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Cel i zadania modułu

• Poprawa infrastruktury cyfrowej 
w placówkach oświatowych

Cel główny 

• Zapewnienie wiedzy teoretycznej i 
praktycznej dla instytucji edukacyjnych 
rozważających poprawę infrastruktury 
cyfrowej.

Cele
szczegłowe

• Usługi edukacyjne powinny działać prawidłowo. 
Aby osiągnąć ten cel, infrastruktura i usługi 
(strony internetowe, portale, Wi-Fi, chmury) 
powinny być szeroko dostępne.

•

Rzeczywistość



Wprowadzenie

Według DigCompOrg, infrastruktura cyfrowa składa się z 10 deskryptorów:

1) Wdrożona polityka dopuszczalnego użytkowania.

2) Inwestycje w technologie cyfrowe oparte są na wiedzy pedagogicznej i technicznej.

3) Cyfrowe technologie nauczania pozwalają na naukę w dowolnym miejscu i czasie.

4) Zachęca się do stosowania zasady przynoszenia własnego urządzenia (BYOD).

5) Zmniejsza ryzyko nierówności i dąży do włączenia cyfrowego.

6) Zapewniona jest pomoc techniczna i pomoc dla użytkowników.

7) Technologie wspomagające pomagają zaspokoić specjalne potrzeby.

8) Stosowane są środki zapewniające prywatność, poufność i bezpieczeństwo.

9) Zamówienia są jasno zaplanowane i skuteczne.

10) Wdrożono plan działania dotyczący zapewnienia podstawowej infrastruktury i usług 
TIK.



Inwestycje w technologie 
cyfrowe

1 temat



Dlaczego powinniśmy inwestować w technologie 
cyfrowe?
1) Wzbogaca edukację;

2) Zapewnia nowe możliwości edukacyjne;

3) Poprawia efektywność edukacyjną;

4) <...>



Główne aspekty
Inwestycje w technologie cyfrowe muszą opierać się na wiedzy 
pedagogicznej i technicznej.

Kierunki inwestycji:

technologie

usługizasoby



KLUCZOWE WSKAŹNIKI

Komputery 

(stosunek 

urządzenie/ 

uczeń

Połączenie 

internetowe o 

prędkości 

szkolnej (cel UE 

1 GB/s dla 

wszystkich 

szkół do 2025 r.)

Bezpieczna sieć 

bezprzewodowa 

w szkole

Tablice 

interaktywne

Wykorzysta

nie VMA



Prędkość Internetu – droga transportowa

Prędkość drogowa jest mierzona - km / h. Wszyscy to wiemy 
i widzimy codzienny ruch samochodów.

Pytanie, jak mierzymy prędkość internetu i jak bardzo jest 
nam potrzebny, ponieważ korzystamy z niego codziennie      
i będziemy korzystać w przyszłości.

Odpowiedź: Gbps, Mbps, kbps, bps



www.speedtest.net





Inwestycja w Internet. 
Problemy infrastrukturalne...



Inwestycje w Internet



Odległe konferencje



Model bardzo dobrze 

wyposażonej klasy

Badanie Komisji Europejskiej dotyczące 

wykorzystania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w edukacji. Jednym z celów 

badania było opracowanie koncepcyjnego 

modelu „Dobrze wyposażonej Sali lekcyjnej”.

3 scenariusze

Poziom podstawowy;

Zaawansowany;

Najbardziej zaawansowany.



Model "Klasy inteligentnej"

2022-08-16 ITMC, Jolanta Totoraitienė

Kształcenie 
początkowe Szkoła podstawowa Szkoła ponadpodstawowa

Koszt roczny na 
ucznia w EURO

Technika

1:3 uczniów 1:3 uczniów 1:1, e_czytniki

91-150

Projektor Tablica interaktywna Tablica interaktywna
Mikrokontrolery do 
programowania Mikrokontrolery do programowania Mikrokontrolery do programowania

Office (Word)
Office (Word), modelowanie 3D Office (Word), modelowanie 3D , video/

edycja dźwięku
VMA VMA

48-226

Wirtualna rzeczywistość
Sieć internetowa, 
WIFI

Sieć internetowa, WIFI, 
Sprzęt monitorujący

Sieć internetowa, WIFI, 
Sprzęt monitorujący

Kwalifikacje 
nauczycieli

Seminaria Seminaria, obszerne kursy, wsparcie 
Seminaria, rozbudowane kursy, 
wsparcie/coaching

55-110Webinaria
Coaching klasowy
Webinaria

Stałe wsparcie, opieka metodyczna, 
webinaria

Obszerne kursy Otwarte kursy Otwarte kursy
Kursy internetowe Dzielenie się doświadczeniem Dzielenie się doświadczeniem

Treści

Wyposażenie do 
programów 
szkoleniowych

Wyposażenie do programów 
szkoleniowych – aplikacje 

Wyposażenie do programów 
szkoleniowych – aplikacje

•

Zasoby otwarte
30-50

E-podręczniki, gry 
dydaktyczne

E-podręczniki, E-teksty, e-booki, wirtualne 
E-teksty, e-booki, wirtualne laboratoria

E-podręczniki, E-teksty, e-booki,, 
wirtualne 
E-teksty, e-booki, wirtualne laboratoria

Stałe wsparcie, zróżnicowane treści
224-536



Inwestycja

Sprzęt do 
technologii 
cyfrowych

Rozwój zawodowy nauczycieli

Typologia strony internetowej
Dostęp do 

treści

224–536 EUR na
1 ucznia rocznie

2022-08-16 ITMC, Jolanta Totoraitienė



Przegląd w szkołach

Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji

Na początku 2019 r. Komisja Europejska opublikowała badanie
zatytułowane "School Overview: Information and Communication
Technologies in Education".

Wyniki.

Odsetek uczniów w szkołach dobrze zinformatyzowanych jest
bardzo zróżnicowany w Europie, najwyższy w krajach
skandynawskich - od 35% do 72%. Na Litwie odpowiednio od 36%
do 53%: lepiej w szkołach podstawowych, gorzej w gimnazjach i
szkołach średnich.



Badanie „ Ankieta dla szkół: technologie informacyjne i komunikacyjne w 

edukacji(angl. Survey of Schools: ICT in Education)

W raporcie stwierdzono, że:

Na Litwie szkoły są dobrze wyposażone w sprzęt cyfrowy (komputery, kamery, tablice
interaktywne).

Prawie jedna trzecia szkół ma szybki internet o przepustowości przekraczającej 100 Mb/s, co
jest powyżej średniej Unii Europejskiej.

Jednak w celach naukowych mniej litewskich uczniów korzysta z komputera w szkole niż
wynosi średnia Unii Europejskiej.

Raport wskazuje, że szczególnie duża liczba uczniów na Litwie używa smartfona do celów
nauki podczas lekcji i według tego wskaźnika znacznie przekracza średnią Unii Europejskiej.

Raport zauważa również, że litewskie szkoły silnie promują wykorzystanie technologii
cyfrowych w nauczaniu i uczeniu się.



Nauka zgodnie z zasadą 
"z dowolnego miejsca,    

o każdej porze“
2 temat



Nauka "z dowolnego miejsca, o każdej porze". 
Co to jest?

Granice uczenia się można rozszerzyć, ponieważ zasoby
edukacyjne i treści mogą być dostępne w dowolnym
miejscu i czasie.

Treści nauczania nie mogą być jednak statyczne. Coraz
częściej stosuje się streaming wideo lub wideokonferencje,
do których zaprasza się zewnętrznych prelegentów lub
ekspertów w danej dziedzinie. Dlatego też istnieje potrzeba
posiadania szybkiego łącza internetowego ze względu na
aplikacje wymagające odpowiedniej przepustowości.





Koncepcja dobrej szkoły

2022-08-16 ITMC, Autorius

„Otwarte środowisko edukacyjne - przejście od 
tradycyjnych przestrzeni klasowych do "sal

lekcyjnych bez granic": proces edukacyjny może 
również odbywać się na korytarzach, w holach, 
bibliotece, na dziedzińcu szkolnym i w innych 
wewnętrznych i zewnętrznych przestrzeniach 

szkolnych.



Dyskusja 
KIEDY NUKA

Nauka według 
zasady„wszędzie i o 

każdej porze”

2022-08-16 ITMC, Autorius

Podziel się swoim 
doświadczeniem w 

organizowaniu nauki 

"w dowolnym miejscu i 
czasie".



Zasada BYOD
3 temat



Czy słyszałeś kiedyś o zasadzie BOYD?



BYOD. Co to jest?

BYOD – En. Bring Your Own Device, w języku polskim -
przynieś swoje urządzenie mobilne.

Jest to praktyka, w której uczniowie przynoszą swoje
urządzenie mobilne (np. laptop) do szkoły i używają go do
celów edukacyjnych. Ta praktyka szybko zyskuje na
popularności.



Kilka 

kluczowych 

informacji dla 

tych, którzy 

chcą 

zastosować tę 

praktykę w 

swoich szkołach



System operacyjny. 

Pierwszym krokiem jest 

podjęcie decyzji, czy 

szkoła zdecyduje się na 

jeden system 

operacyjny, czy na 

różne.



Równe szanse. 

Ponieważ możliwości 

finansowe uczniów nie są 

równe, szkoła musi zapewnić 

uczniom, którzy nie mogą 

kupić własnego sprzętu, 

komputery typu tablet z 

dofinansowaniem ze środków 

szkoły lub sponsorów.



Podręczniki, aplikacje i inne 

materiały edukacyjne.Szkoła

będzie musiała zawrzeć wspólne 

umowy z e- wydawców 

podręczników i rodziców uczniów, 

regulujących sposób zakupu 

niezbędnych materiałów 

edukacyjnych i przeniesienia ich 

na tablety uczniów.

Podręczniki, aplikacje i inne 

materiały edukacyjne. 

Szkoła będzie musiała 

zawrzeć wspólne umowy z  

wydawcami/ dystrybutorami 

e_podręczników i rodzicami 

uczniów, regulując sposób 

zakupu niezbędnych 

materiałów edukacyjnych i 

przeniesienia ich na tablety 

uczniów.



Internet bezprzewodowy.
Konieczne jest zapewnienie 
uczniom możliwości łączenia 
się ze stacjami 
bezprzewodowymi na całym 
terenie szkoły bez zakłóceń.



Inne ustalenia.
Oczywiście ważne będzie, aby 

uczniowie przynosili do szkoły 
urządzenia już naładowane lub 
(zwłaszcza jeśli uczniowie zabierają 
do domu). Uczniowie nie powinni 
przynosić ze sobą sprzętu aby 
umożliwić ładowania baterii 
(uzupełniania aplikacji) w szkole.

Konieczne są uzgodnienia 
dotyczące nieodpowiednich treści 
na urządzeniach, prywatności, praw 
autorskich, publikacji, etykiet 
sieciowych i innych kwestii.



Możliwe scenariusze użycia BYOD

Scenariusz 1: Nieformalna indywidualna inicjatywa 
nauczycielska.

Scenariusz 2: Dobrowolne zastosowanie BYOD przez 
starszych uczniów.

Scenariusz 3: Scenariusz zaplanowany i realizowany przez 
całą szkołę.



Kto/co to jest 

LITNET?



Litewskie komputery do badań i studiów.

Sieć (LITNET) - ogólnokrajowa sieć 

komputerowa łącząca w Republice Litewskiej 

instytucje edukacyjne, naukowe i badawcze 

oraz zapewniająca transmisję danych i usługę 

Internetu dla wszystkich instytucji szkolnictwa 

wyższego, instytutów badawczych, 

placówek edukacyjnych i instytucji kultury, 

bibliotek i muzeów.



Połączenie z Internetem

Poczta elektroniczna

Sieć bezprzewodowa:

Hosting internetowy

Rejestracja 

Szkolenia



Zalecenia dotyczące wykonywania 
zadań

Indywidualne zadanie "Bezpieczna sieć bezprzewodowa w szkole"
ma na celu ocenę aktualnej sytuacji w szkole, na podstawie której
można przygotować zalecenia dotyczące rozwoju szkolnych sieci
komputerowych, zapewniając bezpieczną przestrzeń elektroniczną
dla dzieci.

• Zapoznaj się z usługami LITNET "Bezpieczne Wi-Fi w szkole",
adres https://www.lm.lt/paslauga/belaidis-tinklas.

Oceń możliwości korzystania z tej usługi w organizacji i przygotuj

raport na jej temat. Wykonaj 10-12 slajdów.

Jak to zrobić?

https://www.lm.lt/paslauga/belaidis-tinklas


Zalecane wytyczne

Wszyscy uczniowie uczestniczący w BYOT muszą przestrzegać etyki społeczności
i innych zasad, które mają zastosowanie do szkoły.

Każdy nauczyciel może zezwolić i regulować korzystanie z urządzeń osobistych
w klasie do określonych projektów.

Urządzenia przyniesione do szkoły muszą być w trybie cichym, chyba że
nauczyciel zezwoli inaczej. Słuchawki mogą być używane za zgodą nauczyciela.

Urządzenia nie mogą być używane do rozwiązywania zadań, quizów lub testów.

Uczniowie nie mogą filmować i robić zdjęć telefonem komórkowym lub
urządzeniami mobilnymi w szkole i wokół niej, chyba że nauczyciel zezwoli na
inaczej..



Zalecane wytyczne

Urządzenia mogą być używane tylko do uzyskiwania dostępu do plików lub witryn sieci

Web, które są skojarzone z aplikacją klasy.

Uczniowie są informowani, że filtrowanie treści zostanie zastosowane do połączenia

internetowego, a wszelkie próby ominięcia filtrów sieciowych są zabronione.

Zabronione jest używanie niezabezpieczonych, zainfekowanych wirusami urządzeń

w sieci szkolnej.

Uczniowie i rodzice powinni mieć świadomość, że administratorzy szkół mogą

przeszukiwać urządzenia(komputery uczniów), jeśli są podejrzani o naruszenie

kodeksu postępowania. Jeśli urządzenie jest zablokowane lub chronione hasłem,

uczeń będzie musiał je odblokować na żądanie administratora szkoły.

Drukowanie z urządzeń osobistych w szkole jest niedozwolone.

Urządzenia osobiste muszą być ładowane przed szkołą i muszą być zasilane bateryjnie

w szkole.



Zadanie

Zadaniem jest przejęcie dobrych praktyk
i zastosowanie ich w swojej instytucji.
Znajdź i przestudiuj przykłady zasad dopuszczalnego
użytkowania (PAP) online.
Opracuj politykę dopuszczalnego korzystania
z urządzeń (komputerów, tabletów, smartfonów)
w instytucji dla uczniów i pracowników.



Zmniejszenie ryzyka 
nierówności i dążenie do 

włączenia cyfrowego

4 temat



Zmniejszenie ryzyka nierówności

Organizacja bierze pod uwagę, że uczniowie
z biedniejszych środowisk społeczno-
ekonomicznych są narażeni na ryzyko wystąpienia
nierówności.



Problem

Zbyt często nasze systemy edukacji promują
nierówności - potrzeby ubogich są ignorowane,
edukacja zależy od sytuacji społecznej rodziców,
a ubóstwo i szanse uczniów znajdujących się
w niekorzystnej sytuacji są przekazywane
z pokolenia na pokolenie.



Problem

W szkole obowiązuje to samo prawo, co w naszym
społeczeństwie: im bogatsza osoba, tym ważniejsza.
Przynajmniej o tym przekonani są studenci, którzy wzięli
udział w badaniu Uniwersytetu w Kłajpedzie.

48 procent. respondentów stwierdziło, że status społeczny
ucznia wpływa na oceny nauczyciela;

45 proc. twierdziło, że sugestie bogatszych dzieci podczas
spotkań klasowych zyskują większą akceptację;

68 proc. przyznaje, że czułoby się szczęśliwsze i pewniejsze
siebie, gdyby było bogatsze.



Problem

Biuletyn Komisji dotyczący monitorowania kształcenia i szkolenia
w 2017 r. jest szóstym sprawozdaniem rocznym omawiającym
rozwój unijnych systemów kształcenia i szkolenia w jednym
miejscu, z mnóstwem zatwierdzonych danych.

Biuletyn ocenia postępy UE w realizacji sześciu celów w zakresie
kształcenia i szkolenia na 2020 r.:

1) odsetek osób, które nie ukończyły programów edukacyjno-
szkoleniowych (18-24 lata) powinien być mniejszy niż 10%;

2) udział osób w wieku 30–34 lat w kształceniu ustawicznym,
które uzyskały wykształcenie wyższe, powinien wynosić co
najmniej 40 %;



Problem
3) w programach edukacyjnych powinno uczestniczyć nie mniej niż
95% dzieci w wieku od czterech lat do wieku szkoły podstawowej;

4) odsetek 15-letnich uczniów o słabych umiejętnościach czytania,
matematyki i nauk przyrodniczych powinien wynosić mniej niż
15%;

5) powinno być zatrudnionych co najmniej 82 proc osób
posiadających wykształcenie średnie lub wyższe (w wieku 20–34
lat), które nie kształcą w szkole lub na uczelni oraz już nie szkolą na
kursach;

6) nie mniej niż 15 proc osób dorosłych (25-64 lata) powinno
uczestniczyć w formalnych lub pozaformalnych programach
uczenia się.



Osiągnięcie integracji cyfrowej
❑ Koncepcja integracji cyfrowej, która została się szerzej zbadana i opisana

w literaturze naukowej w ciągu ostatnich pięciu lat, podkreśla kluczowe
zasady integracji cyfrowej: Są to:

❑ Dostęp do ICT,

❑ umiejętność korzystania z ICT i stosowania ICT,

❑ zdefiniowanie grup w społeczeństwie, które nie mają włączenia cyfrowego
i często doświadczają wykluczenia społecznego (osoby niepełnosprawne,
bezrobotni, osoby starsze itp.),

❑ analizowanie możliwości zwiększenia włączenia cyfrowego (rozwój
różnorodności i dostępności usług cyfrowych, interoperacyjność
międzyorganizacyjna itp,).

Kulikauskienė, Šaparnienė, Działania biblioteki publicznej w zakresie włączenia cyfrowego grup
wykluczonych społecznie, 2020 r.



Osiągnięcie integracji cyfrowej

Zapewnia powszechny dostęp do odpowiednich technologii 
i zasobów cyfrowych;

Wybierane są cyfrowe strategie pedagogiczne, zapobiegające 
kontekstowym ograniczeniom w korzystaniu z technologii, brakiem
kompetencji, nadmiernym oczekiwaniom,                                                                                        
nieporozumnienion i nadużyciom;

Stosowane są technologie i strategie cyfrowe, takie jak technologie                    
wspomagające dla uczniów o specjalnych potrzebach (na przykład 
uczniów niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo; uczniów 
mających trudności w nauce);



Osiągnięcie włączenia cyfrowego

To zwiększenie dostępności do zasobów i cyfrowych środowisk
edukacyjnych;

Potencjalne kwestie dostępności są brane pod uwagę i rozwiązywane
przy wyborze, modyfikacji lub tworzeniu zasobów cyfrowych, a
uczniom o specjalnych potrzebach zapewnia się alternatywne lub
kompensacyjne środki lub metody;

Stale są monitorowane i oceniane środki stosowane w celu poprawy
dostępności i odpowiedniego dostosowania strategii.



Integracja pomocy technicznej            
i pomocy dla użytkowników 

z infrastrukturą cyfrową

5 temat



Kto zapewnia wsparcie techniczne w szkole?



Pomoc techniczna i pomoc dla konsumentów

Pomoc techniczna to pomoc w przypadku problemów technicznych
z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych wymaganych do
pomyślnego wdrożenia cyfrowego nauczania, uczenia się i oceny.

Zakres usług i świadczona pomoc (wewnętrzna lub zewnętrzna)
mogą być regulowane umowami o gwarantowanym poziomie usług.

Umowa o gwarantowanym poziomie usług (SLA) to umowa między
usługodawcą a usługobiorcą dotycząca warunków administracyjnych
i świadczonych usług oraz parametrów jakości świadczonych usług.

2022-08-16 ITMC, Autorius



Pomoc techniczna i pomoc dla konsumentów

Dlaczego organizacja powinna dbać o umowę dotyczącą poziomu
usług?

W jaki sposób należy określić wymaganą umowę SLA?

2022-08-16 ITMC, Autorius



Usługi normalnie świadczone konsumentom:

konserwacja komputera;

instalacja, aktualizacja, konfiguracja i utrzymanie oprogramowania
(Windows, MS Office / Open Office, Outlook, Internet Explorer itp.) na
komputerach;

rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem; identyfikacja
i rozwiązywanie problemów ze sprzętem (komputery, drukarki);

zapobieganie awarii komputerów i ich komponentów (aktualizacja
programów antywirusowych i innych niezbędnych programów).

2022-08-16 ITMC, Autorius

Pomoc techniczna i pomoc dla konsumentów



Pomoc techniczna i pomoc dla konsumentów

Pomoc zdalna

Pomoc informatyczna udzielana jest zdalnie za pomocą bezpiecznego
połączenia z komputerem użytkownika.

Klient musi pobrać specjalne oprogramowanie, które pozwala
specjalistom IT połączyć się z komputerem i rozwiązać problemy
z jego komputerem.

2022-08-16 ITMC, Autorius



Wsparcie techniczne i problemy



Rozwiązywanie problemów cyfrowych poprzez 
działania edukacyjne

Obejmuje działania edukacyjne, zadania i oceny, w których
uczniowie są zobowiązani do identyfikowania i rozwiązywania
problemów technicznych lub kreatywnego przekazywania wiedzy
technologicznej w celu podejmowania nowych decyzji.

Obejmuje działania edukacyjne, które zachęcają uczniów
i wymagają:

identyfikacji i rozwiązania,

dostosowania i adaptacji,

oceny, zrozumienia, pomocy, wykorzystania.

2022-08-16 ITMC, Autorius



Rozwiązywanie problemów cyfrowych poprzez działania 
edukacyjne

Obejmuje zajęcia edukacyjne, zadania i oceny, które zachęcają
uczniów i wymagają:

• identyfikowania i rozwiązywania problemów technicznych
wynikających z korzystania z urządzeń i środowisk cyfrowych;

• dostosowywania się i dostosowywania środowiska cyfrowego
do osobistych potrzeb;

• identyfikowania, oceniania, wybierania i wykorzystywania
technologii cyfrowych oraz możliwych rozwiązań
technologicznych do rozwiązywania zadań lub problemów;

• wykorzystywania technologii cyfrowej w innowacyjny sposób
do gromadzenia wiedzy.

2022-08-16 ITMC, Autorius



Rozwiązywanie problemów cyfrowych poprzez 
działania edukacyjne cd.

• zrozumienia, które obszary kompetencji cyfrowych wymagają
poprawy lub aktualizacji;

• pomaganie innym w doskonaleniu kompetencji cyfrowych;

• wykorzystania możliwości poprawy i nadążania za ewolucją
cyfrową.

2022-08-16 ITMC, Autorius



DYSKUSJA

Rozwiązywanie 
problemów 

technicznych

Dyskusja:

W jaki sposób uczniowie mogą
być zachęcani do rozwiązywania
problemów technicznych metodą
prób i błędów?

Jakie strategie pedagogiczne
można wykorzystać, aby zachęcić
uczniów do przeniesienia swoich
kompetencji cyfrowych do
nowych sytuacji lub nowych
kontekstów?



Środki zapewniające prywatność, 
poufność i bezpieczeństwo

6 temat



Ustawodawstwo krajowe

Krajowa Strategia Bezpieczeństwa Cybernetycznego

Ustawa Republiki Litewskiej o ochronie małoletnich przed 
negatywnym wpływem informacji publicznej

Ustawa o grach hazardowych na terenie Republiki Litewskiej

Ustawa o oświacie Republiki Litewskiej

Przepisy określają, jakie informacje publiczne mają negatywny 
wpływ na nieletnich i są zabronione oraz jakie środki są stosowane 
w celu ograniczenia rozpowszechniania informacji publicznych 
wśród nieletnich.



KRAJOWA STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA 

CYBERNETYCZNEGO



Krajowa Strategia Bezpieczeństwa Cybernetycznego

Głównym celem Narodowej Strategii Cyberbezpieczeństwa

(dalej – Strategią) jest zapewnienie zdolności społeczeństwa 

litewskiego do bezpiecznego korzystania z możliwości, jakie 

dają technologie informacyjno-komunikacyjne (dalej – ICT) 

poprzez skuteczne i terminowe identyfikowanie incydentów 

cybernetycznych, zapobiegając ich wystąpieniu                       

i rozprzestrzenianiu się, zarządzaniu konsekwencjami 

spowodowanymi przez incydenty cybernetyczne.



Krajowa Strategia Bezpieczeństwa Cybernetycznego

1. Strategia wyznacza kluczowe kierunki krajowej polityki 

cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym i 

prywatnym. Celem Strategii jest wzmocnienie 

cyberbezpieczeństwa państwa i rozwój zdolności do 

cyberobrony, zapewnienie zapobiegania, tłumienia           

i ścigania czynów przestępczych z udziałem obiektów    

w cyberprzestrzeni (zwanych dalej 

cyberprzestępczością), promowanie kultury 

cyberbezpieczeństwa i rozwoju innowacji, wzmocnienie 

ścisłej współpracy publiczno-prywatnej                              

i międzynarodowej oraz zapewnienie wypełnienia przez 

państwo zobowiązań międzynarodowych w zakresie 

cyberbezpieczeństwa do końca okresu 2023 r.



Ustawa o cyberbezpieczeństwie

Art. 1. Cel i stosowanie ustawy
1. Niniejsza ustawa ustanawia organizację, zarządzanie i kontrolę systemu bezpieczeństwa cybernetycznego, 
określa organy formułujące i wdrażające politykę bezpieczeństwa cybernetycznego, ich kompetencje, funkcje, 
prawa i obowiązki, obowiązki i odpowiedzialność zarządców i/lub administratorów państwowych zasobów 
informacyjnych, zarządców krytycznej infrastruktury informatycznej, dostawców publicznych sieci łączności i/lub 
publicznych usług łączności elektronicznej oraz dostawców usług hostingu informacji elektronicznych, a także środki 
zapewniające bezpieczeństwo cybernetyczne.

4. Cyberincydent - zdarzenie lub działanie, które powoduje lub może powodować lub ułatwiać nieuprawniony 
dostęp do systemu informatycznego, sieci łączności elektronicznej lub systemu sterowania procesami 
przemysłowymi, zakłócenie lub modyfikację, w tym przejęcie, działania systemu informatycznego, sieci łączności 
elektronicznej lub systemu sterowania procesami przemysłowymi, zniszczenie, uszkodzenie, usunięcie lub zmianę 
informacji elektronicznej, usunięcie lub ograniczenie dostępności informacji elektronicznej lub przywłaszczenie lub 
inne wykorzystanie niepublicznej informacji elektronicznej przez osobę, która nie ma prawa do jej wykorzystania.

5. Bezpieczeństwo cybernetyczne to zespół środków prawnych, informacyjnych, organizacyjnych i technicznych 
mających na celu zapobieganie, wykrywanie, analizowanie i reagowanie na incydenty cybernetyczne oraz 
przywracanie normalnego funkcjonowania sieci łączności elektronicznej, systemów informatycznych lub systemów 
sterowania procesami przemysłowymi w przypadku wystąpienia takich incydentów.



Ustawa Republiki Litewskiej o ochronie małoletnich przed 
negatywnym wpływem informacji publicznej

REPUBLIKA LITEWSKA

OCHRONA MAŁOLETNICH PRZED NEGATYWNYMI SKUTKAMI INFORMACJI 

PUBLICZNEJ

PRAWO z dnia 10 września 2002 r. Nr IX-1067

Wilno

Art. 1. Cel ustawy

Niniejsza ustawa określa kryteria dotyczące informacji publicznych mających negatywny 

wpływ na małoletnich, procedurę ich rozpowszechniania, a także prawa, obowiązki i 

odpowiedzialność producentów, rozpowszechniaczy i uczestników takich informacji, 

dziennikarzy oraz organów nadzorujących ich działalność. Prawo to dotyczy wszystkich 

informacji publicznych.



Ustawa Republiki Litewskiej o ochronie małoletnich przed 
negatywnym wpływem informacji publicznej

Artykuł 4. Informacje publiczne mające negatywny wpływ na rozwój małoletnich

1. Za informacje publiczne, które mogą być szkodliwe dla zdrowia psychicznego lub 

fizycznego, rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego lub moralnego małoletnich, uważa 

się informacje mające negatywny wpływ na małoletnich. 

2. Do informacji mających negatywny wpływ na małoletnich zalicza się następujące informacje 

publiczne:

1) mający charakter przemocy, zachęcający do agresji i braku szacunku dla życia;

2) zachęcanie do niszczenia lub uszkadzania mienia;

3) pokazywania w dużych rozmiarach ciała osoby zmarłej, umierającej lub okrutnie 

okaleczonej, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie pokazywanie jest niezbędne do identyfikacji osoby;

(4) o charakterze erotycznym;

(5) wywołanie strachu lub przerażenia;

(6) zachęcanie, nakłanianie, namawianie lub proponowanie udziału w grach hazardowych lub 

innych grach losowych, w których stwarza się wrażenie łatwej wygranej;



Ustawa o grach hazardowych Republiki Litewskiej

REPUBLIKA LITEWSKA

USTAWA O GRACH HAZARDOWYCH

17 maja 2001 r. Nr IX-325

Wilno

SEKCJA 1

PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. Cel ustawy

Niniejsza ustawa określa warunki i tryb organizowania gier hazardowych w Republice 

Litewskiej.

Art. 2. Podstawowe pojęcia dotyczące tej ustawy

1. Przez grę hazardową (zwaną dalej "hazardem") rozumie się grę lub zakład wzajemny 

według ustalonego regulaminu, w którym uczestnicy w celu zdobycia nagrody pieniężnej 

dobrowolnie ponoszą ryzyko utraty wpłaconej kwoty, a o wygranej lub przegranej decyduje 

przypadek, wynik zdarzenia lub zawodów sportowych.



Ustawa o grach hazardowych Republiki Litewskiej

2. Zabrania się urządzania gier hazardowych w następujących miejscach:

1) w domach mieszkalnych, z wyjątkiem tych, których pomieszczenia niemieszkalne na 

parterach są przeznaczone i utrzymywane na potrzeby innej działalności i mają główne wejście 

od strony ulicy, które nie pokrywa się z wejściem do klatki schodowej;

2) przedszkolach;

3) szkołach ogólnokształcących;

4) placówkach kształcenia zawodowego;

5) szkołach wyższych;

6) instytucjach szkolnictwa wyższego;

7) instytucjach edukacji uzupełniającej i nieformalnej;

9. Hazard jest zabroniony dla osób poniżej 18 roku życia. W grach hazardowych urządzanych w 

domach gry (kasynach) mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 21 lat. Osoby poniżej 21 roku 

życia nie będą wpuszczane do domu gier/kasyna. Zgodność z tymi wymogami musi zapewnić 

operator gier hazardowych.



Ważna uwaga

Ustawa o oświacie Republiki Litewskiej, zgodnie z art. 23,
zakazuje zastraszania w cyberprzestrzeni i zakazuje
innych rodzajów informacji, które gardzą, poniżają lub w
inny sposób poniżają osobowość i godność osoby.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA IT

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki 
Litewskiej.

Używaj programów antywirusowych;

Aktualizuj oprogramowanie;

Uważaj na wiadomości e-mail nieznanego pochodzenia z załącznikami;

Korzystaj z zapór ogniowych;

Zapisuj kopię zapasową ważnych plików;

Używaj silnych haseł;

Szyfruj ważne wiadomości.



Zadanie. Ustawodawstwo krajowe

Zapoznaj się z poniższymi przepisami:

Krajowa Strategia Bezpieczeństwa Cybernetycznego;

Ustawa Republiki Litewskiej o ochronie małoletnich przed 
negatywnym wpływem informacji publicznej;

Ustawa o grach hazardowych Republiki Litewskiej;

Ustawa o oświacie Republiki Litewskiej.



Artykuły
• Badanie "Przynieś własne urządzenie dla szkół" 

https://sitc.vma.lm.lt/pluginfile.php/389/mod_page/content/4/Studija%20%E2%8
0%9EBring%20Your%20Own%20Device%20FOR%20SCHOOLS%20%E2%80%9
C.pdf

Vaino Brazdeikis. Cyfrowe narzędzia informatyki szkolnictwa 
podstawowego 
https://sitc.vma.lm.lt/pluginfile.php/389/mod_page/content/4/Vaino-Brazdeikis-
Pradinio-ugdymo-informatikos-skaitmenines-priemones.pdf

Kształcenie i szkolenie w Europie. Nierówności utrzymują się 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/IP_17_4261

Ogólne porady dotyczące kwestii bezpieczeństwa IT
https://vrm.lrv.lt/lt/apie-vidaus-reikalu-ministerija/bendro-pobudzio-patarimai-it-
saugos-klausimais

2022-08-16 ITMC, Autorius

https://sitc.vma.lm.lt/pluginfile.php/389/mod_page/content/4/Studija%20%E2%80%9EBring%20Your%20Own%20Device%20FOR%20SCHOOLS%20%E2%80%9C.pdf
https://sitc.vma.lm.lt/pluginfile.php/389/mod_page/content/4/Vaino-Brazdeikis-Pradinio-ugdymo-informatikos-skaitmenines-priemones.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/IP_17_4261
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Materiały edukacyjne w sieciach społecznościowych

Nauka "w dowolnym miejscu i czasie". Dobre doświadczenia z 
Centrum Szkolenia Dorosłych i Młodzieży w Kownie:

https://youtu.be/av9rfSyiqWI

https://youtu.be/CLZ2M59quVo

Prezentacja dr Natalija Valavičienė "Nierówności społeczne i 
wykluczenie w społeczeństwie: podejście socjologiczne" na wystawie 
"Szkoła 2019„

https://youtu.be/uQhCDcJsxWo

https://youtu.be/av9rfSyiqWI
https://youtu.be/CLZ2M59quVo
https://youtu.be/uQhCDcJsxWo
https://youtu.be/uQhCDcJsxWo


Linki do stron
• Drugie badanie w szkołach: IT w edukacji 

https://www.itc.smm.lt/wp-
content/uploads/2019/04/tyrimo_pristatymas20190321.pdf

• Streszczenie 2. badania szkół: ICT w edukacji 
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/docum
ent/2019-
10/ictineducation_en_executive_summary_objective2_469AEA24-
02DD-E50A-C24FA4E428123AF7_57737.pdf

https://www.itc.smm.lt/wp-content/uploads/2019/04/tyrimo_pristatymas20190321.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2019-10/ictineducation_en_executive_summary_objective2_469AEA24-02DD-E50A-C24FA4E428123AF7_57737.pdf



