Diagnoza środowiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach
powstała w celu wyznaczania kierunków wprowadzanych zmian w organizacji
działalności placówki oraz kontynuowania działań przynoszących oczekiwane efekty
nauczania. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów i ich rodzicom, mając
możliwość skorzystania ze wsparcia,
finansowe

w

ramach

Świętokrzyskiego,

postanowiliśmy pozyskać dodatkowe środki

Regionalnego

Poddziałanie

8.3.3

Programu
Rozwój

Operacyjnego
edukacji

Województwa

kształcenia

ogólnego

w zakresie stosowania TIK.
Projekt „Bezpiecznie surfujemy w internetowej chm urze" jest odpowiedzią na
zdiagnozowane potrzeby uczniów i nauczycieli. Ma na celu realizację dla uczniów
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doskonalenie umiejętności
i kompetencji zawodowych nauczycieli

w zakresie stosowania metod oraz form

organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności kształcenia w
zakresie stosowania TIK, doposażenie bazy dydaktycznej

niezbędnej do realizacji

zadań.
Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 15
w Kielcach. Do klas I - VII uczęszcza 321 uczniów (dz. 160 - 49,8%, chł. 161- 50,2%).
W szkole nie zauważa się dużej dysproporcji ilościowej między dziewczynkami
(50,2%) i chłopcami (49,8%).
W

szkole

zatrudnionych

jest

60

nauczycieli

(K51,

M9).

Z

rozmów

z nauczycielami wynika, że jest potrzeba poszerzania kwalifikacji oraz zdobywania
i pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi i stosowania w nauczaniu
narzędzi

TIK,

pogłębienie

wiedzy

nt.

cyberprzestępczości,

zagrożeń

w

sieci

i sposobów chronienia przed nią dzieci i młodzieży. 100% nauczycieli wskazała
na konieczność stałego rozwoju zdobytych dotychczas umiejętności komputerowych
oraz pogłębienia wiedzy na temat możliwości wykorzystywania ich w pracy
dydaktycznej. 63% określa swoje umiejętności w tym zakresie jako niedostateczne wymagające bardzo dużej poprawy, 27% - dostateczne - wymagające znacznej
poprawy,

8% - dobre - wymagające poprawy, 2% dobre - z deklaracją chęci ich

doskonalenia/rozwinięcia. 83% nauczycieli deklaruje chęć stosowania nowoczesnych

narzędzi w nauczaniu, 17% zgłasza obawy, że w przypadku nauczanego przez nich
przedmiotu wydaje się to być trudne (np. na lekcji WF).
Powyższe
zaprezentowanej

wnioski
w

znajdują

Raporcie

z

potwierdzenie

w

analizie

międzynarodowego

badania

komputerowych i informacyjnych ICILS opublikowanym w

ogólnopolskiej
kompetencji

2013 r. w Instytucie

Badań Edukacyjnych w Warszawie (http://www.ibe.edu.pl/pl/), z którego wynika,
że nowe technologie są wykorzystywane przez nauczycieli przede wszystkim poza
szkołą. Codzienne korzystanie z TIK poza szkołą w dowolnym celu deklaruje 80%
nauczycieli.

20%

nauczycieli

deklaruje,

że

korzysta

z

komputera

w

takich

okolicznościach przynajmniej raz w tygodniu, ale nie codziennie. Ciekawe, że nawet
jeśli TIK są wykorzystywane w szkołach,

to raczej w celach niezwiązanych

bezpośrednio z nauczaniem. 40% nauczycieli codziennie korzysta z TIK w szkole do
spraw związanych z pracą zawodową, ale nie nauczaniem. 36% z nich podejmuje takie
działania przynajmniej raz w tygodniu, ale nie codziennie. Widać zatem, że niemal
80% nauczycieli korzysta z nowych technologii bardzo często podczas realizacji
swoich
o

pozadydaktycznych

wykorzystywanie

TIK

obowiązków
w

pracy

zawodowych.

dydaktycznej,

Jeśli

nie

chodzi

można

natomiast

mówić

już

0 jednomyślności. Co dziesiąty nauczyciel w ogóle nie wykorzystuje komputerów
w nauczaniu, a niemal co czwarty robi to rzadziej niż raz w miesiącu. Jedynie 18%
nauczycieli codziennie korzysta z nowych technologii w nauczaniu. Co drugi
nauczyciel wykorzystuje TIK mniej więcej raz w miesiącu. Wyniki potwierdzają to, że
w Polsce TIK są wykorzystywane przede wszystkim podczas lekcji informatyki (99%).
Odsetek nauczycieli korzystających z różnych możliwości, jakie dają nowe media,
na każdej lekcji jest za niski. Mniej więcej co piąty nauczyciel regularnie, tzn.
na większości lekcji, korzysta z komputerowych źródeł informacji. Edytory tekstów
lub programy do tworzenia prezentacji są zaś wykorzystywane na większości lekcji
przez 17% nauczycieli. Dla nauczycieli będą to atrakcyjne i inspirujące zajęcia
w

ramach

kursu/szkolenia,

w przyszłości

wszyscy

zdobędą

dodatkowe

przełożą się na zwiększenie atrakcyjności

kwalifikacje,

które

prowadzonych zajęć

1 zainteresowania uczniów nauką oraz wzbogacą doświadczenie zawodowe, które
przełoży się na polepszenie oceny ich pracy. Wyposażenie nauczycieli w wiedzę

nt. cyberprzestępczości, właściwych zachowań w cyberświecie pozwoli im poruszać
tę tematykę na lekcjach nie tylko z informatyki, ale i pozostałych przedmiotów
w kontekście treści omawianych na poszczególnych przedmiotach.
Wśród

uczniów
w

nim

są

osoby

na

równe

z

niepełnosprawnościami.

z niepełnosprawnościami

uczestnictwo.
W

Wśród

nie

nauczycieli

przypadku

wpływającymi

nie

pojawienia

ma

osób

się

osób

z niepełnosprawnościami utrudniającymi udział w projekcie i po zdiagnozowaniu ich
potrzeb zastosowane zostaną racjonalne usprawnienia.
Z wywiadu przeprowadzonego wśród n-li i rodziców (2017r) oraz informacji
uzyskanych od instytucji wspierających rodzinę wynika, że ok. 31 % uczniów
pochodzi z rodzin o niskim statusie społecznym i materialnym. Uczniowie korzystają
m.in. z bezpłatnego dożywiania - 57 ucz. (27 dz., 30 ch. - dane MOPR-u i GOPS-u
2017r.).

Z rozmów pedagoga szkolnego z rodzicami wynika, że grupa rodzin

otrzymuje zasiłki okresowe. Rodzice nie są w stanie sfinansować zajęć dodatkowych,
a sami nie potrafią pomóc dzieciom, ponieważ nie posiadają odpowiedniej wiedzy,
umiejętności lub czasu (obowiązki domowe, czas pracy). W szkole jest też grupa
uczniów wychowywanych przez samotnego rodzica oraz eurosierot.
GKRPA 2013-17r.

Z danych

wynika, że 19,2% uczniów pochodzi z rodz. dysfunkcyjnych, co

powoduje, że dzieci źle funkcjonują w grupie, mają poczucie niskiej wartości, zdarzają
im się zachowania agresywne.
Z

badań

końcoworocznych,

dokumentacji
gimnazjalnych

szkolnej
i

(w

tym

sprawdzianów

analizy

średnich

szóstoklasisty

oraz

ocen
ankiet

skierowanych do uczniów - 2017r.) wynika, że część uczniów (40 %), ma problemy
w nauce języków, a 32% chce rozwijać dodatkowo swoje zdolności językowe.
Ponadto ok. 56% wymaga wsparcia z przedmiotów przyrodniczo- matematycznych,
a 28% chce rozwijać swoje zdolności zarówno matematyczne jak i przyrodnicze.
Z analizy egzam inów gimnazjalnych wynika tendencja wzrostowa (2013r.-szkoła57,75%, powyżej średniej woj.; 2014r.- szkoła 58,95%, powyżej średniej woj.; 2015r.szkoła 60,1% powyżej średniej woj. 2017r. -część matematyczna - 46%, przyrodnicza
- 53%). Szczególny wzrost zaobserwowano w roku 2015 i 2016. Należy przypuszczać,

że był to efekt zajęć realizowanych w ramach dodatkowych godzin (tzw. „godzin
karcianych",

korepetycji

Na skutek zmian w

miejskich

finansowanych

przez

organ

prowadzący).

prawie oświatowym zlikwidowano dodatkowe zajęcia, a tym

samym pozbawiono uczniów możliwości wzbogacania wiedzy i umiejętności.
Na podstawie dokumentacji w ostatnich latach można stwierdzić, że średnia
ocen z informatyki ma tendencję wzrostową i w roku szk. 2016/2017 wynosi dla
Szkoły Podstawowej 4,71 (chł. 4,62, dz. - 4,81), co świadczy o dużym potencjale dzieci
i młodzieży, który należałoby wykorzystać w dalszej edukacji kształcenia w zakresie
stosowania narzędzi TIK. Z analizy ankiet (2017) wynika, że 87% uczniów wykazuje
chęć rozwijania zainteresowań związanych nową technologią komputerową. Dzięki
dodatkowym zajęciom w tym obszarze uczniowie będą rozwijać twórcze zdolności i
zaspokajać dziecięcą fascynację techniką komputerową. Zastosowanie komputera
pozwoli

nie

tylko

rozwijać

umiejętności

informatyczne,

ale

także

poprzez

zastosowanie odpowiednich programów edukacyjnych stworzy znakomite warunki
dla

rozwoju

myślenia

twórczego

oraz

umożliwi

rozwijanie

umiejętności

komputerowych, poznawanie nowych programów (np. graficznych) podczas zajęć
w szkole (najlepiej tuż po lekcjach). Dodatkowe zajęcia będą atrakcyjną formą
spotkań o ciekawej tematyce, którą będą mogli wykorzystać w trakcie nauki i życiu
codziennym.

Poszerzą

kompetencje

w

obszarze

zagadnień

związanych

z profesjonalną obsługą komputera i Internetu, uczniowie nabędą dodatkowe
umiejętności poszukiwania wiedzy i poznają ciekawe metody uczenia się.
Młodym ludziom trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez Internetu. Około
30% nastolatków pozostaje online cały czas niezależnie od miejsca pobytu, a 93,4%
codziennie korzysta z Internetu w domu (badania Nastolatki 3.0 - NASK, 2016). Jak
wynika ze statystyk internetowych, ogółem niemal jedna trzecia (32%) polskich dzieci
w wieku 7-18 lat miała kontakt z erotyką i pornografią w Internecie. Starsza młodzież
miała styczność z takimi materiałami częściej, ale nawet w przypadku dzieci w wieku
7-12 lat było to 27% (Megapanel PBI dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, 2015).
Jednocześnie aż 23% rodziców w ogóle nie rozmawiało z dziećmi o bezpieczeństwie
w sieci, a spośród tych, którzy to robili, tylko połowa poruszała temat niebezpiecznych
treści (Orange, 2016).

Młodzież w wieku szkolnym nie przywiązuje wagi do bezpieczeństwa w sieci,
a rodzice nie zdają sobie sprawy z zagrożeń wynikających z niewiedzy swoich dzieci.
Z informacjami na temat zagrożeń wynikających z podawania nazwiska, adresu czy
udostępniania zdjęć w sieci większość uczniów zetknęła się w szkole podczas lekcji.
Ich odsetek wynosi 59%, z czego wynika też, że prawie połowa szkół jednak nie
dotarła do swoich uczniów z rozmową na temat bezpieczeństwa ich danych.
Do rodziców również nie, bo podczas spotkań z nauczycielem w szkole dziecka o tym
zagadnieniu słyszał jedynie co piąty. Dzieci w domach nie inicjują tego tematu,
bo jedynie 7% rodziców przyznaje, że rozmawiało o takich zagrożeniach z inicjatywy
dziecka. Jednak zdaniem uczniów w co trzecim domu temat ten się pojawiał. Inspiracji
dostarczają

media:

ponad 60%

rodziców i dzieci stamtąd czerpie

informacje

o bezpieczeństwie swoich danych i jest to główne źródło tej wiedzy dla obu grup.
Mimo to już co dziesiątemu uczniowi zdarzyło się, że ktoś ukradł jego hasło lub
włamał się na jego prywatne konto albo w jeszcze inny sposób wykorzystał jego dane.
Było to na przykład użycie zdjęcia ankietowanego bez jego zgody i wbrew jego woli.
(badania LIBRUS na próbie 12 tys. uczniów i 10 tys. rodziców opublikowane
29.06.2017 r. - www.librus.pl).
Ze

szczegółowej

analizy

egzaminów

gimnazjalnych

i

sprawdzianów

szóstoklasisty oraz dokumentacji szkolnej, rozmów z rodzicami i nauczycielami
wynika, że największe problemy edukacyjne to: czytanie ze zrozumieniem, pisanie
(efekt dużej liczby dyslektyków), logiczne myślenie, rozwiązywanie zadań z treścią,
brak możliwości zdobywania wiedzy przez doświadczenia (biologia, chemia, fizyka).
Wynika również konieczność objęcia uczniów zajęciami dodatkowymi, które m.in.
pozwolą im poznać samego siebie, rozwinąć motywację, wzmocnić akceptację
w grupie rówieśniczej. Dotyczy to w szczególności dzieci z dysfunkcjami: słabo
widzących, z Zespołem Aspergera, autystycznych, niedostosowanych społecznie,
dyslektyków, dysgrafików. Tą grupę stanowi 21 % uczniów (opinie i orzeczenia
MZPPP). Orzeczenia o kształceniu specjalnym posiada 4 uczniów z Zespołem
Aspergera, 2 uczniów słabowidzących, 1 uczeń z niepełnosprawnością umysłową

w stopniu lekkimi i niepełnosprawnością ruchową
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dzieci

posiada

dysortografią,

opinię

ze stwierdzoną

zaburzeniami

przez

oraz 1 uczeń niedowidzący.
MZPPP

dysleksją,

percepcyjno-ma tema tyczny mi.

We

dysgrafią,

wskazaniach

określonych przez specjalistów znajduje się pomoc w formie dodatkowych zajęć
(np. komputerowych).
Wśród umiejętności kluczowych najbardziej pożądane są: umiejętności IT
zaliczane do tzw. umiejętności twardych. Z wywiadu, obserwacji, badań ankietowych
rodziców, uczniów i nauczycieli wynika, że uczniowie korzystają z technologii,
spędzając nawet 80% wolnego czasu przed komputerem lub telefonem. Nie ma to
przełożenia

na

efektywne

umiejętności

wykorzystania

IT

do nauki.

Pomimo

wszechstronnego obycia z komputerem uczniowie mają braki w odpowiednim
wykorzystaniu

podstawowych

programów

(WORD,

EXCEL,

umiejętności rozwiązywania problemów na bazie logicznego
myślenia,

sposobów

reprezentowania

informacji

oraz

PP).

Kształcenie

i abstrakcyjnego
programowania

i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera, przynosi również
korzyści zarówno w nauce różnych przedmiotów, jaki i w wielu aktywnościach
życiowych. W przyszłości może przyczynić się do rozwoju kreatywności i działań
innowacyjnych

w

wielu

dziedzinach,

poczynając

od

optymalizacji

procesu

przetwarzania informacji aż po tworzenie nowych produktów zapewniających
efektywność i niezawodność działania. Dlatego istnieje potrzeba zorganizowania dla
nich zajęć, dzięki którym nabędą twardych umiejętności z zakresu IT. Wyposażenie 2
pracowni w kom puterowych w komputery stacjonarne z peryferiami urządzeniami,
laptop dla prowadzącego, oprogramowanie Office, program graficzny Corel Draw,
aparat cyfrowy celem realizacji na wysokim poziomie kształcenia kompetencji
cyfrowych uczniów, stwarzanie możliwości wykorzystywania TIK w nauczaniu
pozwoliłaby te umiejętności nabywać.
Rewolucja

technologiczna zmieniła sposób myślenia dzieci, dla których

najlepszym sposobem nauki jest korzystanie z technik ICT. Dzieci, które uczono
podstaw informatyki, z naciskiem na myślenie algorytmiczne i konstrukcje logiczne,
rozwijają całą gamę umiejętności szkolnych i społecznych. Zauważalne postępy notuje
się w takich obszarach jak pamięć wzrokowa, zdolności poznawcze i umiejętności

językowe. Uczniowie lepiej wiedzą jak się uczyć, co związane jest z rozwijaniem
samokontroli i samodzielnego uczenia, jak wynika z inwentaryzacji wyposażenia,
brakuje

odpowiednio

doposażonych

pracowni

komputerowych,

sprzęt

jest

przestarzały, niedostosowany do programów multimedialnych i obowiązujących
standardów, co negatywnie wpływa na poziom edukacji.
Poprzez

pozyskanie

nowej

pracowni

komputerowej

uczniowie

nabędą

konkretne umiejętności z obsługi i zastosowania narzędzi TIK. Zdobędą nowe
umiejętności,

posługiwania

się

sprzętem

kom puterowym

oraz

programami,

aplikacjami i nabędą wiadomości jak bezpiecznie poruszać się w Internecie.
Współczesna technologia informacyjna, która wyrosła na komputerach, ma
obecnie olbrzymi wpływ na życie człowieka i całych społeczeństw. Powinno to
znaleźć odbicie w procesie wychowania i nauczania, by właściwie przygotować
przyszłe

pokolenia

świadomych

odbiorców

i

użytkowników

tej

technologii,

przyszłych obywateli społeczeństwa informacyjnego. Oczekiwania od dzisiejszej
szkoły to przede wszystkim pomaganie uczniom w zdobywaniu przez nich ich
własnego wykształcenia. Ponieważ część tego wykształcenia stanowi przygotowanie
do życia we współczesnym świecie, który trudno sobie wyobrazić bez komputerów.
W edukacji dzieci i młodzieży musi być uwzględniony zakres wiedzy i umiejętności,
który wiąże się z technologią informacyjną. Technologia informacyjna powinna
przenikać

do

różnych

dziedzin

nauczania.

Tylko

wtedy

szkoła

ma

szansę

przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, gdzie związana
z nią technologia, będzie podstawowym towarem i środkiem, niezbędnym w życiu
każdego człowieka.
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Załącznik nr 1
Inwentaryzacja sprzętu, który posiada szkoła.
Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach, w której w r. szkolnym 2017/2018 uczy się 321
uczniów (160K, 161M) w klasach I-VII i 25 uczniów (10K, 15M) w oddziale
przedszkolnym.

Kształcenie w zakresie TIK realizowane jest w 3 pracowniach,

z których dwie (sala 12 i sala 3) wymagają pilnej rewitalizacji.
Sala 12:
• 3 jednostki (najstarsze komputery) z 2007 r. Procesor Celeron 3,46 Ghz, 1 GB pamięci
RAM

oraz

zainstalowany

system

windows

XP

który

nie

posiada

wsparcia

technicznego ze strony firmy Microsoft, sprzęt jest przestarzały technologicznie brak
możliwości unowocześnienia komputerów.
• 7 stacji roboczych z 2011 r. firmy HP wyposażonych w procesor Intel Core 2 Duo 2,8
Ghz, 4GB pamięci RAM oraz zainstalowany system windows Vista, który nie posiada
wsparcia technicznego ze strony firmy Microsoft sprzęt przestarzały technologicznie
brak możliwości unowocześnienia komputerów.
• 5 jednostek z 2013 r. wyposażone w dwurdzeniowy Procesor Intel Core i3-3240,
4 GB pamięci RAM oraz zainstalowany system windows 10 - sprzęt średniej klasy.
Sala 3:
• 10 stacji roboczych HP dc 7900 z 2008 r. wyposażone w Procesor Intel Core 2 Duo
E7500, 2 GB pamięci RAM oraz zainstalowany system windows Vista, który nie
posiada wsparcia

technicznego ze strony firmy Microsoft sprzęt przestarzały

technologicznie brak możliwości unowocześnienia komputerów.
• 2 jednostki z 2007 r. wyposażone w procesor Intel Pentium, 2 GB pamięci RAM oraz
zainstalowany system windows Vista, który nie posiada wsparcia technicznego
ze strony firmy Microsoft sprzęt przestarzały technologicznie brak możliwości
unowocześnienia komputerów.
• jednostka z 2008 r. wyposażona w procesor Intel Pentium, 2 GB pamięci RAM oraz
zainstalowany system windows Yista, który nie posiada wsparcia technicznego

ze strony firmy Microsoft sprzęt przestarzały technologicznie brak możliwości
unowocześnienia komputerów.
Sala 5 pawilon D
• 4 stacje robocze EsprimoE P2540 z 2009 r. wyposażone w Procesor Intel Celeron 450
2,2 GHz, 1 GB pamięci RAM, oraz zainstalowany system windows Vista który nie
posiada wsparcia

technicznego ze strony firmy

Microsoft sprzęt przestarzały

technologicznie brak możliwości unowocześnienia komputerów.
• 6 stacji roboczych z 2010 r. wyposażone w procesor Intel Pentium, 2 GB pamięci
RAM oraz zainstalowany system windows Vista, który nie posiada wsparcia
technicznego ze strony firmy Microsoft sprzęt przestarzały technologicznie, brak
możliwości unowocześnienia komputerów.
• 4 stacje robocze z 2013 r. wyposażone w procesor Intel Core i3-3240, 4 GB pamięci
RAM oraz zainstalowany system windows 10 - sprzęt średniej klasy.

