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Stanowisko Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) 

w sprawie projektu rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – 

„Aktywna tablica” (przedstawionych do konsultacji 9 czerwca 2017 r.) 

 

Wprowadzenie 

W imieniu członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) serdecznie dziękujemy za 

zaproszenie i możliwość udziału w konsultacjach projektu rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych (TIK) na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” (dalej: Program Aktywna Tablica) oraz 

pracach nad jego powstaniem. Firmy zrzeszone w PIIT reprezentują całe spektrum dostawców 

infrastruktury telekomunikacyjnej, sprzętu i oprogramowania, usług informatycznych 

i szkoleniowych, treści i zasobów edukacyjnych. Członkowie Izby mają bogate doświadczenie 

w realizacji projektów w obszarze transformacji cyfrowej edukacji, tak w Polsce, jak i w Europie oraz 

na świecie. Doskonale rozumiemy nie tylko wymiar technologiczny i wyzwania jakie się z nim wiążą, 

ale przede wszystkim wyzwania jakie stoją przed nauczycielami przy wdrażaniu zmiany metodyki 

nauczania i odpowiedniego podejścia pedagogicznego. Wprowadzana w szkole technologia nie jest 

celem tych zmian, ale narzędziem do poprawy procesu nauczania, podniesienia jego jakości oraz, 

co jest także ważne, takiego usprawnienia pracy kadry pedagogicznej i administracyjnej w szkole, 

by mogła się ona skupić na najważniejszym celu, jakim jest wychowywanie mądrych obywateli, którzy 

dobrze poradzą sobie w obliczu wyzwań XXI wieku, z korzyścią dla swojej kariery zawodowej 

i osobistej, ale także rozwoju społeczeństwa i gospodarki. 

Wnikliwie analizując przesłany projekt rozporządzenia Rady Ministrów oraz pozostałe dokumenty 

niniejszym przesyłamy uwagi przedyskutowane i uzgodnione wśród członków Komitetu Edukacja 

i Nowe Technologie działającym w ramach PIIT. Do naszego stanowiska dołączamy podsumowanie 

raportu Quarter 1 2017 World Interactive Displays: Quarterly Market Track Service brytyjskiej firmy 

badawczej FutureSource Consulting, który analizuje przedmiotowy segment rynku, na którego 

przesłanie otrzymaliśmy zgodę od autora. 

Program Aktywna Tablica, podobnie jak i inne inicjatywy rządowe, a także samorządowe w Polsce, 

wpisuje się w wielki proces modernizacji polskiej szkoły. W szczególności, program ten 

identyfikujemy jako kolejny z istotnych elementów realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju, która jako projekt strategiczny przewiduje inicjatywę pn. „Edukacj@ w społeczeństwie 

cyfrowym – zapewnienie wyposażenia i infrastruktury dla rozwijania kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym”. Komponentem projektu będzie 

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (patrz: SOR str. 209). Naszą opinię Programu Aktywna Tablica 

przedstawiamy więc ze świadomością, iż jest on komponentem szerszej wizji cyfryzacji edukacji, a nie 

zamkniętym projektem. Trudno jest bowiem traktować wszystkie podejmowane w resortach 
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działania (szczególnie w MEN i MC) w oderwaniu od siebie, choć musimy przyznać, że w aktualnym 

stanie zaawansowania prac koncepcyjnych i wdrożeniowych, wciąż brakuje jednego wspólnego 

dokumentu dotyczącego strategii rozwoju polskiej edukacji oraz wzajemnego oddziaływania 

podejmowanych wysiłków w każdym z tych obszarów. Dlatego już na wstępie zgłaszamy wolę 

współpracy z właściwymi instytucjami nad opracowaniem takiego programu, który ująłby 

podejmowane działania, analizował ich otoczenie społeczne, prawne i pedagogiczne, a także 

wzajemne oddziaływanie i nakreślał cele strategiczne. 

Pragniemy na wstępie podkreślić, że w naszej opinii zapisany w rozporządzeniu zestaw pomocy 

dydaktycznych jest zaledwie początkiem modernizacji infrastruktury szkolnej i nie powinien być 

celem samym w sobie. Urządzenia interaktywne (tablice, ekrany, projektory) bez dołączonych treści 

edukacyjnych, będą jedynie urządzeniami, a nie pomocami dydaktycznymi. Muszą one zostać 

wpisane w proces dydaktyczny pozwalający nauczycielom na swobodne korzystanie z ich możliwości, 

do realizacji programu nauczania w oparciu o podstawy programowe. Dlatego finansowanie zakupu 

tych urządzeń oraz szkoleń dla nauczycieli należy uznać za krok w słusznym kierunku, ale podobnie 

jak projekt uruchomienia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), jest to dopiero początek długiej 

drogi w transformacji polskiej szkoły. Dlatego poddajemy pod rozwagę zabezpieczenie dodatkowego 

finansowania lub przeznaczenie części środków na zakup licencji interaktywnego oprogramowania 

skorelowanego z podstawą programową i używanymi w szkole podręcznikami. 

Doświadczenia z realizacji wcześniejszych projektów cyfryzacji oświaty w Polsce (np. Cyfrowa Szkoła, 

Scholaris) nie przyczyniły się do trwałej i powszechnej modernizacji tak wyposażenia szkół, jak 

i metod nauczania. Stworzone zasoby często nie wpisują się w program nauczania, a ich jakość 

i podstawa prawnoautorska poddawane są w wątpliwość. Szkolenia często odbywają się 

w oderwaniu od kontekstu szkoły i sprzętu, z którego korzystają nauczyciele. Nie przewidziano 

odpowiedniego systemu zapewnienia jakości i trwałości projektów. Szkołom i organom je 

prowadzącym nie zapewniono odpowiedniego poziomu wsparcia pozwalającego na łatwe i skuteczne 

prowadzenie postępowania przetargowego lub konkursowego zgodnego z obowiązującym Prawem 

Zamówień Publicznych (PZP). Zwracamy uwagę na te potknięcia wyłącznie w dobrej wierze, aby 

uniknąć powtarzania tych samych lub podobnych błędów przy realizacji nowych inicjatyw. Dlatego 

ponownie deklarujemy gotowość współpracy przy opracowywaniu dokumentów strategicznych, 

rekomendacji i opisu dobrych praktyk. 

Szczegółowe uwagi do przedstawionego projektu rozporządzenia i uzasadnienia 

1. W przedstawionym projekcie załącznika do uchwały Rady Ministrów (RM) na stronie 13. 

znajduje się zapis „dostawcy sprzętu i oprogramowania będą zobligowani umownie do 

zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi sprzętu 

i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych, uwzględniając konieczność 

stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.” 

Według oceny Izby zapis taki jest mało precyzyjny, cóż bowiem oznacza termin 

„obligacja umowna”, czy dostawcy będą zobowiązani i na jakich zasadach (warto 

przedstawić rekomendowany projekt umowy)? Jakie szkolenia autorzy mają na 

uwadze? 
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W zapisie „uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć 

edukacyjnych z różnych przedmiotów”, termin „uwzględniając” jest nieprecyzyjny 

i otwarty na dowolne interpretacje, jak wszelkie inne imiesłowy typu „pamiętając”, 

„myśląc”, „zauważając”, „biorąc pod uwagę”. Trudno o Ich przełożenie na konkretną 

praktykę. Czy chodzi o szkolenia z obsługi i funkcjonalności sprzętu 

i oprogramowania? Czy może także o merytoryczne szkolenia wykorzystania TIK, dla 

których funkcjonalność i posługiwanie się sprzętem i oprogramowanie to obszar 

oczywisty? 

Rezultaty większości wcześniejszych inicjatyw skłaniają nas do zajęcia stanowiska, że 

szkolenia z funkcji i obsługi są niewystarczające wobec idei Programu Aktywna 

Tablica. Kierunkiem pożądanym są szkolenia metodyczne dla nauczycieli z włączenia 

technologii interaktywnych w prowadzenie zajęć (cel główny), których naturalnym 

elementem jest poznawanie funkcjonalności i obsługi, ale cały czas w kontekście 

głównego celu do osiągnięcia, a nie jako osobnych jednostek szkoleniowych. Efektem 

podejścia, jakie znajduje się w zapisie powyżej jest ryzyko utrwalenia obecnego 

stanu. W większości szkół, w których znajdują się tablice interaktywne prowadzono 

szkolenie z posługiwania się i poznawania ich funkcjonalności – w przeważającej 

mierze nie przełożyło się to na umiejętne ich wykorzystywanie w procesie 

dydaktycznym lub w ogóle nie przyczyniło się do ich trwałego wykorzystywania na 

zajęciach. 

2. W tym samym projekcie załącznika do uchwały RM na stronie 17. Ust. VI.5.2 znajduje się 

zapis „wkład rzeczowy obejmujący szkolenia dla nauczycieli z zakresu stosowania TIK 

w procesie dydaktycznym, przeprowadzone w roku udzielenia wsparcia finansowego”. 

W części poświęconej wkładowi własnemu organów prowadzących w finansowanie 

Programu Aktywna Tablica wspomina się o poniesionych w ostatnich trzech latach 

kosztach na dokształcanie nauczycieli w zakresie stosowania TIK na zajęciach. 

Prosimy o doprecyzowanie czy do wkładu rzeczowego kwalifikują się także koszty 

szkoleń finansowanych z odpisu 1% na doskonalenie nauczycieli, czy są to dodatkowe 

nakłady poniesione przez organ prowadzący ze środków własnych. 

3. W projekcie rozporządzenia w § 2. ust. 5 oraz w projekcie załącznika do uchwały RM (str. 12, 

ust. V.1.1.) przedstawiono listę pomocy dydaktycznych objętych finansowaniem w ramach 

Programu Aktywna Tablica. 

Zwracamy uwagę na błąd techniczny w projekcie rozporządzenia i pominięcie 

podpunktu 2. 

Postulujemy, aby w załączniku do uchwały RM znalazły się krótkie techniczne 

rekomendacje dla każdego z przedstawionych rozwiązań, dając ewentualnym 

zamawiającym wskazówki właściwego wyboru. Krótki opis funkcjonalności danego 

rozwiązania pozwoli wybrać urządzenie dopasowane do potrzeb szkoły lub sali 

lekcyjnej. Biorąc pod uwagę fakt, że głównym odbiorcą wyświetlanego materiału 
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lekcyjnego są dzieci i to od jakości prezentowanego materiału jest zależna jakość 

zdobytej wiedzy. 

Wnioskujemy także o zwiększenie wielkości przekątnej ekranu interaktywnych 

monitorów dotykowych (IFPD – Interactive Flat Panel Display) z 55 cali do co 

najmniej 65 cali. W załączeniu do stanowiska Izby przesyłamy materiał opracowany 

przez brytyjską firmę analityczną FutureSource Consulting, zajmującą się badaniem 

i monitorowaniem m.in. rynku edukacyjnego i dostawców technologii Audio-Video 

(AV). Obecnie wyraźny jest trend zastępowania tablic interaktywnych ekranami 

dotykowymi (często All-in-one) o przekątnej 65 cali i wyższych, co obrazuje poniższy 

wykres. 

 

Sugerowane minimalne wymagania techniczne dla zamawianych urządzeń: 

• z uwagi na niezawodność systemu rekomendujemy zastosowanie 

wyświetlaczy dotykowych z matrycami o żywotności co najmniej 50 000 

godzin (parametr MTBF). Współczynnik ten gwarantuje bezawaryjną pracę 

urządzeń poprzez zastosowanie przez producentów profesjonalnych matryc, 

które gwarantują znacznie większą żywotność i wieloletnią pracę bez utraty 

jasności wyświetlaczy, która jest krytyczna w procesie edukacyjnym. 

Inwestycja ta spowoduje nawet około dwukrotne zwiększenie TCO inwestycji 

poprzez długoletnią trwałość projektu, 

• tablica interaktywna – rekomendowany obszar roboczy 77 cali w formacie 

4:3, technologia dotykowa bez konieczności stosowania pisaków 

zawierających elementy aktywne, funkcja wielodotyku na całej powierzchni 

roboczej wraz z oprogramowaniem określonym w punkcie 6. Tablica 

interaktywna jest rekomendowana zwłaszcza w klasach 1-3, 

• projektor o ultrakrótkiej ogniskowej – rekomendowany projektor 

w technologii LCD o jasności minimum 3 000 ANSI lumenów i rozdzielczości 
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natywnej XGA (1024x768), pożądane są złącza HDMI, VGA, RCA. Projektor 

powinien być dostarczany wraz z dedykowanym uchwytem ściennym, 

• Zestaw interaktywny składający się z tablicy i projektora opisanych wyżej, 

• interaktywny monitor dotykowy – rekomendowana minimalna przekątna 

obrazu 65 cali, technologia podświetlenia ekranu LED, rozdzielczość FullHD 

(1920x1080), jasność minimalna 400 nitów, z matrycami o żywotności co 

najmniej 50 000 godzin (parametr MTBF). Monitory są rekomendowane dla 

klas 4-8 i dla szkół ponadpodstawowych. Monitor dotykowy powinien być 

także stosowany w przypadku instalacji w których przewidywane jest 

stosowanie wideokonferencji, 

• głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku dedykowane do 

urządzeń opisanych w punktach 1-3. 

Ponadto rekomendujemy uzupełnienie listy o następujące elementy niezbędne do 

uzyskania pełnej funkcjonalności zakupionego sprzętu: 

• uchwyt o regulowanej wysokości położenia, co jest szczególnie istotne 

w klasach 1-4, 

• zestaw interaktywny (All-in-one) - monitor interaktywny wyposażony 

w wbudowany komputer lub urządzenie pełniące funkcje komputera 

(tzw. player), 

• przenośny komputer dla nauczyciela lub komputer stacjonarny (zgodny ze 

standardem mini PC i możliwością podłączenia do sieci WiFi) jako część 

zestawu. Oba urządzenia (tj.  komputer i projektor) zakupione w ramach 

zestawu winny posiadać kompatybilne złącza zapewniające prawidłową 

współpracę przy przesyłaniu obrazu. 

Zdaniem PIIT niezbędne jest także zwrócenie uwagi na konieczność dostarczenia wraz 

z urządzeniami interaktywnymi dedykowanego oprogramowania umożliwiającego 

nauczycielom właściwą pracę zarówno na lekcjach jak i przy ich przygotowywaniu. 

Urządzenie interaktywne bez funkcjonalnego oprogramowania użytkowego nie może 

się kwalifikować jako pomoc dydaktyczna. Dlatego wnosimy o dodanie punktu: 

• każde urządzenie interaktywne musi posiadać dedykowane oprogramowanie 

użytkowe w języku polskim pozwalające na pracę niezależnie od 

wykorzystywanych programów komputerowych (funkcja pisania i rysowania 

na otwartych plikach w tym także plikach wideo,) a także pozwalające 

nauczycielowi na tworzenie własnych materiałów lekcyjnych (wyszukiwarka 

plików graficznych, generator ćwiczeń interaktywnych i testów pozwalający 

także na pracę z poszczególnymi uczniami) i zapisywanie ich w standardowych 

plikach *.IWB  oraz system do zbierania i analizowania odpowiedzi. 
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4. W § 2 ust. 7 projektu rozporządzenia postulujemy doprecyzowanie warunków, jakie powinna 

spełniać szkoła wnioskująca o udział w Programie. 

Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia porównywalności składanych wniosków, warto 

rozważyć dodatkowe doprecyzowanie określonych kryteriów dostępowych. Usprawni to 

niewątpliwie proces przygotowania wniosków, ich oceny, a przede wszystkim przyczyni się do 

faktycznego spełniania kryteriów stawianych przez organizatora programu „Aktywna 

tablica”.   

Szkoła posiada dostęp do Internetu co najmniej na poziomie 30 Mb/s.  

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę, że aktualnie prowadzone działania, 

dotyczące powołania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w tym założenia przyjętej 

przez Radę Ministrów uchwały w sprawie realizacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 

„100 Mega na 100-lecie”, zakładają, że szkoły powinny posiadać dostęp do internetu 

na poziomie, co najmniej 100 Mb/s, a nie jedynie 30 Mb/s. Warunek dot. realizacji 

sieci min. 100 Mb/s został również postawiony beneficjentom działania 1.1. POPC, 

realizującym projekty budowy sieci szerokopasmowych (co do zasady 

światłowodowych) do jednostek oświatowych, a także podmiotom które zgłosiły 

własne plany inwestycyjne dot. budowy sieci dla szkół.  

Zakładamy, że celem projektodawców było stworzenie jak najszerszej możliwości 

udziału w projekcie, także szkołom, które dzisiaj nie posiadają jeszcze łączy 100 Mb/s, 

a docelowo wszystkie szkoły otrzymają w ramach OSE pełną możliwość korzystania z 

takich sieci. Niemniej jednak, na tym etapie chcielibyśmy zwrócić uwagę na poniższe 

kwestie.  

• warto doprecyzować zawarte w projekcie kryterium, w którym: „szkoła 

korzysta z usługi dostępu do Internetu na poziomie, co najmniej 30 

Mb/s” 

Taka forma zapisu będzie precyzyjnie określać, że kryterium odnosi się 

do faktycznie zakupionej przez szkołę usługi niezależnie od możliwości 

transmisyjnych łącza doprowadzonego do szkoły. W praktyce, bowiem 

szkoły mogą korzystać z usług na poziomie 10 Mb/s na łączach 

umożliwiających świadczenie usług 80 Mb/s. Aktualne brzmienie 

kryterium mogłoby powodować wątpliwości czy odnosi się do faktycznej 

usługi, czy do możliwości łącza dostępnego dla szkoły.  

• proponujemy rozważyć wprowadzenie zróżnicowania odnoszącego się 

do kryterium minimalnej przepływności i uzależnionego od wielkości 

szkoły, liczby uczniów, czy planowanego zakresu działań cyfryzacyjnych. 

Jakkolwiek bowiem łącze 30 Mb/s może być wystarczające dla 

pojedynczych zastosowań urządzeń multimedialnych korzystających 

z sieci, tak może okazać się całkowicie niewydolne przy założeniu 

uruchomienia dobrej jakości punktu dostępu Wi-Fi, lokalizacji urządzeń 

podłączonych do sieci w wielu klasach jednocześnie. Celem 
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wprowadzenia takiego rozwiązania, w którym powyżej pewnego 

ustalonego zakresu projektu konieczne jest wykazanie się posiadaniem 

łącza np. 100 Mb/s, jest przede wszystkim uniknięcie sytuacji gdy szkoły 

zakupią sprzęt, z którego w praktyce nie będą mogły efektywnie 

korzystać z uwagi na ograniczoną jakość dostępu do sieci.  

• biorąc pod uwagę realizowany już projekt OSE, projekty dot. sieci 

szerokopasmowych w ramach działania 1.1. POPC, a także szeroko 

zakrojone plany inwestycyjne prywatnych inwestorów, które zostały 

potwierdzone w drodze porozumień zawartych z Ministrem Cyfryzacji, 

proponujemy, aby poza szkołami, które już obecnie dysponują łączem o 

określonych parametrach, umożliwione zostało zakwalifikowanie szkół, 

które znajdują się na liście szkół objętych projektami POPC lub liście szkół 

objętych planami inwestycyjnymi. W ten sposób organy zarządzające 

szkołami na swoim terenie będą mogły podejść do realizacji projektu 

cyfryzacji szkół kompleksowo, co dzięki efektowi skali zwiększy ich 

efektywność i czas wdrożenia. W praktyce bowiem w większości gmin 

część szkół (najczęściej w miejscowości będącej siedzibą gminy) posiada 

łącza powyżej 30 Mb/s, natomiast szkoły w miejscowościach ościennych 

otrzymają taką możliwość w najbliższym okresie. W przypadku 

wykluczenia szkół, które oczekują dopiero na przyłączenie do szybkiej 

sieci, Program Aktywna Tablica musiałaby być realizowany 

w poszczególnych gminach etapami.  

Szkoła posiada, co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, 

dostosowaną do potrzeb funkcjonowania odpowiednio tablicy interaktywnej lub 

interaktywnego monitora dotykowego.  

Popierając zasadność wprowadzenia takiego kryterium, sugerujemy rozważenie jego 

doprecyzowanie, m.in. w zakresie:  

• sposób zapewnienia Internetu w sali, tj. łącze przewodowe 

(światłowodowy lub wykorzystujący kable metalowe) albo łącze 

bezprzewodowe (WiFi), może mieć znaczenie dla możliwości 

wykorzystania danego, zakładanego do zakupu sprzętu. W przypadku 

sieci WiFi istotne byłoby, aby jej sygnał i sposób zabezpieczenia były 

odpowiednie dla potrzeb planowanego do zakupu i wykorzystania 

sprzętu. W przypadku sieci przewodowych należy zapewnić 

kompatybilność stosowanych złączy; 

• niejasny jest zakres wymaganego „dostosowania” sali do potrzeb 

funkcjonowania zakładanego do zakupu sprzętu. Może ono bowiem 

obejmować jedynie zapewnienie wolnego miejsca na ścianie lub suficie, 

w którym będzie możliwy montaż sprzętu, jak również pełne 

dostosowanie „budowlane” pod montaż nowego sprzętu, obejmujące 

przystosowanie instalacji elektrycznej, montaż odpowiednich stelaży, 
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wysięgników itp., a także ich zabezpieczenie. Precyzyjne określenie 

zakresu wymaganego „dostosowania” ułatwi składanie i ocenę 

wniosków.  

Szkoła posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają 

możliwość korzystania z dostępu do Internetu w czasie wolnym od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

W tym zakresie zwracamy jedynie uwagę, że określone wymaganie posiadania 

punktu dostępowego zostało sformułowane w sposób umożliwiający stosowanie 

skrajnie różnych rozwiązań, od punktu dostępowego w postaci jednego komputera 

stacjonarnego, do punktu dostępowego zrealizowanego jako punkt WiFi 

umożliwiający korzystanie także z własnych urządzeń uczniów. Niezależnie od 

powyższego postulatu doprecyzowania tego punktu, warto byłoby również 

doprecyzować, by przedmiotowy punkt dostępu był w odpowiedni sposób 

zabezpieczony przed możliwością korzystania z treści nieodpowiednich dla dzieci 

i młodzieży. 

5. Czy możliwe jest rozszerzenie listy produktów objętych finansowaniem w ramach Programu 

Aktywna Tablica o inny sprzęt, np. tablica interaktywna z wbudowanym projektorem 

szerokokątnym i projekcją pionową? Interaktywne urządzenia projekcyjne do prowadzenia 

zajęć edukacyjno-terapeutycznych na podłodze lub na stole stosowane są w realizacji 

wybranych zajęć edukacyjnych i rehabilitacyjnych w placówkach edukacyjnych m.in. w takich 

obszarach jak nauka programowania, edukacja przez ruch czy rehabilitacja dzieci. 

6. W § 2. ust. 6. znajduje się zapis „komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy 

dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego dostawcy”. Taki wymóg jest niezgodny 

z PZP, a z praktycznego punktu widzenia niemożliwy do realizacji. Wnosimy o wykreślenie 

tego punktu. 

7. Zwracamy również uwagę na brak w projekcie rozporządzenia wytycznych dotyczących 

prawidłowej instalacji urządzeń interaktywnych w salach. W bardzo wielu przypadkach 

montaż taki wykonywany jest przypadkowo, nie uwzględniając zarówno zasad ergonomii 

pracy jak i zasad BHP. 

Należy pamiętać, że w przypadku Programu Aktywna Tablica mówimy o urządzeniach 

mogących ważyć nawet 80 kg, a ich nieprawidłowe zamontowanie może zagrażać 

zdrowiu lub życiu użytkowników.  Nieprawidłowy montaż okablowania powoduje 

zagrożenie nie tylko poprzez plątaninę kabli leżących na podłodze, ale również jest 

powodem częstych awarii. W przypadku instalacji w szkołach nie można dopuścić by 

jedynym kryterium był koszt montażu. Sugerujemy więc umieszczenie podstawowych 

wytycznych dotyczących instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionego 

sprzętu i oprogramowania, a także zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli 

w zakresie funkcji i obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania wchodzących 

w skład pomocy dydaktycznych realizowanych przez dostawców sprzętu 

i oprogramowania: 
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• instalacja tablicy interaktywnej, projektora ultrakrótkoogniskowego, 

interaktywnego monitora dotykowego i głośników aktywnych: 

Instalacja tablicy/monitora na uchwycie producenta, projektor 

zainstalowany na uchwycie ściennym producenta, głośniki 

zainstalowane na uchwytach producenta po obu stronach tablicy. 

Kable zasilające prowadzone bez dodatkowych łączeń do gniazda 

zasilającego w listwach instalacyjnych. Wszystkie przewody 

niezbędne do prawidłowego przesyłania sygnału poprowadzone 

w listwach instalacyjnych do biurka nauczyciela. Przewody sygnałowe 

(sygnał komputerowy, video, audio i USB) podłączone odpowiednio 

do projektora, tablicy interaktywnej/monitora i głośników aktywnych 

z jednej strony i przyłącza sygnałowego z drugiej strony. Komputer 

podłączony do gniazd podłączeniowych za pomocą odpowiednich 

kabli do przyłącza sygnałowego na biurku nauczyciela. 

• szkolenia z obsługi urządzeń interaktywnych u audiowizualnych: 

Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej: elementy 

multimedialnego zestawu interaktywnego, sposób uruchomienia 

zestawu, sposób wykonania kalibracji tablicy/monitora, zasady 

bezpiecznej pracy z zestawem interaktywnym. Kluczowe jest także 

zapewnienie szkolenia z zakresu metodycznego wykorzystania 

urządzeń interaktywnych w pracy z uczniami. 

• w przypadku instalacji monitorów i tablic interaktywnych w klasach nauczania 

początkowego konieczne jest zastosowanie specjalnych uchwytów 

o regulowanej wysokości, aby możliwa była praca przy urządzeniu 

interaktywnym nauczyciel i uczniów. 

Uwagi końcowe 

Tak jak wskazaliśmy na wstępie nasze uwagi wynikają z doświadczeń przy realizacji wcześniejszych 

projektów związanych z cyfryzacją szkół w Polsce. Mamy wątpliwość, czy szkoły i organy samodzielnie 

uporają się z logistyką prawną i proceduralną dotyczącą przetargów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami PZP. Należy przygotować wzorce dokumentacji i postępowania oraz opisy dobrych 

praktyk, które zostaną przekazane szkołom i organom prowadzącym. 

Zaniepokojenie budzi także fakt, że zarówno w Programie Aktywna Tablica, jak również w założeniach 

OSE, poza zakupem sprzętu i jego instalacji, a także szkoleń, nie przewidziano środków na zakup 

profesjonalnych cyfrowych zasobów edukacyjnych. Liczymy, że zostanie przygotowany program 

dający szkołom szeroki dostęp do odpowiednich jakościowo i zgodnych z obowiązującym prawem 

treści edukacyjnych, które razem wpiszą się w realizację podstawy programowej. Należy spiąć 

technologię z metodyką i treściami wspierającymi proces nauczania, a nie dowolnymi zasobami 

edukacyjnymi. Większość nauczycieli oczekuje gotowych do użycia materiałów skorelowanych 
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z używanym podręcznikiem. Należy zapewnić finansowanie zakupu treści o właściwej jakości, których 

wybór należy do nauczycieli. 

Stoimy także na stanowisku, że krytycznym elementem transformacji cyfrowej polskiej oświaty jest 

zapewnienie nauczycielom pracy z wykorzystaniem narzędzia, jakim jest komputer przenośny. Ten 

postulat zgłosimy do Ministerstwa wraz z osobną analizą oraz propozycją działań – podstawowym 

narzędziem pracy nauczyciela winien być służbowy komputer lub tablet, które jest wykorzystywany 

zarówno do realizacji procesu dydaktycznego, jak i do sprawozdawczości oraz zarządzania procesem 

administracyjnym i w zgodzie z obowiązującymi i planowanymi regulacjami. W przedstawionej 

propozycji Programu Aktywna Tablica (poza drobnymi wyjątkami), a także w założeniach dot. OSE, 

nie znajdujemy kompleksowych zapisów zapewniających finansowanie wyposażenia nauczycieli 

w sprzęt komputerowy. W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) do przedstawionego projektu 

rozporządzenia RM znajduje się zapis mówiący „w ocenie dyrektorów szkół, głównymi barierami w 

upowszechnianiu stosowania TIK w dydaktyce szkolnej jest niedostateczna liczba posiadanego przez 

szkołę sprzętu mobilnego, czy też pomocy dydaktycznych umożliwiających korzystanie z 

multimedialnych materiałów edukacyjnych, a także niewystarczające fundusze na zakup 

oprogramowania edukacyjnego”. W związku z tym rodzi się pytanie czy w budżecie państwa 

przewiduje się w najbliższych latach uruchomienie finansowania zakupu przenośnych komputerów 

służbowych dla kadry pedagogicznej w szkole, a także szkoleń pozwalających na efektywne ich 

wykorzystanie w procesie dydaktycznym i administracyjnym? 


