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Mapę „relatywnie łatwo stworzyć”…

Czy mapa wystarczy?

- Klucz, jak ją czytać,  
  by uniknąć: błądzenia  
  i pułapek…

- Wizja, dokąd prowadzi…

- Pieniądze, na wyprawę…
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Czy jest tylko jedna droga?



Co jest naszym skarbem, do którego dążymy… 

Dlaczego to takie ważne?



Ograniczone środki na wyprawę… 



Co jest naszym skarbem, do którego dążymy… 

Dlaczego to takie ważne?



Wykształcona, przygotowana do życia  
w społeczeństwie i gospodarce opartej na 
wiedzy, młodzież, tak by żyć szczęśliwie  
i odnosić sukcesy.



12 lat 

Dążymy do przygotowania młodzieży na 
przyszłość w optymalnie 
zindywidualizowany sposób 
wykorzystując do tego dzisiejszą 
technologię. 



Francja | wizja edukacji w 2000 z 1900

Komórki z 2003



Jakie są potrzeby 

Świat 

<-> Gospodarka

Kariera
oraz<->

Umieć odpowiedzieć na pytania: 
- jak się uczę?  
- jak pracuję i współpracuję? 
- jakie mam wartości? Co mi daje satysfakcję?

nie chodzi o etykę!
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Mocne i słabe  strony

Zarządzanie sobą  
(i swoją karierą)

ponad 50 lat czekania…
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Czy mapa wystarczy?

- Klucz, jak ją czytać,  
  by uniknąć: błądzenia  
  i pułapek…
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…oraz	  wiele	  innych	  
rzeczy…

Komunikację	  
Dostęp	  do	  informacji	  
Uczenie	  i	  naukę	  
Współpracę	  
Tworzenie	  i	  publikację

Projekty 
edukacyjne

Pomoc w zarządzaniu

TIK,	  ułatwia…

Indywidualizacja

Odkrywanie 
talentów



Wizja… edukacji na nowo z TIK w tle…  
(Model SAMR)



Jak czytać, by nie błądzić i nie wpaść w pułapkę…



BudżetStrategia

	  	  	  	  	  Powstał	  proces

Projekt wdrożenia  
strategii zmiany…
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Szkoła

Dyrektor

Uczniowie

…metody + 
sprzęt…

Świat 

Rodzice

Partnerzy

edukacji (nie tylko!) 
w szkole

…oraz projekt 
wdrożenia z 
warsztatami

Dlaczego? 



Kogo obejmie?

	  	  	  	  	  Diagnoza

Wywiad pogłębiony

Ankieta

Szkoła to środowisko!



WarsztatyWnioski

Szkic  
Strategii

Szkic 



Kto to napisze?

	  	  	  Strategia
Wsparcie 

zdalne  
trenerów

Inwentaryz

Inwentaryz
Inwentaryzacja

	  	  	  	  	  	  Rekomendacje
Ewentualne 

wsparcie 
kosztorysowe

Harmonog
Budżet

Strategia

Szkic 



Wdrożenie

Budżet
Harmonogram

Wdrożenie

Gotowe  
Strategia  
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Zmian„wyniki”

czas



TIK w tle…
Gryfikacja

Nauczanie 
wyprzedzające

Kreatywność  
= 

 popełnianie błędów  
=  

innowacja

Zabawa  
=  

praca  
= 

 nauka

Projekty 
edukacyjne



Zmiana przestrzeni… TIK pod ręką
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