
e-Bezpieczna 

edukacja z eTwinning Seminarium online



Dzień 3 – 20.05.2020
- Bezpieczeństwo dyrektora i nauczyciela

- Lekcje on-line, e-dziennik, a może coś 

innego? Problemy i wyzwania edukacji 

zdalnej w kontekście bezpieczeństwa 

nauczyciela i ucznia – część I



Rozwiązania wprowadzone w 

mojej szkole

1 – lekcje on-line (w czasie rzeczywistym)

2 – udostępnianie uczniom materiałów bez lekcji on-line

3 – regularny kontakt z dyrektorem i innymi nauczycielami, możliwość wymiany doświadczeń, 

wsparcie

4 – brak regularnego kontaktu z dyrektorem i innymi nauczycielami

5 – liderzy cyfrowi wspierający innych

6 – brak liderów cyfrowych, obsługi narzędzi uczę się samodzielnie

7 – przeszkolenie w zakresie e-bezpieczeństwa podczas zdalnej edukacji

8 – aktywna współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim

9 – systematyczne pozyskiwanie informacji zwrotnej (U/R)

https://answergarden.ch/1231398

https://answergarden.ch/1231398


Budowanie e-bezpiecznej szkoły

1. Diagnoza możliwości pracy online przez nauczycieli i uczniów.

2. Wyłonienie tzw. liderów cyfrowych – nauczycieli, których zadaniem będzie 

udzielenie wsparcia w tworzeniu „wirtualnego warsztatu pracy”.

3. Stworzenie ciała doradczego dla dyrektora na czas edukacji zdalnej 

(nauczyciele i uczniowie).

4. Ustalenie zasad współpracy online dyrektora z nauczycielami i nauczycieli 

pomiędzy sobą.

5. Przeszkolenie nauczycieli w zakresie e-bezpieczeństwa.

6. Wdrożenie systemowego rozwiązania – jednego dla całej szkoły (jeśli jest 

taka możliwość).

7. Stworzenie szkolnej listy dobrych praktyk i bezpiecznych programów.

8. Współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

9. Pozyskiwanie informacji zwrotnej od uczniów i nauczycieli – na bieżąco.

Zacznijmy od dyrektora…



Wielu uczniów w mojej szkole nie posiada 

stabilnego łącza internetowego lub 

dysponuje słabym sprzętem…

1. Odstąpienie od wykorzystywania jednego systemowego 

rozwiązania.
WAŻNE!!! Zgodnie z regulacjami dot. funkcjonowania szkół w okresie pandemii 

obowiązuje kształcenie na odległość, a nie zdalne lekcje → nauczyciel może, ale nie 

musi organizować lekcji on-line (lekcje w czasie rzeczywistym)

2. Przygotowanie listy rekomendowanych programów i 

platform dla nauczycieli oraz zapewnienie im potrzebnego 

przeszkolenia.

3. Stworzenie przestrzeni do pozyskiwania informacji 

zwrotnej (np. wewnątrzszkolny projekt eTwinning →

możliwość na czas edukacji zdalnej)



Zamiast lekcji on-line…

Podcast → seria nagrań audio lub video podzielona 

na odcinki
NAGRYWANIE TREŚCI LEKCYJNYCH I SYSTEMATYCZNE UDOSTĘPNIANIE IM UCZNIOM JEST 

RODZAJEM PRACY OPARTEJ NA PODCASTACH

Podcasty oparte na audio są świetnym sposobem na ochronę swojego wizerunku ☺

https://vocaroo.com/


Link do Vocaroo
Tutorial Vocaroo

https://vocaroo.com/
https://youtu.be/CNUYG531Dqo


StoryboardThat

lekcja w komiksie

Link do StoryboardThat

https://www.storyboardthat.com/


Przekazywanie treści lekcyjnych, budowanie relacji, ćwiczenie 

umiejętności społecznych

https://twinspace.etwinning.net/46541/home


Wybieramy opcję „Create a Storyboard”

Opcja darmowa 

= komiksy max. 

6-ramkowe

Tutaj komiks

3-ramkowy



Przeciągamy tło do ramki komiksu,

modyfikujemy szczegóły

Wiele opcji

tła do

wyboru

Wybór

postaci

„Dymki” tekstowe

Elementy tematu lekcji



Sceny, postacie, tekst



Zapisywanie 

gotowego 

komiksu



UWAGA! Opcje Download i Slide Show w wersji darmowej – znaki wodne na komiksie

Aby uniknąć → ZRZUT EKRANU (klawisz Print Screen) i przycięcie komiksu np. w Paincie, a później 

zapisanie jako .JPG lub .PNG i zamieszczenie na Dysku Google

Można tworzyć 2 komiksy tygodniowo



Przykład z lekcji matematyki

Biały Królik z „Alicji w krainie czarów” prezentuje

uczniom różnicę pomiędzy prostokątem i kwadratem.



Współpraca jako wsparcie 

bezpiecznej edukacji zdalnej

Komunikacja pomiędzy pracownikami szkoły → np. spotkania 

online dyrektora i nauczycieli (wymiana informacji i doświadczeń, 

budowanie relacji, udzielanie wsparcia), spotkania online zespołów 

nauczycieli

Komunikacja szkoła – uczeń, szkoła - rodzic → przekazywanie 

bieżących informacji poprzez e-dziennik, stronę szkoły

Stały kontakt wychowawcy z wychowankami (telefoniczny, 

mailowy, videospotkania)

Dyżur psychologa i pedagoga szkolnego (online, telefoniczny)



Rola nauczyciela
w budowaniu bezpiecznej 

szkoły



WARTO PAMIĘTAĆ!!!

Nauczyciel ma prawo…

…popełniać błędy

…oczekiwać wsparcia (od dyrektora, rodziców 

uczniów), także sprzętowego!

…wykorzystywać różne narzędzia

…wymagać od uczniów respektowania ustalonych 

zasad

…do ochrony siebie i swojego wizerunku

…do posiadania czasu wolnego (tzw. life-work

balance)



Bezpieczne lekcje

1. Platforma do zajęć on-line zamiast komunikatora 

(np. Office 365, GSuite, Teams zamiast 

Messengera, Discorda czy WhatsAppa)

2. Indywidualne konta dla każdego nauczyciela i 

ucznia

3. W miarę możliwości unikanie korzystania przez 

nauczycieli z prywatnych skrzynek mailowych

4. Dbałość o ochronę danych osobowych

Krok po kroku…



Cyberprzemoc wobec 

nauczyciela

Zastanów się: 

Czy w mojej szkole istnieje obowiązująca procedura 

zapobiegania i radzenia sobie z cyberprzemocą?



1. Dostanie się na lekcję online osób spoza klasy:

➢narzędzie do prowadzenia lekcji online powinno 

umożliwiać zablokowanie takich osób

➢każdy taki przypadek musi być zgłoszony dyrektorowi 

szkoły

2. Upublicznienie nagranej bez zezwolenia lekcji:

➢ art. 78 ust. 1 ustawy Prawo Autorskie (żądanie 

zaprzestania rozpowszechniania, usunięcia materiału; 

zadośćuczynienia, odszkodowania lub przekazania 

pieniędzy na cele społeczne)

3. Znieważanie nauczyciela podczas lekcji:

➢ art. 226 Kodeksu Karnego – znieważenie funkcjonariusza 

publicznego

➢ dyrektor szkoły JEST ZOBOWIĄZANY do wystąpienia z 

urzędu w obronie nauczyciela (powiadomienie policji, 

sądu rodzinnego)



Ochrona danych osobowych

PAMIĘTAJ!!!

Jeśli korzystasz z ogólnodostępnej strony 

internetowej szkoły, możesz publikować na niej 

materiały edukacyjne, ale nie możesz przetwarzać 

tam danych osobowych uczniów ani rodziców.

„Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”

https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo

https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo


Komputer gotowy do pracy

Osobne konto użytkownika (brak dostępu do 

prywatnych plików)

Silne hasło
Przykłady słabych haseł używanych

w Polsce:

➢ zaqwsx / zaq12wsx

➢ 123456

➢ Ania123

➢ haslo123

➢ dupa

➢ polska

➢ qwerty

➢ aaaaaa





May the Force be with you + rok



Nie chcę pokazywać uczniom

wnętrza swojego domu…



Rozwiązanie: wirtualne tło

Zoom, Teams i Skype

Instrukcja dla Zoom

Instrukcja dla Teams

Instrukcja dla Skype

Baza gotowych motywów 

do wykorzystania jako 

wirtualne tło

Dostępne dla Skype, Zoom, Teams

https://www.pcworld.pl/news/Jak-zmienic-tlo-w-Zoom-Microsoft-Teams-i-Skype-wideokonferencje-w-warunkach-domowych,420300.html
http://newsblog.pl/jak-zmienic-tlo-wideo-zoom/
https://blog.home.pl/2020/03/microsoft-teams-zamazywanie-tla/
https://support.skype.com/pl/faq/FA34896/jak-dostosowac-tlo-dla-polaczen-wideo-skype
https://www.shutterstock.com/pl/discover/free-virtual-backgrounds


Tworzę materiały edukacyjne, 

ale nie wiem, skąd brać do nich 

obrazki…

Pixabay – otwarte zasoby

https://pixabay.com/pl/


Przykład: przygotowujemy materiał

na temat omawianej lektury



Opisywanie wykorzystanych 

zdjęć

✓ Licencja Creative Commons Zero (np. Pixabay):

Zdjęcie na licencji Creative Commons Zero z serwisu Pixabay

✓ Treści stockowe, z płatnych banków zdjęć (np. iStock Photo):

Zdjęcie z banku zdjęć iStock Photo

✓ Domena publiczna – starsze materiały, z archiwów, muzeów, do których wygasły 

prawa majątkowe (np. europeana.eu czy Polona.pl):

Zdjęcie …, domena publiczna, źródło …

✓ Inne przypadki, także licencje CC:

Zdjęcie …, autor …, źródło …



Chcę, żeby moi uczniowie korzystali 

ze sprawdzonych, bezpiecznych narzędzi

Symbaloo

https://www.symbaloo.com/home/mix/13ePBdQhSP


Tworzenie nowego webmixa:

➢Plusik – klik

➢Nazwa webmixa → Dodaj



Dodajemy nowy link do webmixa:

➢ Kliknij na kafelek, który ma zostać uzupełniony

➢ W okienku po lewej stronie wklej link – tytuł

kafelka powinien uzupełnić się automatycznie



Klikamy zielony przycisk „Zapisz”

na dole pola, w którym wklejaliśmy

link (po lewej stronie ekranu)

GOTOWE! ☺

Nasz kafelek jest

uzupełniony!



Przydatne materiały

Jak bezpieczne prowadzić lekcje online? Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Poradnik_nauczyciele_dyrektorzy.pdf

Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w Internecie? Poradnik dla nauczycieli 

https://akademia.nask.pl/pliki/1-jak-zapewnic-uczniom-bezpieczenstwo-w-

internecie-poradnik-dla-nauczycieli.pdf

OUCH! Zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów 

https://www.cert.pl/ouch/

Artykuły w „Głosie nauczycielskim”: https://glos.pl/jak-dbac-o-bezpieczenstwo-

podczas-zajec-online-lukasz-wojtasik-duze-ryzyko-stwarza-prowadzenie-lekcji-na-

popularnych-komunikatorach oraz https://glos.pl/nauczyciele-nekani-w-sieci-

podczas-prowadzenia-lekcji-online-to-juz-nie-jest-tylko-cyberprzemoc-mamy-do-

czynienia-z-czyms-wiecej

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Poradnik_nauczyciele_dyrektorzy.pdf
https://akademia.nask.pl/pliki/1-jak-zapewnic-uczniom-bezpieczenstwo-w-internecie-poradnik-dla-nauczycieli.pdf
https://www.cert.pl/ouch/
https://glos.pl/jak-dbac-o-bezpieczenstwo-podczas-zajec-online-lukasz-wojtasik-duze-ryzyko-stwarza-prowadzenie-lekcji-na-popularnych-komunikatorach
https://glos.pl/nauczyciele-nekani-w-sieci-podczas-prowadzenia-lekcji-online-to-juz-nie-jest-tylko-cyberprzemoc-mamy-do-czynienia-z-czyms-wiecej


Zadanie:
Narzędzia wykorzystywane podczas

edukacji zdalnej

1. Wejdź na swoją stronę na TwinSpace naszego projektu.

2. Utwórz TwinBoard i dodaj do niego linki do 3-5 narzędzi, z których 

korzystasz podczas nauczania zdalnego.

3. Jeśli nie pamiętasz, jak tworzyć i dodawać posty do TwinBoarda, wróć do 

prezentacji z Dnia 2.



Dziękuję za uwagę ☺


