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Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele!

Z okazji Świąt  Bożego Narodzenia życzymy,  
aby ten szczególnie piękny czas wniósł do Waszego życia 

radość, nadzieję i spokój. Niech to będą chwile wytchnienia 
i szczęścia, przeżywane w gronie najbliższych.

Życzymy, aby nadchodzący Nowy 2021 Rok,  
był pełen sukcesów, dobrych decyzji, odważnych marzeń,  

optymizmu i wiary w pogodne jutro, by nigdy nie zabrakło 
ciepła drugiej osoby.

Dobiega końca 2020 rok.  
Z tej okazji, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim  
naszym Partnerom, Klientom, Dyrektorom, Nauczycielom 

i Przyjaciołom za zaufanie i dobrą współpracę  
w mijającym roku.

Życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności 
w życiu osobistym.

Paulina Stochniałek 
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

 Dorota kinal 
Dyrektor Departamentu Edukacji 

Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Wielkopolskiego

oraz

dyrektor i pracownicy  
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  

w kaliszu



Szanowni Państwo,

otrzymujecie dziś drugi numer Edusfery, który jest 

poświęcony, tak jak pierwszy, tematowi edukacji na 

odległość. Bieżący numer otwierają refleksje dr. Pawła 

M. Owsiannego o stanie edukacji w okresie pandemii 

COVID-19 i potrzebie wykorzystania szansy na rozwój 

uczniów i nauczycieli. Refleksje te są przedstawione 

z punktu widzenia zarówno rodzica, jak i nauczycie-

la akademickiego zajmującego się doskonaleniem 

nauczycieli. Dr Owsianny przedstawia również założenia 

metodyczne edukacji hybrydowej.

Edukacja w czasie pandemii to również temat dwóch 

kolejnych artykułów Edyty Zarembskiej-Marciniak 

i Katarzyny Włodkowskiej. Pojawiają się w nich analizy 

własnej pracy i rozwoju w miarę prowadzenia lekcji onli-

ne oraz inicjatywy społeczne, które być może wpłyną na 

kształt edukacji w przyszłości. Mam nadzieję, że zebrane 

doświadczenia wpłyną na poprawę jakości edukacji 

w Polsce.

Danuta Karpińska opowiada o swoim doświadczeniu, 

jakie zebrała w czasie pracy zdalnej w poprzednim roku 

szkolnym, a Zbigniew Budny przedstawia scenariusz lek-

cji języka polskiego dotyczącej „głosu wewnętrznego” 

jako imperatywu etycznego w literaturze.

Sylwia Zimoch przedstawia metodę nauczania WebQu-

est, której celem jest zaangażowanie ucznia w proces 

zdobywania wiedzy.

Ostatnią pozycją z tego działu jest artykuł Natalii Ka-

sprowicz-Piksy i Urszuli Ignasiak prezentujący książecz-

kę z ćwiczeniami logopedycznymi dla dzieci. Autorki 

opisują, w jaki sposób przygotować dzieci do tego, aby 

prawidłowo rozwijać mowę. Ma to bardzo duży wpływ 

na wiele aspektów życia.

W drugim module dotyczącym spraw związanych 

z psychologią i pedagogiką Aleksandra Kochaniecka 

opisuje, jak zadbać o relacje i poczucie bezpieczeństwa 

w ramach opieki wychowawczej.

Jak być rodzicem w czasach pandemii podpowiada 

Aldona Olesiak.

Jestem przekonany, że każdy z Was  znajdzie tutaj dla 

siebie coś ciekawego. Zapraszam do lektury. 

Wojciech Kos

Redaktor Naczelny
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WPROWADZENIE

Pandemia COVID-19 sparaliżowała w Polsce 
i na świecie wiele sfer życia – prywatnego, 
społecznego, gospodarczego, wywołanego 
faktycznym, bezpośrednim zagrożeniem jak 
i strachem o utratę zdrowia i życia swoje-
go i innych ludzi, zwłaszcza najbliższych. 
Dotknęło to także edukację formalną. 
W Polsce od 12 marca 2020 roku funkcjono-
wanie jednostek systemu oświaty zostało 
czasowo ograniczone. Oznaczało i oznacza 
to w dalszym ciągu1, że „w tym okresie 
przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, 
zarówno publiczne jak i niepubliczne, nie 
będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wy-
chowawczych. To decyzja Ministra Edukacji 
Narodowej wynikająca z konieczności zapo-
biegania rozprzestrzenianiu się koronawi-
rusa.” – podał serwis MEN w dniu 11 marca 
2020, komentując wydane Rozporządzenie2. 
Oznaczało to zamknięcie szkół i paraliż do-
tychczasowego systemu nauczania. Wywo-
łało jednak potrzebę i możliwości edukacji 
zdalnej, wykorzystującej dostępne techno-
logie informatyczne. Cały jednak problem, 
zwłaszcza w początkowej fazie, polegał 
na masowości tego wydarzenia. Wszyscy 
nauczyciele, uczniowie i rodzice, niezależnie 
od wcześniej posiadanych umiejętności – 
musieli zmierzyć się z wyzwaniem wyższego 
rzędu – zdobywaniem wiedzy w nowy spo-
sób, przy braku zrealizowania potrzeby pod-
stawowej  związanej z zagrożeniem faktycz-
nego i odczuwanego braku bezpieczeństwa 
o zdrowie i życie. W tle pozostawały, i ciągle 
jeszcze pozostają, braki nie tylko w umiejęt-
nościach prowadzenia zajęć na odległość, 
obsługi programów i sprzętu elektronicz-
nego (począwszy od komórek  po tablety 
i komputery), ale przede wszystkim różne 
możliwości w dostępie do tegoż sprzętu 
oraz problem zagrożenia wykluczeniem 
części uczniów z takiego systemu edukacji. 
Niniejszy tekst nie jest dogłębną analizą sta-
nu, przez jaki przechodził przez ostatnie trzy 
miesiące polski system edukacji formalnej. 

Taki tekst będzie można napisać dopiero po 
wnikliwych, szerzej zakrojonych badaniach 
i z perspektywy czasu. 

Celem niniejszego artykułu jest pokazanie 
refleksji osobistych, felietonów – przeżywa-
jącego rodzica, obserwującego swoje dzieci 
i  chcącego im pomóc w tej nowej sytuacji, 
ale i nauczyciela akademickiego i specjalisty 
zajmującego się wspieraniem i doskonale-
niem nauczycieli. Osoby przeżywającej, dys-
kutującej zarówno z innymi nauczycielami 
i rodzicami, zbierającej ich opinie, mówiącej 
do nich o sytuacji, ale i osoby obserwującej 
(także zawodowo) system edukacji. Osoby 
próbującej od prawie dziesięciu lat wspie-
rać nauczycieli w prowadzeniu edukacji 
formalnej (jako pracownik CDN i Uniwer-
sytetu), prowadzącej szereg przedsięwzięć 
wspierających edukację formalną, zwłaszcza 
outdoorową w zakresie przedmiotów przy-
rodniczych (biologii, geografii, chemii, fizyki, 
matematyki)3.

Zasadniczą częścią artykułu są trzy wpisy 
(felietony) na blogu edukacyjnym – Owsian-
ny, c.d.n.4, który powstał właśnie po to, by 
wyrazić i kanalizować odczucia świadomych 
i zaangażowanych rodziców/nauczycieli 
(w tym swoje). Głównym jednak nastawie-
niem w pisaniu bloga było dogłębne poczu-
cie, że nadeszła szansa, szansa drzemiąca 
w powszechnej potrzebie i obowiązku edu-
kacji zdalnej. Polegająca na niespotykanej 
dotąd potrzebie i możliwości dokonania nie 
tylko „skoku technologicznego”, ale nadto 
zrozumienia istoty współczesnych wymagań 
jakie stoją przed systemem edukacji i wpro-
wadzenia ich w życie. Czy to się udało? 

WPISY NA BLOGu

Jako swoistą analizę przypadku traktuje 
się przytoczone poniżej trzy wpisy z blogu 
Owsianny, c.d.n., które zostały napisane po 
pierwszych doświadczeniach z prowadzenia 
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„powszechnej zdalnej edukacji”, pomiędzy 
16 a 26 kwietnia 2020 roku.

Owsianny, c.d.n. (1), czwartek, 16 kwietnia 
2020

Nie (z)wariujcie! 

Gdzie my jesteśmy? Czy koronawiruso-
wa pandemia pokazuje, jak w soczewce, 
problemy polskiej edukacji na wszystkich 
poziomach i u wszystkich zaangażowa-
nych podmiotów? Jeśli tak, to jaki egzamin 
jest teraz najważniejszy?

Jak jest? Uczymy (się) zdalnie. Pracujemy 
zdalnie…

Każdy wie, co u niego. By dowiedzieć się, jak 
jest u innych, wystarczy włączyć telewizor, 
choć lepiej zerknąć do Internetu, w którym 
pewnie teraz i tak wszyscy siedzimy. Dowie-
my się więcej lub mniej o koronawirusie i być 
może o aktualnej sytuacji epidemiologicznej 
w kraju. Czy dowiemy się, jak wygląda aktu-
alnie edukacja? Tak i nie. Warto… zobaczyć 
telewizyjne lekcje. W Internecie natomiast 
przeczytamy sporo [negatywnych] komenta-
rzy, a także przykładów pozytywnych. 

Warto też popatrzeć, jak wyglądają lekcje 
naszych dzieci. Na to nie możemy nie patrzeć. 
Często musimy je [pomóc] zrobić.

Analiza domowego przypadku

Mojego. Mamy trzy córki. Najmłodsza jest 
w klasie drugiej podstawowej, średnia – 
w pierwszej technikum, a najstarsza w matu-
ralnej w liceum.

Z najmłodszą… trzeba odrabiać zadania 
domowe i być nauczycielem. Nie ma szans, 
by dziecko samo zrobiło lekcje. Po pierwsze  
zadania domowe trzeba „ściągnąć” z dzienni-
ka elektronicznego. Po drugie rozszyfrować. 
Czasami to niemożliwe, bo niektórzy nauczy-

ciele słabo „ogarniają” sprawy technicznie. 
I nie mówimy tu o skomplikowanych działa-
niach informatycznych. Kopiując link, gubią 
literkę, bądź zrobią parę istotnych literówek 
w odnośniku do zadania  lub… mają inne ćwi-
czenia niż nasze dzieci i jak tu podać stronę? 
No ale z dnia na dzień jest/oby było lepiej. 
Są jednak nauczyciele, którzy mają wszystko 
przemyślane i przygotowane. Z tygodnia na 
tydzień zadań też jest coraz więcej. Miły jest 
kontakt z wychowawczynią, która pisze do 
dziecka, że jej się podobało, pisze o wspól-
nej w przyszłości nauce w klasie. To bardzo 
ważne dla córki. Widzę, że czeka na pochwały 
i taki właśnie kontakt z nauczycielką jest 
dla niej ważny. Cieszę się, że ten kontakt 
jest. W tym wieku ( jeszcze) „moja Pani” jest 
ważna!

Córek będących w szkole średniej nie kontro-
lujemy. Mają swoje lata i muszą  być odpowie-
dzialne. Czy są? To dobre pytanie. Ufam im. 
Warto byłoby jednak, chociaż teraz, zauważyć 
– że młodzież nie lubi wstawać rano! W tym 
wieku wymusza to fizjologia. Może dałoby się 
to uwzględnić? Nie wiem, czy by się dało, ale 
wiem, że powinno. Najstarsza córka wstaje 
rano na lekcje i się irytuje, że to bez sensu. Bo 
nie widzi powodu, że ta lekcja musiałaby być 
rano. Średnia otwiera jedno oko, zaznacza, że 
jest i to oko zamyka. Zwykle wstaje później, 
około 10  i dopiero wtedy aktywnie uczestniczy 
w lekcjach. Maturzystka – mówiła przez pierw-
szy tydzień tak: „Nareszcie nikt mi nie prze-
szkadza w nauce do matury!” Czego na miesiąc 
przed planową maturą można ich/się nauczyć? 
Sama wie, co powtórzyć. Wstawała w połu-
dnie, a kładła się o 4 rano. Powtarzam: taki jest 
zegar biologiczny w tym wieku! Uczyła się przy 
tym solidnie. No, ale potem szkoła zaczęła się 
wtrącać… W przypadku średniej, która jest pod 
tym względem podobna do mnie, chyba dobrze 
jednak, że szkoła czasami wtrąca się w życie. 
Najlepiej jednak asynchronicznie, z możliwością 
włączenia się w dogodnym czasie, odsłuchania, 
z podejściem zadaniowo-projektowym,… Tak, 
tak byłoby lepiej.



EDukAcjA  W OkRESIE  PANDEMII  cOVID-19 edu
sfe
ra

5

No, a jak jest? Różnie! Jak mówią, że dobrze, 
to nie znaczy, że tak jest. Lekcje trwają i to 
ma być podobno główny sukces. Wszystkich. 
Nasz? Ale czy dzieci też?

To jest pewne: nauczyciele robią. Robią, bo 
muszą. A co robią? Robią, co mogą. A co 
mogą? Różnie! 

Dokładnie tak samo jak z naszą pracą – bo my 
i znaczna część z naszych małżonków/part-
nerów pracuje także zdalnie. Dla niektórych 
z nas to norma od lat. Dla innych, także sze-
fów, to często niezrozumiała nowość. Część 
zapomina przede wszystkim, że zarządza 
ludźmi! Żywymi organizmami. Zarządza po-
tencjałem intelektualnym. Tak, mówię o nas 
– nauczycielach, ale i o naszych przełożonych 
różnego szczebla. Widać jednak wszędzie, 
jak silna jest chęć powrotu do tego, co było. 
By praca była taka, jaka była. By lekcje były 
takie… jakie były?

Lekcje wzorcowe w telewizji

Warto wrócić do telewizji i Internetu. Choćby 
po to, by wyciągnąć wnioski dla siebie. 
Te lekcje, które widzimy w telewizji – no 
mówiąc ogólnie, nie wszystkie są idealne… 
Wylała się fala komentarzy, kpin, a czasami 
i hejtu. Niektórzy mówią, że przecież powin-
ny to być lekcje wzorcowe. Z jednej strony, 
trzeba pamiętać, że nauczyciele ci pracowali 
w stresie. Wyobrażacie sobie, gdyby każdego 
z nas postawić przed kamerą i mielibyśmy ro-
bić to, co robimy w pracy od kilku lat – tylko 
teraz - to ma być wzorzec i do tego oglą-
dają nas tysiące większych lub mniejszych 
ekspertów (miliony chyba nie, ale te milio-
ny na pewno zobaczą nas w Internecie)… 
Tak, ci nauczyciel pracują w stresie i im nie 
zazdroszczę! Mam na koncie sporo nagrań 
dla telewizji i wiem, że nie zawsze wycho-
dzi tak, jak się chce.  Ale to też prawda, że 
pewnych błędów być nie powinno. Podobno 
nikt im nie narzucał tematów, a więc wybrali 
te, w których czują się najlepiej? Nie będę 

tu podawał przykładów, bo już każdy je wi-
dział. Mam jednak wrażenie, że te lekcje szły 
„na żywca”. Dlatego, jeśli nauczyciele nie 
zauważyli błędów, lub zauważyli, a nie mieli 
śmiałości wymusić powtórnego nagrania, to 
tym bardziej byłby pomocny zespół przed-
miotowy, który by służył pomocą, korektą. 
Może wtedy byłoby lepiej. Jak jest, widzimy. 
Już dłużej nie będę się znęcał.

Nazad! 

Nazad! Tak mój ojciec wołał do Kasztanki. 
Kto urodził się na wsi, bądź ma lub miał konia 
wie, że ten przysłówek sposobu oznacza: 
wstecz, za siebie, w tył, z powrotem. Jest 
komendą wydawaną koniowi, często ciężko 
pracującemu, ciągnącemu wóz, by po tym 
jak się zatrzyma - cofnął. Tak, może musimy 
się wycofać… Bo czy nie warto wrócić do 
początku? Ale by cofnąć, najpierw trzeba sta-
nąć! A nam się każe galopować (na oślep)… 
Trzeba więc zastanowić się nad tym, co jest 
istotne w tym czasie, w którym jesteśmy? 

Żyj!!! Myślący człowiek, patrzący na to co 
się dzieje, mniej lub bardziej boi się teraz 
o zdrowie swoich bliskich i swoje. Nawet jak 
się boi mniej, to chyba powinien bardziej. Nie 
ma nic ważniejszego niż życie. A zdrowie? 
„Zdrowie jest nam dane i zadane” – mówił 
mój profesor filozofii Krzysztof Łastowski. 
Czyż to nie jest najważniejsze teraz zadanie 
domowe? Dla nas i naszych uczniów? Czy 
my to uwzględniamy? Czy ktokolwiek to 
uwzględnia? Czy ktoś zadał sobie pytanie, 
czy można normalnie pracować w sytuacji 
zagrożenia zdrowia i życia? Każdy przecież 
wie o hierarchii potrzeb, tzw. piramidzie 
Maslowa, czyli sekwencji potrzeb od najbar-
dziej podstawowych (funkcji życiowych) do 
potrzeb wyższego rzędu, które aktywizują 
się dopiero po zaspokojeniu tych niższych. 
Poza potrzebami typu tlen, woda i jedzenie, 
także poczucie bezpieczeństwa stanowi pod-
stawę piramidy potrzeb! I naszej, i uczniów! 
Nie da się więc normalnie pracować. 
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Nie dajmy się zwariować! 

To potoczne określenie jest niezwykle celne. 
Dlaczego? Bo jest CZAS na NOWE, bo STA-
TREGO już nigdy NIE BĘDZIE! Nie wróci. My 
już jesteśmy inni. Relacje między ludźmi będą 
inne. Gospodarka będzie inna. I edukacja 
będzie inna. Chociażby dlatego, że z cza-
sem nauczymy się pracować zdalnie. Więc 
wreszcie ZAUWAŻYMY TO, CO JEST W ŻYCIU 
WAŻNE! To jest ważne, byśmy o tym myśleli 
i to zauważyli! Byśmy w tym zakresie byli na-
uczycielami dla siebie. Dla dzieci i młodzieży. 
To jest nasze zadanie domowe! Poza życiem 
i zdrowiem, które są najważniejsze, odpo-
wiedzi, co dla kogo jest ważne, będą różne. 
Czy my o to pytamy? Czy pytamy siebie? Czy 
pytamy uczniów? Co z tego, że nas nikt nie 
pyta? To my jesteśmy nauczycielami. To my 
jesteśmy rodzicami. 

Zadaję Wam to jako zadanie domowe. Poroz-
mawiajcie o tym ze sobą, z dziećmi, z mło-
dzieżą.

A co z lekcjami? Nie (z)wariujcie! Starajmy 
się wszyscy więc robić to, co możemy. Praca 
intelektualna w trybie zdalnym, której od nas 
się wymaga teraz na 300%, kiedy większość 
z nas pracowała w tym trybie w sposób 
ograniczony lub wcale, nie powstanie z dnia 
na dzień. Nie spodziewajmy się jej także już 
teraz u uczniów. Na to potrzeba czasu. Nie 
wariujcie więc. Jeśli nie będzie gorzej, stop-
niowo wszyscy się przyzwyczaimy do sytuacji, 
jaka jest. Mózg człowieka, który lubi pracę 
niestandardową - dostosuje się, wymyśli coś 
nowego, znajdzie rozwiązania. Będziemy 
edukować coraz lepiej.

Wyścigi szczurów się skończyły! Statystyki 
również! Zadaniem nas, nauczycieli, wobec 
uczniów i naszych przełożonych wobec nas 
jest budowanie wsparcia psychicznego, stwa-
rzanie możliwie najlepszego komfortu pracy 
intelektualnej. Dzisiaj, jak nigdy za naszego 
życia, widać - liczy się CZŁOWIEK! 

Nasi uczniowie zapamiętają nam, czy zda-
liśmy ten właśnie egzamin. Egzamin z życia 
i ku życiu. Bo jak będzie gorzej, to znaczenie 
będzie miało tylko to, czy widzieliśmy drugie-
go człowieka.

……………

Owsianny, c.d.n. (2), piątek, 17 kwietnia 2020

Zapchajdziury. Po co (się) uczymy?

Po co uczymy uczniów? Po co myśmy się 
uczyli? Po co uczymy nauczycieli? Po co 
uczą się nasze dzieci? Czy nie czas posta-
wić te pytania? Czy nie najwyższy czas, by 
wykorzystać ten właśnie czas na szukanie 
odpowiedzi nie tylko na pytanie po co… 
i jak? Warto jeszcze zapytać, kogo i dla 
kogo uczymy?

Nie produkujmy zapchajdziur edukacyjnych. 
Nie róbmy sztuki dla sztuki. Czymże są zada-
nia z ćwiczeń i z książek, przesyłane w obec-
nym czasie nader często do wykonania, jak 
nie zapchajdziurami edukacyjnymi? Część 
z nas prowadzi też zajęcia „normalnie” – lek-
cja wykładowa prze Internet... Usłyszałem od 
koleżanki nauczycielki, że to najlepsza forma 
lekcji. Powtarzam stwierdzenie sformułowa-
ne wcześniej: STAREGO już nigdy NIE BĘDZIE! 
(w wpisie Owsianny, c.d.n. (1)). Przecież już 
wszyscy dawno wiemy, że wiedza przekazy-
wana w sposób podawczy jest przyswajana 
w niskim procencie. Dzisiaj usłyszałem także 
od jednej z mam, która zapytała córkę mającą 
„zdalne lekcje, o której ma przerwę, by mogła 
podać wszystkim obiad. Odpowiedź była 
taka: „- Zaraz mam … [tu padła nazwa przed-
miotu]… na której tylko pani mówi, my mamy 
zakaz odzywania się , to zjem przy biurku.” 
Być może jedzenie obiadu było najsensow-
niejszą czynnością, z tych które wykonywali 
uczniowie w czasie lekcji…

Zastanawiam się po co jest nauczyciel, 
zwłaszcza teraz? Jakie nauczanie prowadzi 
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do zdobywania wiedzy? Wiemy to przecież: 
- Aktywne uczestnictwo! Zastanawianie się. 
Poszukiwanie rozwiązań. Nauka metodą 
projektową. Praktycznie i z włączeniem 
„badawczości” (poszukiwanie odpowiedzi 
na pytania badawcze, falsyfikowanie posta-
wionych hipotez). Uczenie się z podziałem na 
zespoły, grupy (zadaniowe, uwzględniające 
predyspozycje i możliwości uczniów, ale także 
grupy losowe). Uczenie się od siebie – i nie 
zawsze na zasadzie takiej, że rozdzielimy tych 
„najmądrzejszych” do poszczególnych grup, 
by oni „nieśli kaganek wiedzy”. Istotne są 
zarówno współpraca jak i samodzielność! Czy 
zadawanie zadań jest nauką samodzielności? 
I tak, i nie. Wszystko zależy od tego, jakie to 
zadania… i komu , po co są zadane.

Czy mózgi, mój i moich uczniów, są nasta-
wione na rozwiązywanie zadań?

Czy jesteśmy wyspani? Odstresowani? 
Wypoczęci? Wiemy wszyscy, że wyspany 
i wypoczęty mózg pracuje efektywniej. Śpimy 
pewnie całkiem sporo, przynajmniej niektórzy 
z nas. Ale czy jesteśmy wypoczęci? Nie sądzę. 
Odstresowani? Nie sądzę. Najlepiej mózg 
odpoczywa w ruchu. Niestety teraz nie ma 
możliwości wyjścia, a tak wielu biega(ło)… 
(choć biegających nauczycieli jest chyba nie 
tak wielu). Jednak „ruch to zdrowie”. Pomyśl-
my o tym, jak dotlenić mózg. Przydałoby się. 
Przydałoby się też dać mózgowi poćwiczyć, 
popracować intelektualnie, ale i poleniucho-
wać. Czy mamy czas poczytać? 

Mózg lubi jednak także wiedzieć – po co 
pracuje! Czy mamy motywację? Czy widzimy, 
my nauczyciele, sens swojej pracy? Czy my, 
rodzice – widzimy sens pracy naszych dzieci? 
Czy jesteśmy pewni, że ten sens widzą nasze 
dzieci? I nie mówmy teraz o egzaminie, który 
będzie lub nie będzie kiedyś? O tym, ze warto 
się uczyć… „bo nauka to potęgi klucz”! Ja 
pytam, czy uczeń i nauczyciel widzieli sens, 
by rano wstać i „pójść dziś na lekcję”. Nie, że 
wszyscy na wszystkie. Tak nigdy nie było. Ale 

zawsze była jakaś lekcja i jakiś nauczyciel, 
do którego chętnie się chodziło na lekcję… 
Dlaczego?

Dlaczego trafiały się takie lekcje, na które 
chodziliśmy chętnie? To jest kolejne „myślowe 
zadanie domowe”, które Wam zadaję! Przypo-
mnijcie sobie tego nauczyciela, na którego 
lekcje chodziliście chętnie. A zwykle nie był to 
niewymagający nauczyciel… Śmiem twier-
dzić, że był to nauczyciel, który nie tylko Was 
uczył, ale i nauczył. Czego uczył? No właśnie 
– to jest jedno z ważniejszych pytań. Jak 
uczył? „Co” dla niego było ważne? Zaręczam. 
Odpowiedź na to pytanie będzie Twoją moty-
wacją!

Jest jeszcze takie pytanie, które mi kilka dni 
temu również postawiono: 

„Czy damy radę WSZYSTKO zrobić?”

- Co to znaczy wszystko, zapytałem? 

- „No to, co jest w programie nauczania, bo 
przecież potem to będzie na egzaminie…”

Wszystko, co jest w podstawie programowej? 
A jak? Czy na pewno dotrzemy do wszystkich? 
Czy wszyscy moi uczniowie mają minimalnie 
równy dostęp do wiedzy? Czy „tu jest pies 
pogrzebany”, by zrobić wszystko?

Czy to nasze nauczanie nie prowadzi do 
edukacyjnego rozdźwięku pomiędzy tymi, 
którzy sobie (bez nauczyciela) radzą - a tymi, 
którzy sobie nie poradzą (a są także tacy, 
którzy mimo pomocy nauczyciela sobie nie 
poradzą). A do tego - czy uwzględniamy 
rzeczywiste (nie te zadeklarowane) moż-
liwości uczestnictwa uczniów w lekcjach 
zdalnych? Myślę nie tylko o tym, czy jest 
w domu ucznia dostęp do Internetu? Mówię 
o tym, czy jest w domu dostęp do wystarcza-
jącego Internetu. I nie myślę o tym, że jest 
wystarczającej jakości telefon, tylko również 
o tym, czy ten sprzęt jest dostępny wtedy, 
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gdy są lekcje (a jest sprawdzana obecność) 
i czy jest jeszcze limit Internetu? 

U nas cała rodzina pracuje zdalnie. Na 
szczęście w naszej części wsi mamy szeroko-
pasmowy Internet. Czy wszyscy mamy dostęp 
do komputera? Nie. I tak szczęście, że mamy 
2 laptopy i 4 telefony na pięcioosobową ro-
dzinę. Myślę, że niestety, nie jest to standard. 
Musimy zrobić więc tak, by dostęp do środ-
ków, czasu i możliwości ich użytkowania nie 
wykluczał uczniów z edukacji.

(Oczywiście, lepiej byłoby, gdyby Minister 
Edukacji określił wytyczne – jak teraz mamy 
rozumieć to „WSZYSTKO”. Czym teraz jest, 
a czym powinno być WSZYSTKO? Po co 
i dlaczego? Opowiem w następnym felietonie 
– Owsianny, c.d.n. (3)).

Gdzie ten „pies” jest pogrzebany?

Czy jesteśmy w stanie znaleźć tego „psa”? 
Jakiego „psa”?  Może ten „pies się utopił”? 

Przeanalizujmy pewien „pływający” przypa-
dek:

– Przypomina mi się szok, jakiego doznałem, 
gdy odbywałem swój pierwszy  podstawowy 
kurs nurkowy. Odbiegam od tematu? Bynaj-
mniej! 

To był szok z powodu systemu edukacji w jed-
nej z organizacji nurkowych. NURKOWYCH! 
Ludzie się mieli nauczyć bezpiecznego przeby-
wania pod wodą! Nie nauki potęgowania czy 
pisania rozprawek, nie budowy pantofelka  
czy posiadania wiedzy – gdzie jest Mada-
gaskar – bo bez tego da się żyć! Tu chodziło 
o naukę znalezienia się pod wodą i wyjścia 
z tego żywym! Ale nie tylko o nieutonięcie tu 
chodzi. Poprzeczka jest postawiona wyżej. 
Chodzi bowiem o zdobycie pozytywnych wra-
żeń, zadowolenia, satysfakcji. Zadowolenia 
z tego, co zrobiłem w wodzie, zanim żywym 
wróciłem na brzeg.

Rozumiecie już, o czym mówię? – Myślę, że 
jeszcze nie rozumiecie! 

Mówimy o tym, że każdy człowiek, który przy-
chodzi na kurs, ma się nauczyć, przeżyć i mieć 
satysfakcję z tego, w czym wziął udział! 

Każdy! Czy młody, czy stary, czy pełnospraw-
ny, czy z niepełnosprawnościami, czy supe-
rinteligentny, czy mówiąc wprost – życiowo 
głupi! Każdy! 

Jaki model został wypracowany? Model za-
uważa przede wszystkim, że jesteśmy różni! 
Że poza tym co wyżej  mamy też różne moż-
liwości czasowe. O! Czyli nie lekcje o 8.00? 
No nie! Choć bywa też, że trzeba przyjść 
na zajęcia punktualnie. Jak to wszystko 
osiągnąć?

To nie jest model będący odpowiedzią na 
naszą sytuację, choć w niektórych sytuacjach 
może się sprawdzić. To jest „przypadek”, 
który musi nam wszystkim dać wiele do my-
ślenia. Myślenia o tym – Kogo uczymy? Po co 
uczymy? Jak uczymy?

Mieszane nauczanie

Postawić bowiem musimy na „mieszane 
nauczanie”. To, co jest wymagane do zrobie-
nia, musi być do ściągnięcia asynchronicznie 
– wtedy, gdy uczeń może to zrobić. Jeśli 
musi być wykład – to go mówmy i nagraj-
my, i uczeń będzie mógł go obejrzeć, czy 
odsłuchać kilka razy i wtedy, kiedy będzie 
mógł. Czego się boimy? Przecież głupot nie 
gadamy? Natomiast synchronicznie, w miarę 
możliwości, róbmy „seminaria” – na przykład 
dwa razy w tygodniu (częściej chyba nie ma 
potrzeby). Będą to omówienia, przedstawie-
nia stanu realizacji, czas na zadawania pytań 
oraz podsumowania. Pytania i prezentacje 
stanu oczywiście można przesyłać w każ-
dym momencie (asynchronicznie). Zadajmy 
zadania projektowe. Uczmy uczniów samo-
dzielności i grupowej współpracy. Zadajmy 
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jednak tak zadania (indywidualne lub grupo-
we), by jedna grupa od drugiej nie ściągała, 
a inspirowała się, podpatrywała, korzystała 
z podejścia,… 

Chcę wierzyć w mądrość nauczyciela! Chcę 
wierzyć w jego odpowiedzialność! Chcę. Czy 
ta wiara znajdzie pokrycie? To jest dobre 
pytanie, ale tego się dowiemy. Czas pokaże. 

Powtarzam: Nie będzie już tak, jak było! 

I całe szczęście! Dlaczego? Bo nie pozwolą na 
to uczniowie! Tego jestem pewien. Uczniowie 
powiedzą jasno – skoro to i to dało się – to 
znaczy, że można! Bo, w co wierzę, znaczna 
część nauczycieli (oby wszyscy) zobaczy i po-
wie, że mieszane nauczanie jest lepsze, efek-
tywniejsze. Bo rodzice stwierdzą, że chcą, by 
i oni, i ich dzieci miały więcej czasu na rozwój 
– i ten rozwój nie musi być poza szkołą, na 
zajęciach, na korkach, … On może i musi być 
przez szkołę! – Bo możemy wypracować nowy 
system edukacji i nadać mu nowy mieszany 
i bardziej skuteczny kształt. 

Bo po to jest szkoła! Bo kto ma się uczyć – jak 
nie nauczyciel? 

Przecież nauczycielem jest się dopóty, dopóty 
się uczymy… Dopóty my się uczymy. Jeśli 
teraz się nie uczymy, to przestaniemy być 
nauczycielami. Nikt nas nie będzie chciał.

Rodzicu! Wiele (wszystko?) zależy od 
Ciebie!

W czasie przed zarazą – chyba już nie ufa-
liśmy nikomu. Nawet sobie. A co dopiero 
nauczycielowi… Czas zarazy pokazuje, że 
musimy zacząć sobie ufać. Musimy zaufać 
lekarzom i pielęgniarkom. Musimy też zaufać 
nauczycielom. Bez tego zaufania do nauczy-
cieli i do naszych dzieci nie będzie nowej edu-
kacji. Musimy też jasno powiedzieć, najlepiej 
wspólnie z nauczycielami, że chcemy tego 
nowego! Że żądamy tego nowego!

PS

Nauczanie HYBRYDOWE!

Jak napisałem ten tekst, pojawił się wpis 
Prof. Lecha Mankiewicza ( jego profil fb, 
10.04.2020), dyrektora Centrum Fizyki 
Teoretycznej PAN w Warszawie. Znamy 
Pana Profesora, także z tego, że jest współ-
twórcą polskiej wersji Khan Academy, której 
przewodnie hasło to „zapewnienie wysokiej 
jakości edukacji każdemu i wszędzie”.

Pan Profesor Lech Mankiewicz opublikował 
tydzień temu dużo dalej zarysowaną potrzebę 
edukacji mieszanej. Bardzo mi się podoba ter-
min, którego używa – NAUCZANIE HYBRY-
DOWE! Takim właśnie było także wspomnia-
ne przeze mnie nauczanie nurkowania. Takim 
musi być nauczanie, do którego nieuchronnie 
i całe szczęście zmierzamy – nie zatrzymamy 
już tego! W tę stronę to idzie!

Zatem, można by powiedzieć: - Dostosuj się 
albo zgiń! A ja mówię: Stań się HYBRYDĄ!

Więcej o nauczaniu hybrydowym, w tym 
4 modele takiego nauczania, znajdziecie 
w Khan Academy (też możliwości rozwiązania 
problemu oceniania uczniów5).

Pan Profesor Mankiewicz był naszym gościem 
w Pile, w 2016 roku, na konferencji „Edu-
kacja jest różnorodna” - zorganizowanej 
wspólnie przez CDN, UAM i WSG – w Nad-
noteckim Instytucie na ul. Kołobrzeskiej 
15. Warto posłuchać ówczesnego wykładu 
(właśnie go odnalazłem, by załączyć link 
i słucham go teraz w tle, gdy to piszę i nie 
mogę się nadziwić – jak on jest w obecnej 
sytuacji aktualny) - „W ogrodzie możliwości 
cyfrowej edukacji”6. (Naprawdę, warto tym 
myślom poświęcić kilka chwil!).

A dzień później (Fb, 11.04.2020), znana 
wszystkim znakomita aktorka i pieśniarka – 
Stanisława Celińska napisała: 
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- Wykorzystaj ten czas na rzeczy, na które 
zawsze było go za mało, albo wcale. Mimo 
wszystko twórz coś, rozwijaj się – niech 
ten czas zatrzymania będzie czasem daro-
wanym.

Tak, ten czas jest czasem zarazy, ale jest też 
darem! Wszystkim Państwu, i sobie także, 
tego w edukacji życzę: - Wykorzystajmy 
ten czas, stwórzmy i wprowadźmy w życie 
odpowiedzi na pytania: dla kogo, po co i jak 
powinniśmy uczyć! 

… A jak uciszymy tę nerwowość w sercach, 
usłyszymy odpowiedź: dla człowieka (po-
strzeganego indywidualnie), dla rozwoju 
(indywidualnego), hybrydowo. Hybrydowo!

……………

Owsianny, c.d.n. (3), niedziela, 26 kwietnia 
2020

 „Panie Ministrze, nie będzie już tak, jak 
było!”?

- Taki, jeszcze kilka dni temu, miał być ty-
tuł tego odcinka koronawirusowego bloga 
i materiał do Biuletynu. W międzyczasie 
dotarły do mnie stanowiska trzech dyrek-
torów szkół i jednego coacha. Wniosek: 
jestem przekonany, że z edukacją jest tak 
jak z koronawirusem i klimatem! 

Trzy postawy dyrektorskie

1. dyrektor – Musi spaść poziom nauczania.

Jeden z dyrektorów (nie podaję nazwisk i płci) 
w naszym regionie powiedział: „Musi spaść 
poziom nauczania teraz, bo inaczej wyjdzie, 
że my jesteśmy niepotrzebni.”

2. dyrektor – Oceny są najważniejsze.

Z listu do rodziców: „Przypominam, aby 
uczniowie systematycznie, codziennie 

odbierali materiały do poszczególnych lekcji 
w każdym dniu oraz uczestniczyli w lekcjach 
online. Systematycznie i terminowo powin-
ni także odsyłać zadania domowe. Proszę 
pamiętać, że niektóre prace są oceniane. 
Oceny te będą miały wpływ na ocenę koń-
cową.”

… Ani słowa o tym, czy uczniowie mogą od-
bierać i uczestniczyć. Ani słowa o rodzicach, 
o ich trudzie, o tym, że może nie mają pracy 
(czy mają niższe zarobki), a przecież muszą 
być nauczycielami swoich dzieci. Znaczna 
część może w sposób ograniczony lub wcale 
nie może pomóc swoim dzieciom. Ani słowa 
o zrozumieniu trudnej sytuacji…

- Czy te postawy nie wyrażają oczekiwania, 
by było jak było, i by nie wyszło, że można 
uczyć tak samo, albo i lepiej, wykorzystując 
naukę zdalną? Co jest najważniejsze? Oceny! 
Także to, by uczeń był wtedy, gdy wszyscy? 
A jak i za co warto oceniać? W ostatnim 
wpisie zadałem między innymi pytania: Czy 
„wszystko wszystkim i w tym samym czasie”? 
To jest marzenie edukacji „Made in Poland”?  

Czy dyrektorzy zastanawiają się nad tym, jak 
wykorzystać ten czas dla lepszej edukacji? Czy 
będą robili „jak do tej pory”? 

Są tacy…, bo liczą się relacje!

3. dyrektor – Wielu uczniom pasuje takie 
nauczanie.

„To niesamowite, jak wielu uczniom pasuje 
takie nauczanie, pracują w swoim tempie, 
uczą się samodzielności, zarządzania cza-
sem, pokonują bariery, z którymi nigdy nie 
zetknęliby się w nauczaniu bezpośrednim. 
[…] Doświadczamy też tego, jak dobrze 
w zdalnym nauczaniu sprawdza się metody-
ka dyskretna Marzeny Żylińskiej. Każdego 
dnia doświadczamy też tego, że warto było 
poświęcić tyle pracy na tworzenie dobrych 
relacji z uczniami.”
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Czego uczymy się z pandemii koronawiru-
sa i efektów zmian klimatycznych?

Przypomnijmy sobie, co znaczna część społe-
czeństwa mówiła o koronawirusie? Słyszało 
się: jest tam gdzieś, w Chinach. Nawet jak był 
już we Włoszech – to jeszcze nie u nas. Był, 
ale jakby nierealny.

Dzisiaj? Jak patrzymy na to dzisiaj? W samej 
Wielkopolsce wg oficjalnych statystyk zara-
żonych i ofiar koronawirusa (24.04.2020): 
zakażenia wszystkie: 1234 osoby, zakażenia 
dzisiaj: 68 osób, zmarło dotąd łącznie: 71 
osób, zmarły  dzisiaj: 3 osoby. Koronawirus 
jest realny! Czujemy zagrożenie. Widzimy 
skutki w naszej pracy, w utracie zarobków, 
w coraz większej liczbie zwolnień, we wzro-
ście cen, …

A zmiany klimatyczne? Jeszcze z 3 lata temu 
można było usłyszeć, zwłaszcza w państwo-
wej telewizji i w ustach polityków - nagminnie 
wypowiedzi, że naukowcy się mylą, że to 
nie wiadomo, że przecież wybuchnie jeden 
wulkan i więcej szkody, w Polsce wody mamy 
sporo (w końcu w 1997 była wielka po-
wódź),…

Dzisiaj? Kolejny rok bez zimy, bez śniegu. Eks-
trema pogodowe - zdarzające się silne ulewy, 
gradobicie, huraganowe wiatry. Upały i susze. 
W kwietniu ubiegłego roku spadło średnio 
w Polsce 0,2 mm – to są wartości charaktery-
styczne dla pustyń. A 22 lipca w rejonie Rabki 
Zdroju, w miejscowości Spytkowice Górne, 
w ciągu 4 godzin spadło 110 mm deszczu, 
w tym 77 mm odnotowano w ciągu 1 godziny7!

Temperatura? Na przykład w tym roku ka-
lendarzowym – 2020, średnia temperatura 
w Poznaniu była w większości czasu znacznie 
powyżej normy z wielolecia (za lata 1981-
2010)8. 

Wskaźnik wilgotności gleby 0-100 %  na głębo-
kości od 7 do 28 cm wynosi obecnie w powie-

cie pilskim 30 %, a na głębokości 28-100 cm 
spadł już prawie do 50 %. Podobnie w powie-
cie czarnkowsko-trzcianeckim, nieco gorzej 
w złotowskim, ale najgorzej jest w powiecie 
chodzieskim – odpowiednio ok. 18% i 42% 9-10. 

Czy ktoś tego jeszcze nie zauważył? No 
zauważyliśmy! Ale czego się nauczyliśmy? 
Niewiele… Dotąd niewiele.

Czy nie tak też jest, gdy patrzymy na eduka-
cję? Marzymy o edukacji jak w Finlandii – mą-
drej, nastawionej na ucznia, na jego rozwój! 
A przy tym z dużą autonomią szkoły i nauczy-
ciela, bo rodzice im ufają! 

Co ja mogę?

Czy możemy liczyć na to, że ktoś w naszym 
realnym życiu zrobi coś za nas? Za nas rodzi-
ców? Za nas nauczycieli? Za mnie, za Ciebie? 
Czy to dobrze, że robię tak ja wszyscy albo to 
czego ode mnie wymagają?

Odpowiedzią niech będzie ostatni już cytat, 
coach’a (kołcza).

Na swoim Fb udostępniłem materiał o kry-
zysie wodnym w naszym kraju. Pod postem 
rozgorzała dyskusja. Odezwał się kolega – 
Damian Rozmarynowski. Napisał:

„- Ilekroć puszczam wodę w kranie, myślę 
o moich Dzieciach - czy będzie ok...? Kry-
zys wodny i przyroda, to te właśnie myśli 
napawają mnie lękiem. Wirus czy kryzys 
gospodarczy nie działają na mnie znacząco, 
bo uważam się za człowieka zaradnego - po 
prostu działam, a to zawsze przynosi efekt. 
Ale przyroda, woda... Sam sobie nie poradzę. 
A czy będzie więcej chętnych do działania 
w tej sprawie, naszym wspólnym interesie?”

Liczy się świadomość! Liczy się czyn!

Po pierwsze  uderzyło mnie, że napisał Dzieci. 
Z dużej litery. Oczywiście miał na myśli swoje 
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dzieci, ale czy tylko? Napisał bowiem jeszcze 
coś: „Sam sobie nie poradzę.”  Dzisiaj napisał 
do mnie jeszcze: „Bo za chwilę nie będzie co 
jeść i pić”. No i jest on, i jestem ja. Jest już nas 
dwóch. To już dużo, bo każdy z nas nie jest 
sam. Popatrzmy, co mamy: ręce, nogi i głowy. 
Tak, ważne są ręce - do pracy, nogi - byśmy byli 
tam, gdzie trzeba i głowy - z pomysłami. Mamy 
pomysły, by wspólnie, ale liczymy, że będzie 
nas więcej – ruszyć z konkretnymi dzia łaniami 
związanymi z przeciwdziałaniem zmianom 
klimatycznym. Wiem, że to tylko początek, bo 
ludzi myślących podobnie jest więcej. 

Wiem też, że tak jest z edukacją! Chcących 
zmiany jest więcej! 

Nie liczę, nie liczymy na ministra tego czy 
innego resortu (dlatego nie jest to tekst do 
ministra).

Oni się dołączą, jak będzie nas więcej. Zresztą 
już coś niby się zmienia:

„Od 1 września na lekcjach wychowawczych 
będą omawiane kwestie dotyczące zdro-
wia, klimatu, ochrony środowiska, ekonomii 
i prawa – przewiduje projekt rozporządzenia 
ministra edukacji, który trafił do konsultacji 
społecznych i uzgodnień międzyresortowych. 
Jednocześnie wskazano, że realizacja tych 
treści może odbywać się z udziałem zapro-
szonych specjalistów w danej dziedzinie, 
wolontariuszy, przedstawicieli stowarzyszeń 
i innych organizacji, których celem statu-
towym jest działalność wychowawcza lub 
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej 
i innowacyjnej szkoły”11. 

Koleżanka doradzająca firmom w zakresie 
ochrony środowiska, Ania Babij, napisała: 
„- To także polityczna „ucieczka do przodu” 
w obliczu problemów z edukacją, ale jednak 
jakieś maleńkie światełko w tunelu jest. Życie 
pokaże  czy wychowawcy i szkoły zorganizują 
to na odpowiednim poziomie.”

Jedno jest pewne – liczy się świadomość. 
Liczy się ten stan świadomości, który pro-
wadzi do działania. Tak, wiem, nauczyciele 
„już to wiedzą”. Wiem też, że „nauczyciele 
wiedzą wszystko”, bo „widzieli już wszystko” 
i „przeżyli niejedną reformę”. Odgórne tak. 
Ale tu czas na reformę oddolną. To nie życie 
pokaże. To my, razem! Tak jak przy walce 
z koronawirusem. My szyjący maseczki czy 
drukujący przyłbice. My sadzący drzewa. My 
segregujący śmieci. A ostatnio - My zbierający 
na paliwo do wozów straży pożarnej gaszącej 
pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym! 
Bo skąd ci strażacy mieli je wziąć? Nawet nie 
warto rozwijać przyczyn tego stanu! 

Tylko my możemy to zrobić, ja i Ty! Rodzi-
cu! Nauczycielu! Dyrektorze! Wszystko 
zależy od Ciebie!

Żądamy nowej edukacji? Musimy więc ją 
stworzyć sami! Już, teraz. Nie licz, że ktoś to 
zrobi za Ciebie.

Razem! Ty, ja. Ty - rodzicu. Ty - nauczycielu. Ty 
- dyrektorze – tak, ty zwłaszcza. Razem!

- Jakie są propozycje do rozważenia – po-
dałem w Zapchajdziury. Po co (się) uczymy? 
[refleksja powyżej].

I od tej chwili przede wszystkim - pozytywnie!

……………

Podsumowanie i uwagi metodyczne

Niniejszy artykuł pokazuje stan i troskę 
o formę i poziom edukacji formalnej 
w czasach trwania i po pandemii COVID-19. 
Wiemy też, że w czasie i po doświadczeniach 
pandemii, wiele, a może nic, nie przebiega-
ło, nie przebiega i nie będzie przebiegało 
już tak samo, jak w czasie przed pandemią. 
I całe szczęście! Nie było, nie jest i nie będzie 
łatwo, bo każda tego typu zmiana wyrzuca 
uczestników procesu ze strefy komfortu. 
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Tylko, czy faktycznie byliśmy w strefie 
komfortu? I czy zadaliśmy sobie pytanie, kto 
przede wszystkim powinien być w strefie 
komfortu? Po co i dla kogo uczymy? Czy 
przerobiliśmy „zadania domowe”, które 
postawiła przed nami pandemia? Pojawiło 
się ich wiele! I nie były to zadania z podręcz-
ników, a zadania przyszłości. Wezwanie do 
działania!

Wpisy na blogu pokazują emocje środowi-
ska, uczestników procesu edukacji. Czy dużo 
nerwowego podejścia, u uczniów, rodziców, 
nauczycieli, było przypadkiem? Mieliśmy 
przecież stan zagrożenia zdrowia i życia, 
naruszenie podstawowej potrzeby. Obecnie 
jesteśmy raczej na etapie wypierania tego 
stanu ze świadomości, pomimo że stan za-
grożenia nie tylko się nie zmniejszył, ale jest 
on większy niż wtedy, gdy wprowadzaliśmy 
ograniczenia. Ten fenomen wyparcia nie 
jest przedmiotem analizy w tym artykule, 
ale musimy mieć jego świadomość. Zarówno 
stan zagrożenia, ale i stan wyparcia – mogą 
być obecne od nowego roku szkolnego. Zo-
stawmy to teraz. My spójrzmy w przyszłość. 
Szukajmy efektywnych rozwiązań meto-
dycznych prowadzenia edukacji po pande-
mii, edukacji nastawionej na rozwój ucznia 
i wyposażanie go w umiejętności życiowe, 
pozwalające mu się odnaleźć i przetrwać 
w życiu (w tym na rynku pracy, ale nie tylko). 
Szanujące dobrostan przede wszystkim 
ucznia, nauczyciela i rodzica.

Jak powinna wyglądać edukacja? Pewnie 
tyle odpowiedzi, ilu uczestników procesu. 
Czy jest jednak recepta na to, w która stro-
nę metodycznie powinniśmy pójść? 

Wiemy, że w dużych grupach stacjonarnych 
i terenowych zajęcia prawdopodobnie długo 
nie będą mogły być prowadzone. Być może 
nigdy, bo nawet, gdy będzie taka możliwość 
– nie będziemy chcieli lub mogli już w nich 
uczestniczyć permanentnie. Wiemy także, 
dobitnie pokazał to czas koronawirusa, 

że możemy efektywnie pracować zdalnie, 
w tym prowadzić dobrą zdalną edukację. 
Sami podnieśliśmy poziom i widzimy we 
własnych środowiskach przykłady doskona-
łej realizacji. Wszyscy widzimy, że edukacja 
przyszłości może i powinna przebiegać 
w sposób hybrydowy - częściowo stacjo-
narnie, a w wielu sferach, co jest  bardzo 
korzystne - online, z wykorzystaniem video 
spotkań  czy nagranych vide/podcastów, 
itp.  Zarówno jako wykład/konwersatorium, 
z laboratorium, jak i z terenu. 

W nauczaniu hybrydowym - uczeń (zwłasz-
cza uczeń, ale powinien także nauczyciel), 
powinien  mieć wpływ na czas, miejsce, 
tempo i ścieżkę nauczania. Prawdziwa 
praca edukacyjna, która nastawiona jest 
na efekt edukacyjny - uwzględnia różne 
tempo nauki u poszczególnych uczniów! 
Pruski model edukacji i pracy, który u wielu 
wywołuje jeszcze reakcjonistycznie ciągoty, 
jest nieefektywny, zarówno dla ucznia, jak 
i nauczyciela (pracownika edukacji). Online 
możemy się uczyć w szkole (pracy) i w domu 
czy wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Liczy się 
efekt pracy, a nie siedzenie w pracy. Praca 
online nie jest przecież oddzielona od pracy 
w klasie/szkole. Jest jego integralną częścią. 
Jest jego realizacją lub dopełnieniem nasta-
wionym na efektywność. To uczeń, którego 
obdarzamy zaufaniem, a zaufanie winno 
być podstawą procesu edukacji, jest na 
pewno podstawą w procesie nauczania hy-
drydowego. jest on nadrzędnym elemen-
tem pracy i relacji, w tym nie tylko relacji 
uczeń – nauczyciel, ale także nauczyciel – 
rodzic, czy szerzej nauczyciel – społeczeń-
stwo. Mamy zaufanie do ucznia? 

Uczeń decyduje, że chce i może się zatrzy-
mać na dłużej na danym etapie, wrócić, 
zacząć wtedy, gdy ma warunki, kiedy może 
pracować. Pamiętajmy jednak, że techno-
logia (telefony, tablety, komputery, ta-
blice interaktywne,…) to tylko narzędzia! 
Samo ich użycie do usprawnienia przekazu 
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w czasie lekcji, nie jest nauczaniem hybry-
dowym. Istotna jest zmiana modelu pracy 
między uczniem a nauczycielem! Edukacja 
hybrydowa12 (ang. blended learning) jest 
spersonalizowana (1), reaguje na potrze-
by każdego ucznia i je spełnia, a przy tym 
zawiera wiele elementów edukacji odwróco-
nej, w której nauczyciel jest przewodnikiem. 
Uwzględnia tzw. biegłość (2) – uczeń idzie 
dalej, gdy opanował podstawowe pojęcia, 
materiał dający bazę do dalszego rozwoju. 
To uczeń, gdy czuje się gotowy - wykazuje, 
że opanował materiał i chce „biec” dalej. 
Myliłby się ten, kto by uważał, że to niań-
czenie ucznia. W nauczaniu hybrydowym 
bowiem stawiane są duże oczekiwania 
względem ucznia (3). Każdy dąży do jasno 
określonych, wysokich standardów. No i na 
koniec – nauczyciel jest wprawdzie prze-
wodnikiem, ale to uczeń ma wiodącą rolę 
(4) w edukacji hybrydowej. Uczeń panuje 
nad metodami, informacjami i narzędziami, 
których potrzebuje do uczenia się. Prowadzi 
to do samodzielności i pozwoli mu lepiej 
funkcjonować na dalszych etapach edukacji 
i w późniejszym życiu zawodowym. Na tym 
polega hybrydowe uczenie się.

Edukacja hybrydowa stawia na osobisty 
udział w procesie edukacji! W procesie, a nie 
w miejscu. Siedzenie w miejscu wyklucza 
bycie w procesie. Tam gdzie będzie to 
możliwe i najlepsze, będziemy preferowali 
zajęcia w laboratorium i w terenie. Tylko 
czy musi być to szkoła, czy uniwersytet? Od 
placówki doskonalenia edukacyjnego, jaką 
jest także szkoła, czy uniwersytet, wyma-
gamy patrzenia w przyszłość edukacji, a nie 
w przeszłość! Wyznaczamy trendy zmian, 
albo giniemy. Trzeba ocalić to co było dobre, 
ale zmienić do szpiku kości to - co nie było 
dobre, by było efektywne. 

Nauczycielu! – Patrzysz w przyszłość? – 
jeśli tak, to postaw na edukację hybrydo-
wą: spersonalizowaną, biegłą, stawiającą 
oczekiwania, ale polegającą na zaufaniu, 

bo to uczeń pełni wiodąca rolę w tym 
procesie! Nie patrz na to, że inni tego nie 
widzą, pamiętaj, że to Ty jesteś nauczycie-
lem, a to zobowiązuje. 
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Balansujemy gdzieś pomiędzy; 

permanentna zmiana pozwala dojść 

do głosu zarówno poszukującemu 
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na to, co mnie otaczało, i na moje myśli. 
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jak odnaleźć się w labiryntach zdalnej 
edukacji wymuszonej pandemią? Sytuacja 
obecna skłania do poddania refleksji py-
tania - jak budować nową kulturę uczenia 
(się)? Fundamenty jej stanowią, podobnie 
jak w edukacji stacjonarnej, relacje, po-
czucie własnej wartości, świadomość kom-
petencji osobistych i społecznych, mądrze 
rozumiana empatia oraz pozytywna aser-
tywność. czas obowiązkowej wymuszonej 
izolacją zdalnej edukacji znacznie różni 
się od tej sprzed pandemii. Bowiem jesz-
cze kilka miesięcy temu zdalną edukację 
(często mającą formę hybrydową) po-
dejmowaliśmy na własne życzenie, kiedy 
zdecydowaliśmy, iż chcemy się czegoś 
nauczyć, zdobyć dodatkowe kwalifikacje, 
doskonalić pewne umiejętności, rozwijać 
zainteresowania. Podstawowa różnica 
oscyluje wokół słów: wymuszona – zdecy-
dowaliśmy na własne życzenie.

TE PYTANIA TRZEBA ZADAĆ.

Z dnia na dzień uczniowie, rodzice, dyrekto-
rzy, nauczyciele stanęli przed wyzwaniem, 
jak uczyć (się) w nowej rzeczywistości? 
Ekspertów oczywiście nie znaleźli, ponie-
waż ich zwyczajnie nie ma. Są praktycy na 
co dzień uczestniczący w zdalnej edukacji: 
uczniowie, rodzice, nauczyciele. Poszuku-
jemy nowych rozwiązań, modyfikujemy już 
sprawdzone, odnosimy sukcesy, popełnia-
my błędy, które uczą jak nigdy dotąd. Jak 
w zaistniałej zapośredniczonej komunikacji 
dodatkowo stymulowanej stresem, oba-
wą o życie bliskich motywować podmioty 
uczestniczące w permanentnej zmianie? Na 
to pytanie poszukiwać będę odpowiedzi 
obserwując, jak radzą sobie KOLUMBOWIE 
ROCZNIK 20? 

Pytania stawiali również rodzice, którzy 
przejęli rolę nauczyciela, kiedy subśrodo-
wisko domowe przekształciło się w subśro-
dowisko szkolne. Trudno stać się nauczy-
cielem własnego dziecka, bywa, że kilkorga 

w różnym wieku, jeśli do tego dodamy 
obowiązki zawodowe rodziców, sytuacja sta-
je się jeszcze bardziej wymagająca wsparcia. 
Wśród istotnych pytań wybrzmiały następu-
jące: jak pozytywnie zmotywować uczniów 
do dalszej, efektywnej pracy zdalnej, jak 
mądrze wesprzeć rodziców w pracy z dziec-
kiem uczącym się w domu, jak rodzic może 
budować motywację dziecka, nastolatka 
w domu w czasie zdalnej edukacji, jak spra-
wić, by środowisko domowe ucznia i rodzica 
sprzyjało nauce zdalnej w sytuacji pięknej 
pogody za oknem, jak budować rytuały dnia, 
by pozytywnie sprzyjały dyscyplinie pracy, 
jak zaplanować dzień, by znaleźć czas na 
uczenie się, codzienne przyjemności, czas 
relaksu ucznia, rodzica, nauczyciela?

BEZ RELAcjI NIE MA EDukAcjI.1

Jak więc zadbać o jakość relacji rówieśni-
czej, uczeń – nauczyciel, rodzic – nauczyciel 
w zapośredniczonej komunikacji2 i edukacji? 

Warto pomyśleć o budowaniu wspólnych 
doświadczeń, rytuałów zapewniających 
poczucie bezpieczeństwa. Często na 
początku zdalnych lekcji, kiedy uczniowie 
dołączają się, rozmawiamy o tym jak minął 
dzień, co jedli na śniadanie, jak spędzają 
czas, wymieniamy się przepisami kulinar-
nymi. Wracamy również np. do rzeczywi-
stości bycia dzieckiem, uwspółcześnia-
jąc doświadczenia bliskie człowiekowi. 
Parafrazując słowa Małego Księcia – każdy 
kiedyś był dzieckiem, niewielu jednak 
o tym pamięta. Zaproponowałam podczas 
podsumowania lektury, abyśmy porozma-
wiali, jakimi byliśmy dziećmi? Zadanie dla 
uczniów chętnych brzmiało - Czy chciałbyś 
zaprezentować tutaj zdjęcia z dzieciństwa 
i parę słów o nich opowiedzieć na spo-
tkaniu za tydzień? Może być to zagadka 
podobna do tej poniżej. Tu dołączyłam 
zdjęcie własne z lat szkolnych z zaprosze-
niem - Proszę, w ramach wspólnej zabawy 
zaznaczyć, gdzie jestem ja?
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Oswajamy w ten sposób rzeczywistość, 
w której istniejemy wspólnie, czasem radzi-
my sobie lepiej, innym razem nieco gorzej 
i uświadamiamy, iż to jest zwyczajne zjawi-
sko towarzyszące nam w procesie perma-
nentnej zmiany. Dzielenie się tym, co łączy, 
stanowić może okazję zarówno dla interakcji, 
jak i budowania wspólnoty.3

Kolejnym stosowanym przeze mnie rozwią-
zaniem stało się powoływanie w zespole 
klasowym tygodniowego asystenta nauczy-
ciela. Zmiana nazewnictwa miała bardzo 
pozytywny wpływ na poczucie wartości 
uczniów, sprzyjała rozwijaniu motywacji we-
wnętrznej. Dyżurny brzmi szkolnie i przed-
miotowo, asystent to osoba współodpowie-
dzialna za przebieg procesu edukacyjnego. 
Do zadań (wspólnie ustalonych z uczniami) 
należało między innymi: współprowadzenie 
lekcji (elementy strategii kształcenia wy-
przedzającego), wspieranie uczniów, którzy 
mieli wątpliwości, zamieszczanie własnych 
materiałów, swoistych tutoriali dla potrze-
bujących wsparcia czy inspiracji. Wstrzymać 
słońce, ruszyć ziemię – to właśnie zastoso-
wana przeze mnie forma aktywizowania 
uczniów poprzez e-twórczość, autorskie 
modyfikowanie materiałów edukacyjnych.

Podsumowaniem tego akapitu staje się 
stwierdzenie Rity Pierson – Każde dziecko 
potrzebuje mistrza, ponieważ nie uczą się od 
osób, których nie lubią.4

NEuRODYDAkTYcZNE ASPEkTY ZDAL-
NEj EDukAcjI

Zdałam sobie sprawę z tego, iż mózg w rze-
czywistości globalnej zdalnej edukacji wy-
maga adaptacji do zaistniałej sytuacji. Moja 
osobista refleksja dotycząca adaptacji do 
początkowej w czasach epidemii zaostrzo-
nej izolacji połączona jest z pozbawieniem 
mnie pasji biegania oraz endorfin temu to-
warzyszących. Mogłam zwyczajnie narzekać, 
złościć się w nieskończoność – choć przy-

znam, chwilę to trwało. Kolejnym jednak 
krokiem było poszukiwanie rozwiązania 
i odpowiedź na pytanie – na co mam wpływ? 
Na zakaz oczywiście nie, lecz na znalezienie 
formy realizacji pasji - już tak. Włożyłam 
buty do biegania, uchyliłam okno (widok 
zieleni, śpiew ptaków), komputer z włączoną 
komedią ustawiłam na parapecie i po prostu 
zaczęłam biec w miejscu. Przy trzecim dniu, 
kolejnej komedii, bardzo szybko upłynął już 
czas relaksacyjnego treningu biegowego.

Zadałam sobie wówczas pytanie – jak wyko-
rzystać mechanizmy lustrzane5 w procesie 
zapośredniczonej komunikacji oraz eduka-
cji? Ciekawą koncepcję sfokusowania uwagi 
ucznia na nauczyciela zaproponował pan 
prof. M. Kaczmarzyk6. Według neurobiologa 
w trakcie lekcji zdalnie prowadzonej przez 
nauczyciela mózg ucznia odbiera komunika-
ty, zachowania nauczyciela i odzwierciedla 
je, czuje, jak gdyby mówił on tylko do niego. 
Człowiek jest istotą mimetyczną; to teza, 
którą postawił już Arystoteles. Warto tę 
wiedzę wykorzystywać w planowaniu rów-
nież zdalnego procesu edukacyjnego. Pasja 
rodzi pasję, a na pewno większe zaintereso-
wanie tematem.

Kiedy mniej znaczy więcej – jak odciążyć 
hipokamp, skutecznie zredukować i oswoić 
stres w codzienności zdalnej edukacji? To 
kolejne pozornie paradoksalne pytanie, 
które wymaga autorefleksji zd@lnych edu-
katorów. Zbytnie obciążenie zadawaniem 
sporej ilości zadań nie służy efektywności 
procesu edukacyjnego. Profesor M. Spitzer 
podkreśla, iż im głębiej przetwarzamy daną 
treść, tym lepiej ją zapamiętujemy.7 Jeśli więc 
uczeń będzie bombardowany niezliczoną 
ilością kart pracy, zwyczajnie zniechęci się, 
a jego mózg nie będzie miał szansy, by wie-
dzę przetworzyć i skonsolidować. W związku 
z tym należy pamiętać, kiedy hipokamp uczy 
się najefektywniej? A to znaczy, iż engramy 
krótkotrwałe przekształcają się w długo-
trwałe, czyli wiedza, kształcone umiejętno-
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ści będą się aktualizować szybko i efektyw-
nie. Podsumowując preferencje hipokampa 
to: nowość, opowieści, człowiek. Najbardziej 
więc ciekawe będą nowe, zaskakujące opo-
wieści o ludziach8.

W tym miejscu publikacji przejdę do tematu 
bardzo istotnego – dobrostanu nauczyciela. 

To skłania do zadania kolejnego pytania – 
dlaczego warto, by zadbał o siebie mental-
ny ratownik (tak nazwałam nauczyciela na 
długo przed zaistnieniem zdalnej edukacji) 
podczas pandemii? Poszukiwanie odpo-
wiedzi rozpocznę od porównania pracy 
nauczyciela i ratownika np. morskiego. 
Zanim rozpocznie akcję ratowniczą ten 
drugi, ma obowiązek zadbać o własne bez-
pieczeństwo. W jakim celu? Odpowiedź jest 
oczywista, jeśli on zasłabnie lub co gorsza 
straci życie, nie uratuje potrzebującego 
jego pomocy. Ta analogia podpowiada, iż 
niezbędne jest to, by nauczyć się relak-
sować, afirmować siebie, wyartykułować 
zasoby wewnętrzne, dostrzec i docenić 
zewnętrzne. 

W trakcie V modułu cyklu konferencyj-
nego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Lesznie, podczas webinaru na platformie 
Microsoft TEAMS, uczestnicy mieli na przy-
gotowanym w tym celu padlecie poddać 
refleksji zdalną edukację poprzez dokoń-
czenie zdań.

Te relacje warte są zapamiętania… 
To się sprawdza… 
Te błędy są bardzo cenne – uczą… 
Szczególnie ze zdalnej edukacji zapamiętam… 
Tak właśnie się relaksuję… 
Różnorodności zd@lnego edukatora… 
Innowacja w zdalnej edukacji…

Załączam link do padletu, aby osoby chętne 
mogły zapoznać się z autorefleksjami 
uczestników webinaru i podzielić się własny-
mi przemyśleniami https://padlet.com/edy-

tabeatamarciniak/halc3x305y9glmvy .

Co ciekawe, Karolina Nowak, nauczyciel 
doradca metodyczny w CDN w Lesznie, 
podobny padlet przygotowała dla uczniów. 
Odpowiedzi uczniów i nauczycieli były ze 
sobą w wielu punktach zbieżne. Proszę po-
równać https://padlet.com/karolinanovak/
iwgpuk3bktf9f6jy .

Reasumując, odwołam się do elementu tytułu 
publikacji: Między Małym księciem a jądrem 
ciemności, czyli zd@lny edukator z akcji. 
Balansujemy gdzieś pomiędzy; permanent-
na zmiana pozwala dojść do głosu zarówno 
poszukującemu odpowiedzi na pytania z po-
zoru naiwne (Mały książę), jak również (cy-
tując Marlowa ) rzuca pewien rodzaj światła 
na to, co mnie otaczało, i na moje myśli.9

Małego księcia niech obroni wielka poetka:

Znowu i tak jak zawsze, 
co widać powyżej, 
nie ma pytań pilniejszych 
od pytań naiwnych.

Jakie naiwne pytania wymagają w mniemaniu 
zd@lnych edukatorów odpowiedzi w temacie 
- dobrostan mentalnego ratownika?

PRZYPISY

1. M. Spitzer, Jak się uczy mózg, s.285;

2. Edukacja w czasach pandemii, pod red. J. 
Pyżalskiego, s.29;

3. Edukacja w czasach pandemii, pod red. J. 
Pyżalskiego, s.15;

4. https://www.ted.com/talks/rita_pier-
son_every_kid_needs_a_champion?utm_
campaign=tedspread&utm_medium=re-
ferral&utm_source=tedcomshare;
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5. J. Bauer, Empatia- co potrafią neurony 
lustrzane, s.9;

6. https://youtu.be/txjvioftAxA;

7. M. Spitzer, Jak się uczy mózg, s.21;

8. https://youtu.be/txjvioftAxA;

9. J. Conrad, Jądro ciemności, s.9.

EDYTA ZAREMBSkA-MARcINIAk

nauczyciel doradca w zakresie języka polskiego 
w CDN w Lesznie, absolwentka UAM w Pozna-
niu, wydziału filologii polskiej, dyplomowany 
dziennikarz (SP UAM Poznań), neurodydaktyk, 
tutor dyplomowany (SP WSG w Bydgoszczy) 
oraz certyfikowany (MEN projekt Tutoring – wy-
chować człowieka mądrego) , coach (UAM WSE 
w Poznaniu), ekspert MEN do spraw awansu 
zawodowego nauczycieli, moderator platfor-
my ORE w sieci neurodydaktyki w praktyce 
szkolnej. Autorka publikacji popularyzujących 
teorię inteligencji wielorakich H. Gardnera, EQ, 
wykorzystania narzędzi coachingowych w pro-
cesie tutoringu, szeroko pojętej neuroedukacji 
, neurotreningów, sylwoterapii, procesu uważ-
nego uczenia (się), treningu kreatywności oraz 
nauczania holistycznego



HIPERINNOWACJA  
– co dobrego  

w zdalnym nauczaniu? 
czyli zd@lny edukator 

w akcji

  kATARZYNA WŁODkOWSkA Zdalne nauczanie to 

czas wielu trudnych 

doświadczeń, ale 

też czas oddolnych, 

spontanicznych 

inicjatyw społecznych, 

które mają szansę 

wpłynąć na kształt 

edukacji przyszłości
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O zdalnym nauczaniu napisano już wie-
le. O wykluczeniu cyfrowym, znikających 
uczniach, renderowaniu lekcji, zasypywaniu 
uczniów i rodziców tonami niefunkcjo-
nalnych treści ‘”do przepisania”, „do uzu-
pełnienia”. O frustracji nauczycieli, którzy 
w trybie błyskawicznym musieli dostosować 
się do nowej rzeczywistości. O bezradności 
rodziców, którzy w wyniku niefrasobli-
wych działań nauczycieli musieli przejąć 
ich funkcję. O niesamodzielnych pracach 
współtworzonych przez całe klasy i rodziny. 
O trudności w budowaniu relacji w cyfrowej 
przestrzeni. O nieumiejętności przejęcia 
odpowiedzialności za proces nauczania i za-
rządzanie czasem. O braku higieny cyfrowej. 
O braku umiejętności krytycznego myślenia 
i weryfikacji źródeł. 

Jako czynny nauczyciel mam świadomość 
wszystkich niebezpieczeństw i zagrożeń 
wynikających ze zdalnego nauczania, 
ale nie zamierzam przyjąć tego za regu-
łę. Wielokrotnie w tym trudnym czasie 
doświadczałam zwątpienia i bezsilności, 
jednak w porzuceniu „jęczingu” pomogła 
mi świadomość, że mam wpływ na rzeczy-
wistość edukacyjną moich uczniów i w tej 
przestrzeni starałam się odnaleźć konstruk-
tywne rozwiązania i kreatywne projekty. 
Utyskiwanie na sytuację, w której się 
znaleźliśmy, nic nie zmieni. Dlatego chwy-
tam się inspirujących rozwiązań, zamiast 
wpatrywać się w ciemność. Mam możliwość 
wyboru. I go dokonuję.

OcEAN MOŻLIWOścI cZY PŁYTkA 
kAŁuŻA?

Nowa sytuacja stała się impulsem do znie-
sienia ukonstytuowanych siłą tradycji, barier 
i powtarzalnych, rytualnych pomysłów na 
zajęcia. W błyskawicznym tempie pojawiło 
się wiele innowacyjnych działań, które  - 
w mojej opinii - znacząco wpłyną na kształt 
pocovidowej szkoły. Wśród wielu inicjatyw, 
które pojawiły się w czasie zdalnego naucza-

nia, chciałam wyróżnić kilka, które wydają 
mi się szczególnie cenne. W każdą z tych 
inicjatyw jestem zaangażowana osobiście, 
każdą z nich z powodzeniem wdrożyłam 
w działanie. Refleksje, którymi się dzielę, 
są refleksjami praktyka, a nie mistrza teorii, 
który z dystansu przygląda się zmianom 
w cyfrowej rzeczywistości.

Zaproś mnie na swoją lekcję to projekt, 
który stworzyły dwie wspaniałe nauczyciel-
ki – Irmina Żarska i Magdalena Krajewska. 
Spontanicznie stworzona grupa na Facebo-
oku liczy już ponad 7000 osób, osób goto-
wych do prowadzenia lekcji, które chcą się 
dzielić swoim doświadczeniem, pasją i po-
mysłami na zdalne lekcje. Nauczyciele, ak-
torzy, specjaliści z różnych dziedzin oferują 
swój czas i umiejętności, którymi chcą się 
podzielić z uczniami. Wśród oferowanych 
propozycji znalazły się m.in. lekcje na temat 
myślenia wizualnego, sztucznej inteligencji, 
motywacji i wyznaczania celów, bezpie-
czeństwa w sieci, szkodliwości palenia, 
emocji, eksperymentów chemicznych i fi-
zycznych, archeologii, gwar, języka kaszub-
skiego, obozów zagłady, klimatu, legend 
czy poszukiwania skarbów. Na swoją lekcję 
możemy zaprosić specjalistów z różnych 
dziedzin, którzy z chęcią podzielą się swoim 
doświadczeniem. Ta inicjatywa jest szcze-
gólnie cenna, gdyż pokazuje, że nauczycie-
le (i nie tylko) potrafią współpracować i ta 
synergia wpływa na jakość i atrakcyjność 
zajęć, które oferujemy uczniom. Może-
my przecież zabrać uczniów w podróż po 
Zanzibarze, zwiedzić Warszawę śladami 
Wokulskiego, na lekcję medialną można 
zaprosić dziennikarza, który ze swojej per-
spektywy opowie o redagowaniu tekstów, 
ale i  o autorytetach, motywacji w dąże-
niu do celu. Profesor fizyki PAN może 
uczniom wytłumaczyć teorię względności 
i przeprowadzić wspólnie doświadczenia 
fizyczne. Kreatywne polonistki pokażą, jak 
funkcjonalnie wykorzystywać narzędzia TIK 
w zdalnej edukacji. Specjalista z branży IT 
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zaprezentuje szanse i zagrożenia związane 
z pracami nad sztuczną inteligencją. Mogła-
bym jeszcze długo wymieniać możliwości 
tej grupy. Grupy, która istnieje dzięki sile 
wzajemnego wsparcia i potrzeby wymiany 
doświadczeń. Dzięki możliwościom grupy 
można zabrać uczniów w fascynującą po-
dróż w czasie i przestrzeni. 

Przykładów fascynujących spotkań mam 
oczywiście wiele. Zapraszam chętnie gości, 
którzy inspirują do działania, prowokują do 
myślenia, ale częściej sama odwiedzam lek-
cje. Byłam ze swoją historią na Śląsku, w Re-
dzie, Gdańsku, Warszawie i wielu innych, 
gościnnych miejscach. Podczas lekcji dzielę 
się z uczestnikami refleksjami na temat 
podróży do Ugandy i rozpoczętego projektu 
budowy sierocińca.

Zamiast na wycieczkę klasową zapraszam 
uczniów nie tylko w podróż na Czarny Ląd, 
ale również do refleksji na temat konsump-
cjonizmu,  różnicy pomiędzy wolontouri-
smem a wolontariatem. 

Projekt „Zaproś mnie na swoją lekcje” ma 
ogromny potencjał, powołany do istnie-
nia przez nauczycielską pasję, będzie się 
rozwijał, służąc uczniom zarówno w czasie 
lekcji online  jak i podczas wyczekiwanego 
powrotu do tradycyjnej szkoły. Chociaż 
szkoła po pandemii nigdy już taka sama nie 
będzie, dlatego warto te dobre praktyki 
implementować w nauczaniu hybrydowym 
i stacjonarnym. Ten niezwykły projekt wnosi 
kolejną wartość do edukacyjnej rzeczywisto-
ści – realną współpracę środowiska nauczy-
cielskiego, współdzielenie się, w miejsce 
rywalizacji. 

Bez wątpienia inicjatywą, która zasługuje na 
uwagę, są Lekcjewsieci.pl. Jest to społeczny 
projekt, który ma za zadanie pomóc nauczy-
cielom, uczniom i rodzicom w dotarciu do 
zweryfikowanych i poukładanych tema-
tycznie treści edukacyjnych na wszystkich 

poziomach edukacyjnych. Pomysłodawcami 
„Lekcji w sieci” są znani innowatorzy – Okta-
wia Gorzeńska i Dawid Łasiński.

W działanie zaangażowało się wielu nauczy-
cieli, którzy odpowiedzieli na apel o współ-
tworzenie strony, która będzie łatwa 
w nawigowaniu, zgodna z podstawą progra-
mową,  a treści podane w przystępny i cieka-
wy sposób. Na stronie, oprócz scenariuszy 
przedmiotowych, można znaleźć informacje 
dotyczące rozwoju, dobrostanu, projektów 
STEAM i narzędzi TIK. Lekcje publikowane 
na stronie są uszeregowane według po-
ziomów i przedmiotów, co bardzo ułatwia 
odszukanie interesujących nas treści. Nad 
merytoryczną zawartością czuwa zespół 
koordynatorów, wśród których znalazłam 
się i ja. Każda lekcja rozpoczyna się informa-
cją o celach, sformułowaną w języku ucznia 
po to, aby mógł on z łatwością zweryfiko-
wać swoją wiedzę i umiejętności. Materiały, 
z których można korzystać, mają formę sce-
nariuszy, prezentacji, nagrań i podcastów. 
Z powodzeniem mogą służyć jako inspiracja 
do pracy na lekcji -  jak i pretekst do samo-
dzielnych dociekań.  

WIkI – SZkOŁA

Wiki-szkoła to kolejna innowacyjna inicja-
tywa, w którą warto się włączyć. Celem 
projektu jest stworzenie metodami par-
tycypacyjnymi narzędzi edukacyjnych do 
prowadzenia pilotażowych lekcji na temat 
kompetencji cyfrowych z wykorzystaniem 
zasobów Wikipedii. Projekt ma również na 
celu podniesienie umiejętności nauczycieli 
w zakresie nauczania kompetencji kluczo-
wych oraz stworzenie narzędzi, które na 
trwałe zakorzenią się w ekosystemie szkoły. 
Bez wątpienia ta inicjatywna nie tylko sprzy-
ja rozwojowi krytycznego myślenia,  rozwija 
umiejętność weryfikacji informacji i oceny 
wiarygodności źródeł, ale również pozwala 
na wykorzystanie zasobów Wikipedii do 
procesu nauczania, szczególnie na lekcjach 
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języka polskiego, historii i wiedzy o społe-
czeństwie. Istotne jest, że projekt ten po-
wstaje przy współpracy nauczycieli z całego 
kraju, ale zakłada zaangażowanie uczniów 
przy współtworzeniu między innymi haseł 
Wikipedii.

Zdalne nauczanie to czas wielu trudnych 
doświadczeń, ale też czas oddolnych, 
spontanicznych inicjatyw społecznych, 
które mają szansę wpłynąć na kształt 
edukacji przyszłości. Przedstawione przy-
kłady dowodzą, że współpraca środowisk 
nauczycielskich nie ma granic, że wartość 
tej kooperacji jest niezwykle istotna w tej 
dynamicznej przestrzeni, jaką jest  zdal-
na edukacja. Pozostaje mi wierzyć, że te 
zainicjowane na szeroką skalę działania 
wpłyną również na inne obszary, które 
wymagają już nie tyle ewolucji, co rewo-
lucji – samodzielności, odpowiedzialności 
za proces uczenia, autonomii myślenia 
wspartych nowoczesnymi technologiami. 
Cyfrowy warsztat pracy powinien być jedy-
nie mądrze i funkcjonalnie wykorzystanym 
narzędziem w pracy. W mojej opinii podsta-
wą dobrej zdalnej edukacji są nie narzędzia, 
ale relacje. Są one niezbędne do tego, aby 
uczniowie mieli poczucie przynależności 
i bezpieczeństwa. Budowaniu dobrych rela-
cji służy uważność, obecność, ale i naucza-
nie wyprzedzające, które stawia nauczy-
ciela nie tyle w roli transmitera danych, 
ale tutora, moderatora, który wyjaśnia 
i tłumaczy, towarzyszy uczniowi w procesie 
zdobywania wiedzy i umiejętności. Uczeń 
w tej perspektywie jest samodzielnym 
i odpowiedzialnym konstruktorem własnej 
wiedzy, a nauczyciel, w tym ujęciu, tę rolę 

wspomaga. Kształcenie powinno składać 
się z poszukiwania odniesień do własnej 
wiedzy, przetwarzania wiadomości oraz ich 
systematyzacji, przy wykorzystaniu możli-
wości cyfrowej technologii oraz empatycz-
nego, wzmacniającego edukatora, który 
w tym procesie będzie uczniom towarzy-
szył.

Mam nadzieję, że oddolne inicjatywy 
nauczycielskie wpłyną na kształt edukacji 
przyszłości, ponieważ ich powstanie jest 
wynikiem autentycznych potrzeb uczniów, 
a nie obligatoryjną, nieprzystającą do 
rzeczywistości strukturą. Pomimo wielu 
trudnych doświadczeń wierzę, że jesteśmy 
świadkami rewolucji w edukacji, która na 
trwałe odrzuci XIX-wieczny model szkoły na 
rzecz paradygmatu spersonalizowanej, uczą-
cej myślenia, planowania i odpowiedzial-
ności hiperrinnowacyjnej szkoły, w której 
króluje uczniocentryzm.

kATARZYNA WŁODkOWSkA

eduentuzjastka, członkini grupy Superbelfrzy 
RP, doradca metodyczny w pilskim CDN, na-
uczycielka języka polskiego i edukacji medialnej, 
koordynator ogólnopolskich i międzynarodo-
wych projektów edukacyjno-humanitarnych. 
Certyfikowana trenerka oświaty. Prezeska 
Stowarzyszenia Nadzieja dla Ugandy, liderka 
programu Wiki- szkoła, koordynatorka  projek-
tu społecznego „Lekcje w sieci”, współpracuje 
z fundacją Forum Dialogu, Anioły Kultury 
i Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej oraz 
Wolnymi Inicjatywami Edukacyjnymi.



  DANuTA kARPIŃSkA

Wspomaganie 
szkół w okresie 

pracy zdalnej
Okres wakacji 

2020 był czasem 

refleksji nad tym, czy 

ostatnie miesiące 

wykorzystaliśmy 

efektywnie, czy 

nasze działania były 

skuteczne, czy dobrze 

dobraliśmy narzędzia. 
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W połowie marca nauczyciele i uczniowie 
stanęli wspólnie przed nowym wyzwaniem. 
Każdy myślał: i co dalej, jak nauczać zdalnie, 
w jaki sposób realizować podstawę progra-
mową? Odpowiedzi na te pytania pojawiały 
się sukcesywnie, okupione ciężką pracą 
nauczycieli.

Od kilkunastu lat można zaobserwować, 
w jaki sposób zmienia się polska szkoła 
–stała się kolorowa, nowoczesna i coraz 
lepiej wyposażona. Duże zainteresowa-
nie szkoleniami z zakresu wykorzystania 
w edukacji technologii informacyjno-ko-
munikacyjnej świadczyło o dostrzeganiu 
konieczności pracy w tym obszarze. Prowa-
dzenie nauczania zdalnego stało się jednak 
nowym doświadczeniem. Każda szkoła po-
dejmowała decyzje dotyczące organizacji 
kształcenia, każdy nauczyciel zastanawiał 
się nad tym, w jaki sposób musi przeorga-
nizować swój warsztat pracy. Nauczyciele 
i szkoły nie pozostali sami, w nowej rzeczy-
wistości wspierały ich placówki doskona-
lenia. Pierwsza pomoc dotyczyła wsparcia 
informacyjnego: natychmiast pojawiały się 
linki do ciekawych zasobów i stron inter-
netowych, prezentacje, skrypty, tutoriale. 
Nauczyciele potrzebowali wtedy szybko 
materiałów, które mogliby udostępniać 
swoim uczniom; sami w tym czasie poszu-
kiwali możliwości nawiązania kontaktu 
z uczniami, rozwijając swoje umiejętności 
w zakresie obsługi różnych platform. Nową 
formą wsparcia stały się webinaria, uru-
chamiane przez placówki doskonalenia. 
Nieprzerwanie cieszą się dużym zaintereso-
waniem ze strony nauczycieli.

O pracy w tym okresie i swoim doświad-
czeniu chciałabym opowiedzieć z dwóch 
punktów widzenia: nauczyciela w szkole 
i nauczyciela konsultanta w ośrodku dosko-
nalenia. 

W nauczaniu zdalnym niezwykle ważny 
jest dobór odpowiednich narzędzi i plat-

form. Jestem nauczycielem matematyki 
i z własnego doświadczenia wiem, że 
w przypadku tego przedmiotu poszuki-
wanie sposobów skutecznej komunikacji 
z uczniem jest bardzo istotne. Pragnę 
wskazać zalety wykorzystania w pracy 
z uczniami w nauczaniu zdalnym platformy 
Moodle, która jest bezpieczna i przede 
wszystkim darmowa dla szkół. Kursy 
założone na Moodle dla poszczególnych 
klas pozwalają na prawidłową realizację 
podstawy programowej. Nauczyciel może 
bowiem umieszczać na platformie zadania 
dla uczniów, pliki i inne zasoby; ma też 
możliwość sprawdzenia stopnia opanowa-
nia wiadomości i umiejętności za pomocą 
wbudowanych narzędzi – testów, zarówno 
w zadaniach zamkniętych, jak i otwartych. 
Uczniowie przypisani do poszczegól-
nych klas wykonują ćwiczenia, przesyłają 
rozwiązania zadań i w każdej chwili mogą 
zgłosić swoje wątpliwości, zapytania do 
nauczyciela. Nowością na platformie 
Moodle jest wbudowany Bigbluebutton – 
internetowy system wideokonferencyjny, 
który pozwala na organizację zajęć online. 
Największymi zaletami Bigbluebutton 
są: łatwość dołączania do spotkania (bez 
linków wysyłanych na pocztę), możliwość 
pracy z uczniami na jednej tablicy, udo-
stępnianie ekranu, szybkie tworzenie 
ankiet, podział uczniów na grupy, zapisy-
wanie listy uczestników.

W ten sposób Moodle stał się komplekso-
wą platformą, która zastąpić może inne 
formy organizacji pracy zdalnej. Znakomi-
cie zastępuje pocztę elektroniczną, komu-
nikatory społecznościowe i inne platformy 
do wideokonferencji. 

Możliwość spotkań z uczniami dają także 
inne platformy. Do najbardziej popular-
nych należą: aplikacja Teams z programu 
Office 365, bezpłatnego dla edukacji, 
oraz Zoom, inne to: Clickmeeting, Webex, 
Skype, GoToMeeting, Google Hangouts. 
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Wszystkie są podobne w działaniu, dla-
tego warto przetestować kilka i wybrać 
tę, która najbardziej odpowiada naszym 
oczekiwaniom. Drugim elementem, bar-
dzo istotnym w pracy zdalnej, jest dostęp-
ny sprzęt. Szczególnie ważne jest to dla 
nauczycieli matematyki, którzy nie pracują 
tylko na tekście, a do rozwiązywania zadań 
potrzebują edytora równań, indeksów, 
wykresów, tabel, itd. Dla prawidłowego 
przebiegu lekcji online nieodzownym jest 
tablet graficzny lub inny podobny sprzęt.

Okres wakacji 2020 był na pewno czasem 
refleksji nad tym, czy ostatnie miesiące 
wykorzystaliśmy efektywnie, czy nasze 
działania były skuteczne, czy dobrze 
dobraliśmy narzędzia. Jedno jest pew-
ne – w kształceniu zdalnym prowadzenie 

lekcji online jest koniecznością. Uczeń 
sam nie poradzi sobie z nawet najlepszymi 
filmami, e-zasobami i innymi materiałami. 
Potrzebuje mentora, który wytłumaczy, 
jak rozwiązać dane zadanie i tutora, do 
którego może skierować swoje pytania 
i wątpliwości.

DANuTA kARPIŃSkA

nauczycielka matematyki w Zespole Szkół im. 
Józefa Nojego w Czarnkowie; nauczycielka 
konsultantka w Ośrodku Doskonalenia Nauczy-
cieli w Poznaniu; prowadzi warsztaty i kursy na 
temat wykorzystania nowych technologii na 
lekcjach matematyki



Aktywizacja 
internetowa 

uczniów szkół 
ponadpodsta-

wowych
  DR ZBIGNIEW BuDNY „Nie surfuj w sieci 

bez sensu: od Błażeja 

Króla – przez 

Herberta, Miłosza 

i Żeromskiego – do 

Sokratesa i Platona. 

Głos wewnętrzny jako 

imperatyw etyczny na 

przestrzeni wieków”
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kROk 1.

https://youtu.be/dB6T9Qrkz6A

Król – „Głos wewnętrzny” (z albumu „Her-
bert 3.0”)

173 524 wyświetlenia (na dzień 18 maja 
2020) Data premiery: 29 stycznia 2020

Błażej Król od pewnego czasu jest jednym 
z najgorętszych nazwisk w polskiej muzyce 
rozrywkowej; cieszy się dużym uznaniem 
zarówno krytyków muzycznych jak i słu-
chaczy. Pochlebne opinie jednych i drugich 
dotyczą także tekstów wykonywanych przez 
artystę piosenek – oryginalnych, wieloznacz-
nych, bardzo „poetyckich”. Ale nawet na ich 
tle tekst „Głosu wewnętrznego” zaskakuje 
fanów skomplikowaniem materii słownej 
i trudnością w rozszyfrowaniu przesłania 
utworu.

kROk 2.

https://www.tekstowo.pl/piosenka,krol,-
glos_wewnetrzny.html

Tekst piosenki:

Mój głos wewnętrzny 
Niczego nie doradza 
Niczego nie odradza 
Nie mówi ani tak, ani nie

Jest słabo słyszalny 
I prawie nieartykułowany 
Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli 
Słychać tylko oderwane od sensu sylaby

Staram się go nie zagłuszać 
Obchodzę się z nim dobrze 
Udaję, że traktuję go na równi 
Że mi na nim zależy

Czasami nawet 
Staram się z nim rozmawiać 
Wiesz, wczoraj odmówiłem 
Nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię

– Glu, glu, glu, glu, glu 
– No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? 
– Ga-go-gi, ga-go-gi 
– Cieszę się, że się zgadzamy

– Ma-a-a-a-a 
– No a teraz wypocznij 
– Glu, glu, glu, glu, glu 
– Jutro znowu pogadamy

Nie jest mi na nic potrzebny 
Mógłbym o nim zapomnieć 
Nie mam nadziei 
Trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością

Oddycha ciężko 
Otwiera usta 
I stara się podnieść 
Bezwładną głowę

– Glu, glu, glu, glu, glu 
– No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? 
– Ga-go-gi, ga-go-gi 
– Cieszę się, że się zgadzamy 
– Ma-a-a-a-a 
– No a teraz wypocznij 
– Glu, glu, glu, glu, glu 
– Jutro znowu pogadamy

kROk 3.

http://www.fundacjaherberta.com/twor-
czosc3/poezja/studium-przedmiotu/glos
-wewnetrzny

Szczególna nadorganizacja formy tekstu 
i sposób generowania wielopiętrowych 
znaczeń przestają dziwić, gdy w słowach pio-
senki rozpoznany zostanie wiersz Zbigniewa 
Herberta ze „Studium przedmiotu” (1961).
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Głos wewnętrzny

mój głos wewnętrzny 
niczego nie doradza 
niczego nie odradza

nie mówi ani tak 
ani nie

jest słabo słyszalny 
i prawie nieartykułowany

nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli 
słychać tylko oderwane 
od sensu sylaby

staram się go nie zagłuszać 
obchodzę się z nim dobrze

udaję że traktuję go na równi 
że mi na nim zależy

czasami nawet 
staram się z nim rozmawiać 
– wiesz wczoraj odmówiłem 
nie robiłem tego nigdy 
teraz też nie będę

– glu – glu

– no więc sądzisz 
że dobrze zrobiłem

– ga – go – gi

dobrze że się zgadzamy

– ma – a –

– no a teraz wypocznij 
jutro znów pogadamy

nie jest mi na nic potrzebny 
mógłbym o nim zapomnieć

nie mam nadziei 

trochę żalu 
gdy leży tak 
przykryty litością 
oddycha ciężko 
otwiera usta 
i stara się podnieść 
bezwładną głowę

kROk 4.

https://youtu.be/3WR4D9fwu8M

W interpretacji głosowej liryku Herberta Jan 
Nowicki uwydatnia pewne sensy i przesyca 
całość swoistą postawą, osobistym stosun-
kiem do przekazywanej treści – pokusisz się 
o wskazanie tych uwypukleń i określenie 
postawy aktora? Zapewne pomocne okaże 
się dodane do zakończenia utworu (w cha-
rakterze puenty) znamienne „no”...

kROk 5.

https://pl.wikisource.org/wiki/Strona:PL_
Platon_-_Obrona_Sokratesa.pdf/55

Herbertowe rozmowy z „głosem wewnętrz-
nym” są polemiką z Platonem, który wpro-
wadził to pojęcie do europejskiej kultury 
w jednym ze swoich dialogów, w „Obronie 
Sokratesa”. 

[...] odzywa się we mnie głos jakiś wewnętrz-
ny, który, ilekroć się odzywa, odwodzi mnie 
zawsze od tego, cokolwiek w danej chwili 
zamierzam czynić, sam jednak nie pobudza 
mnie nigdy do niczego. 

W tradycji upowszechniło się także koja-
rzenie „głosu wewnętrznego” z „daimonio-
nem”.
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kROk 6.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Daimonion

Wikipedia:

Daimonion (gr. δαιμονιον zdrobnienie od 
δαίμων, daimōn „Bóg; bóstwo; demon”) – 
w filozofii starożytnej – głos bóstwa, sumie-
nie, ostrzegawczy głos wewnętrzny. 

Jego działanie sprowadzało się wyłącznie do 
odradzania czynienia złych rzeczy i podejmo-
wania błędnych decyzji, nigdy natomiast nie 
doradzał ani nie sugerował niczego.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/daimo-
nion;3890305.html

Encyklopedia PWN:

Daimonion (gr.), filoz. w starożytnej Grecji 
półboska istota duchowa, pośrednicząca 
między światami bogów a ludzi; także boska 
moc, boski znak, duch dobry lub zły, częściej 
rozumiany jednak jako duch opiekuńczy 
człowieka; bywał pojmowany jako głos we-
wnętrzny i w tym znaczeniu był przypisywany 
Sokratesowi; zgodnie z przekazem Platona 
powstrzymywał on tylko Sokratesa przed 
niewłaściwym działaniem, wg Ksenofonta 
także doradzał, co należało czynić; symbol 
sumienia.

kROk 7.

http://hektor.umcs.lublin.pl/~enkrateia/
strony/czytelnia/dane/Daimonion.pdf

Waldemar Pycka, „Daimonion – boskie 
tknięcie”

W kilkunastostronicowym opracowaniu 
autor szczegółowo omawia przywołane 
w dialogu Platona zjawisko „daimonion”– 
tak jak funkcjonowało ono w filozofii twórcy 
tego pojęcia, tj. Sokratesa. Pisze m.in.:

[...] boskie tknięcie pojawia się tylko tam, 
gdzie Sokrates ma do czynienia z wybo-
rem moralnym. Uważał on, że interwencje 
daimoniczne są wyrazem sprzeciwu wobec 
jego działań nie zmierzających do uczynienia 
„czegoś dobrego”. Kiedy przychodziło mu 
zrobić coś „nie jak należy”, (OSP 40) wówczas 
daimonion stanowiło wskazanie, że należy 
dokonać korektę zachowania; jeśli jego dzia-
łania podporządkowane były dobru moralne-
mu – daimonion milczało. 
[...] 
Nie we wszystkim bóg może rozwiązywać 
problemy za człowieka! Przestrzeń daimonion 
wskazuje właśnie na ten obszar, w którym 
bóg nie zastępuje człowieka. Dlatego też 
bóg nie posługuje się w tym obszarze znaka-
mi pozytywnymi i nie oddziałuje na ludzkie 
zachowanie spoza świadomości człowieka. Tą 
przestrzenią boskich tknięć jest pole decyzji 
moralnej. Oto okazuje się, że tam, gdzie idzie 
o wybór pomiędzy dobrem i złem, bóg nie 
zniewala człowieka, lecz pozostawia go sa-
mego sobie. Może nie do końca, gdyż poprzez 
tknięcia ujawnia człowiekowi kłopotliwość 
sytuacji, w jakiej się znalazł, ale nie wskazuje 
pozytywnych rozwiązań, jakby nie chciał brać 
odpowiedzialności moralnej za przyszły czyn. 
I dlatego Sokrates sam osobiście musi znaleźć 
rozwiązanie problemu, ostatecznie to on bę-
dzie ponosić odpowiedzialność za swój czyn, 
a nie bóg. Bóg nie podejmuje za ludzi decyzji 
moralnej, choć fakt pojawiania się tknięć da-
imonicznych świadczy dobitnie o tym, że nie 
jest mu obojętne to, jakiego wyboru dokona 
człowiek. 

kROk 8.

„Głos wewnętrzny” w polskiej tradycji literac-
kiej zaznaczał swoją obecność wielokrotnie 
– oto świadectwa dwóch bodajże najważniej-
szych powieści Stefana Żeromskiego: „Ludzi 
bezdomnych” i „Przedwiośnia”.

https://pl.wikisource.org/wiki/Ludzie_bez-
domni/Dajmonion
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Stefan Żeromski, „Ludzie bezdomni”, cytat 
z wydania z 1937 r. (czyli z zachowaniem 
ówczesnej pisowni)

Dr. Judym otrzymał urząd lekarza fabrycz-
nego i zamieszkał w pobliżu kopalni węgla. 
Życie jego weszło w fazę zwyczajnej, pozio-
mej pracy. Korzecki, który blizko o milę drogi 
rezydował, był jedynym jego znajomym. Zjeż-
dżali się wieczorem od czasu do czasu i trawili 
na rozmowie parę godzin. Było to jednak 
towarzystwo niezdrowe. Korzecki męczył. 
Z jego zjawieniem się wchodziła do mieszka-
nia trwoga i jakiś bolesny smutek.

Pewnego popołudnia w sierpniu, Judym 
otrzymał list przez umyślnego człowieka. 
Była to ręką Korzeckiego, na jakimś urywku 
szematów kancelaryjnych skreślona cytata 
z Platonowej Apologii Sokratesa:

»Objawia się we mnie jakieś od Boga, czy od 
bóstwa pochodzące zjawisko... Zdarza się to 
ze mną, począwszy od dzieciństwa. Odzywa 
się głos jakiś wewnętrzny, który, ilekroć się 
zjawia, odwodzi mię zawsze od tego, cokol-
wiek w danej chwili zamierzam czynić, sam 
jednak nie pobudza mię do niczego...

To, co mnie obecnie spotkało, nie było dzie-
łem przypadku; przeciwnie widoczną dla mnie 
jest rzeczą, że umrzeć i uwolnić się od trosk 
życia za lepsze dla mnie sądzono. Dlatego 
właśnie owo Dajmonion, ów głos wieszczy nie 
stawił mi nigdzie oporu«.

Judym bez szczególnego niepokoju przeczytał 
te wyrazy. Był przyzwyczajony do dziwactw 
Korzeckiego i sądził, że ma przed sobą jemu 
tylko właściwą formę zaproszenia do odwie-
dzin.

Mimo to żądał koni.

Ledwie wyjechał za bramę, ujrzał powóz, co 
koń skoczy, w tumanach kurzu, bocznemi 

drogami pędzący w stronę jego mieszkania. 
Myślał, że to konie ponoszą... Kazał swemu 
furmanowi stanąć i czekać.

Tamten pojazd wypadł na szosę i gnał co pary 
w koniach. [...]

O jakie ćwierć wiorsty zdołał zatrzymać swe 
konie i nawrócić. Płaty piany padały z ich 
pysków, powóz okryty był szarą masą pyłu. 
Furman krzyczał:

– Pan... inżynier... [...]

– Korzecki?

– Tak, pan... Korzecki...

Judym wysiadł ze swego powozu i ruchem 
instynktownym skoczył w tamten. Konie pole-
ciały znowu, jak huragan. [...]

Zanim zdążył przejść do jakiegokolwiek inne-
go uczucia, powóz stanął przed mieszkaniem.

Jacyś ludzie rozbiegli się.

Ktoś przytulił się do ściany na schodach, aby 
nie tamować drogi. Drzwi były otwarte.

W drugim pokoju, na sofie, która służyła 
za łoże gościnne, leżał Korzecki w ubraniu, 
okropną masą krwi do szczętu zwalanem.

Głowa jego była roztrzaskana.

Na miejscu lewej części czoła i na całym le-
wym policzku stała kupa krwi stygnącej.

Judym rzucił się do tego ciała, ale natych-
miast wyczuł, że ma przed sobą zwłoki. 

https://pl.wikisource.org/wiki/Stro-
na:PL_Stefan_%C5%BBeromski_- _Przed-
wio%C5%9Bnie.djvu/378
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Stefan Żeromski, „Przedwiośnie”

Ach, panie posterunkowy, ach, panie poste-
runkowy, czemu masz smutną twarz?

Dźwigając ociężałą głowę na pięściach, 
Baryka zalewał się gorzkiemi myślami. Wciąż 
nie wiedział, dokąd iść z tej kawiarni, wciąż 
się wahał. Wspomniało mu się wtedy jedno 
zdanie z Platona, z »Obrony Sokratesa«, któ-
rą jeszcze tak niedawno w bakińskiej szkole 
tłomaczył: — »Odzywa się we mnie głos 
jakiś wewnętrzny, który, ilekroć się odzywa, 
odwodzi mię zawsze od tego, cokolwiek w da-
nej chwili zamierzam czynić, sam jednak nie 
pobudza mię do niczego«...

Znali się na tym głosie wewnętrznym starzy 
mądrale. Wiedzieli, iż taki głos, dajmonion 
wewnętrzny, trapi i zwodzi człowieka. 
Nazywali go głosem wieszczym, zjawiskiem, 
pochodzącem od bóstwa. Cóżby było prost-
szego, jak prosto z tej kawiarni wrócić na 
tamto zebranie, wyznać swoją omyłkę, wypa-
lić oracyę [...]. 

Odwołując się do fabuły i znaczeń powie-
ści Żeromskiego, określ funkcję, jaką pełni 
w nich przywołanie Sokratejskiej koncepcji 
„głosu wewnętrznego” i spróbuj sprecyzo-
wać jej rozumienie właściwe bohaterom 
literackim  (Korzeckiemu i Baryce) oraz – 
w miarę możliwości – autorowi.

kROk 9.

„Daimonion”, „boskie tknięcie”, „głos we-
wnętrzny” jako kategoria etyczna w świa-
domości człowieka współczesnego jest już 
przedmiotem sceptycznej refleksji – opisem 
takiej sytuacji jest wyśpiewany przez Błażeja 
Króla wiersz Zbigniewa Herberta.

Zinterpretuj ten utwór, a następnie porów-
naj owoc swojej pracy z cudzymi interpreta-
cjami.

INTERPRETAcjE ucZNIOWSkIE

http://aleklasa.pl/liceum/c230-wiersze/
c304-analiza-wierszy/glos-wewnetrzny

Interpretacja wiersza „Głos wewnętrzny” 
Zbigniewa Herberta

http://aleklasa.pl/liceum/praca-domowa-w
-liceum/wypracowania-z-literatury-xx-wie-
ku-c234-praca-domowa-w-liceum/zbigniew
-herbert-glos-wewnetrzny

Zinterpretuj wiersz Zbigniewa Herberta „Głos 
wewnętrzny”, zwracając uwagę także na 
kompozycję utworu

http://aleklasa.pl/liceum/c230-wiersze/
c304-analiza-wierszy/glos-wewnetrzny-her-
bert

Zbigniew Herbert – „Głos wewnętrzny” (pyta-
nia i odpowiedzi)

INTERPRETAcjA LITERATuROZNAWcY

http://docplayer.pl/27396089-To-wier-
sz-herberta-glos-wewnetrzny-przytaczam
-we-fragmentach-moj-glos-wewnetrzny-ni-
czego-nie-doradza-niczego-nie-odradza-nie
-mowi-ani-tak-ani-nie.html

Monika Bolach, „Herbert i Larkin – Istotna 
sprawa” (s. 1–6, 8–9)

kROk 10.

W poezji Herberta „głos wewnętrzny” 
okazał się zjawiskiem incydentalnym, ale np. 
w twórczości Czesława Miłosza „dajmonion” 
(bo taką pisownię przyjął poeta w swoich 
tekstach) jest już kategorią kluczową – cho-
ciaż w jego rozumieniu staje się kategorią 
bardziej estetyczną niż etyczną, wciąż re-
prezentuje porządek transcendentny (boski, 
sakralny), lecz jest bardziej Muzą niż głosem 
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sumienia. Zresztą sprawdź to sam – analizu-
jąc kilka jego wierszy.

https://www.milosz.pl/przeczytaj/po-
ezja/19/ars-poetica

Czesław Miłosz, „Ars poetica?”

przede wszystkim jednakże utwory „Do 
dajmoniona” i „Bez dajmoniona”,  
a także „Sekretarze” i „Posłuchanie” (pierw-
sza część poematu „Gdzie wschodzi słońce 
i kędy zapada”)

kROk 11.

Skonfrontuj swoje refleksje z wypowiedzią 
literaturoznawcy.

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/
Postscriptum_Polonistyczne/Postscrip-
tum_Polonistyczne-r2011-t-n1(7)/Postscrip-
tum_Polonistyczne-r2011-t-n1(7)-s119-138/
Postscriptum_Polonistyczne-r2011-t-n1(7)
-s119-138.pdf

Joanna Dembińska-Pawelec, „Rytmiczne 
szepty daimoniona. O mediumicznej funkcji 
poezji Czesława Miłosza”

kROk 12.

Pora wrócić do punktu wyjścia: posłuchaj 
jeszcze raz Błażeja Króla – jakimi środ-
kami muzycznego wyrazu i jakie aspekty 
wiersza Herberta wyakcentował w swoim 
wykonaniu?

 DR ZBIGNIEW BuDNY 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie litera-
turoznawstwa polskiego (magisterium i dokto-
rat na UAM w Poznaniu); konsultant i wieloletni 
kierownik pracowni w Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Koninie.
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Celem WebQuestu jest intensyfikacja wśród 
uczniów umiejętności twórczego myślenia, 
problemowego i krytycznego podejścia 
do rozwiązania zadania oraz kształtowania 
umiejętności współpracy w zespole. Zadanie 
w oparciu o pracę z komputerem oznacza ak-
tywne działanie, uczestnik przyjmuje postawę 
aktywnego odbiorcy. WebQuest jest metodą 
skuteczną, ponieważ wykorzystuje zaintere-
sowanie dzieci i młodzieży komputerem oraz 
Internetem, pozwala skierować je we właści-
wym kierunku i zastosować w procesie na-
uczania. Uczy korzystania z zasobów Internetu 
w sposób przemyślany i konstruktywny. W ten 
sposób pokazuje, że wirtualna sieć może być 
narzędziem pracy, nie wyłącznie rozrywki. Na-
uczyciel, jeśli odpowiednio wybierze materiał 
źródłowy, to pozwoli uczniom bardziej skupić 
się na krytycznej analizie i użyciu informacji niż 
na ich szukaniu. Zatem głównym zadaniem tej 
metody jest rozwijanie umiejętności efektyw-
nego korzystania z zasobów Internetu.

WebQuest to filozofia kształcenia, spotka-
nie z nowymi pomysłami na edukację, posze-
rzenie świadomości i wiedzy o kształceniu 
oraz forma pracy. Ma na celu kształtowanie 
u uczniów umiejętności myślenia proble-
mowego, a u nauczycieli posługiwanie się 
metodami nauczania, które uczą rozwiązy-
wania problemów. Będąc odmianą projektu 
edukacyjnego, WebQuest kształtuje  umie-
jętności współpracy w zespole, komunikacji, 
zarządzania czasem i umiejętności prezento-
wania efektów swojej pracy. Metoda rozwija 
także umiejętności badawcze, czyli jest 
skutecznym rozwiązaniem w kształtowaniu 
kompetencji kluczowych.

Schemat WebQuestu zasadniczo opiera się 
na konsekwentnym zestawie ogniw, które,                     
w fazie planowania WebQuestu dla uczniów,  
pozwalają  uniknąć błędów konstrukcyjnych, 
zaś podczas wykonywania zadań – pomaga 
i nauczycielom, i uczniom określać aktualny 
stan wykonania przedsięwzięcia. Uczniowie, 
korzystając z sieci, zgłębiają zadaną tematy-

kę, starają się sprawdzać jakość uzyskiwanej 
informacji (także w oparciu o źródła pozain-
ternetowe).

Zgromadzone informacje służą uczniom 
do tworzenia na ich podstawie prezentacji, 
która powstają z wykorzystaniem elektro-
nicznych narzędzi. Uczniowie mogą wyko-
rzystywać dostępne narzędzia, może to być 
serwis internetowy (np. Google Blogger), 
program do prezentacji (np. Power Point) 
lub w ostateczności nawet zwykły edytor 
tekstowy z osadzonymi ilustracjami i linkami 
do źródeł. Narzędzie trzeba dobrać stosow-
nie do formy i środowiska prezentacji koń-
cowej (np. Blogger dla prezentacji w sieci, 
PowerPoint dla prezentacji w sali z projek-
torem, Edytor dla prezentacji w miejscach 
wymagających nośnika papierowego).

Trzeba podkreślić, że projekt edukacyjny to 
działalność zespołowa uczniów, co w prak-
tyce oznacza, że uczniowie powinni ze sobą 
współpracować. WebQuest często realizo-
wany jest właśnie jako ćwiczenie grupowe, 
w którym każda grupa wykonuje inne zada-
nia. Podział na grupy ma funkcję motywu-
jącą, gdyż wiąże się zazwyczaj z wcieleniem 
w jakąś rolę. Zachęca to uczniów do zaintere-
sowania się danym zagadnieniem. WebQuest 
może być metodą przeznaczoną dla jednej 
dziedziny, ale może mieć też charakter inter-
dyscyplinarny. Może być krótkoterminowy 
(1-2 godziny lekcyjne) lub długoterminowy 
(kilka tygodni). Efektem końcowym może być 
plakat, wystąpienie publiczne, praca pisem-
na, prezentacja multimedialna, itp. 

We wprowadzeniu przedstawiamy główny 
problem naszego WebQuesta. Temat może 
dotyczyć zarówno wydarzeń bieżących jak 
i treści programowych. Jednak najważ-
niejszym kryterium jego doboru powinno 
być to, czy zdoła wywołać zarówno emo-
cje, jak i zainteresowanie uczniów. Z kolei 
zadanie to najważniejsza część każdego 
WebQuestu, a zarazem przejrzysty opis 
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rezultatów, jakie mają osiągnąć uczniowie. 
Przykładowe rodzaje zadań to np.: zadanie 
sprawozdawcze/raport z badań, zestawie-
nie danych, „tajemnicze” zadanie, zada-
nie twórcze, dziennikarskie. W procesie  
zostaną opisane kroki, jakie muszą podjąć 
uczniowie, aby wykonać zadanie. Jeśli 
chodzi o zasoby to WebQuest musi zawie-
rać listę źródeł informacji, które pozwolą 
uczniom na wykonanie zadania. Zazwyczaj 
są to linki do stron WWW, ale mogą to 
być również internetowe bazy danych czy 
podręczniki online. Ewaluacja zaś pozwa-
la zmierzyć zaangażowanie i osiągnięcia 
uczących się, a także ustalić ostateczną 
ocenę; ten element realizacji zadania powi-
nien zawierać przejrzyste informacje, jakie 
obowiązują kryteria oceny realizowanego 
przez uczniów zadania. Kryteria zapisuje 
się w tabeli. Na zakończenie może zostać 
przeprowadzony krótki test zamykający 
pracę nad zadaniem, zachęcający uczniów 
do refleksji nad zagadnieniem, którym się 
zajmowali.

Na podstawie materiałów przygotowanych 
zgodnie z powyższymi wyznacznikami 
możemy za pomocą strony internetowej 
wygenerować nasz WebQuest, np. w formie 
strony internetowej, korzystając z gotowych 
szablonów oraz narzędzi wspomagających. 
Metoda WebQuest pozwala na aktywny 
udział uczących się w procesie edukacyjnym. 
Można dzięki niej zaprojektować wiele inte-
resujących projektów, promujących wysoki 
poziom myślenia twórczego oraz sprzyjają-
cych intensywnemu rozwojowi umiejętności 
rozwiązywania problemów.

Zadania w WebQueście powinny być dobie-
rane według ściśle określonych kryteriów: 
muszą mieć odniesienia do ministerialnych 
i szkolnych  standardów nauczania, wymu-
szać właściwe wykorzystanie Internetu, 
wymagać stopnia zrozumienia  wykracza-
jącego poza powierzchowne pojmowanie 
problemu. 

Właściwy WebQuest jest zaprojektowany 
w ten sposób, aby uczniowie wykonywali 
zadania niezależnie, pozwalając nauczycielowi 
na wspomaganie ich procesu uczenia się, a nie 
jedynie dysponowanie wiedzą. Metoda ta daje 
nauczycielowi zmianę relacji nauczyciel-uczeń. 
Nauczyciel przestaje być źródłem wiedzy 
i mentorem, bliżej mu do trenera czy coacha. 
Nauczyciel opracowuje dla ucznia zadanie, pro-
blem, które muszą wymagać twórczego i samo-
dzielnego myślenia. Ingerowanie nauczyciela 
w proces twórczego rozwiązywania zadania 
jest ograniczone do minimum. To uczeń ma 
pełną kontrolę nad własnym uczeniem się oraz 
konstruowaniem znaczeń.

Podstawą metodologii WebQuestów jest 
konstruktywizm zakładający nie tylko 
współodpowiedzialność ucznia za postęp 
w zakresie zdobywania wiedzy, ale również 
wzrost aktywnego i świadomego uczestnic-
twa w projekcie. Konstruktywistyczne ujęcie 
procesu uczenia się wymaga aktywizujących 
metod pracy, np. dyskusji w grupie uczącej 
się, metody projektu edukacyjnego, ćwiczeń 
przedmiotowych lub klasycznej metody 
problemowej. Środkami dydaktycznymi 
stają się różnego rodzaju teksty źródłowe, 
w tym Internet, lektury i podręczniki łącznie 
z encyklopediami i słownikami tematycznymi. 
Ważne znaczenie ma również wykorzystywa-
nie programów multimedialnych. Zadaniem 
nauczyciela w ujęciu konstruktywizmu jest 
dążenie do ustalenia, czy uczeń poszerzył 
wiedzę i nabył odpowiednich umiejętności 
po danej lekcji względnie po cyklu zajęć 
edukacyjnych w sposób dla niego znaczący, 
twórczy i spójny z jego doświadczeniami oraz 
użyteczny w nowych sytuacjach życiowych.

Tworząc WebQuest, uczniowie mogą w pełni 
wykorzystać swoją wyobraźnię, umiejętność 
rozwiązywania problemów oraz twórcze 
myślenie. Ponadto rozwijają umiejętno-
ści komunikacji interpersonalnej, pracy 
w grupie, zdobywania, selekcjonowania 
i przetwarzania informacji. I co najważniej-
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sze – WebQuest daje uczniom możliwość 
samodzielnego znalezienia odpowiedzi 
na często kontrowersyjne pytania. Samo-
dzielność ucznia podczas organizacji pracy 
własnej, doboru źródeł, oceny jakości in-
formacji i budowania indywidualnej wiedzy 
wzbudza wiele wątpliwości. Uczeń zyskuje 
pełną dowolność w dopasowaniu czasu oraz 
formy pracy do swoich upodobań, ale wzra-
sta także jego współodpowiedzialność za 
wiedzę. Konstruktywizm rozwija aktywności 
uczniów i zdecydowanie wzmacnia zaanga-
żowanie, jednak istnieją też pewne niebez-
pieczeństwa: ograniczona zostaje możliwość 
skonstruowania wzorca wiedzy, wg którego 
oceniany jest poziom wiedzy ucznia. Samo 
pojęcie wiedzy także zostają przedefiniowa-
ne – nacisk zostaje położony na zdobywane 
umiejętności praktyczne, a nie na teorię.

Cechy WebQuest’u, które są ważne dla 
ucznia, to niewątpliwie atrakcyjna i samo-
dzielna forma pracy, większa współodpowie-
dzialność za wyniki (nie każdy uczeń może 
być z tego zadowolony, choć WebQuest 
z reguły wzbudza duże zaangażowanie, a co 
za tym idzie, uczniowie chętnie się angażują, 
chcąc uzyskać jak najlepszy rezultat) i wol-
ność w zarządzaniu swoim czasem. Obecni 
uczniowie to pokolenie urodzone w dobie 
dynamicznego rozwoju technologii, są 
przytłoczeni wieloma środkami pozyskiwania 
informacji, zabawy, relaksu, spędzania czasu. 
Środowisko to jest traktowane przez nich 
jako naturalne i od zawsze obecne. Ucznio-
wie oceniani są jako zespół, co oznacza, że od 
współpracy całego teamu oraz od odpowied-
niej koordynacji działań zależy w ogromnej 
mierze końcowa ocena projektu.

WebQuesty w znaczącym stopniu rozwijają 
wyobraźnię i twórczość poprzez: tworzenie 
internetowych baz danych dotyczących 
różnych dyscyplin wiedzy, poruszanie się 
w przestrzeni wirtualnej, tworzenie wła-
snych opracowań i dzieł, kreowanie interak-
tywnych opowieści i studiów przypadków, 
opracowywanie dokumentów opisujących 
kontrowersyjne sytuacje i przyjmowanie 
pod  ich kątem stanowiska, naśladowanie 
osobistości świata biznesu, sztuki i polityki 
podczas symulowanych konferencji online.

Metoda WebQuest jest bardzo uniwersal-
na. W klasyfikacji metod jest to badawczy 
projekt edukacyjny. Zakres jego zastoso-
wań obejmuje wszystkie poziomy edukacji, 
wszystkie przedmioty oraz działania ponad-, 
poza- i międzyprzedmiotowe. Jeśli chodzi 
o korzyści dla ucznia, to WebQuest uczy 
dowolnej dziedziny wiedzy oraz efektyw-
nej selekcji informacji z Internetu, analizy, 
syntezy, ewaluacji, prezentacji, no i przede 
wszystkim motywuje. Dla nauczyciela to 
ważna metoda wspierająca dydaktykę, 
poszerza wiedzę uczniów, jest efektywna, 
motywacyjna i stosunkowo prosta do wdro-
żenia w każdych warunkach.

Artykuł ukazał się się w „Edumyślach” nr 1/2020

  SYLWIA ZIMOcH  

Nauczyciel konsultant ds. doradztwa zawo-
dowego w ODN w Kaliszu. Nauczyciel historii 
i wiedzy o społeczeństwie.  
Od 10 lat doradca zawodowy.



„Smyki ćwiczą 
języki” 

– dlaczego to 
takie ważne?

  NATALIA kASPROWIcZ-PIkSA
  uRSZuLA IGNASIAk

Coraz więcej dzieci przed 

rozpoczęciem nauki w szkole ma 

zdiagnozowaną wadę wymowy 

lub kwalifikuje się na terapię 

logopedyczną z innych przyczyn. Jest 

to bardzo istotny problem, ponieważ 

prawidłowy rozwój mowy ma wpływ 

na wiele aspektów naszego życia.
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Coraz więcej dzieci przed rozpoczęciem 
nauki w szkole ma zdiagnozowaną wadę 
wymowy lub kwalifikuje się na terapię logo-
pedyczną z innych przyczyn. Jest to bardzo 
istotny problem, ponieważ prawidłowy 
rozwój mowy ma wpływ na wiele aspektów 
naszego życia.

PRAcA LOGOPEDY

Prawidłowa mowa jest bardzo istotną i po-
żądaną społecznie umiejętnością. Dzięki niej 
komunikujemy się ze światem, wyrażamy 
swoje uczucia i emocje. Dlatego tak ważne 
jest, aby wspierać jej rozwój od pierwszych 
lat życia dziecka. Wczesna interwencja logo-
pedyczna pozwala na zmianę niewłaściwych 
odruchów u noworodków i niemowląt na 
prawidłowe, ale bardzo mała grupa rodzi-
ców może z niej korzystać. Im wcześniejsza 
diagnoza, tym szybciej dziecko zacznie 
mówić i prawidłowo wymawiać zaburzone 
głoski.

Rzeczywistość bardzo często odbiega od 
książkowych założeń. Najczęściej pierwszy 
kontakt z logopedą dziecko ma w przed-
szkolu, podczas badania przesiewowego. 
Logopeda ma obowiązek przebadać wszyst-
kie dzieci.  

Z naszych obserwacji wynika, że ponad 60 
proc. dzieci w wieku przedszkolnym wy-
maga terapii logopedycznej. Zdarzają się 
grupy, w których na dwadzieścioro pięcioro 
przedszkolaków aż dwadzieścioro powinno 
uczestniczyć w zajęciach. Zakładając, że 
grup w przedszkolu jest pięć, to uzbiera 
się nam duża grupa dzieci potrzebujących 
naszego wsparcia. Godzin przeznaczonych 
na terapię jest ciągle za mało i logopeda 
nie jest w stanie pomóc wszystkim potrze-
bującym. Często stajemy przed wyborem: 
pracować z maluszkami, u których terapia 
powinna być wprowadzona jak najszybciej, 
czy prowadzić zajęcia z sześciolatkami, które 
za kilka miesięcy zaczną naukę w szkole i po-

winny już prawidłowo mówić. W praktyce 
najczęściej jest tak, że pracę logopedyczną 
rozpoczyna się z dziećmi, które ukończyły 4 
rok życia. W niektórych placówkach młodsze 
dzieci uczestniczą w zajęciach organizowa-
nych w grupach przedszkolnych.

WSPIERANIE MOWY

Na powyższym przykładzie doskonale 
widać, jak bardzo rzeczywistość odbiega od 
założeń profilaktyki zaburzeń mowy. Wady 
wymowy i to, z czego one wynikają, możemy 
wykryć znacznie wcześniej. Znacznie wcze-
śniej można również wykonywać ćwiczenia, 
które wprowadzą dzieci w terapię i uspraw-
nią pracę narządów artykulacyjnych.

Ćwiczenia usprawniające pracę narządów 
mowy (języka, warg, żuchwy i podniebienia) 
można wprowadzać już u dwuletnich dzieci 
(tak też się dzieje na zajęciach wczesnego 
wspomagania rozwoju, którym objęta jest 
niewielka grupa). Maluchom pokazujemy 
zestawy ćwiczeń w formie zabawy. Im 
zabawa będzie atrakcyjniejsza w odbiorze, 
tym lepiej, ponieważ dzieci mają naturalną 
skłonność do wielokrotnego powtarzania 
ulubionych czynności. Bawmy się z malu-
chami, będzie to dla nich przyjemność. Rolą 
logopedy, wychowawcy czy rodzica jest 
pokazywanie wykonywanego ćwiczenia 
i zachęcanie do pracy. Zachętą może być 
chwalenie za podejmowany wysiłek lub 
umówiona wcześniej nagroda. Najważniej-
sze, że maluch będzie podejmował próby.

Najlepszą formą terapii logopedycznej jest 
praca indywidualna, przeplatana zajęciami 
grupowymi. Ważne jest, by ćwiczenia te 
odbywały się systematycznie. Lepiej ćwiczyć 
krótko, ale częściej: 3-5 minut z 3-latkiem, 
do 10-15 ze starszym dzieckiem. Czas trwa-
nia i liczbę powtórzeń należy dostosować do 
indywidualnych możliwości dziecka. Na po-
czątku najlepiej jest wykonywać ćwiczenia 
z dzieckiem przed lustrem. Kiedy potrafi już 
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zrobić je bez kontroli, można wykorzystywać 
każdą nadarzająca się okazję: spacer, jazdę 
samochodem  lub wieczorną kąpiel.

ĆWIcZENIA W PRZEDSZkOLu 
I W DOMu

Wychodząc naprzeciw potrzebom pracy 
z dzieckiem, zarówno w przedszkolu jak 
i w domu, postanowiłyśmy stworzyć pod-
ręczny zestaw ćwiczeń pomocnych w terapii 
logopedycznej.  

Publikacja „Smyki ćwiczą języki” przezna-
czona jest dla logopedów, nauczycieli, tera-
peutów i rodziców dzieci, które wymagają 
specjalistycznej pomocy logopedycznej. Za-
prezentowane w niej zadania mają bardzo 
duże znaczenie dla rozwoju mowy i dlatego 
można wykorzystywać je w codziennej 
pracy z dzieckiem.

Propozycje ćwiczeń zawarte w książeczce 
pozwalają w prosty i jasny sposób, po-
przez zabawę, usprawniać aparat artykula-
cyjny i wywoływać samogłoski.

Tytułowe smyki to Pola i Kajtek, któ-
rzy prezentują ćwiczenia buzi i języka. 
Dziecko może wybrać bohatera, z którym 
chce pracować. Zaproponowane zadania, 
zaczynając od najprostszych, będą mogły 
być przeprowadzone w terapii z najmłod-
szymi dziećmi.

Pola i Kajtek, demonstrujący zabawy buzi 
i języka, przyciągają uwagę dziecka, by 
ostatecznie osiągnąć zamierzone cele. 
Pamiętajmy jednak, że sukces dziecka 
zależy przede wszystkim od zaangażowania 
rodziców, a ta publikacja ma jedynie pomóc 
w osiągnięciu celu.

Mamy nadzieję, że proponowana przez nas 
pomoc wspomoże pracę logopedów pra-
cujących z najmłodszymi. Zestawy ćwiczeń 
sprawdzą się podczas zajęć w grupie jak 
i indywidualnych. Mogą być też wykorzysta-
ne jako “przerywniki” podczas codziennych 
czynności w grupie przedszkolnej. Ksią-
żeczka może być również używana przez 
rodziców podczas pracy w domu. Starsze 
dzieci mogą korzystać z niej samodzielnie 
i naśladować miny książkowych bohaterów.

Życzymy udanej zabawy i owocnych efektów 
ćwiczeń.

Artykuł ukazał się się w „Edumyślach” nr 1/2020

NATALIA kASPROWIcZ-PIkSA

Natalia Kasprowicz-Piksa ukończyła studia po-
dyplomowe z logopedii w Wyższej Szkole Nauk 
Humanistycznych i Dziennikarstwa w Pozna-
niu. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą 
w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej- Curie 
w Krotoszynie.

uRSZuLA IGNASIAk

Urszula Ignasiak jest logopedą z wieloletnim 
stażem. Ukończyła Studia Podyplomowe 
w zakresie Pedagogoki Specjalnej Logopedii na 
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu  
oraz Podyplomowe Studia w zakresie Neurolo-
gopedii w Studium Doskonalenia Menadżerów 
Oświaty w Kaliszu. Na co dzień pracuje z dzieć-
mi z upośledzieniem umysłowym w Zespole 
Szkół Specjalnych w Krotoszynie.



Wychowanie 
zdalne 

i pierwsza  
pomoc  

w kryzysie
  ALEkSANDRA kOcHANIEckA

Opieka wychowawcza, szczególnie 

teraz, powinna skupiać się nie tylko 

na realizowaniu konkretnych treści 

wychowawczych, ale na zadbaniu 

o relacje i poczucie bezpieczeństwa. 

Podpowiedzi znajdziemy 

w wartościowych publikacjach.
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W pracy nauczyciela skuteczne przekazywanie 
wiedzy jest tak samo ważne jak wspieranie 
ucznia w odkrywaniu siebie i świata, ucze-
nie go nowych konstruktywnych zachowań 
i radzenia sobie z różnymi, również trudnymi 
sytuacjami życiowymi. Praca wychowawcza 
to ogromna część zadań każdego nauczyciela. 
W normalnym trybie funkcjonowania szkół 
rola ta najczęściej przypadała nauczycielowi 
wychowawcy. Jak jednak realizować ten 
aspekt w czasach nauczania zdalnego?

WYcHOWAWcZA ONLINE 

By zadbać o poczucie bezpieczeństwa uczniów, 
warto w ramach godziny wychowawczej 
omówić z nimi obecną sytuację, dynamicz-
nie zachodzące zmiany i emocje, jakie im 
w związku z tym towarzyszą. Pamiętajmy także 
o podtrzymywaniu relacji w klasie, np. poprzez 
zadawanie uczniom ćwiczeń do pracy grupowej 
z wykorzystaniem komunikatorów, umożliwia-
jących kontakt z kolegami i koleżankami.

W chwili obecnej na pewno warto zwrócić uwa-
gę na zagadnienie, jakim jest konstruktywna ko-
munikacja w rodzinie. Czas wspólnie spędzony 
z rodzicami i rodzeństwem jest w wielu domach 
znacznie dłuższy niż kiedykolwiek, co może 
rodzić nieporozumienia i konflikty. Komplekso-
wym i  przejrzystym kompendium, zawierają-
cym praktyczne ćwiczenia i quizy, jest publikacja 
„Komunikacja interpersonalna w rodzinie 
i szkole”. Porady dla nastolatków i dorosłych 
dr Renaty Bibik (dostępna w sieci w formacie 
pdf). Na tej podstawie  z powodzeniem można 
zaprojektować lekcje wychowawcze online, 
dotyczące m.in. barier komunikacyjnych, 
aktywnego słuchania, rozwiązywania trudnych 
sytuacji, przyjmowania asertywnych postaw. 
Lekcje, prowadzone za pośrednictwem różnego 
rodzaju platform i komunikatorów, uzupełnione 
mogą być o  przesyłanie uczniom materiałów 
stosownie do planowanego tematu.

Kolejny bardzo istotny temat to bezpieczeństwo 
w sieci. W sytuacji, kiedy nasi uczniowie w tak 

dużym stopniu korzystają z mediów społecz-
nościowych i innych zasobów Internetu, jedną 
z podstawowych kwestii wydaje się wyposaże-
nie ich w kompetencje z zakresu bezpiecznego 
poruszania się po przestrzeni wirtualnej. Temat 
ten we współpracy z Fundacją Panoptykon kom-
pleksowo przedstawiono w publikacji, której 
jestem współautorką, „Wychowanie do życia 
w cyfrowym świecie”. Przewodnik dla nauczycie-
li i nie tylko. Pod podanym adresem znajdują się 
dodatkowo scenariusze zajęć (https://panopty-
kon.org/biblio/wychowanie-do-zycia-w-cyfro-
wym-swiecie-przewodnik-i-scenariusze-zajec).

kOMPLEkSOWE WSPARcIE

Treści wychowawcze, dotyczące emocjonal-
nego i społecznego funkcjonowania, warto 
włączać do zadań dydaktycznych. W przypadku 
lekcji plastyki rozwiązań jest bardzo wiele, 
mamy bowiem do dyspozycji całą gamę ćwiczeń 
z zakresu arteterapii. Zarówno temat pracy np. 
„moje lęki vs moje zasoby”, „moje miejsce w ro-
dzinie”, jak i sam fakt tworzenia (np. rysunek, 
kolaż, rzeźba, instalacja), obcowania ze sztuką, 
możliwość ekspresji poprzez sztukę pozwolą 
uczniom nazwać, wyrazić i w końcu rozładować 
napięcia, a nawet wizualizować zmiany, jakie 
chcieliby w swoim życiu wprowadzić. Równie 
dobrym przedmiotem do przekazywania treści 
wychowawczych, rozwijających kompetencje 
społeczno-emocjonalne, jest język polski. Pod-
czas omawiania tekstów literackich można poło-
żyć większy nacisk na aspekt dbania o relacje, 
na sposoby radzenia sobie z trudnymi wyda-
rzeniami, na przystosowywanie się bohaterów 
do zmian. Dobrym pomysłem będzie próba 
przełożenia przeżyć bohatera na realne sytuacje 
podopiecznych. Poza kształceniem polonistycz-
nym wartość terapeutyczną będą miały prace 
pisemne, np. Napisz list do rodziców o tym, cze-
go nie potrafisz im powiedzieć, a chcesz żeby 
wiedzieli, List do siebie z przeszłości, List do 
siebie z przyszłości. W przypadku przedmiotów 
ścisłych sprawa jest nieco trudniejsza, jednak 
możliwa. Aspekt wychowawczy można bowiem 
wpleść choćby w treści zadań tekstowych lub 
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omówić z uczniami społeczne korzyści wynika-
jące z poszerzania wiedzy matematyczno-przy-
rodniczej, np. w odniesieniu do planowanej 
przez nich kariery zawodowej. Poszukując 
rozwiązań i inspiracji do zdalnej pracy z ucznia-
mi, warto zajrzeć do „Poradnika dla nauczycieli”, 
przygotowanego przez MEN specjalnie na tę 
okoliczność (https://www.gov.pl/web/zdalne-
lekcje/poradnik-dla-nauczycieli).

W ostatnich dniach ukazała się także naukowa 
publikacja pod redakcją dr. hab. Jacka Pyżalskie-
go „Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID 
– 19”. Z dystansem o tym, co robimy obecnie 
jako nauczyciele. (https://zdalnie.edu-akcja.pl/
wp content/uploads/2020/04/Edukacja_w_cza-
sach_pandemii.pdf). Autorzy poruszają m.in. 
takie kwestie, jak: pomoc uczniom w kryzysie, 
relacje jako podstawa wsparcia w czasach pan-
demii, priorytety edukacji zdalnej, propozycje 
połączenia oceniania kształtującego z wystawia-
niem ocen końcoworocznych, możliwe rozwiąza-
nia w sytuacji nierównych możliwości cyfrowych 
uczniów; i w końcu kluczowa rola dbania przez 
nauczycieli o samych siebie. Bardzo potrzebna, 
obszerna publikacja, która może  znaleźć rozwią-
zania wielu nurtujących nas problemów.

Przede wszystkim więc musimy pamiętać, 
że opieka wychowawcza, szczególnie teraz, 
powinna skupiać się nie tylko na realizowaniu 
konkretnych treści wychowawczych, ale także 
na zadbaniu, by uczniowie mieli poczucie wspar-
cia.  Będąc w stałym kontakcie z podopiecznymi, 
możemy pomóc im nie tylko zrozumieć obecną 
sytuację, ale także zaplanować dzień i tydzień 
pracy, wysłuchać frustracji i niepokojów, a także 
podpowiedzieć alternatywne formy spędzenia 
czasu wolnego, które dla nas mogą być oczywi-
ste, a dla uczniów całkiem nowatorskie. 

E-DRuŻYNA WYcHOWAWcZA

Bardzo ważną kwestią jest przepływ informacji 
w interdyscyplinarnej grupie współpracy na rzecz 
uczniów, którą tworzą: NAUCZYCIEL  WYCHO-
WAWCA  PEDAGOG I PSYCHOLOG. Algorytm 

skutecznego przepływu informacji wewnątrz 
takiego zespołu może wyglądać następująco: 

1. Kiedy nauczyciel przedmiotowy ma do-
brą relację z uczniem, opartą na szacunku 
i zaufaniu, może on z powodzeniem zajęć się 
wieloma sprawami dotyczącymi podopiecz-
nego, również wychowawczymi. 

2. Kiedy sytuacja ucznia przekracza kompetencje 
nauczyciela lub kiedy posiada on zbyt mało 
danych o uczniu, by zaoferować mu odpo-
wiednie wsparcie, sprawę należy przekazać 
wychowawcy. Posiada on zwykle znacznie 
szerszą wiedzę na temat wychowanka. 

3. Jeśli sytuacja ucznia wykracza zarówno poza 
kompetencje nauczyciela, jak i wychowawcy, 
wskazane jest zwrócenie się o pomoc do pe-
dagoga lub psychologa szkolnego. To oni bo-
wiem są specjalistami od udzielania wsparcia 
w sytuacjach kryzysowych. Wsparcie ze strony 
zespołu psychologiczno-pedagogicznego 
może polegać zarówno na pracy z uczniem i/
lub jego rodzicami, jak i na wsparciu nauczycie-
li w ich działaniach wychowawczych. Ważne, 
by nie zawieść zaufania ucznia; najbezpieczniej 
jest omówić z nim wcześniej chęć przekazania 
informacji na jego temat innej osobie.

Czasy i forma pracy są obecnie niewątpliwie 
ogromnym wyzwaniem dla grona pedagogicz-
nego, uczniów i ich rodziców. Spróbujmy przejść 
przez to, ponosząc jak najmniejsze koszty. 
A może dzięki temu wyzwaniu uda nam się cze-
goś nauczyć i osiągnąć jakąś nową wartość? 

Artykuł ukazał się w „Uczyć  lepiej” nr 5/2019-2020

ALEkSANDRA kOcHANIEckA 

psycholog szkolny w Zespole Szkół z Oddziałami 
Sportowymi nr 1 w Poznaniu; prowadzi praktykę 
psychoterapeutyczną, pracując z dziećmi, młodzie-
żą, osobami dorosłymi, parami i rodzinami.
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na temat  

rodzicielstwa 
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#zostańwdomu
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Epidemia koronawirusa zmieniła 

nasze dotychczasowe życie. 

Zamknięto szkoły oraz niektóre 

zakłady pracy. Część z nas została 

w domach z dziećmi, rozpoczynając na 

niespotykaną dotąd skalę świadczenie 

usług w ramach pracy zdalnej. 
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Wielu rodziców kontynuuje pracę stacjo-
narnie, ale nie zmienia to faktu, że musieli 
zorganizować opiekę nad dzieckiem, nie 
mogąc często skorzystać ze wsparcia babć 
i dziadków, bowiem grupa ta jest najbar-
dziej narażona na zakażenie koronawiru-
sem. Efektem epidemii są także cięcia kosz-
tów w firmach, w związku z czym wiele osób 
straciło pracę. Tym samym w rzeczywistości 
wypełnionej niepewnością, lękiem oraz 
obawami większość rodzin zaczęła spędzać 
ten czas wspólnie ze sobą – bez przerwy, 
niestety nie zawsze z dobrymi emocjami. 

Postawy Polaków wobec epidemii korona-
wirusa sprawdzili psychologowie z Uniwer-
sytetu SWPS – dr Konrad Maj i prof. Krysty-
na Skarżyńska1. Według przeprowadzonych 
badań aż 82,4% respondentów zadekla-
rowało, że stosuje się do zaleceń bezpie-
czeństwa epidemicznego przekazywanych 
przez władzę i w związku z epidemią koro-
nawirusa drastycznie ogranicza kontakty 
z ludźmi. Wyniki badań pokazały, że Polacy 
wprowadzili zmiany w życiu codziennym. 
Dzieci nie chodzą do przedszkola, szkoły, 
nie mogą spotkać się z babcią, dziadkiem, 
rodzice pracują przy komputerze lub chwi-
lowo nie pracują w ogóle. Jak sobie z tym 
wszystkim poradzić? Czy w ogóle można 
sobie z tym wszystkim poradzić? Wielu 
z nas próbuje znaleźć odpowiedzi na te 
trudne pytania.

Rodzice chcą zadbać o swoje dzieci. Wiemy, 
że każde dziecko może inaczej radzić sobie 
z emocjami, ale każde w obliczu zamkniętej 
szkoły, odwołanych wydarzeń, izolacji od 
koleżanek i kolegów potrzebuje ogromne-
go wsparcia i miłości najbliższych. Wynika 
to między innymi z raportu „Edukacja 
zdalna w czasie pandemii” podsumowują-
cego badania przeprowadzone w kwietniu 
2020 r. przez Centrum Cyfrowe, Centrum 
Edukacji Obywatelskiej i Fundację Szkoła 
z Klasą. Według nauczycieli uczestniczą-
cych w badaniu:

• uczniowie poddani są olbrzymiemu stre-
sowi, 

• ich życie wywróciło się do góry nogami,

• czują się osamotnieni, tęsknią za kolegami 
i codzienną rutyną,

• często mają za mało ruchu, co dodatkowo 
sprzyja obniżonemu nastrojowi,

• często rodzice nie są w stanie udzielić im 
właściwego wsparcia.

Nauczyciele organizujący zajęcia zdalne 
podkreślali, że uczniowie potrzebują roz-
mowy ze sobą oraz zabawy, bo to wpływa 
pozytywnie na ich stan emocjonalny2.

Bardzo ważnym elementem codzienności są 
zatem prawidłowe relacje rodzic – dziecko. 
Warto pomyśleć, co mogę zrobić, by zadbać 
o swoje emocje i zatrzymać się. Polecam lek-
turę całego poradnika dla rodziców „Rodzi-
cielstwo w czasach #zostańwdomu. Potrafię 
się zatrzymać… ale jak to zrobić?!”3. Autorzy 
podkreślają, że rodzice są obecnie w trudnej 
sytuacji emocjonalnej, bo doświadczają 
podwyższonego napięcia związanego z lę-
kiem, bezradnością i niepewnością związaną 
z trudnością oszacowania końca trwania 
pandemii. Warto więc uwzględnić kilka 
wskazówek pomocnych w budowaniu relacji 
z dzieckiem, aby nie dopuścić do konfliktu. 
Oto kilka porad dla rodziców: 

• Zajmij swój mózg – daj mu zadanie do 
wykonania, które uruchomi część odpo-
wiedzialną za myślenie, analizę, liczenie. 
Ważne, aby nie była to czynność automa-
tyczna, tylko coś, co każe Twojemu mózgo-
wi wyhamować.

• Zorientuj się, co czuje i czego potrzebuje 
Twoje dziecko.

• Rzuć sobie koło ratunkowe, np. poszukaj 
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myśli, sentencji, perspektywy, która Cię 
zatrzyma, pozwoli spojrzeć inaczej na to, 
co się dzieje.

• Spójrz z empatią na dziecko w tej trudnej 
sytuacji i przekieruj myśli oraz emocje 
w stronę rozczarowanego dziecka, a nie 
obserwujących nas przechodniów czy 
spojrzeń z okien mieszkań.

• Zadbaj o swój dobrostan psychiczny, w tym 
między innymi o odpoczynek, sen, ruch 
fizyczny, przyjemności. Pamiętaj, że dobrze 
jest szukać choć najmniejszych sposobów 
na utrzymanie aktywności, przyjemno-
ści, aby zachować poczucie sprawstwa, 
a zmniejszać poczucie bezradności.

Inne wskazówki dotyczące wspierania dzieci 
w tym trudnym czasie można znaleźć w po-
radniku opublikowanym przez UNICEF4:

• Rodzice powinni spokojnie rozmawiać ze 
swoimi dziećmi o koronawirusie.

• Trzymaj się rutyny, warto przygotować 
harmonogram, który będzie obejmował 
zarówno czas na zabawę, możliwość 
kontaktu telefonicznego z przyjaciółmi, 
a także czas „wolny od technologii” i czas 
na prace domowe.

• Pozwól dziecku odczuwać emocje.

• Sprawdź, jakie informacje o koronawirusie 
docierają do Twoich dzieci.

• Stwórz okazje do wspólnego spędza-
nia czasu. Co kilka dni możecie spędzać 
wieczór na wspólnej zabawie lub gotować 
razem posiłki. 

• Kontroluj swoje zachowanie. Może to 
oznaczać powstrzymywanie emocji, co dla 
wielu okaże się bardzo trudne. Pamię-
tajmy, że to rodzice zapewniają swoim 
dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

W relacjach z dzieckiem warto znaleźć czas 
na wspólne czytanie. Ja polecam dwie 
pozycje:

• Zbiór opowiadań „Uśmiechnij się! W domu 
też jest fajnie”5 jest odpowiedzią na po-
trzeby dzieci i rodziców, którzy z powodu 
zamknięcia szkół wywołanego pandemią 
koronawirusa znaleźli się w trudnej i nie-
codziennej sytuacji. Razem stawiają czoła 
izolacji, edukacji zdalnej i – niejednokrot-
nie – nudzie. Mam nadzieję, że te krótkie 
opowiadania i ćwiczenia kreatywne dla 
najmłodszych pozwolą na kilka dodatko-
wych chwil wytchnienia i zabawy.

• Jak rozmawiać z dzieckiem o uczuciach, 
emocjach czy wartościach, kiedy najczę-
ściej podejmujemy temat dopiero, gdy 
coś się właśnie dzieje, kiedy mierzymy 
się z trudną emocją czy wówczas, gdy 
ktoś zrobił coś, co jest wbrew naszym 
wartościom i czujemy potrzebę reakcji? 
Warto posłuchać bajek, np. tych ze zbioru 
„Mądre bajki z całego świata”6.

Wielu rodziców, koncentrując się wyłącznie 
na zapewnieniu dziecku wszechstronnego 
rozwoju, zapomina zadbać o swój dobro-
stan psychiczny. Często mówią: „Mam dość!”. 
Warto zadbać o swoje emocje i zredukować 
rodzicielski stres. Kilka ciekawych propozycji 
pojawiło się w artykułach: „Mam dość – co 
możesz zrobić dla siebie, by zredukować rodzi-
cielski stres?”7 oraz „Trudne emocje lub depre-
sja podczas pandemii. Skąd się biorą, jak sobie 
z nimi radzić?”8, które w całości serdecznie 
Państwu polecam do przeczytania. Autorzy 
artykułów podkreślają, na co warto zwrócić 
uwagę, żeby zadbać o siebie i swoje emocje:

• Dbaj o bezpieczeństwo.

• Ogranicz media, aby zmniejszyć lęk.

• Zarządzaj czasem – nie pozwól, aby praca 
z odpoczynkiem nam się „zlewała”. 



REFLEkSjE  NA TEMAT  RODZIcIELSTWA W cZASAcH #ZOSTAŃWDOMu
edu
sfe
ra

48

• Uzyskaj i zapewnij ciepłe, pocieszające, 
społeczne wsparcie przez wideo, telefon 
lub SMS.

• Znajdź sposoby wyrażania życzliwości, 
cierpliwości i współczucia.

• Odżywiaj się zdrowo.

• Pracuj wydajnie z domu.

Powinniśmy sobie uświadomić, że epidemia 
może potrwać miesiącami, więc musimy 
nauczyć się radzić sobie ze stresującymi 
wydarzeniami, które pojawiają się lub będą 
się jeszcze pojawiać każdego dnia. Rodzicu, 
to od Ciebie zależy, w jakim stopniu opanu-
jesz i nauczysz się korzystać z umiejętności 
rezyliencji (ang. resilience), czyli dostosowy-
wania się do zmiennych warunków otocze-
nia. Warto więc cieszyć się nawet z małych 
rzeczy, postarać się, aby uśmiech gościł 
na naszych twarzach, odzyskać poczucie 
sprawstwa, a powróci poczucie bezpieczeń-
stwa. Starać się również zredukować stres. 
Stosować wszystkie metody relaksacyjne, 
które lubimy, znamy, cenimy. Warto pamię-
tać o małych przyjemnościach każdego dnia. 
Korzystać z okazji, by dzielić się humorem, 
bo przecież śmiech to zdrowie! Warto sobie 
uświadomić, że nie tylko mną targają różne 
emocje związane z zaistniałą sytuacją, że 
każdy trudny czas się kiedyś kończy .

NETOGRAFIA
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Zwq6Qpp-UPcS_MLHq_UujTZXouOPQ

https://rodzice.fdds.pl/wiedza/mam-dosc-
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-rodzicielski-stres/
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 ALDONA OLESIAk

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie



MAŁGORZATA TRYBuś

Zdalny  
pedagog

Zdalne nauczanie nadal wymaga  

skupienia się na wypracowaniu 

tych samych kompetencji 

twardych, choć przy użyciu innych 

środków, jednak  kompetencje 

miękkie w nowych warunkach 

wymagają modyfikacji  w stosunku 

do  nauczania szkolnego. 
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Rolą pedagoga szkolnego jest przede 
wszystkim wspieranie kompetencji miękkich 
uczniów (np. komunikacji, zarządzania sobą, 
pełnienia ról  społecznych, radzenia sobie 
z emocjami), w przeciwieństwie do zadań  
nauczyciela, który skupia się przede wszyst-
kim na rozwijaniu kompetencji twardych 
(wiedzy, umiejętności związanych z określo-
nym zakresem dydaktyki). Jest to oczywiście 
uproszczony model, bo nauczyciel też wspie-
ra rozwój kompetencji miękkich, a pedagog 
szkolny na zajęciach specjalistycznych zajmu-
je się rozwojem kompetencji twardych.  

Zdalne nauczanie nadal wymaga  skupienia 
się na wypracowaniu tych samych kompeten-
cji twardych, choć przy użyciu innych środ-
ków, jednak  kompetencje miękkie w nowych 
warunkach wymagają modyfikacji  w stosun-
ku do  nauczania szkolnego. Przede wszyst-
kim warto przyjrzeć się kontekstowi uczenia 
się zdalnego i szkolnego. Funkcjonowanie 
ucznia w szkole jest oparte na  interakcjach 
grupowych, czyli ważne staje się  posiadanie 
takich umiejętności, jak: komunikacja inter-
personalna, pełnienie ról grupowych, umie-
jętność rozwiązywania konfliktów, wystąpień 
publicznych. Osoby o wysokiej inteligencji 
interpersonalnej zawsze w szkole dobrze 
sobie radziły, niezależnie od poziomu inteli-
gencji poznawczej. Grupa w przestrzeni szkol-
nej daje uczniowi, posiadającemu powyższe 
kompetencje, wsparcie, ale też możliwość 
„ukrycia się w tłumie” .  Natomiast nauczanie 
zdalne ma formę nauczania indywidualne-
go – nawet wtedy, kiedy lekcje są prowa-
dzone online z grupą. Ta zmiana kontekstu 
uczenia się implikuje zmianę kompetencji 
miękkich  ucznia, potrzebnych do uczenia się. 
W zdalnym nauczaniu ważne są kompeten-
cję z zakresu zarządzania sobą, organizacji 
czasu, wzięcia pełnej odpowiedzialności za 
proces uczenia się, czyli elementy inteligencji 
intrapersonalnej.  Istotne jest, aby pedagog 
szkolny zauważył  ten aspekt  i  wsparł rozwój 
kompetencji potrzebnych w nowej sytuacji 
edukacyjnej. 

Jaka jest w takim razie rola pedagoga szkol-
nego w zdalnym nauczaniu? Najogólniej 
rzecz ujmując, należy  wesprzeć w rozwoju 
umiejętności samodzielnego uczenia się i or-
ganizacji miejsca nauki trzy grupy – uczniów, 
nauczycieli i rodziców. 

W ODNIESIENIu DO ucZNIóW WARTO: 

• zdiagnozować warunki uczenia się 
Uczeń w zdalnym nauczaniu musi zorgani-
zować sobie miejsce nauki;  warto pomóc 
mu w wyeliminowaniu hałasu, zbędnych 
bodźców, w uporządkowaniu miejsca 
nauki.

• wypracować z uczniem rytuał pracy 
Pomoże to wdrożyć automatyzmy ,dzię-
ki którym uczeń nie będzie tracił czasu 
na podejmowanie decyzji o rozpoczęciu 
uczenia się.

• zadawać pytania o organizację pracy 
Jak chcesz sobie dzisiaj zaplanować dzień 
pracy? Co zrobisz najpierw? Ile czasu 
chcesz poświęcić na naukę dzisiaj? Kiedy 
planujesz  przerwy? Co zrobisz, gdy natra-
fisz na problem? U dzieci możemy stoso-
wać instruktaż, ale zawsze należy poprosić 
o jego akceptację, dopytując, czy jest to 
możliwe do realizacji.

• sprawdzać realizację planu  
Ważne jest, aby uświadomić sobie, że 
uczeń dopiero uczy się nowych kompeten-
cji , więc realizacja planu na poziomie wyż-
szym niż 50% jest dobrym wskaźnikiem, 
na bazie którego możemy wzmacniać 
ucznia i pracować nad słabszymi ele-
mentami.  Najważniejsze jest, aby uczeń 
zaangażował się i wziął odpowiedzialność 
za wypracowany przez siebie plan. 

W odniesieniu  do rodzica warto zrobić do-
kładnie to samo, co z uczniem, ale z pozycji 
osoby wspierającej. Warto pamiętać, aby 
prowadzić rozmowę po partnersku i nie 
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stosować komunikatów typu: Musi Pan/Pani, 
bo one zamykają komunikację i gotowość 
do zmiany. Lepiej stosować zwroty miękkie, 
na przykład: A stosowała Pani może taką 
metodę …; Jak może Pan to rozwiązać? Jak 
można pogodzić to, co Pani mówi, z koniecz-
nością uczenia się dziecka w domu? 

W STOSuNku DO NAucZYcIELI  
WARTO:

• przyjąć postawę służenia pomocą w no-
wej sytuacji  
Kiedy  wychowawca wyczerpie już swoje 
możliwości wpływu, to pedagog przejmie 
pracę z uczniem.

• wyposażyć nauczycieli w umiejętności 
uczenia samodyscypliny 
Wskazać nauczycielom, że lepsze jest za-
dawanie pytań zamiast wygłaszania mów 
motywacyjnych.

• wypracować procedury w stosunku do 
uczniów uchylających się od nauczania 
zdalnego 
Oczywiście same procedury nie rozwiązują 
problemu, ale dają poczucie sprawstwa. 

Podane wskazówki pokazują, że rolą peda-
goga szkolnego w czasie zdalnego naucza-
nia jest udzielenie wsparcia uczniom, rodzi-
com i nauczycielom w procesie zmiany oraz 
wyposażenie ich w kompetencje niezbędne 
do wdrożenia tej zmiany. 

MAŁGORZATA TRYBuś

W I E L K O P O L S K I  B I U L E T Y N  E D U K A C Y J N Y



Wielkopolskie  
Seminarium  
Astronomiczne

Wojewódzki 
Konkurs 
Astronomiczny 
na referat z zakresu 
astronomii  
i astronautyki

Kaliski
Konkurs
Informatyczny

W Szkolnym Planetarium w Potarzycy przy Niepublicznej Szkole Podstawowej 
im. jana Heweliusza w Potarzycy jak co roku odbędzie się Wojewódzki kon-
kurs Astronomiczny na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla uczniów 
szkół ponadpodstawowych oraz Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium 
Astronomiczne. 
Organizatorem konkursu oraz seminarium jest Ośrodek Doskonalenia Nauczy-
cieli w kaliszu przy współpracy ze Szkolnym Planetarium im. Twórcy Andrzeja 
Owczarka w Potarzycy.
Organizatorem XLVII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astro-
nomiczno-Astronautycznego im. Profesora Roberta Głębockiego jest Pla-
netarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu. Patronat me-
rytoryczny nad przebiegiem konkursu i seminarium sprawują: Polskie 
Towarzystwo Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii  
oraz Polska Agencja kosmiczna.

kaliski konkurs Informatyczny o zasięgu ogólnopolskim jest organizowany 
przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w kaliszu oraz IV Liceum Ogólno-
kształcące im. Ignacego jana Paderewskiego w kaliszu. konkurs odbywa się 
pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego 
kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta kalisza.

KALISKI KONKURS INFORMATYCZNY



PLACÓWKI OŚWIATOWE PROWADZONE PRZEZ
SAMORZĄDWOJEWÓDZTWAWIELKOPOLSKIEGO
PODLEGŁE DEPARTAMENTOWI EDUKACJII NAUKI

OŚRODEKDOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W KALISZU

pełna informacja na stronie:
www.odn.kalisz.pl

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
KSIĄŻNICA PEDAGOGICZNAW KALISZU

pełna informacja na stronie:
www.kp.kalisz.pl

OŚRODEKDOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W POZNANIU

pełna informacja na stronie:
www.odnpoznan.pl

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
W POZNANIU

pełna informacja na stronie:
www.pbp.poznan.pl

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W KONINIE

pełna informacja na stronie:
www.cdnkonin.pl

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W LESZNIE

pełna informacja na stronie:
www.cdn.leszno.pl

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
W PILE

pełna informacja na stronie:
www.cdn.pila.pl

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA KSZTAŁCENIA
DUALNEGO I ZAWODOWEGOW KONINIE

pełna informacja na stronie:
www.cwrkdiz.konin.pl

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA KSZTAŁCENIA
DUALNEGO I ZAWODOWEGOW KALISZU

pełna informacja na stronie:
www.cwrkdiz.kalisz.pl

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA KSZTAŁCENIA
DUALNEGO I ZAWODOWEGOW LESZNIE

pełna informacja na stronie:
www.cwrkdiz.leszno.pl

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA KSZTAŁCENIA
DUALNEGO I ZAWODOWEGOW POZNANIU

pełna informacja na stronie:
www.cwrkdiz.poznan.pl

CENTRUM WSPARCIA RZEMIOSŁA KSZTAŁCENIA
DUALNEGO I ZAWODOWEGOW PILE

pełna informacja na stronie:
www.cwrkdiz.pila.pl

SZKOŁY

Wielkopolskie SamorządoweCentrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznegow Gnieźnie

www.medyk.gniezno.pl

Wielkopolskie SamorządoweCentrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznegow Koninie

www.medyk.konin.pl
Wielkopolskie SamorządoweCentrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznegow Ostrowie Wlkp.

www.msz-ostrow.cba.pl

Wielkopolskie SamorządoweCentrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznegonr 1w Poznaniu

www.wsckziu1.poznan.pl

Wielkopolskie SamorządoweCentrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznegonr 2w Poznaniu

www.wsck.pl

Wielkopolskie SamorządoweCentrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznegow Rawiczu

www.medyk-rawicz.com.pl

Wielkopolskie SamorządoweCentrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznegowe Wrześni

www.wscku-wrzesnia.pl

Wielkopolskie SamorządoweCentrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznegow Złotowie

www.wsckziu-zlotow.pl

Wielkopolski Samorządowy ZespółPlacówek
Terapeutyczno – Wychowawczych

w CerekwicyNowej
www.cerekwica-mow.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji
i Terapiiw Starej Łubiance
www.zspstaralubianka.pl
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