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Rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 1 września 
w formie kształcenia tradycyjnego. Jednak  
z powodu epidemii jest duże prawdopodobieńst-
wo, że szkoła w trakcie roku szkolnego będzie 
musiała przejść na nauczanie hybrydowe lub 
zdalne. W związku z powyższą sytuacją, Departa-
ment Edukacji przygotował zestaw narzędzi oraz 
wskazówki dla Dyrektorów związane z adaptacją 
nowego modelu nauki.

Jarosław Delewski
Dyrektor Departamentu Edukacji

Urzędu Miejskiego Wrocławia

W
ST

ĘP



Od początku pandemii więcej było pytań niż odpowie-
dzi. Wyzwaniem był deficyt wiedzy, sprzętu, wsparcia 
dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Większość nauczy-
cieli zmagała się z czasochłonnością wynikającą z ko-
niecznością przejścia na nowy model nauczania. 

W związku z tym celem Departamentu Edukacji jest 
opracowanie spójnego i jednolitego modelu pracy 
zdalnej, który powinien być zaadaptowany we wro-
cławskich szkołach. Chcielibyśmy, aby  dzięki elastycz-
nemu podejściu do nauczania, placówki oświatowe  
w relatywnie prosty sposób mogły przeprowadzać za-
jęcia zdalne w krótkich okresach.

„Spójny i jednolity model pracy zdalnej 
we wrocławskich szkołach”
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„Departament Edukacji rekomenduje 
ujednolicenie edukacji zdalnej w oparciu 

o Wrocławską Platformę Edukacyjną”

Dyrektorzy szkół powinni zachęcać nauczycieli wszyst-
kich przedmiotów do pracy z jak największym wyko-
rzystaniem narzędzi pracy zdalnej. Narzędzia te po-
winny dawać możliwość systematycznej komunikacji 
(w tym online) z uczniami, a nie tylko wysyłania prac 
i ich oceniania. Dzięki temu potencjalne przejście na 
nauczanie zdalne będzie łatwiejszym procesem zarów-
no dla uczniów jak i nauczycieli.

W związku z tym rekomendujemy Dyrektorom wszyst-
kich wrocławskich jednostek oświatowych korzystanie 
z jednej - wspólnej platformy t.j. Wrocławskiej Platfor-
my Edukacyjnej (dostępnej pod adresem pe.edu.wroc-
law.pl) prowadzonej przez Centrum Kształcenia Zawo-
dowego. Platforma ta łączy w sobie systemy: Office 
365 z Microsoft Teams, Moodle oraz e-Czytelnia IBUK 
Libra. Rozbudowana paleta narzędzi wchodzących  
w skład platformy odpowiada na potrzeby zdalnego 
nauczania. Natomiast wykorzystanie jednolitej plat-
formy przez wszystkich nauczycieli i uczniów ułatwi 
współpracę oraz organizację nauczania.

2. NARZĘDZIA
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Wrocławska Platforma Edukacyjna do końca 2020 roku 
zostanie rozbudowana o uproszczony interfejs użyt-
kownika w formie planu lekcji, integrację z epodrec-
zniki.pl - platformą edukacyjną Ministerstwa Eduk-
acji Narodowej, szczegółowym raportowaniem, które 
odciąży nauczycieli od konieczności dokumentowania 
wykonywania pracy zdalnej. 

Dodatkowo System Zarządzania Placówką wykorzy-
stywany w sekretariacie szkoły będzie umożliwiał 
tworzenie Zespołów w aplikacji Teams dla wszystkich 
oddziałów i grup, co znacznie uprości pracę z tym 
narzędziem w nowym roku szkolnym.

MODEL 
TRADYCYJNY

MODEL 
HYBRYDOWY

MODEL 
ZDALNY

WROCŁAWSKA PLATFORMA EDUKACYJNA

Wrocławska Platforma Edukacyjna 
wspiera każdy model nauczania.
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Warto zauważyć, że wrocławska edukacja posiłkowała 
się w okresie pandemii narzędziami do pracy zdalnej  
o czym świadczy znaczący wzrost wykorzystania m.in. 
aplikacji Teams, co odzwierciedla poniższy wykres.
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Poinformuj swoich nauczycieli o Wrocławskiej 
Platformie Edukacyjnej (WPE). 

DOBRE PRAKTYKI 
DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ

Poniższe wskazówki zostały zebrane z myślą 
o pomocy i wsparciu Dyrektorów szkół:

Sprawdź za pomocą loginu administratora czy 
masz założone konta dla nauczycieli w Syste-
mie Zarządzania Placówką (pzo.edu.wroclaw.pl) 
uprawniające do korzystania z WPE (Office 365).

Sprawdź czy w Twojej szkole uczniowe posiadają 
konta w WPE (Office 365). Wydaj uczniom loginy 
i hasła.

Wykorzystaj Microsoft Teams do prowadzenia 
zajęć online podczas indywidualnego nauczania, 
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

Wykorzystaj Microsoft Teams  do prowadzenia 
zajęć online: praca w małych zespołach, projekty 
edukacyjne/międzyprzedmiotowe.

Wykorzystaj Microsoft Teams w pracy zespołów 
przedmiotowych, np. organizowanie zebrań ze-
społu.

Zadbaj o to, aby od początku roku szkolnego 
uczniowie ćwiczyli na zajęciach z informatyki ko-
rzystanie z narzędzi Platformy Edukacyjnej.
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Rozszerzona lista dobrych praktyk 
i zaleceń dla Dyrektorów znajduje się na stronie 

www.gov.pl/web/zdalnelekcje/poradnik-dla-dyrektorow

Wykorzystaj Microsoft Teams do organizowania 
spotkań indywidualnych z rodzicem poprzez wi-
deo-rozmowy. 

Do prowadzenia korespondencji z Uczniami  
i Rodzicami stosuj konta uczniowskie w Microso-
ft Outlook, zamiast prywatnych adresów mailo-
wych.

Określ minimalną liczbę lekcji online w miesią-
cu dla każdego przedmiotu oraz ich czas trwania,  
z zachowaniem planu lekcji.

Utwórz funkcję szkolnego lidera nauczania zdal-
nego do koordynowania działań.

Stwórz regulamin nauczania zdalnego.

W razie problemów z PZO lub pakietem  
Office365 (m.in. MS Teams) prosimy o kontakt  
z HelpDesk’iem w celu dokonania zgoszenia -  tel. 
777 90 99 lub helpdesk.um.wroc.pl
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