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N O W E  T E C H N O L O G I E

Z powodu pandemii w  krót-
kim czasie codzienne funk-
cjonowanie nas wszystkich 

uległo dużym zmianom. Dotknę-
ły one również szkołę, która prak-
tycznie z dnia na dzień przeniosła się 
z klasy do domu, a jej podstawowym 
narzędziem pracy stały się techno-
logie informacyjno-komunikacyjne. 
I tu pojawił się problem, bo umiejęt-
ności nauczycieli w  wykorzystaniu 
TIK są różne. Co prawda wymóg wy-
korzystywania w  pracy szkolnej no-
woczesnych technologii zaczął obo-
wiązywać w 2004 r., jednak w prak-
tyce sprowadzało się to zwykle do 
zamiany drewnianej tablicy na inte-
raktywną.

Dlatego wymuszona epidemią 
zmiana u  dużej części nauczycieli 
wywołała lęk nie tylko przed nowym 
sposobem działania, ale i cyfrowym 
środowiskiem, w którym uczniowie 
są tubylcami. Z  tego powodu tym 
bardziej nie warto upraszczać sche-
matu działania, tylko skoncentrować 
się na rozwiązaniach: poznać apli-
kacje i nauczyć się z nich korzystać, 
stale się dokształcać, dostosować 
lekcje do nowych możliwości etc. 

Pamiętajmy, że od tych działań w du-
żej mierze zależy jakość edukacji. 
I  że to dla nas, nauczycieli, świet-
na okazja do nauki, a ta, połączona 
z natychmiastowym wykorzystywa-
niem wyuczonych umiejętności, by-
wa wyjątkowo skuteczna.

Być może, kiedy czytają Państwo 
te słowa, edukacja znów odbywa się 
w szkolnych murach. I tak zachęcam 
do lektury. Moje wskazówki mogą 
się przydać chociażby do zadawania 
prac domowych w atrakcyjnej, inte-
raktywnej formie.

Przegląd sprzętu

Żaden przepis nie określił, jak ma 
wyglądać lekcja on-line, bo dla 
wszystkich jest to nowa sytuacja. Po-
zostaje kreatywność i  ciężka praca. 
Powodów, że warto, szukać nie mu-
simy: rozwój edukacyjny i  psycho-
społeczny naszych uczniów, klasy-
fi kacja, egzaminy – to kwestie oczy-
wiste.

Zacznijmy od przeglądu zaso-
bów, którymi dysponujemy. Podsta-
wą prowadzenia nauczania na odle-
głość jest komputer/laptop ewentu-
alnie tablet/smartfon wyposażony 
w kamerę (lub kamera zewnętrzna), 
słuchawki z  mikrofonem bądź mi-
krofon zewnętrzny czy wbudowa-
ny w urządzenie. Jeśli tego nie ma-
my, pamiętajmy, że na mocy noweli-
zacji z 25.03.2020 r. rozporządzenia 
w  sprawie szczególnych rozwiązań 
w  okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty (Dz.U. poz. 530) organ pro-
wadzący szkołę ma prawo użyczyć 
nauczycielom (uczniom też) bez-
płatnie, na zasadzie umowy cywil-
nej, niezbędne urządzenia, np. z wy-
posażenia szkoły. Ponadto samorzą-
dy mogą wnioskować o pieniądze na 
zakup sprzętu do nauki zdalnej.

Druga kwestia to dobre połącze-
nie internetowe. Jego prędkość mo-
żemy sprawdzić np.  na stronach 
www.speedtest.pl lub www.fast.com 
– jeżeli jest zbyt niska, przekaz wi-
deo prawdopodobnie będzie prze-
rywał, postarajmy się więc o  szyb-
sze łącze albo zrezygnujmy z reali-
zowania lekcji na żywo z obrazem. 
Tu również pomóc może samorząd, 
wnioskując o  pieniądze na mobil-
ny dostęp do internetu dla nauczy-
ciela.

Ograniczenia sprzętowe doty-
czą też naszych uczniów, dlatego 
sprawdźmy, jakim komputerem dys-
ponują, i w razie potrzeby wesprzyj-
my ich w uzyskaniu pomocy ze szko-
ły albo od organu prowadzącego.

Rzeczą, o  której często zapomi-
nają osoby stawiające pierwsze kro-
ki w  komunikacji wideo, jest or-
ganizacja przestrzeni wokół sie-
bie. Po  pierwsze, ustalmy z  do-
mownikami, że w  czasie zajęć nie 
mogą wchodzić do pokoju, prze-
szkadzać, słuchać głośno muzyki 
itd. Wyłączmy telefon, zamknijmy 
okno, jeśli wychodzi np. na hałaśli-
wą ulicę. Po  drugie, uporządkujmy 

M A C I E J  F R A S U N K I E W I C Z

W tradycyjnym szkolnictwie nauczanie on-line jeszcze do niedawna 
było raczej rzadko występującym zjawiskiem niż standardowym na-
rzędziem przekazywania wiedzy. Tempo rozwoju pandemii i reakcja 
świata na nią wyznaczyły jednak nową drogę dla wielu obszarów ży-
cia społecznego, w tym również edukacji – szkoła musiała przenieść 
się do sieci.

N O W E  T E C H N O L O G I E

Poznać aplikacje i nauczyć 
się z nich korzystać, 
stale się dokształcać, 
dostosować lekcje 
do nowych możliwości

Przewodnik po 
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obszar pozostający w  zasięgu ka-
mery –  uprzątnijmy bałagan, ubra-
nia, zabawki, brudne naczynia, zbyt 
odważne zdjęcia czy obrazy wiszące 
na ścianach. Większość aplikacji po-
siada opcję podglądu kamery – sko-
rzystajmy z  niej, żeby się przeko-
nać, co na ekranie będą widzieć na-
si uczniowie. Po  trzecie, zadbajmy 
o swój wygląd i przećwiczmy różne 
ustawienia kamery, by np. nie ucina-
ła nam pół twarzy albo nie pokazy-
wała tylko nóg.

I wreszcie pamiętajmy o  odpo-
wiednim przygotowaniu pulpitu 
w komputerze, by móc udostępniać 
widok z niego bez obawy, że ucznio-
wie zobaczą prywatne zdjęcie na ta-
pecie. Najlepiej wszystkie osobis-
te pliki schowajmy w  jeden folder, 
a na pulpicie zostawmy tylko aplika-
cje i materiały potrzebne do prowa-
dzenia zajęć.

Podobne zasady przekażmy 
uczniom –  niech na czas lekcji 
uprzątną biurko czy stół, przy któ-
rym siedzą, daleko na półkę odłożą 
wszystkie rozpraszacze uwagi, wy-
ciszą powiadomienia na kompute-
rze, wyłączą telefon, jeśli nie jest po-
trzebny do zajęć, uprzedzą rodziców 
i rodzeństwo, żeby nie wchodzili do 
pokoju i nie pojawiali się w zasięgu 
kamery.

Wybór narzędzi

Wiemy już ogólnie, jak się przygo-
tować, zastanówmy się więc, w jaki 
sposób chcemy pracować. W  tym 
celu warto zapoznać się z  narzę-
dziami do nauczania na odległość. 
Czytajmy fora internetowe, porad-
niki, oglądajmy fi lmy instrukta-
żowe i  przykładowe lekcje on-line 
dostępne np.  na YouTube. Z  wy-
braną aplikacją popracujmy naj-
pierw „na  sucho”, angażując w  to 
innych nauczycieli (wspólna na-
uka), któregoś z  uczniów czy na-
wet domowników. Sprawdźmy do-
stępne opcje, koniecznie zapoznaj-
my się z zasadami bezpieczeństwa. 

Zaproponujmy też radzie peda-
gogicznej stałe spotkania on-line 
(mogą być w  małych, roboczych 
grupach) dla wzajemnego uczenia 
się nowych narzędzi, rozwiązywa-
nia na bieżąco problemów tech-
nicznych, dzielenia się nowinkami 
czy po prostu wsparcia w tej trud-
nej dla wszystkich sytuacji.

Moim zdaniem warto w  mia-
rę możliwości poznać jak najwięcej 
dostępnych rozwiązań, by móc swo-
bodnie się nimi posługiwać i dobie-
rać do aktualnych potrzeb. Możemy 
prowadzić lekcję on-line, udostęp-
niać materiały, linki do stron, prze-
syłać polecenia, nagrywać krótkie 
fi lmiki, tworzyć quizy, testy, wyko-
rzystywać elementy gier.

Ponieważ pandemia dotknęła 
praktycznie cały świat, a według sta-
tystyk UNESCO w marcu na zdalne 
nauczanie przeszło 185 państw, po-
wstaje obecnie wiele narzędzi służą-
cych kształceniu na odległość. Coraz 
więcej fi rm decyduje się udostępniać 
szkołom swoje programy i aplikacje 
za darmo, a wydawnictwa – elektro-
niczne wersje podręczników (www.
gov.pl/web/edukacja/elektroniczne-
wersje-podrecznikow-i-materialow-
dydaktycznych). Są też strony stano-
wiące swego rodzaju kompendium 

dostępnych narzędzi, np.  https://
techagainstcoronavirus.com –  war-
to je śledzić, bo może się okazać, 
że chwilowa trudność ma już swoje 
proponowane rozwiązanie.

Zamykając szkoły, resort edukacji 
zarekomendował materiały, z  któ-
rych nauczyciele mogą korzystać do 
przygotowania e-lekcji, np.  https://
epodreczniki.pl. Informacji na ten
temat dostarcza strona www.gov.
pl/web/edukacja/nauka-zdalna, 
zaś pod adresem www.gov.pl/web/
zdalnelekcje znajdują się gotowe 
lekcje do wykorzystania w  środo-
wisku multimedialnym. Swoje ofer-
ty edukacyjne przygotowało wiele 
muzeów i  miejsc zabytkowych 
(https://kulturadostepna.pl/on-line/
wirtualne-muzea, https://kukulturze.
pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-
muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/), 
centra nauki (m.in. warszawskie 
Centrum Nauki Kopernik z  cy-
klem eksperymentów naukowych 
na YouTube, www.youtube.com/

user/CentrumNaukiKopernik), 
organizacje pozarządowe (np. Cen-
tralny Dom Technologii, https://
cdt.pl, dodał zakładkę dotyczącą 
zdalnych lekcji) i  podmioty pry-
watne, w internecie można też obej-
rzeć spektakle teatralne (https://
ninateka.pl/filmy/teatr,spektakle). 
Powstała również ciekawa ini-
cjatywa pod nazwą Grarantanna 
(www.grarantanna.pl), zrzeszają-
ca uczniów zainteresowanych prze-
strzenią cyfrową i tworzeniem gier 
komputerowych.

e-szkole
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Wiele wartościowych materia-
łów praktycznie gotowych do wyko-
rzystania w kształceniu na odległość 
znajdziemy na YouTube. Ważne jed-
nak, abyśmy przed udostępnieniem 
uczniom dokładnie zapoznali się 
z  każdym materiałem i  ocenili go 
pod względem jakości, bo bywa, że 
ciekawie przygotowany fi lmik za-
wiera niestety błędy merytoryczne. 

Kanały, które można wykorzy-
stać, to np.:
– Kurzgesagt (www.youtube.com/

user/Kurzgesagt) –  niemiecki 
kanał edukacyjny, który w  kil-
kuminutowych fi lmikach (z pol-
skimi napisami) tłumaczy zagad-
nienia z zakresu biologii, chemii, 
fi zyki, astronomii, nauk społecz-
nych i  innych –  może stanowić 
materiał wyjściowy do dysku-
sji na lekcji on-line, bo tłuma-
czy zjawiska w sposób „łopatolo-
giczny”,

– Mówiąc Inaczej (www.youtube.
com/user/PamikuPL) – kanał do-
tyczący poprawnego posługiwa-
nia się językiem polskim,

– Kasia Gandor (www.youtube.
com/channel/UCUercAwR2To1
Zx6GA6ZP2TQ) –  biotechno-
lożka opowiada o  zagadnieniach 
z biologii i fi zyki,

– SciFun (www.youtube.com/user/
SciTeraz) –  porusza tematy fi zy-
ki, astrofi zyki i astronomii,

– Arletta Witt (www.youtube.com/
user/jezykalnia) –  na swoim ka-
nale Po Cudzemu uczy języka an-
gielskiego,

– Historia bez Cenzury (www.
youtube.com/user/HistoriaBez
CenzuryMB) –  Wojciech Drew-
niak przytacza różne ciekawostki 
z  kart przeszłości, ale bywa nie-
cenzuralny, więc ewentualne wy-
korzystanie tych materiałów po-
zostaje w gestii nauczyciela.

Takich youtuberów i kanałów jest 
wiele, wystarczy wpisać w  wyszu-
kiwarce interesujące nas zagadnie-
nie i wybrać te materiały, które od-
powiadają naszym kryteriom. Nie-
wątpliwym atutem tych treści jest 
ich atrakcyjność wizualna i  sposób 
przedstawiania wiedzy. Kto wie, mo-
że YouTube nas samych zainspiruje 
do zmiany metod nauczania.

Przykłady aplikacji

Oto kilka przykładów darmowych 
aplikacji i stron, które możemy wy-
korzystać podczas pracy zdalnej 
z uczniami:

ClassDojo (www.classdojo.com) 
–  aplikacja pozwalająca na utrzy-
mywanie kontaktu i tworzenie spo-
łeczności klasy on-line z  opcją do-
dawania rodziców i  udostępniania 
im zadań dla uczniów oraz dotyczą-
cych ich plików audio, wideo i  tek-
stowych. Na  pewno sprawdzi się 
w młodszych klasach.

Discord (https://discordapp.com) 
–  narzędzie do komunikacji teksto-
wej i głosowej, dyskusji. Przeprowa-
dzenie lekcji jest możliwe, ale grupy 
należy tworzyć jako prywatne, z do-
stępem na hasło, a  po zalogowaniu 
wszystkich uczniów zablokować do-
stęp z zewnątrz. Discord jest platfor-
mą wykorzystywaną w  dużej mie-
rze przez społeczność graczy i  zda-
rzają się przypadki zachowań trol-
lingowych (mających na celu prowo-
kację, wyprowadzanie z równowagi, 

przeszkadzanie). Polegają one na do-
łączaniu się osób postronnych i udo-
stępnianiu obraźliwych, wulgarnych 
treści bądź dołączaniu kilkuset osób 
naraz i  paraliżowaniu aplikacji po-
przez jej przeciążenie. Da  się temu 
zapobiec, wykorzystując dostępne 
opcje prywatności.

DropBox (www.dropbox.com) 
–  tzw.  dysk on-line, czyli chmura. 
Aplikacja pozwalająca na przecho-
wywanie i dzielenie się plikami. Mo-
że służyć do udostępniania materia-
łów wszystkim uczniom naraz bez 
konieczności wysyłania plików do 
każdego z osobna.

Google Forms (https://forms.
google.com/) – narzędzie służące do 
tworzenia testów i ankiet. Zrobienie 
klasówki raczej nie będzie najlep-
szym pomysłem (ściąganie), ale testu 
sprawdzającego wiedzę bądź anoni-
mowej ankiety dotyczącej naszych 
lekcji on-line już tak.

Google Hangouts (https://
hangouts.google.com) –  googlow-
skie narzędzie do komunikacji zdal-
nej, działa podobnie jak Skype. Po-
zwala na jednoczesne wideopołącze-
nie do 25 osób.

Kahoot (https://kahoot.com/) 
–  aplikacja do tworzenia quizów 
i ankiet oparta na gamifi kacji. Obec-
nie w  związku z  pandemią twórcy 
oferują tymczasowo bezpłatny do-
stęp do wersji pro – nauczyciel zgła-
sza taką prośbę poprzez link https://
kahoot.com/coronavirus-remote-
off er/.

Learnetic (www.learnetic.pl) 
– polska fi rma zajmująca się tworze-
niem oprogramowania dla edukacji 
udostępnia dwa narzędzia: https://
ekreda.pl do zarządzania szkołą i ko-
munikacji z  uczniami oraz https://
dzwonek.pl do tworzenia dla nich 
interaktywnych treści.

Microsoft  Teams (https://
products.offi  ce.com/pl-PL/microsoft -
teams/group-chat-soft ware) –  na-
rzędzie umożliwiające komunikację 
wideo i tekstową. Pozwala na jedno-
czesne połączenie do 200 użytkow-
ników. Obecnie dostępna jest oferta 
bezpłatna dla szkół.

Nearpod (https://nearpod.com/) 
–  platforma do tworzenia wirtual-
nych klas i  udostępniania on-line 
lekcji, prezentacji oraz treści multi-
medialnych.

https://www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html
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Quizlet Live (https://quizlet.com/
pl) – aplikacja do drużynowych tes-
tów on-line opartych na współpra-
cy i rywalizacji. Ciekawy pomysł na 
sprawdzający wiedzę element zajęć. 
Z  jej działaniem można zapoznać 
się na stronie www.youtube.com/
watch?v=q64qTBfK0iE.

SeeSaw (https://web.seesaw.me/) 
– aplikacja umożliwiająca tworzenie 
klas on-line i pracę z uczniami. Po-
zwala udostępniać zadania i prezen-
tować różne treści oraz przechowy-
wać stworzone projekty.

Skype (https://web.skype.com) 
–  aplikacja do prowadzenia wideo-
rozmów i czatu on-line. Pozwala na 
jednoczesne połączenie do 50 użyt-
kowników.

Socrative (https://socrative.com/) 
– aplikacja działająca w przeglądarce 
i na urządzeniach mobilnych. Umoż-
liwia ocenianie i angażowa-
nie uczniów poprzez two-
rzenie quizów oraz zadań 
cyfrowych.

Zoom (https://zoom.
us) –  aplikacja do wielo-
osobowych wideorozmów. 
Umożliwia jednoczesny 
kontakt do 100 osób, udo-
stępnianie widoku pulpitu. Ma funk-
cję „podnoszenia ręki”, kiedy ktoś 
chce zadać pytanie. Z  powodu ko-
ronawirusa dla szkół został zdjęty 
40-minutowy limit bezpłatnego ko-
rzystania. Na  stronie https://zoom.
us/education można sprawdzić, czy 
placówka jest już w programie, a jeśli 
nie – ją dopisać.

Narzędzi jest oczywiście więcej, 
dlatego warto śledzić nowości na fo-
rach czy w sklepie z aplikacjami. Pa-
miętajmy, by narzędzia i treści dosto-
sowywać do umiejętności oraz pozio-
mu rozwoju naszych podopiecznych.

Ważna motywacja

Przygotowanie techniczne i  umie-
jętność korzystania z TIK mają nie-
wątpliwie istotne znaczenie w  na-
uczaniu na odległość, ale nie mniej 
ważny jest obustronny poziom mo-
tywacji. Zarówno dla uczniów, jak 
i  nauczycieli jest to trudny okres 
– nagła sytuacja, konieczność szyb-
kiej zmiany, przystosowania się 
do nowych zasad, metod, narzę-
dzi, ale także przymusowa izola-

cja od bliskich i  znajomych, po-
czucie nieustannego zagrożenia, 
strach o zdrowie, a nawet życie. Nic 
dziwnego, że czujemy się zagubie-
ni, czasem trochę zbuntowani, na 
pojawiające się przeszkody reagu-
jemy złością, brak nam cierpliwości 
do nieważnych –  naszym zdaniem 
–  szczegółów. Nie mamy motywa-
cji do przymusowego dokształca-
nia się poza standardowymi godzi-
nami pracy, nie podoba nam się, 
że musimy korzystać z prywatnego 
sprzętu, pośpiech i  stres powodują 
wpadki.

Ale nie możemy koncentrować 
się głównie na trudnościach, bo 
z  powodu złego nastawienia spa-
dać będzie jakość prowadzonych 
przez nas zajęć, co znacząco prze-
łoży się na podejście uczniów. Pa-
miętajmy, że w  miarę nabywania 

przez nas obycia z kształceniem na 
odległość problemy techniczne bę-
dą znikać. Nie bójmy się wpadek 
– nie da się ich całkowicie wyelimi-
nować, o czym informujmy uczniów 
i rodziców. Prośmy o pomoc innych 
nauczycieli, a  nawet naszych pod-
opiecznych –  będą mieli okazję się 
wykazać. Powoli będziemy docho-
dzić do perfekcji, co znacznie skró-
ci czas wymagany na przygotowanie 
lekcji. Zniknie też poczucie sztucz-
ności, które zapewne towarzyszy-
ło nam na początku – stanie w pu-
stym pokoju i mówienie do kamery 
ma się nijak do kontaktu z  ucznia-
mi w klasie szkolnej. Dlatego nie za-
pominajmy o podtrzymywaniu z ni-
mi relacji, nie ograniczajmy kontak-
tu do wydawania poleceń i  spraw-
dzania wiedzy, pytajmy o  samopo-
czucie, sposoby na nudę, ciekawe 
pomysły spędzania czasu w  domu, 
wspierajmy.

Bo na wsparciu teraz warto się 
skupić. Każdy z nas w ten czy inny 
sposób został dotknięty kryzysem. 
Rodzice naszych podopiecznych 
mogli stracić pracę albo dochód, 

wśród bliskich ktoś może być cho-
ry –  negatywnych skutków pande-
mii jest wiele i  mniej lub bardziej 
pośrednio dosięgają też dzieci. Oka-
zane zainteresowanie i troska znajdą 
przełożenie w nastawieniu uczniów 
do nas i  zajęć. Miejmy też na uwa-
dze rodziców –  spora część z  nich 
jest sfrustrowana zmianami, nie ra-
dzi sobie też z  pomaganiem dzie-
ciom w lekcjach, więc zdarza się, że 
mają pretensje do nauczycieli. Wy-
kazujmy się asertywnością, ale i zro-
zumieniem. Nie zarzucajmy naszych 
podopiecznych setką stron do prze-
czytania i ćwiczeń do zrobienia. Po-
starajmy się być kreatywni, zain-
teresować ich nauką, wykorzysty-
wać możliwości internetu. Stosujmy 
metodę odwróconej lekcji, ekspe-
rymentujmy, pytajmy o  propozycje 
i pomysły uczniów, może niech raz 
na jakiś czas któryś z nich na ochot-
nika sam przygotuje materiał na ko-
lejne zajęcia.

Oczywiście promocja do kolejnej 
klasy czy zdany egzamin (w  chwili 
gdy to piszę, wiadomo już, że egza-
min ósmoklasisty i  matura odbędą 
się najwcześniej w czerwcu) są waż-
ne, ale nie jest to jedyny argument, 
którego powinniśmy używać. Dzie-
ci mają naturalną ciekawość świata 
i lubią nowinki techniczne – połącz-
my to, a  osiągniemy sukces w  na-
uczaniu na odległość. Żeby nie za-
nudzić uczniów powtarzalnością, 
korzystajmy z kilku narzędzi – krót-
ka lekcja on-line, ciekawy fi lmik do 
obejrzenia, odczytany na głosy ni-
czym w teatrze fragment lektury, ja-
kaś niewielka praca domowa. Taka 
różnorodność z  pewnością przyda 
nam się w utrzymaniu uwagi i zain-
teresowania.

I rozmawiajmy z naszymi ucznia-
mi o  przyszłości –  jak ją sobie wy-
obrażają, jakie mają plany, gdzie 
chcieliby pojechać, co zobaczyć, 
gdy zniesione zostaną ograniczenia. 
Bo nadzieja na tę przyszłość jest im 
teraz równie potrzebna jak wzór na 
średnicę koła.

 Maciej 
Frasunkiewicz
jest psychologiem 

społecznym 
z Uniwersytetu 

SWPS w Warszawie.

Nie ograniczajmy 
kontaktu do wydawania 
poleceń i sprawdzania 
wiedzy, pytajmy 
o samopoczucie

https://www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html


42

m
a

j 
2

0
2

0
N O W E  T E C H N O L O G I E

Edukacja 
zdalna 
w praktyce

M A Ł G O R Z A T A  N O W A K

Spowodowana stanem epidemii konieczność obowiązkowego przej-
ścia szkół na system edukacji zdalnej była ogromnym wyzwaniem 
dla nauczycieli, uczniów i  rodziców. Wykorzystując doświadczenia 
praktyków, przedstawiam kilka konkretnych rozwiązań, wskazuję też 
szanse, jakie kryją się w nauczaniu łączącym pracę on-line i off-line.

N a początek marzenie pew-
nego gimnazjalisty: Wy-
obraźmy sobie lekcje tyl-

ko i wyłącznie multimedialne, w któ-
rych każdy uczeń pojmowałby wiedzę 
poprzez wizualizację, pamięć słucho-
wą oraz własne zaangażowanie. Każ-
dy uczestnik miałby do dyspozycji cy-
frowy notes, służący jednocześnie za 
zeszyt i  uniwersalny podręcznik. Na-
uczyciele mieliby interaktywne koń-
cówki, które kontrolowałyby postępy 
uczniów, a  także komuni-
katory służące do kontaktu. 
Zamiast sprawdzianów by-
łyby różnorodne multime-
dialne quizy. Lekcje, z  obo-
wiązkiem meldowania się 
w budynku szkoły, zostałyby 
zastąpione lekcjami w  sie-
ci i  komputerowymi kon-
sultacjami przy wspólnych projektach 
(G.  Grzegorczyk, Edukacja według 
konektywistów, „Meritum” 2014/1).

Ta uczniowska wizja zmateriali-
zowała się w  marcu równie niespo-
dziewanie, co boleśnie. Zamiast ra-
dości ze spełnionych marzeń o szko-
le XXI wieku przeważało zmęczenie, 
frustracja i koncentrowanie się na for-
malno-biurokratycznych aspektach 

kształcenia na odległość. Kiedy życie 
powiedziało: sprawdzam, okazało się, 
że trudno sobie poradzić z  wyzwa-
niem, na które system edukacji w rze-
czywistości nie był przygotowany.

W mojej opinii przeszkodami re-
alizowania skutecznego procesu edu-
kacyjnego w sytuacji izolacji uczniów 
od szkoły i nauczycieli były m.in. za-
wężona interpretacja idei kształcenia 
na odległość oraz stosowanie trans-
misyjnego modelu nauczania. Takie 

podejście zdominowało pierwszy 
etap przejścia na zdalną formę ucze-
nia, kiedy to wielu nauczycieli przyję-
ło strategię polegającą na elektronicz-
nym przesyłaniu poleceń: przeczytaj, 
napisz, zrób, wyślij zdjęcie. Zobowią-
zani przez dyrektorów do dokumen-
towania swojej pracy, koncentro-
wali się na tabelkach i opisach dzia-
łań, zaś dyrektorzy monitorowani 

przez kuratoria –  na pozyskiwaniu 
informacji, przekazywaniu raportów 
i  zmaganiu się z  interpretacją kolej-
nych rozporządzeń. Można było od-
nieść wrażenie, że – jak w anegdocie 
– wszyscy biegają coraz szybciej z pu-
stymi taczkami, bo nie mają czasu ich 
załadować. A przecież kształcenie na 
odległość jest koncepcją o wiele star-
szą niż internet, może być realizowa-
ne w różny sposób i nie jest synoni-
mem samokształcenia.

Nauczanie na odległość

Najbardziej popularna defi nicja za-
proponowana przez Mirosława J. Ku-
biaka mówi, że nauczanie na odle-
głość to metoda prowadzenia proce-
su dydaktycznego w  warunkach, gdy 
nauczyciele i  uczniowie nie znajdu-
ją się w tym samym miejscu, stosując 
do przekazywania informacji – oprócz 
tradycyjnych sposobów komunikowa-
nia się –  również współczesne, bar-
dzo nowoczesne technologie teleko-
munikacyjne, przesyłając: głos, obraz 
wideo, komputerowe dane oraz mate-
riały drukowane. Współczesne tech-
nologie umożliwiają również bezpo-
średni kontakt w czasie rzeczywistym 

Wielu nauczycieli przyjęło 
strategię polegającą na 
elektronicznym przesyłaniu 
poleceń: przeczytaj, 
napisz, zrób, wyślij
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pomiędzy nauczycielem a uczniem za 
pomocą audio- lub wideokonferen-
cji, niezależnie od odległości, jaka ich 
dzieli (Szkoła. Internet. Intranet. Wir-
tualna edukacja, Warszawa 2000).

Edukacja zdalna jest pojęciem 
szerszym niż e-learning. Opiera-
jąc się na doświadczeniach australij-
skich, można wskazać cztery podsta-
wowe modele (D. Korzan, Ewolucja 
kształcenia zdalnego, www.korzan.
edu.pl/pdf/zdalne.pdf):
 korespondencyjny (ang. corre-

spondence model) –  proces na-
uczania-uczenia się prowadzony 
jest przy pomocy materiałów dru-
kowanych (kserowanych);

 multimodalny (ang. multi-modal 
model) – wykorzystywane są ma-
teriały audio i wideo oraz internet;

 telenauczania (ang. tele-learning 
model) – interaktywna dwustron-
na komunikacja między nauczy-
cielem a  uczniami, wideokonfe-
rencje i dodatkowe materiały (pre-
zentacje, grafi ki);

 nauczania elastycznego (ang. fl exi-
ble learning model) – nauka odby-
wa się z pomocą różnych materia-
łów i  narzędzi, w  tym otwartych 
zasobów edukacyjnych.

Innym kryterium podziału jest 
relacja czasowa, w  jakiej przebiega 
proces edukacyjny (www.profesor.
pl/mat/n10/n10_k_orzechowicz_
040505_3.php):
a) edukacja synchroniczna – nauczy-

ciel i  uczeń jednocześnie przeby-
wają w  przestrzeni internetowej, 
np. podczas lekcji on-line,
– zalety: możliwość interakcji, 

wrażenie uczestnictwa w  tra-
dycyjnych zajęciach, poczucie 
bezpośredniego kontaktu,

– wady: wymusza obecność 
w  tym samym czasie, wymaga 
konkretnych narzędzi i warun-
ków technicznych oraz lokalo-
wych;

b) edukacja asynchroniczna – uczeń 
w dowolnym czasie i we własnym 
tempie wykonuje zadania zlecone 
przez nauczyciela,
– zalety: możliwość doboru do-

godnych godzin i miejsc do na-
uki, mniejsze wymagania tech-
niczne, sprzętowe i lokalowe,

– wady: brak bezpośredniego 
kontaktu, brak interakcji, wy-
maga dużej samodyscypliny;

c) edukacja mieszana –  zajęcia syn-
chroniczne on-line przeplatane są 

zadaniami do realizacji w  innym 
czasie; pozwala to wzmocnić zalety 
i zminimalizować ograniczenia po-
zostałych dwóch sposobów pracy.

Formy i narzędzia

W organizacji nauczania zdalne-
go szkoły wykorzystują różne formy 
pracy i zasoby:
– materiały do pracy przesyłane do 

ucznia/rodzica poprzez dziennik 
elektroniczny,

– polecenia (instrukcje, skrypty, 
opisy zadań) wysyłane e-mailowo 
lub SMS-em,

– indywidualne konsultacje on-line 
(poprzez komunikatory, grupy na 
portalach społecznościowych), 
e-mailowe bądź telefoniczne,

– prowadzenie zajęć on-line w  rze-
czywistym czasie z całą klasą albo 
w podziale na grupy,

– korzystanie z lekcji, materiałów na 
platformach edukacyjnych,

– oglądanie w  TV (również lokal-
nej) lekcji tworzonych przez na-
uczycieli pasjonatów,

– oglądanie fi lmów, programów 
edukacyjnych, słuchanie audycji 
radiowych,
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– nagrywanie przez nauczycieli wy-
kładów, prezentacji i  przesyłanie 
uczniom,

– wykorzystywanie otwartych za-
sobów edukacyjnych (https://
otwartezasoby.pl/).

Praktycy radzą, by dla zapano-
wania nad chaosem przesyłanych 
informacji oraz ułatwienia orga-
nizacji pracy założyć na Microsoft  
Offi  ce 365 lub Google Drive ka-
talog dla każdej klasy. Nauczyciel 
umieszczałby w nim zadania na da-
ny dzień oraz tworzył imienne tecz-
ki podzielone na przedmioty, w któ-
rych uczniowie zostawialiby wy-
pełnione karty pracy. Zalecają też 

korzystanie z  otwartych dokumen-
tów typu DOC, XLS, PPT, a unika-
nie plików PDF, które nie mają moż-
liwości edytowania.

Do korzystania z użytecznych na-
rzędzi i  zasobów on-line wspierają-
cych naukę zdalną zachęca popu-
larny portal edukacyjny, jednocześ-
nie zauważając, że: Zamknięcie szkół 
z  powodu zagrożenia koronawiru-
sem może paradoksalnie okazać się 
korzystne dla nauczania. Od  dwóch 
dekad rozwijamy w  Polsce dziesiąt-
ki serwisów edukacyjnych z  bogaty-
mi i  przeważnie interaktywnymi za-
sobami dla nauczania na wszystkich 
poziomach. Przez większą część roku 
szkolnego pozostają one słabo wyko-
rzystane przez nauczycieli i  uczniów. 
Bo nie ma czasu, bo nie wiemy, gdzie 
szukać, bo nie mam komputera, 
bo trzeba „gonić” z  programem itp. 
itd. A  tu nagle okazuje się, że musi-
my z nich skorzystać. A nawet uczyć 
z  ich pomocą. Korzystajmy (www.
edunews.pl/nowoczesna-edukacja/e-
learning/4973-szkola-na-odleglosc).

Elastyczne podejście

Równy dostęp do edukacji to prawo 
konstytucyjne, dlatego zasadą w edu-
kacji zdalnej powinien być brak zgo-
dy na nierówne traktowanie dzie-
ci. Wybierając narzędzia, należy być 
elastycznym, maksymalnie uwzględ-
niając zróżnicowane możliwości 
uczniów, zarówno w odniesieniu do 
sposobów pracy, jak  i  sytuacji ro-
dzinnej i środowiskowej. Obok reali-
zacji zajęć on-line wskazane jest tak-
że prowadzenie nauczania korespon-
dencyjnego (jako uzupełnienie, moż-
liwość indywidualnego kontaktu) 
poprzez e-maile czy dziennik elek-
troniczny oraz wysyłanie materiałów 
pocztą dzieciom, z  którymi nie ma 
innego kontaktu.

Planując pracę z uczniami na po-
ziomie szkoły/oddziału, warto pa-
miętać o  barierach technicznych, 
ograniczyć wybór platform i  por-
tali wymagających logowania, zwra-
cać też uwagę na sposób nawigacji 
po nich (by była intuicyjna, przyja-
zna dla użytkownika). Jest to waż-
ne nie tylko w  przypadku uczniów 
młodszych, ale wszystkich (także 
dorosłych) osób, w  których cyfro-
we narzędzia mogą budzić opór/lęk, 

zwłaszcza kiedy muszą działać pod 
presją czasu i  oceniania. Doświad-
czenia uczestników zdalnego na-
uczania pokazują, że wykorzysty-
wanie wielu aplikacji bywa męczące, 
zawieszanie się sieci frustruje, a brak 
rodzinnego wsparcia i  biegłości in-
formatycznej dyskryminuje część 
uczniów. Należy również sprawdzać 
ograniczenia wiekowe dla wybiera-
nych narzędzi, np. uczniowie, którzy 
nie ukończyli 13 lat, nie powinni za-
kładać konta na portalu społeczno-
ściowym.

Koordynacja działań

Sprawne zarządzanie zdalną eduka-
cją wymaga koordynacji realizowa-
nych zadań na poziomie placówki 
oraz każdego oddziału. Rozwiązania, 
które się sprawdziły, to np.  delego-
wanie uprawnień do monitorowania 
procesu na wicedyrektorów nadzo-
rujących prace poszczególnych eta-
pów edukacyjnych.

Koordynatorem klasowym mo-
że być wychowawca –  nauczycie-
le prowadzący zajęcia przesyłają do 
jednego katalogu wszystkie mate-
riały, wychowawca sprawdza, czy 
nie ma zbytniej kumulacji zadań, 
jeśli potrzeba, interweniuje i/lub do-
konuje modyfi kacji w  porozumie-
niu z  nauczycielem i  dopiero prze-
syła uczniom. Funkcję koordynato-
ra można też powierzyć mniej ob-
ciążonym pedagogom (nauczyciele 
wspierający, wychowania fi zyczne-
go, biblioteki, świetlicy), powinna to 
być jednak osoba znająca uczniów 
z danej klasy i odpowiedzialna. Ko-
lejnym rozwiązaniem jest ustalenie 
koordynatorów dla poziomu klas 
– wówczas nauczyciele współpracu-
ją, przygotowując pakiety edukacyj-
ne dla klas równoległych, bądź prze-
wodniczących zespołów przedmio-
towych.

Dzienny rytm

Organizując pracę uczniów zgodnie 
z zaleceniami resortu edukacji, nale-
ży uwzględnić:
– równomierne obciążenie uczniów 

w  poszczególnych dniach tygo-
dnia,

– zróżnicowanie zajęć w  każdym 
dniu,
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Gra interaktywna
Produkt: gra 
alternatywnej 
rzeczywistości

Firma: Adamed

Obok obszernej 
bazy materiałów 
edukacyjnych z  zakresu przedmiotów 
ścisłych i przyrodniczych na platformie 
ADAMED SmartUP uruchomiona zosta-
ła interaktywna gra łącząca naukę fi zy-
ki, chemii i biologi z odrobiną rozrywki. 
Uczniowie rozwiązują szereg zagadek 
naukowych, a  osią fabularną gry jest 
walka z fake newsami. Klucz do sukcesu 
to nie tylko wiedza, ale też umiejętność 
kojarzenia ze sobą faktów, wyszukiwa-
nia informacji i  krytycznego myślenia. 
Więcej: https://adamedsmartup.pl.

Pomoce 
edukacyjne

Zasoby do nauki zdalnej
Produkt: materiały 
interaktywne

Firma: MAC Edukacja

Wydawnictwo MAC 
Edukacja udostępniło 
bezpłatne zasoby do 
nauki zdalnej, obejmu-
jące materiały do wychowania przed-
szkolnego i  edukacji szkolnej, również 
z  możliwością wydruku. Podręczniki, 
ćwiczenia, materiały interaktywne po-
mocne w nauczaniu zdalnym i codzien-
nej organizacji nauki dostępne są bez-
płatnie na czas zamknięcia placówek 
oświatowych na stronie www.mac.pl/
publikacje. Szukając potrzebnej pu-
blikacji, można korzystać z  podziału 
na cykle i  klasy, a niezbędny fragment 
udostępniać uczniom, np. za pośrednic-
twem dziennika elektronicznego.

Lekcje on-line
Produkt: webinary 
języka angielskiego

Firma: Tutlo

Platforma językowa Tutlo uruchomiła dla 
dzieci i  młodzieży bezpłatne webinary 
prowadzone przez doświadczonych 
lektorów oraz native speakerów –  wy-
starczy założyć darmowe konto na plat-
formie. Zajęcia w grupach o zróżnicowa-
nych poziomach (od A1 do B2) odbywa-
ją są codziennie na żywo w godzinach 
10–14 i podzielone są na 20 obszarów 
tematycznych, np.  hobby, ubrania, ko-
lory, sport czy fi lmy. Plan lekcji i możli-
wość rejestracji pod adresem: https://
get.tutlo.com/rejestracja-webinary-dla-
dzieci-17-03.

– możliwości psychofi zyczne ucz-
niów,

– łączenie przemienne kształce-
nia z użyciem monitorów ekrano-
wych i bez nich,

– ograniczenia wynikające ze specy-
fi ki zajęć.

Przy planowaniu tygodniowego 
i dziennego rozkładu zajęć ważne jest 
ustalenie stałego/zbliżonego układu 
przedmiotów, bo pozwala to uczniom 
przygotować materiały (książki, ze-
szyty, przybory) w odpowiedniej ko-
lejności oraz porządkuje dzień, nada-
jąc stały rytm codziennym czynno-
ściom. Należy też uwzględnić zaleca-
ne limity dzienne czasu przy kompu-
terze oraz przewidzieć maksymalny 
czas na jedno zadanie, biorąc pod 
uwagę średnią szybkość pracy na da-
nym poziomie.

Układając plan zajęć, nie kopiu-
jemy planu realnego. Konieczna jest 
selekcja, ograniczenie przedmiotów 
i  treści, przeniesienie tematów na 
kolejny rok. Ponadto o  ile propozy-
cje, zachęty do aktywności fi zycznej, 
muzycznej, plastycznej są właściwe, 
o  tyle zadawanie z  tych przedmio-
tów obowiązkowych prac w  postaci 
referatów, opisów, zestawów ćwiczeń 
i  wymaganie dokumentowania tej 
aktywności jest nadgorliwością szko-
dliwą dla ucznia oraz nauczyciela.

Komunikacja i wsparcie

W przypadku funkcjonowania w izo-
lacji, oddaleniu niezwykle ważna jest 
stała systematyczna komunikacja 
nauczycieli z  uczniami i  rodzicami, 
a także dyrektora ze szkolną społecz-
nością. Daje to pewność, że szkoła 
panuje nad sytuacją, buduje poczucie 
bezpieczeństwa, podtrzymuje wię-
zi, pokazuje, jak  jesteśmy dla siebie 
ważni.

Praktycy zalecają regularny (mi-
nimum raz, dwa razy w  tygodniu) 
kontakt wychowawców z  ucznia-
mi. Wskazana jest realizacja godziny 
wychowawczej w  dostępnej formie, 
np.  utworzenie grupy na którymś 
z komunikatorów, moderowanie roz-
mowy, wspieranie uczniów, pytanie, 
czy potrzebują jakiejś pomocy. War-
to pamiętać, że język kreuje rzeczy-
wistość i buduje relacje – forma ko-
munikacji z  uczniami i  rodzicami 

pokazuje poziom kultury, grzeczno-
ści oraz znajomość zasad etykiety.

Pomysły:
– ustalenie stałego kalendarza ko-

munikacji (dzień, godzina),
– krótki list do rodziców/nauczy-

cieli od dyrektora na koniec tygo-
dnia (podsumowanie, plany),

– fi lmik skierowany do szkolnej 
społeczności,

– prezentacja aktywności uczniów 
z klasy/szkoły.

Szansa na zmianę

Uczenie się zdalne to nie samo-
kształcenie. Nauczanie (każde, nie 
tylko on-line) nie polega na „kom-
puterowym” wydawaniu poleceń 
(przeczytaj, wypełnij, napisz, ode-
ślij), lecz na rozbudzaniu ciekawo-
ści, motywowaniu, budowaniu wię-
zi. Jeśli nie stworzymy z  ucznia-
mi więzi, nie oswoimy ich, uciekną 
z  wirtualnego świata, nad którym 
nie mamy takiej kontroli jak nad sa-
lą w szkolnym budynku.

Nauczanie na odległość to okazja 
do skorzystania z  autonomii dyrek-
tora/nauczyciela i ograniczenia treści 
kształcenia na rzecz rozwijania kom-
petencji kluczowych, zwłaszcza cy-
frowych, osobistych, uczenia się, ro-
zumienia oraz tworzenia informacji. 
To  możliwość realizacji projektów/
eksperymentów, poszukiwania włas-
nych rozwiązań z  wykorzystaniem 
dostępnego sprzętu, oprogramo-
wania i  posiadanych umiejętności. 
Wymóg oceniania daje sposobność 
praktycznego stosowania oceniania 
kształtującego, samooceny, udziela-
nia wspierającej informacji zwrotnej.

Dobra edukacja zdalna wyma-
ga podejścia konstruktywistyczne-
go: wyjścia poza wiedzę podręczni-
kową, korzystania z otwartych zaso-
bów edukacyjnych, indywidualnego 
wsparcia, bazowania na zaintereso-
waniach i aktywności własnej. To in-
terakcyjny – nie transmisyjny – mo-
del nauczania.

 Małgorzata Nowak
jest szkoleniowcem, 

trenerką edukacyjną, 
publicystką, 

przez wiele lat 
była dyrektorem 

zespołu szkół.
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A by stworzyć namiastk ę szkoły, zorganizujmy 
wspólną przestrzeń spotkań. Najlepiej nadają 
się do tego platformy umożliwiające tworze-

nie grup i przesyłanie wiadomości indywidualnie mię-
dzy członkami oraz ogólnie do wszystkich. Warto wy-
brać jedną platformę dla uczniów, nauczycieli i rodzi-
ców. Pamiętajmy, że dziennik elektroniczny to za mało 
– uczniowie też muszą mieć możliwość kontaktu, i  to 
nie tylko w czasie zajęć.

Konieczność budowania wirtualnej wspólnoty pod-
kreślają wszystkie szkoły uczące on-line. Ale potrze-
ba też czegoś więcej. Według Michaela Horna, ame-
rykańskiego specjalisty od nauczania hybrydowego, 
zdobywanie wiedzy nie jest celem ucznia, tylko szko-
ły. Aby stało się wspólnym, dziecko musi czuć, że zdo-
bywając wiedzę, realizuje siebie. Tylko wtedy będzie 
czerpało z nauki przyjemność. Oczywiście można sto-
sować terror, grożąc złą oceną, ale pochwały w połą-
czeniu z  dopasowaniem wyzwań do indywidualnych 
możliwości działają dużo lepiej. Nauka na odległość 
– podczas której uczeń może czuć się bardziej samot-
ny niż w  szkole –  sprawia, że pozytywne podejście 
oparte na zachętach i  personalizacji staje się jeszcze 
ważniejsze.

Z komputerem i bez

Dobra platforma do komunikacji tekstowej zaspokoi 
potrzebę kontaktu i  umożliwi zajęcia w  grupach, ale 
trzeba również zluz ować rodziców, którzy mają włas-
ną pracę. Funkcję opieki można sprawować na odle-
głość tylko w jeden sposób – łącząc się z uczniami na 
żywo. Przy czym nie chodzi o  utrzymywanie takie-
go kontaktu non stop ani łączenie się ze  wszystkimi 
naraz. Krzysztof Chojecki, nauczyciel prowadzący na 
portalu społecznościowym grupę „Odwrócona Lek-
cja”, radzi, by ograniczać czas spędzany przez uczniów 
przed ekranem poprzez stosowanie strategii wyprze-
dzającej, a także skracanie lekcji i wypełnianie reszty 

czasu pracą samodzielną – jeśli to możliwe, niewyma-
gającą komputera.

Przykład: nauczyciel łączy się z  klasą na żywo na 
10 minut, w czasie których określa aktywności do wy-
konania. Następnie uczniowie w  ciągu 20 minut pra-
cują samodzielnie, oglądają fi lm wyjaśniający zagad-
nienie (np. z Pi-stacji lub Khan Academy), czytają kil-
ka stron z podręcznika, rozwiązują zadanie bądź cho-
dzą po mieszkaniu, robiąc zdjęcia równoległoboków. 
Po  czym klasa zdzwania się, aby omówić efekty i  wy-
jaśnić wątpliwości.

Przyda się podział klasy na mniejsze grupy, z osob-
nymi kanałami komunikacji. Zadanie można przydzie-
lić kilku osobom zamiast jednej i zaaranżować tak, aby 
uczniowie uczyli się od siebie nawzajem, nie angażując 
nadmiernie rodziców. Warto też organizować sesje na 
żywo z każdą grupą osobno, by poświęcić więcej czasu 
na pomoc konkretnym uczniom.

 Nauczanie 
na odległość
Oto  proste wskazówki, jak prowadzić lekcje zdalne. Konkretne roz-
wiązania techniczne są sprawą drugorzędną. Najpierw zastanówmy 
się, co i dlaczego chcemy zrobić. Wybór narzędzi będzie wtedy du-
żo łatwiejszy.

Nauczanie zdalne krok po kroku

❶ Wybierz komunikator do kontaktów. Niech będzie do-
stępny dla uczniów całą dobę.

❷ Skonfi guruj konta uczniów i utwórz grupy, w których 
będą mogli się komunikować.

❸ Naucz się wszystkich funkcji, organizując próbną 
lekcję.

❹ Zaproś rodziców na pokaz – przy okazji sprawdzisz 
ich sprzęt i łącza internetowe.

❺ Zaplanuj metodę i harmonogram pracy.

❻ Omów je z uczniami. Zawrzyj z nimi kontrakt.

❼ Postaw przed każdą grupą wyzwanie. Pozwól im 
nadać sobie tożsamość i działać samodzielnie.

❽ Zaglądaj na grupy uczniowskie, aby sprawdzać, 
jak pracują i czy ktoś ma kłopoty. W razie konieczności 
zaplanuj roz mowę.

❾ Jeśli narzędzie na to pozwala, nagrywaj lekcje i udo-
stępniaj, aby uczniowie mogli do nich wrócić.

https://www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html
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Nauczanie zdalne to okazja, by dla obopólnej ko-
rzyści przerzucić znaczną część odpowiedzialności 
za zdobywanie wiedzy z  nauczyciela na ucznia –  to 
w końcu on będzie zdawał egzaminy, nauczyciel mo-
że tylko w  tym pomóc. Aby pozwolić naszym pod-
opiecznym uświadomić sobie tę odpowiedzialność, 
zlecajmy pracę domową tylko tym, którzy o nią po-
proszą.

Pomoc uczniów

Organizując komunikację między uczniami i  nauczy-
cielem, pamiętajmy też o  kontaktach wewnątrz grona 
pedagogicznego. Stosowanie tych samych narzędzi po-
zwoli nauczycielom uczyć się od siebie nawzajem, łat-
wiej rozwiązywać problemy techniczne i  instalować 
mniej aplikacji.

Ponadto korzystajmy z  wiedzy uczni ów –  oni róż-
nych komunikatorów używają na co dzień. Krzyszto-
fowi Chojeckiemu uczniowie podpowiedzieli popu-
larne darmowe narzędzie do komunikacji dla graczy 
– Discord. Wybór tej platformy miał głęboki sens, bo 
oprócz potrzebnych funkcji (grupy dyskusyjne, tele-
konferencje z udostępnianiem ekranu) zapewnia dużą 
stabilność i ma wydajne serwery.

Aby współpraca na odległość układała się do-
brze, warto umówić się z  uczniami na pewne zasa-
dy. We wspólnie ustalonym kontrakcie należy zawrzeć 
m.in. powstrzymanie się od aktywności na innych ka-
nałach w  trakcie sesji na żywo, niepublikowanie treś-
ci odwracających uwagę od tematu lekcji czy obraźli-
wych. Co  do reszty zaufajmy naszym podopiecznym 
i nie ograniczajmy zanadto ich swobody.

Wirtualną szkołę warto rozszerzać za pomocą róż-
nych narzędzi. Jeśli szkoła dysponuje własnym serwe-
rem, może uruchomić na nim grę Minecraft  Education 

Edition lub jej otwartoźródłowy odpowiednik Mine-
test z  dodatkiem Edutest-UI, umożliwiający nie tylko 
kreatywną zabawę, ale też prowadzenie lekcji. Gra mo-
że być dostępna dla uczniów, a w czasie zajęć przecho-
dzić pod kontrolę nauczyciela dzięki takim funkcjom 
jak  np.  unieruchomienie graczy, teleportowanie ich 
w miejsce nowej aktywności czy rozdawanie wszystkim 
przedmiotów, aby jednocześnie wykonali zadanie.

Bariery sprzętowe

Teoretycznie do nauczania zdalnego potrzeba mniej 
sprzętu niż do zajęć z  internetem w  szkole, bo dzieci 
korzystają z urządzeń prywatnych. Problem w tym, że 
często są one wspólne dla całej rodziny, zdarzają się też 
ograniczenia w  dostępie do internetu. Rozwiązaniem 
może być wypożyczenie sprzętu szkolnego bądź zakup 
używanego smartfona z kartą SIM przez szkołę lub ro-
dziców. Pamiętajmy też, że w niewielu domach jest  dru-
karka – lepiej zadawać coś do szybkiego przepisania na 
kartkę niż arkusz z ćwiczeniami w PDF. Można też ko-
rzystać z ćwiczeń udostępnianych w sieci, np. w e-Pod-
ręcznikach, na Pi-stacji lub w Learning Apps.

Do prowadzenia lekcji on-line nauczyciel potrzebu-
je komputera z kamerą, ale nie musi to być sprzęt ani 
nowy, ani z  najwyższej półki –  wystarczy model nie 
starszy niż 10 lat, z procesorem i5 lub i7. Do przesyła-
nia obrazu powinien wystarczyć internet udostępniany 
z telefonu, chociaż żeby połączenie wideo było stabilne, 
lepiej podłączyć się do sieci kablem niż przez wi-fi . In-
nym wyjściem jest prowadzenie lekcji z budynku szkoły 
i korzystanie ze szkolnego łącza internetowego.

Wiele osób uważa, że oprócz komunikatora z funk-
cją telekonferencji nauczyciel potrzebuje również tabli-
cy współdzielonej, po której może pisać zarówno on, 
jak i uczniowie. Sporo narzędzi do nauki on-line ma ta-
ką opcję, w praktyce jednak korzystanie z niej okazuje 
się niewygodne, bo nie wystarczy mysz komputerowa, 
potrzebny jest tablet lub przynajmniej ekran dotykowy. 
Tymczasem dysponując funkcją udostępniania ekranu 
własnego komputera, można wyświetlić prezentację, 
pisać w edytorze tekstu i rysować w programie grafi cz-
nym albo GeoGebrze. A jeśli uczeń ma rozwiązać zada-
nie na oczach klasy, można je umieścić w udostępnio-
nym dokumencie Google, pozwalającym również two-
rzyć proste rysunki czy wpisywać równania matema-
tyczne.

Andrzej Pieńkowski
jest specjalistą w dziedzinie mediów 
cyfrowych i technologii w edukacji.
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 Cisco Webex, Transition to virtual learning, 2020, 
www.webex.com/webexremoteedu.html
 Horn M.B., Staker H., Blended: Using disruptive inno-
vation to improve schools, San Francisco 2019
 Pi-stacja, Edukacyjna moc technologii: jak ją uwolnić 
w szkole, 2019, https://pistacja.tv/jak-uzywac-wideo-w-
szkole/edukacyjna-moc-technologii

Darmowe komunikatory

 BigBlueButton (https://bigbluebutton.org) –  otwarto-
źródłowy, dla szkół z własnym serwerem

 Cisco Webex (https://webex.com) – dedykowany dla 
nauczania on-line

 Discord (https://discordapp.com) –  telekonferencja 
głosowa, tylko nauczyciel może pokazywać swój 
ekran

 Google Hangouts (https://hangouts.google.com) 
–  zintegrowany z  Classroom i  innymi narzędziami 
Google, czat niezbyt intuicyjny

 Jitsi (https://meet.jit.si) –  otwartoźródłowy, dla szkół 
z własnym serwerem

 Microsoft Teams (https://products.offi ce.com/pl-PL/
microsoft-teams/group-chat-software) –  zintegrowa-
ny z Microsoft Offi ce 365

 Riot.im (https://riot.im) –  otwartoźródłowy, dla szkół 
z własnym serwerem

 Rocket.Chat (https://rocket.chat) –  otwartoźródłowy, 
dla szkół z własnym serwerem

 Skype (https://web.skype.com) – wielu rodziców ma 
już konta

 Zoom (https://zoom.us) – aby znieść 40-minuto-
wy limit sesji, należy wysłać wniosek w  imieniu 
szkoły

https://www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html
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P rzykładem dobrych praktyk jest Heritage Inter-
national School w  Mołdawii. Podeszła ona do 
problemu systemowo i wypracowała plan zarzą-

dzania kryzysowego, w którym uwzględniono m.in. wy-
bór wspólnej platformy, metody oraz narzędzia do ko-
munikacji z uczniami i rodzicami, a także zdalne szko-
lenia nauczycieli. W swojej prezentacji (https://heritage.
md/en/distance-learning-briefing-presentation-for-
school-leaders) dyrekcja podkreśliła, że wspólne zaufa-
nie i wsparcie są kluczowymi aspektami w tej trudnej 
sytuacji, a dobre przywództwo nie oznacza, że umiemy 
odpowiednio reagować wtedy, gdy wiadomo, co robić, 
lecz przeciwnie – gdy nie wiadomo.

Placówka postawiła na pakiet G-Suite, dający do-
stęp do nowoczesnej platformy Google Classroom oraz 
umożliwiający prowadzenie telekonferencji w aplikacji 

Google Meet. Wprowadzenie takiego rozwiązania by-
ło o  tyle łatwe, że jeszcze przed wybuchem epidemii 
szkoła przystąpiła do programu „G-Suite dla Eduka-
cji”. Wykorzystywana w  ramach pakietu platforma 
Google Classroom jest narzędziem intuicyjnym, któ-
re pozwala w łatwy sposób tworzyć wirtualne klasy, za-
rządzać zajęciami, zlecać zadania oraz dodawać ma-
teriały z  różnych źródeł. Ponadto wiele popularnych 
narzędzi dla nauczycieli (np.  Quizlet, Quizizz, Aka-
demia Khana, Pear Deck, Duolingo, EdPuzzle) oferu-
je łatwą integrację z platformą poprzez funkcję „Udo-
stępnij w Google Classroom”. Oprócz dobrej platformy 
w  nauczaniu na odległość ważny jest również bezpo-
średni kontakt z uczniami, a to umożliwia wspomniana 
aplikacja Google Meet, wykorzystywana do prowadze-
nia telekonferencji. Pozwala na komunikację w formie 

Zdalne przykłady 
z zagranicy
Według statystyk UNESCO w  związku z  pandemią koronawirusa 
rządy 185 krajów podjęły decyzje o  zamknięciu szkół. Sytuacja ta 
dotknęła 89,5% uczniów. Dla wielu osób edukacja zdalna stała się 
poligonem doświadczalnym, ale były też placówki, które szybko wy-
pracowały rozwiązania służące efektywnej nauce na odległość.

https://www.profinfo.pl/sklep/dyrektor-szkoly,7340.html
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wideorozmowy, prowadzenie czatu na żywo oraz udo-
stępnianie całego ekranu bądź wybranego okna.

Dzięki opisanym rozwiązaniom, w  mołdawskiej 
Heritage International School zajęcia mogły odby-
wać się zgodnie z planem lekcji, a nauczyciele regular-
nie spotykali się z  uczniami na wideokonferencjach. 
Niemniej jednak podczas webinaru zorganizowanego 
przez Future Classroom Lab z Brukseli (http://fcl.eun.
org/fcltalks) Tatiana Popa, mołdawska nauczycielka ję-
zyka angielskiego, zaznaczyła, że dziecko nie powinno 
spędzać sześciu godzin przed monitorem, dlatego zaję-
cia on-line przeplatane są zadaniami niewymagającymi 
patrzenia na ekran.

Wspólna platforma

We wspomnianym webinarze wzięli udział również na-
uczyciele z Włoch, Chorwacji i Grecji, dzieląc się swo-
imi doświadczeniami z prowadzenia nauczania na odle-
głość. Wszyscy zwrócili uwagę, że kluczowym elemen-
tem był wybór odpowiedniej platformy edukacyjnej. 
Oprócz Google Classroom, przytoczonej przez Tatia-
nę Popę z Mołdawii, Alenkę Miljevic z Chorwacji i Ele-
nę Balestrazzi z  Włoch, popularnymi platformami są 
Micro soft  365 oraz Edmodo. Jak podkreślił Andreas Ga-
lanos z Grecji, to platformy darmowe, proste w użyciu, 
dające możliwość szybkiego udostępniania treści oraz 
łatwego komunikowania się z uczniami i rodzicami.

On sam zdecydował się na Edmodo, zanim jeszcze 
dyrekcja jego szkoły stworzyła plan działania w związ-
ku z  zawieszeniem tradycyjnych zajęć. Celem Andre-
asa Galanosa było przekazywanie nie tylko treści zwią-
zanych z  nauczanym przedmiotem, ale też wiarygod-
nych informacji na temat koronawirusa oraz zapewnie-
nie uczniom emocjonalnego wsparcia w tej stresogen-
nej sytuacji.

Kolejnym krokiem był wybór narzędzia umożliwia-
jącego bezpośredni kontakt z  uczniami w  formie wi-
deokonferencji. Po  przeanalizowaniu różnych aplika-
cji, grecki nauczyciel wybrał Skype, który ma wiele po-
dobnych funkcji jak wspomniany Google Meet, a wie-
le dzieci już wcześniej znało i wykorzystywało tę apli-
kację. To ważny aspekt, gdyż łatwiej namówić uczniów 
do komunikacji z wykorzystaniem aplikacji i narzędzi, 
które używają na co dzień.

Często najważniejsze nie jest to, jakie narzędzie wy-
bierzemy, ale jak  je wykorzystamy. Elena Balestraz-
zi tłumaczyła, że lekcja w formie wideokonferencji nie 
powinna opierać się na wykładzie prowadzonym przez 
nauczyciela, ale interakcji oraz rozmowie. Zamknię-
ci w  domach uczniowie potrzebują emocjonalnego 
wsparcia i kontaktów społecznych.

Wszyscy nauczyciele biorący udział w webinarze po-
wtarzali, że zdalne lekcje powinny być ciekawe, anga-
żujące dzieci i  prowadzone w  sposób kreatywny. Aby 
to osiągnąć, warto zapoznać się z internetowymi narzę-
dziami do przeprowadzania quizów, np.  Mentimeter, 
umożliwiającym natychmiastową reakcję uczestnika na 
zadane pytanie czy problem, bądź Quizizz lub Quizlet, 
wykorzystywanymi do tworzenia angażujących testów 
w formie zabawy.

W nauczaniu na odległość warto również pamię-
tać, że pomimo braku możliwości spotykania się 
ze  sobą w  szkole, uczniowie nadal powinni rozwijać 

umiejętność współpracy, co jest możliwe dzięki opcjom 
wspólnego edytowania dokumentów czy prezentacji. 
Zdalne kształcenie nie może się opierać jedynie na tym, 
że nauczyciel umieszcza na platformie zadania, które 
uczeń ma pobrać, wypełnić i odesłać z powrotem.

Lekcje telewizyjne

Opisane rozwiązania trudno nazwać systemowymi. 
Szkoły, z których nauczyciele się wypowiadali, na włas-
ną rękę szukały sposobu przeniesienia lekcji do sfery 
on-line. W  licznych przypadkach im samym pozosta-
wiono wybór narzędzi do realizacji zajęć.

W izraelskiej Harel High School problem przej-
ścia z dnia na dzień na nauczanie on-line potraktowa-
no nieco bardziej kompleksowo. Utworzono centrum 
wsparcia dla pedagogów służące pomocą nauczycie-
lom i  oferujące im porady dotyczące zarówno kwes-
tii technicznych związanych z realizacją e-lekcji (do-
bór odpowiedniego sprzętu i  aplikacji), jak  i  meto-
dycznych.

Ciekawe rozwiązanie zastosowała Chorwacja –  od 
pierwszego dnia, w  którym zamknięto szkoły, ruszy-
ła telewizja edukacyjna. Wszystkich nauczycieli w kra-
ju zaproszono do tworzenia lekcji wideo i  nadsyłania 
nagrań do państwowej telewizji, by każdy uczeń mógł 
z nich skorzystać. Również w chińskiej telewizji nada-
wano lekcje dla 180 mln dzieci ze szkół podstawowych. 
Natomiast we Francji stworzono program „Uczący się 
naród”, w  ramach którego stacja telewizyjna France 4 
we współpracy z Radio France oraz francusko-niemiec-
ką stacją Arte oferowała lekcje dla szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz szkół średnich. Lekcje te są dostępne 
także on-line.

W Macedonii Północnej po zamknięciu szkół podję-
to decyzję o połączeniu edukacji z wykorzystaniem lek-
cji telewizyjnych oraz e-learningu. W  przygotowaniu 
zajęć transmitowanych w  państwowej telewizji insty-
tucjom rządowym pomagali m.in. eksperci UNICEF-u. 
Zajęcia w ramach lekcji telewizyjnych (TV-Classroom) 
oraz lekcji on-line (E-Classroom) prowadzono w  ta-
ki sposób, by mogli z nich dodatkowo korzystać rodzi-
ce i  nauczyciele w  celu obniżenia stresu, np.  poprzez 
udział w ćwiczeniach fi zycznych. Część osób realizują-
cych telewizyjne lekcje uczestniczyła wcześniej w pro-
gramie UNICEF-u wprowadzającym w  przedszkolach 
tzw.  social-emotional learning (nauka poprzez emo-
cje i interakcje społeczne). Program ten ma na celu za-
pewnienie wsparcia dzieciom w radzeniu sobie ze stre-
sem, traumą, zarządzaniu emocjami i  rozwijaniu ta-
kich umiejętności jak empatia, rezyliencja, uprzejmość 
i pewność siebie.

Ciekawych przykładów zagranicznych rozwiązań do 
zastosowania w  zdalnej szkole jest wiele i  warto czer-
pać z  nich inspirację oraz wykorzystywać nie tylko 
w  związku z  pandemią koronawirusa, ale również po 
jej ustaniu, bo jak powiedział amerykański fi lozof i pe-
dagog John Dewey: Jeśli uczymy uczniów dziś tak samo, 
jak uczyliśmy wczoraj, to pozbawiamy ich jutra.

Dorota Uchwat-Zaród
jest nauczycielką języka angielskiego w III Liceum 

Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza 
w Tarnowie, należy do grupy „Superbelfrzy RP”.
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