
 

 

Szkoła z Klasą 2.0 

 

Trudno dziś – w epoce powszechnego dostępu do Internetu i telefonu, który staje się 

przenośnym komputerem  – udawać, że można uczyć tak jak kiedyś, gdy nauczyciel był 

głównym źródłem wiedzy, a uczniowie ślęczeli nad podręcznikiem. W świecie wiedzy 

dostępnej na wyciągnięcie ręki, nauczyciel staje się tylko (i aż) przewodnikiem w zdobywaniu 

takich umiejętności, jak korzystanie z informacji, myślenie naukowe i krytyczne, twórcze 

podejście do problemów. A także podstawowej umiejętności  - uczenia się przez całe życie.  

Staramy się, by nasze gimnazjum było szkołą nowoczesną i atrakcyjną dla ucznia. W ramach 

programu Szkoła z Klasą 2.0 podejmujemy różnorodne działania z wykorzystaniem TIK 

(Technologii Informatyczno-Komputerowej). 

 

Przedstawiciele wszystkich klas w gimnazjum podczas Międzysemestralnego Otwartego 

Spotkania TIK-owego opracowali Kodeks 2.0, który obowiązuje w naszej szkole. 

 

1. TIK nie służy tylko do zabawy, ale również do nauki. 

2. Internet ma nam pomóc, a nie robić wszystko za nas. 

3. Multimedia mogą być sposobem na ciekawszą lekcję i samodzielną naukę. 

4. Z prac znajdujących się w Internecie możemy czerpać pomysły, ale bezkrytycznie ich 

nie kopiujmy. 

5. Starajmy się odróżnić opinie innych od prawdziwych informacji i faktów. 

6. Korzystajmy tylko z wiarygodnych źródeł. 

7. Chcąc udostępnić czyjś materiał (zdjęcia, filmy itp.), sprawdźmy, czy mamy do tego 

prawo. 

8. Podpisujmy i zabezpieczajmy swoje materiały przed udostępnieniem ich w sieci. 

9. Szanujmy cudzą pracę – korzystajmy z wolnych licencji. 

10. Korzystajmy z możliwości dziennika elektronicznego – informacja o postępach, 

sprawdzianach, zadaniach itp., kontakty z nauczycielami, uczniami i rodzicami. 

11. Współtwórzmy stronę internetową szkoły, jej profil na FB. 

12. Zapewnijmy uczniom możliwość korzystania podczas lekcji z komputera 

znajdującego się w sali. 

13. Blokujmy strony internetowe, z których uczniowie nie powinni korzystać na lekcji/w 

szkole. 

14. Wykorzystujmy gry internetowe, aby lekcje były ciekawsze, a nauka skuteczniejsza. 

15. Dbajmy o swoją prywatność w sieci – nie rozpowszechniajmy danych osobowych, 

haseł itp. 

16. Nie wchodźmy na niebezpieczne portale (gry, hazard, pornografia). 

17. Zastanówmy się zanim coś opublikujemy w sieci. 

18. Nauczmy swoich rodziców i dziadków korzystanie z Internetu. 

19. Informujmy innych o niebezpieczeństwach związanych z TIK. 


