


O wyzwaniach dzisiejszej 
edukacji.

Czyli dlaczego edukacja 
zdalna nie działa,

tak, jak byśmy chcieli.



● Przyszłość nastała nagle i niespodziewanie 



● Natychmiast musieliśmy stać  się ekspertami



● Podstawa programowa tradycyjnej edukacji 
jest nieprzekładalna na edukację cyfrową



● Przemieszała się przestrzeń  prywatna z 
zawodową



● Jak wyżej z perspektywy ucznia



● Zawsze coś nie działa



● Edukacja zdalna jest źródłem potwornych 
frustracji - głównie nauczycieli



● System edukacji jest z XIX wieku



Wady systemu, które ujawnia 
edukacja zdalna

• tablicocentrym

• przeładowana 
podstawa

• ocenoza i rankingoza

• niesamodzielność 
uczniów

• słabe relacje i 
zaniedbanie dobrostanu 
nauczyciela i ucznia 



W dżungli potrzebny jest 
przewodnik





Czy jest na sali ekspert?



https://zdalnenauczanie.org/

Raport 
Zdalna edukacja - gdzie byliśmy, 
dokąd idziemy?

Publikacja
Edukacja zdalna: co stało się z 
uczniami, ich rodzicami i 
nauczycielami?



HIGIENA CYFROWA 

Zespół działań i czynności zmierzających do 
optymalizacji indywidualnego zdrowia 

somatycznego, psychicznego oraz społecznego 
w zakresie korzystania z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. 

Jej poziom uzależniony jest od samoregulacji i kontroli związanej z 
używaniem internetu oraz cyfrowych narzędzi ekranowych, 

alternatywy dla świata cyfrowego, jak również rozwiniętej sieci 
oparcia społecznego. Higiena cyfrowa może być rozumiana jako 
postawa życiowa wynikająca z kreatywnego i odpowiedzialnego 

używania zasobów sieci.



W badaniu wzięło udział łącznie prawie 3000 osób, z czego 1284 
stanowili uczniowie, 671 nauczyciele, a 979 rodzice. 



Aż 90% nauczycieli twierdziło, że edukacja 
zdalna wiązała się dla nich z poświęcaniem 
większej ilości czasu na przygotowanie się do 
prowadzonych lekcji. Z kolei w przypadku 
uczniów zwiększenie czasu poświęcanego na 
naukę deklarowało 62% badanych, natomiast 
w przypadku rodziców co drugi (52%) musiał 
poświęcać więcej czasu na naukę z dzieckiem 
lub dziećmi. 



Moje pokolenie radzi sobie z tym szczególnie niedobrze - byliśmy wszak 
wychowani w czasie niedostatku i braku, w wielu wciąż tkwi instynkt 
gromadzenia zapasów “na kryzys", “na inflację". To dlatego mój mąż zbiera 
gazety i wciąż gromadzi wycinki. jednocześnie zaś z poczuciem misji Noego 
buduje regały pod bibliotekę na papierowe książki. Nasze i poprzednie 
pokolenia trenowały się w mówieniu światu TAK, TAK. Powtarzaliśmy sobie 
spróbuje tego i jeszcze tego, pojadę tam i potem tam, doświadczenia tego i 
tamtego. Biorę to i co mi szkodzi, żeby wziąć także tamto. 

Teraz u naszego boku pojawia się generacja, która rozumie. że najbardziej 
ludzkim i etycznym wyborem w tej nowej sytuacji jest trening w mówieniu NIE, 
NIE, NIE.  Zrezygnuję z tego i tamtego. Ograniczę to i to. Nie potrzebuję. Nie 
chcę. Odpuszczę...

Olga Tokarczuk, Człowiek na krańcach świata, “Polityka”, nr 40/2020



(...) częściej wykorzystywane były przez 
nauczycieli narzędzia, które wiążą się z 
nauczaniem metodami podającymi 
(wyświetlanie filmów i prezentacji, publikowanie 
materiałów na stronie internetowej lub blogu), a 
rzadziej metodami aktywizującymi, zwłaszcza 
tymi nastawionymi na pracę zespołową 
(wspólna praca online). 



 ***Wśród uczniów uczestniczących w lekcjach 
prowadzonych na żywo online ponad jednej 
czwartej było się trudno skoncentrować na tym, 
co mówił nauczyciel (27%), i tyle samo miało 
trudności z rozumieniem przekazywanej nowej 
wiedzy (26%). Prawie co piąty uczeń (19%) nie 
potrafił również wykonywać na czas prac 
zadawanych do zrobienia w trakcie trwania 
lekcji. 



 (...) edukacja zdalna była raczej dla nauczycieli 
przyspieszonym kursem doskonalenia 
zawodowego z dydaktyki cyfrowej (pomimo że 
wcześniej mieli możliwość dokształcania się z TIK 
w edukacji w ramach różnych programów 
finansowanych przez MEN) niż procesem 
edukacyjnym, w którym podkreśla się autonomię 
ucznia i kształtuje umiejętność rozumienia świata 
oraz funkcjonowania w nim. Nauczyciele bowiem 
bardziej koncentrowali się na sobie i swoich 
umiejętnościach (ponieważ właśnie z tego byli 
rozliczani przez dyrektorów), a nie na rozwoju 
umiejętności uczniów (także tych cyfrowych).



Postulaty programu 
zdalnenauczanie.org

❖ Zachowanie odpowiedniego poziomu higieny cyfrowej – w 
szczególności w okresie zdalnej edukacji – jest kluczowe dla 
poprawy koncentracji, podniesienia wyników w nauce oraz samej 
jakości nauczania.

❖ Nauczyciele powinni doprowadzić do zrównoważenia 
komunikowania online z uczniami w sposób synchroniczny i 
asynchroniczny. 

❖ Należy unikać sytuacji, w której lekcje prowadzone są online w 
proporcji 1:1.



❖ Wypracowanie metod, które będą uwzględniały prowadzenie lekcji w 
czasie rzeczywistym, ale również możliwości prowadzenia pracy 
projektowej (a nie wysyłanie po prostu zadań do zrealizowania) z 
wykorzystaniem narzędzi do sieciowej współpracy.

❖ Wdrażanie edukacji zdalnej, w której dbałość o relacje jest priorytetem.

❖ Niezbędne jest wsparcie dla nauczycieli.



Odwrócona lekcja
tzw. flipped classroom



Odwrócona lekcja
materiały przed lekcją, albo na początku - uczniowie sami 
się z nimi zapoznają



Ninateka
https://ninateka.pl/audio/swiat-wedlug-schulza-bruno-schulz-zapamietany

https://ninateka.pl/audio/swiat-wedlug-schulza-bruno-schulz-zapamietany


Akademia Khana
https://youtu.be/6skizQlC-uU

https://youtu.be/6skizQlC-uU


culture.pl
https://culture.pl/pl/tworca/boleslaw-lesmian

https://culture.pl/pl/tworca/boleslaw-lesmian


Nowa Panorama Literatury Polskiej
https://nplp.pl/lesmian/tworczosc-boleslawa-lesmiana/

https://nplp.pl/lesmian/tworczosc-boleslawa-lesmiana/


epodęczniki
https://epodreczniki.pl/a/przeciw-nicosci-czyn-i-poryw-ku-innemu-swiatu/D6g79SQj9

https://epodreczniki.pl/a/przeciw-nicosci-czyn-i-poryw-ku-innemu-swiatu/D6g79SQj9


http://brunoschulz.edu.pl/?fbclid=IwAR1HFYhnnvJGDtGCYseHI0zaroDhbVz74PXT_QcWg
U1MJXnUIo6Sd7fdnWk

http://brunoschulz.edu.pl/?fbclid=IwAR1HFYhnnvJGDtGCYseHI0zaroDhbVz74PXT_QcWgU1MJXnUIo6Sd7fdnWk
http://brunoschulz.edu.pl/?fbclid=IwAR1HFYhnnvJGDtGCYseHI0zaroDhbVz74PXT_QcWgU1MJXnUIo6Sd7fdnWk


Zadania w chmurze





Ocenianie

• ustne zaliczenia

• filmiki (streszczenie wątku lektury, 
recenzja, odpowiedź na pytanie)

• oceniam ilość i systematyczność  
wykonanych zadań

• rozprawki pisane w określonym 
czasie (poczucie odpowiedzialności, 
ocena jeśli chcą)

• sprawdzian typu 

• Co Horacy powiedziałby na temat 
pandemii koronawirusa? Odwołaj się do  
Pieśni zimowej

• Znajdź w internetach plakat teatralny z 
dowolnego przedstawienia “Antygony” w 
dowolnym teatrze na świecie i wskaż, jak 
została w nim przedstawiona treść tragedii.

• Znajdź na Wikipedii informacje na temat 
mitu, przeczytaj  cytat z Mircea Eliade. 
Wyjaśnij go w kontekście dowolnie 
wybranego przez siebie mitu. 



Źródła/ inspiracje
Sylwia Oszczyk 
rysunkowe karty pracy

Dawid Łasiński
Pan Belfer - szkolenia z 
teamsów



Grupy wsparcia



Programy do animacji



Relacje

zawsze pytam co u nich słychać

nie wymagam włączonych kamerek przez całą lekcję, ale proszę, żeby się 
pokazali na chwilę na początku zajęć

utrzymuję stały 
kontakt na komunikatorze

szukam wsparcia u uczniów,
proszę uczniów o pomoc



Łańcuszek muzycznej nadziei 







Zadania artystyczne





Dokonywanie niemożliwego



CEN Koszalin

“...i to minie….”


