramach działań testujących LDC. Jest to tylko spis działań ramowych – szczegółowy
harmonogram będzie uzależniony od uzyskanych środków budżetowych.

Zadanie

Termin realizacji

Dostosowanie infobazy LDC do potrzeb sieci

X.2015

Infobaza, zawierająca zasoby przydatne do rozwoju dydaktyki
cyfrowej będzie kluczowym elementem sieci innowatorów. Jej
zasadniczaczęść zostanie przygotowana podczas realizacji
projektu LDC. Po jego zakończeniu nastąpi przystosowanie
bazy do dalszego funkcjonowania, jako elementu wsparcia sieci
innowatorów.
Opracowanie systemu konsultacji sieciowych

X-XII.2015

System konsultacji sieciowych będzie powstawał na bazie
doświadczeń projektu LDC. Będzie on oparty o bezpłatne
narzędzia, dostępne na zróżnicowanych platformach
systemowych. Szczegóły jego funkcjonowania opisane są we
wcześniejszych częściach dokumentu.
Szkolenia MC z zakresu zaawansowanej dydaktyki cyfrowej

I-IV.2016

Nauczyciele, którzy obejmą rolę MC, wcześniej w ramach
projektu LDC zdobędą różnorodne kompetencje związane z
dydaktyką cyfrową. Aby uzupełnić ich wiedzę, pozwolić na
dzielenie się doświadczeniami i zaktualizować posiadane
informacje przeprowadzone zostaną dla nich dwudniowe
spotkania
szkoleniowo-warsztatowe.
W
sumie
przeprowadzonych zostanie 8 spotkań, w każdym z nich udział
weźmie 9 MC.
Szkolenia MC z zakresu kompetencji mentoringowych

II-V. 2016

Wcześniejsza rola, pełniona przez MC nie przygotuje ich
wystarczającą do zadań związanych z planowaną dla nich w
tym dokumencie pozycją w sieci innowatorów. Dlatego też
niezbędne będzie przeprowadzenie dwudniowych szkoleń,
dostarczających im niezbędnej wiedzy i umiejętności, by
skutecznie pełnić rolę mentorów dla LNC. W sumie
przeprowadzonych zostanie 8 spotkań, w każdym z nich udział
weźmie 9 MC.
Spotkania regionalne MC

III.2016, X.2016, III.2017,
X.2017

Spotkania te mają za zadanie integrować regionalne
środowisko MC, budować poczucie wspólnoty i jednocześnie
stanowić jedno z kluczowych narzędzi komunikacyjnych w
ramach sieci. W sumie odbędą się cztery takie spotkania.
Spotkania lokalne MC

IV.2016, XI.2016, IV.2017,

XI.2017
Spotkania te będą uzupełnieniem spotkań regionalnych i
umożliwiać będą spotkanie w mniejszym gronie środowisk
lokalnych Metodyków Cyfrowych. Tematyka spotkań tych
będzie zorientowana głównie na rozwiązywanie lokalnych
problemów i budowanie środowiska.
Kampania promocyjna sieci

XI.2015-II.2017

Aby spopularyzować ideę sieci innowatorów i zachęcić
nauczycieli do dołączania do niej, niezbędne będzie
przeprowadzenie odpowiedniej kampanii promocyjnej, która
pozwoli dotrzeć do jak największej ilości nauczycieli i szkół.
Kampania powinna zostać przeprowadzona poprzez media
branżowe, a także kanały komunikacji adekwatne do branży
edukacyjnej.
Szkolenia dla LNC i nauczycieli z ich szkół

IV.2016-II.2017

Kluczowy pod względem popularyzacji dydaktyki cyfrowej
komponent istnienia sieci. W ramach szkoleń dla LNC oraz
nauczycieli z ich szkół przeszkolonych zostanie co najmniej
1500 nauczycieli, w ramach blisko 300 szkoleń, z zakresu trzech
tematów.

Mentoringi

Mentoringi będą stanowić najważniejszy element sieci pod
kątem utrzymywania relacji pomiędzy jej członkami.
Prowadzone będą przez MC, na celu będą miały wspieranie w
działaniach LNC. Mentoringi będą odbywać się w formie
jednogodzinnych konsultacji, prowadzonych zarówno w formie
realnej jak i wirtualnej, przy czym mentoringi on-line nie mogą

IV.2016-III.2017

przekroczyć 50% wszystkich mentoringów dla pojedynczego
Metodyka Cyfrowego.

Już w trakcie funkcjonowania sieci niezbędne będzie wypracowanie planów dalszego
działania, tak aby po zakończeniu planowanych w niniejszym dokumencie działań w roku
2017 nie nastąpiło stopniowe osłabienie i w konsekwencji zakończenie funkcjonowania sieci.

Koszty utworzenia i utrzymania sieci w latach 2015-2017
Poniższe koszty odnoszą się do wersji optymalnej, zakładającej możliwość zrealizowania
wszystkich wyżej opisanych działań. W razie uzyskania częściowego dofinansowania jest
możliwe ograniczenie budżetu, jakkolwiek konsekwencją tego będzie także obniżenie
skuteczności działania sieci.

Niniejsze zestawienie niezbędnych wydatków jest spójne z założeniami budżetowymi
małopolskiego programu podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli i upowszechniania
dydaktyki cyfrowej – odnosi się jedynak wyłącznie do tych elementów programu, które wiążą
się z utworzeniem i utrzymaniem sieci innowatorów.

Poniższa tabela stanowi zestawienie kosztów innych niż te, zaplanowane już w ramach
projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej.

Zadanie

Jednostka

Ilość

Kwota
jednost.

Suma

Dostosowanie infobazy LDC do
potrzeb sieci

1 infobaza

1

10000 zł

10 000 zł

Szkolenia wstępne MC

1 szkolenie

9

8000 zł

72 000 zł

Spotkania regionalne MC

1 spotkanie

4

25000 zł

100 000 zł

Spotkania lokalne MC

1 spotkanie

16

5000 zł

90 000 zł

Szkolenia dla nauczycieli

1 szkolenie

300

8000 zł

2 400 000 zł

Mentoringi

1 godzina

7500

100 zł

750 000 zł

Promocja marketingowa sieci

1 miesiąc

7

15000 zł

105 000 zł

SUMA

3 527 000zł

Źródła finansowania działań sieci innowatorów, opisanej w niniejszym dokumencie, mogą
być zróżnicowane. Podstawowym i najbardziej obiecującym źródłem wydaje się być program
operacyjny Polska Cyfrowa, a także środki Unii Europejskiej przeznaczone na rozwój
regionalny. Finansowanie może także w pewnym stopniu pochodzić ze środków własnych
samorządu, zarówno w wymiarze regionalnym (Urząd Marszałkowiski) jak i lokalnym
(powiaty, a nawet gminy).

Zakończenie
Realizacja działań związanych z utworzeniem sieci stanowić będzie wyzwanie organizacyjne
i finansowe. Jednakże realizacja ich i doprowadzenie do funkcjonowania innowacyjnej
struktury sieciowej, skupiającej i organizującej rozwój kompetencji setek nauczycieli w całym
województwie może doprowadzić do znaczącego podniesienia poziomu dydaktyki cyfrowej w
województwie. Wcześniej cytowany raport z badań realizowanych w województwie, w
zestawieniu z wynikami badań akademickich prowadzonych w Polsce i za granicą, jasno
wykazuje, że przełoży się to także na podniesienie jakości nauczania. W dłuższej
perspektywie zaś spowoduje podniesienie efektywności pracy, doprowadzi do rozwoju
gospodarczego i społecznego regionu

