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Sylwia Babicz
1
 

Porównanie efektów nauczania przed i w czasie nauki 

zdalnej spowodowanej pandemią SARS-CoV-2 

na przykładzie przedmiotu Metrologia 

1. Wstęp 

Tytuł VI Kongresu Metrologii organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską 

w 2013 roku brzmiał „Metrologia królową badań stosowanych” [1]. Hasło to idealnie 

odzwierciedla znaczenie metrologii jako nauki zarówno w badaniach, jak i w życiu 

codziennym. Jako dziedzina dotycząca pomiarów, opisuje zagadnienia teoretyczne 

i praktyczne związane z pomiarami, bez względu na gałąź nauki czy techniki [2]. 

Obejmuje zatem swym zasięgiem wszystkie dziedziny życia: ważenie, pomiar długości, 

odmierzanie czasu, objętości, pomiar temperatury czy prędkości [3]. Oczywiście 

w zależności od dziedziny, wykształciły się różne narzędzia optymalne (tj. nieza-

wodne, wygodne i tanie) dla poszczególnych grup zawodowych. Innych narzędzi 

i miar używa się w przemyśle, innych w badaniach naukowych [4]. 

Z uwagi na charakterystykę dziedzin naukowych badań prowadzonych na Politech-

nice Gdańskiej, nauczanie metrologii jest ograniczone i skupia się na typowych 

problemach związanych z miernictwem elektrycznym i elektrotechnicznym [5]. Na 

Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zagadnienia te są omawiane 

w ramach przedmiotu Metrologia. Poruszana tematyka stanowi podstawy pozostałych 

przedmiotów nauczanych w trakcie całego programu studiów. Można ją porównać 

z bazą, jaką daje nauka dodawania na matematyce w szkole podstawowej: to wstęp do 

mnożenia, logarytmów, ciągów i całek. 

Niniejsza praca przedstawia badania nad skutecznością nauczania przedmiotu 

Metrologia w trybie stacjonarnym przed pandemią SARS-CoV-2 oraz w trybach 

zdalnym i hybrydowym w trakcie trwania pandemii. Analizie poddana została efektyw-

ność nauczania na wykładzie oraz na wybranych ćwiczeniach z zajęć praktycznych, 

w których studenci oceniani byli przez komputer. Rozważania mają na celu określenie, 

w jaki sposób zmiana sposobu nauczania miała wpływ na jego rezultaty i czy 

osiągnięty efekt spełnia oczekiwania prowadzących zajęcia. 

2. Metrologia przed i w trakcie pandemii 

Z uwagi na charakter kierunku studiów, rozpatrywany przedmiot obejmuje swoją 

tematyką głównie zagadnienia dotyczące pomiarów elektrycznych [6], takich jak: 

 pomiary napięć i prądów stałych i zmiennych; 

 pomiary rezystancji, pojemności, indukcyjności; 

 cyfrowe metody pomiarów częstotliwości niskich i wysokich; 

 cyfrowe metody pomiaru przedziałów czasu i fazy. 

                                                                
1 sylwia.babicz@eti.pg.edu.pl, Katedra Metrologii i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji 

i Informatyki, Politechnika Gdańska, www.pg.edu.pl. 
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W celu zaznajomienia studentów z metodami dokonywania takich pomiarów 

należy ich zapoznać z podstawowymi narzędziami pomiarowymi, takimi jak: 

 mierniki analogowe, na przykładzie multimetru magnetoelektrycznego [7]; 

 przetworniki, na przykładzie integracyjnego przetwornika analogowo-cyfrowego 

(AC) z podwójnym całkowaniem; 

 przetworniki analogowo-cyfrowe bezpośredniego porównania równoległego 

i szeregowo-równoległego; 

 multimetry cyfrowe, na przykładach mierników przenośnych i laboratoryjnych; 

 oscyloskopy, na przykładzie oscyloskopów analogowego i cyfrowego; 

 wzorce miar, na przykładzie rezystora wzorcowego. 

Efektem nauczania przedmiotu powinna być znajomość podstawowych terminów 

metrologicznych [8] i metod pomiarowych. Student powinien umieć ściśle definiować 

wielkość mierzoną (menzurand) i przedstawiać wyniki pomiarów zgodnie z zaleceniami 

Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI [9], z zastosowaniem prawidłowych 

oznaczeń oraz przedrostków do tworzenia wielokrotnych i podwielokrotnych jednostek 

miar. Student powinien analizować błędy systematyczne w pomiarach bezpośrednich 

i pośrednich [10] oraz znać przyczyny niepewności pomiarowej oraz sposoby jej mini-

malizacji w trakcie pomiarów. Finalnie powinien znać metody wyznaczania i oceny 

niepewności pomiarów metodą typu A i metodami typu B. Kolejnym efektem nauczania 

powinna być znajomość budowy oraz właściwości metrologicznych przyrządów do 

pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych, zasad działania przetworników 

analogowo/cyfrowych oraz metod konstruowania systemów pomiarowych [11]. 

Jak widać, tematyka przedmiotu jest bardzo rozległa. Z uwagi na mocno limitowany 

czas, wykładowcy są zmuszeni do ograniczonego zagłębiania się w każdy temat. Co 

więcej, bazują na wiedzy teoretycznie nabytej w szkole średniej, takiej jak znajomość 

prawa Ohma, reguły Fleminga, praw Coulomba, Kirchhoffa czy Thevenina [12, 13]. 

Jak się okazuje w praktyce, zaufanie do zdobytej przez uczniów wiedzy w szkole 

średniej powinno być ograniczone. Braki te skutkują dużymi trudnościami w zrozu-

mieniu zagadnień przedstawianych na Metrologii. Stanowi to problem nie tylko dla 

studentów, ale i wykładowców. Ograniczony czas zajęć i konieczność przedstawienia 

zagadnień podstawowych są nie do pogodzenia i czynią nierealnym skupienie się na 

właściwej tematyce przedmiotu. W efekcie wykładowcy muszą zaniechać wyjaśniania 

zagadnień podstawowych i skupić się na właściwej tematyce zajęć, co z kolei może 

stanowić dla studentów problem ze zrozumieniem wykładanych treści i negatywny 

stosunek do przedmiotu. 

Przedmiot Metrologia nauczany jest dwuetapowo: w formie wykładu mającego za 

zadanie przybliżyć studentom zagadnienia teoretyczne oraz sposoby dokonywania 

pomiarów i ich analizy. Wstęp ten ma przygotować ich do zajęć praktycznych na labo-

ratorium w kolejnym semestrze. Ponieważ jest to przedmiot będący podstawą kolejnych 

etapów nauki, przeprowadzany jest na niskich rocznikach: wykład w semestrze trzecim, 

a laboratorium w trakcie semestru czwartego. Podział przedmiotu na dwa semestry może 

mieć dwojaki skutek – z jednej strony przybliżenie zagadnień w sposób teoretyczny 

powinno wyrównać braki studentów z nauczania w szkole średniej i przygotować ich 

możliwie najlepiej do zajęć praktycznych poprzez wyjaśnienie zasad działania przy-

rządów i sposobów przeprowadzania pomiarów, a z drugiej strony powoduje rozdźwięk 
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między teorią i praktyką w postaci długiej przerwy czasowej, trwającej około pięć 

miesięcy (od połowy semestru letniego, do października). Ta długa przerwa między 

zajęciami teoretycznymi a praktycznymi powoduje, że studenci postrzegają Metrologię 

w semestrze letnim i Metrologię w semestrze zimowym jako dwa osobne przedmioty, 

które się ze sobą nie łączą. W takim przekonaniu może ich utwierdzić fakt, że 

otrzymują z tych zajęć dwie niezależne oceny. Należałoby ocenić, na ile możliwe jest 

przeprowadzenie obu typów zajęć w jednym semestrze. Jest to zadanie bardzo trudne 

dla prowadzących, gdyż nie mogą oni dopuścić do zajęć praktycznych studentów, 

którzy nie zaznajomili się wcześniej z teorią. Zatem wykład musiałby być w dalszym 

ciągu przeprowadzany do połowy semestru letniego, a od połowy należałoby przepro-

wadzić zajęcia praktyczne. W tym momencie napotykamy na duży problem organiza-

cyjny: zajęcia praktyczne przeprowadzane dotąd w ciągu całego semestru zimowego 

musiałyby zostać skumulowane jedynie w połowie semestru letniego. Czy takie obcią-

żenie godzinowe i tematyczne studentów przyniosłoby lepszy efekt kształcenia? Na to 

pytanie ciężko odpowiedzieć, a działania eksperymentalne na „żywym organizmie”, 

jakim jest grupa ok. 400 studentów są ryzykowne i mogą być dla nich krzywdzące, 

o czym przekonaliśmy się prowadząc zajęcia w czasie pandemii. 

Wykład z przedmiotu Metrologia w semestrze trzecim studiów stacjonarnych 

prowadzony jest na kierunkach: 

 Elektronika i Telekomunikacja – około 150 osób; 

 Automatyka, Cybernetyka i Robotyka – około 80 osób; 

 Inżynieria Biomedyczna – około 60 osób. 

Ponadto podobny wykład, o nieco zmienionej tematyce jest prowadzony jako część 

bloku zajęć stanowiącego połowę godzin przeznaczonych na przedmiot Podstawy 

Elektroniki i Metrologii na kierunku Informatyka (około 180 osób). Niniejsze badania, 

dotyczące efektów nauczania na wykładzie, dotyczą dwóch grup studentów, kształ-

cących się na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, gdyż to ci studenci w semestrze 

letnim roku akademickiego 2018/2019 mieli zajęcia dokładnie z tymi samymi 

prowadzącymi, co ich następcy w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. 

Na wykład przeznaczono 15 h lekcyjnych (45 minut) przeprowadzanych przez 

pierwsze 7 tygodni semestru w blokach dwugodzinnych. Godziny wykładowe dzielone 

po połowie są między dwóch prowadzących. Po zakończeniu wykładów po około 

dwóch tygodniach studenci podzieleni na grupy osiemnastoosobowe przychodzą do 

sali komputerowej i przy prowadzących rozwiązują test zaliczeniowy. Test obejmuje 

30 pytań (15 od każdego z prowadzących) wielokrotnego wyboru, typu „wszystko albo 

nic”, czyli jeśli w danym pytaniu poprawne są odpowiedzi B i C, to zaznaczając tylko 

taką właśnie kombinację odpowiedzi, można otrzymać 1 punkt. Zaznaczenie jakiej-

kolwiek innej kombinacji powoduje nieprzydzielenie punktu. Piętnaście pytań od pierw-

szego prowadzącego (oznaczonego jako P1) jest losowanych spośród 44 pytań. Pytania 

od drugiego prowadzącego (oznaczonego jako P2) losowane są spośród 33 pytań. 

Zajęcia praktyczne z Metrologii obejmują spotkanie organizacyjne oraz sześć 

spotkań (ćwiczeń), na których studenci dokonują pomiarów. Spotkania mają miejsce 

co drugi tydzień po 4 h lekcyjne, czyli 3 h zegarowe (zajęcia są prowadzone bez 

przerw). Na całkowitą punktację składają się trzy elementy na każdym ćwiczeniu: 



 

Sylwia Babicz 

 

10 

 przygotowanie do zajęć weryfikowane przez prowadzących według ich uznania 

(mały sprawdzian pisemny lub odpowiedź ustna) – 4 pkt; 

 praca na zajęciach – 4 pkt; 

 sprawozdanie z wykonanych pomiarów wraz z analizą wyników przesyłane 

w ciągu 7 dni od daty wykonywanego ćwiczenia – 2 pkt. 

Taki kształt punktacji miał za zadanie zmobilizować studentów do przygotowania 

się do zajęć. Prowadzący wyszli z założenia, że dobre przygotowanie do zajęć pomoże 

studentom w zrozumieniu ćwiczeń i usprawni ich pracę na laboratorium. Znaczny 

udział pracy na zajęciach w punktacji ma za zadanie uczulić studentów na sumienne 

wykonywanie ćwiczeń. Ich uważność i staranność na laboratorium powinna mieć 

przełożenie na takie postępowanie w przyszłej inżynierskiej praktyce. Niska punktacja 

za sprawozdanie ma za zadanie zniechęcić studentów do nieuczciwego przysłania 

plagiatów, a jednocześnie dać szansę ambitniejszym studentom na uzyskanie wyższej 

oceny będącej efektem ich pogłębionej analizy wykonanych przez siebie pomiarów.  

3. Metrologia w czasie pandemii 

3.1. Wykład 

Pojawienie się w Europie koronawirusa SARS-CoV-2 w diametralny sposób zmieniło 

sposób nauczania na studiach wyższych. Od 16 marca 2020 roku tradycyjne zajęcia na 

uczelniach wyższych zostały zawieszone, a ich miejsce zajęły zajęcia zdalne [14]. 

W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 Politechnika Gdańska zawiesiła 

całkowicie zajęcia stacjonarne. Dopiero w czerwcu zostały przeprowadzone szczątkowe 

zajęcia stacjonarne, których brak realizacji mógłby mieć znaczący wpływ na efekty 

kształcenia. Takich przypadków było jednak bardzo mało i nie obejmowały wykła-

dów i projektów, a jedynie zajęcia laboratoryjne, których studenci nie mogli zreali-

zować zdalnie. 

Pandemia postawiła przed prowadzącymi nowe wyzwania, które w obliczu innych 

obowiązków (naukowych), braku precyzyjnych wytycznych oraz ciągłej niepewności 

stanowiły ogromną przeszkodę w realizacji zajęć, szczególnie laboratoryjnych. Semestr 

letni roku akademickiego 2019/2020 obejmował jednak wykład, co zmniejszyło „koszty” 

pandemii. Do tej pory studenci oprócz możliwości uczestnictwa w wykładzie otrzymy-

wali od prowadzących P1 i P2 slajdy z treścią wykładu. Ponadto prowadzący P1 udo-

stępniał zadania obliczeniowe do samodzielnego rozwiązania, listę stron internetowych 

z animacjami oraz samodzielnie nagrane filmy prezentujące działanie przyrządów, 

które stanowiły integralną część wykładu i były omawiane w trakcie jego trwania. 

Przed wprowadzeniem obostrzeń sanitarnych, w pierwszym tygodniu semestru, studenci 

mieli okazję uczestniczyć w tradycyjnym wykładzie stacjonarnym w wymiarze 2 h 

lekcyjnych (90 minut) dot. wstępu teoretycznego z prowadzącym P1. Zwykle takowy 

wstęp teoretyczny zajmował jeszcze 1 h lekcyjną (45 minut), czyli w sumie 135 minut. 

Z nastaniem obostrzeń prowadzący P1 nagrał ponownie przeprowadzony stacjonarnie 

wykład uzupełniając go o dodatkową godzinę lekcyjną i zadania uzupełniające, których 

w systemie stacjonarnym nie miał czasu omówić. W rezultacie studenci otrzymali 

185 minut wykładu, czyli o 50 minut więcej niż dotychczas studenci studiujący stacjo-

narnie. Temat drugi prowadzącego P1 obejmuje multimetry i do tej pory zajmował 

około 2,5 h lekcyjnej (110 minut). Wykład udostępniony studentom w formie zdalnej 
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obejmował 178 minut, czyli o 68 minut więcej. W dodatkowym czasie prowadzący P1 

zgłębił zagadnienia doboru zakresu, czasu integracji, zamiany przedrostków oraz nomen-

klatury anglosaskiej zapisu liczb. Trzeci temat wykładu prowadzącego P1 dotyczący 

pomiarów oscyloskopowych zwykle zajmował 2 h lekcyjne (90 minut), jednak 

w formie zdalnej został rozszerzony o dodatkowe 30 minut do 120 minut. Ostatnie, 

najkrótsze zagadnienie dotyczące systemów pomiarowych zajmowało około 20 minut 

wykładu i jego długość w formie zdalnej nie uległa zmianie. W rezultacie studenci 

otrzymali od prowadzącego P1 dodatkowo 148 minut wykładu. Wykłady zostały 

udostępnione w powszechnym serwisie internetowym do wielokrotnego odtwarzania. 

Miało to na celu umożliwić studentom kilkukrotne obejrzenie nagrań, zrobienie 

notatek i swobodne przyswajanie wiedzy. Ze statystyk udostępnionych przez serwis 

wykłady zostały odtworzone w liczbie: 

 wykład 1: Wstęp – 368 razy; 

 wykład 2: Multimetry – 411 razy; 

 wykład 3: Oscyloskopy – 290 razy; 

 wykład 4: Systemy pomiarowe – 153 razy. 

Należy przy tym pamiętać, że liczone jest nawet niepełne obejrzenie wykładu 

i odświeżenie strony internetowej. Ponadto, do tych samych nagrań mieli dostęp 

studenci trzech innych kierunków (Automatyka, Cybernetyka i Robotyka, Inżynieria 

Biomedyczna i Informatyka), którzy stanowią około 70% liczby studentów (470 osób) 

na wykładzie Metrologia. Warto zwrócić uwagę na fakt że statystycznie żaden wykład 

nie został obejrzany przez każdego studenta chociaż raz. 

Prowadzący P2 udostępnił jedynie slajdy ze swoimi tematami. Zatem jego tematy 

nie zostały studentom przedstawione w formie wykładu online czy też nagrania. 

3.2. Laboratorium 

Sposób przeprowadzenia zajęć praktycznych stanowił dla prowadzących dużo większe 

wyzwanie. Z powodu reżimu sanitarnego w sali laboratoryjnej może przebywać nie 

szesnaścioro, a ośmioro studentów. Zatem zamiast dotychczasowych dziesięciu grup 

laboratoryjnych należało stworzyć ich dwadzieścia. Jednocześnie nie zwiększono 

liczby terminów spotkań z prowadzącymi. W efekcie z każdy student mógłby zreali-

zować co najwyżej trzy z sześciu ćwiczeń. Ponadto zajęcia praktyczne miały się zacząć 

nie z początkiem semestru, a w jego połowie, co dodatkowo ograniczyło liczbę spotkań 

stacjonarnych do maksymalnie dwóch. Prowadzący zdecydowali się na skrócenie 

programu ćwiczeń 1-4 i przeprowadzeniu pierwszych dwóch na pierwszym spotkaniu 

ze studentami i kolejnych dwóch na drugim spotkaniu ze studentami. Materiał miały 

uzupełniać prace domowe online, które w zamyśle prowadzących miały studentów 

przygotować do zajęć stacjonarnych i zostać oddane do połowy semestru, czyli przed 

zajęciami praktycznymi. Ćwiczenia 5 i 6 nie mogły być w żaden sposób przeprowa-

dzone stacjonarnie, a więc zostały zastąpione pracami domowymi opartymi o symulacje. 

Porównanie sposobu punktacji przed i w trakcie pandemii zostało przedstawione 

w tabeli 1. Dalszej analizie będą podlegały jedynie te aspekty zajęć praktycznych, 

które były ocenie przez komputer: praca na zajęciach na ćwiczeniu 1, test na ćwiczeniu 

4 i praca na zajęciach na ćwiczeniu 4 – te elementy oceny pozostały niezmienione 

względem zajęć stacjonarnych (za wyjątkiem zakresu materiału, który w czasie pandemii 
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został zmniejszony przez skrócenie o połowę czasu zajęć). Istotne jest, aby porów-

nywać te elementy, które są oceniane bezstronnie przez program komputerowy. Oczy-

wistym jest, że ocena przygotowania do zajęć (testu), pracy na zajęciach czy sprawo-

zdania może być nacechowana subiektywizmem. Nie ma w tym złej woli prowadzących 

zajęcia, jest to efekt naturalny. Z tego powodu dalszej analizie poddano jedynie te 

elementy, które bezspornie są analogiczne dla studentów studiujących w czasie 

studiów stacjonarnych (przed pandemią) i hybrydowych (w trakcie pandemii). 

Tabela 1. Sposób punktacji zajęć praktycznych na przedmiocie Metrologia przed i w trakcie 

pandemii [opracowanie własne] 

 Przed pandemią W trakcie pandemii 

Ćwiczenie 1 Test: 4 pkt 

Praca na zajęciach*: 4 pkt 

Sprawozdanie: 2 pkt 

Praca domowa*: 3 pkt 

Test: 3 pkt 

Praca na zajęciach*: 4 pkt 

Sprawozdanie: 1 pkt 

Ćwiczenie 2 Test: 4 pkt 

Praca na zajęciach: 4 pkt 

Sprawozdanie: 2 pkt 

Praca domowa*: 3 pkt 

Test: 3 pkt 

Praca na zajęciach: 4 pkt 

Sprawozdanie: 1 pkt 

Ćwiczenie 3 Test: 4 pkt 

Praca na zajęciach: 4 pkt 

Sprawozdanie: 2 pkt 

Praca domowa*: 3 pkt 

Test: 3 pkt 

Praca na zajęciach: 4 pkt 

Sprawozdanie: 1 pkt 

Ćwiczenie 4 Test*: 4 pkt 

Praca na zajęciach*: 4 pkt 

Sprawozdanie: 2 pkt 

Praca domowa*: 3 pkt 

Test*: 3 pkt 

Praca na zajęciach*: 4 pkt 

Sprawozdanie: 1 pkt 

Ćwiczenie 5 Test: 4 pkt 

Praca na zajęciach: 4 pkt 

Sprawozdanie: 2 pkt 

Praca domowa: 10 pkt 

 

Ćwiczenie 6 Test: 4 pkt 

Praca na zajęciach: 4 pkt 

Sprawozdanie: 2 pkt 

Praca domowa: 10 pkt 

 

*oceniane przez komputer 

Ważnym jest omówienie różnic w sposobie oceniania pracy na zajęciach na ćwi-

czeniach 1 i 4. Na ćwiczeniu 1 student otrzymuje punkt za każdy bezbłędny element 

wykonania zadania. Tymczasem na ćwiczeniu 4 student może uzyskać za dane zadanie 

pewną liczbę punktów, która jest pomniejszana za każdorazowy błąd w trakcie jego 

wykonywania. W związku z tym jeśli w ćwiczeniu 1 student trzy razy źle policzył błąd 

bezwzględny, nie zostaną mu przyznane punkty za ten element. Jeśli jednak trzy razy 

pomyli się na ćwiczeniu 4 w obliczeniu rozdzielczości, trzykrotnie zostanie mu 

odjętych 20% punktów możliwych jeszcze do zdobycia za to zadanie. Niemniej nie 

można pomniejszyć liczby punktów możliwych do zdobycia za zadania już wykonane 

lub jeszcze niezaczęte. Można stracić punkty możliwe do zdobycia w obrębie jednego 

zadania i nie można otrzymać punktów ujemnych. Zatem ocenianie na ćwiczeniu 4 jest 

bardziej rygorystyczne i wymaga od studentów większej uważności. Ma to swoje 
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uzasadnienie: dla prowadzących oczywistym jest, że ćwiczenie 1 jest dla studentów 

swego rodzaju wyzwaniem – to ich pierwszy kontakt ze sprzętem. Na ćwiczeniu 4 można 

już od studentów wymagać większej wiedzy, staranności i uważności. Ćwiczenie 1 ma 

być wstępem i przygotowaniem przed bardziej wymagającym ćwiczeniem 4. 

4. Wyniki i ich analiza 

4.1. Kolokwium 

Kolokwium zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i zdalnym miało identyczny 

charakter (test złożony z losowanych 30 pytań wielokrotnego wyboru „wszystko albo 

nic”, w którym 15 pytach pochodzi od prowadzącego P1 i 15 od prowadzącego P2), 

rozwiązywany w czasie 20 minut. W nauczaniu stacjonarnym studenci rozwiązywali 

test przy prowadzących w sali komputerowej w grupach osiemnastoosobowych. 

W nauczaniu zdalnym grupom dziekańskim (ok. 36 osób) test był udostępniany 

w oknie czasowym wynoszącym 1 h zegarową, ale czas na rozwiązanie pozostał 

niezmieniony i wynosił 20 minut. Studenci rozwiązywali test w domach, na swoich 

komputerach. 

Pierwszym istotnym parametrem jest porównanie punktów uzyskanych ogółem 

przez studentów w roku akademickim 2018/2019 (nauczanie stacjonarne) – 151 osób 

i w roku akademickim 2019/2020 (nauczanie zdalne) – 183 osoby. Wyniki te obrazuje 

wykres 1. Z uwagi na różną liczbę osób rozwiązujących test należy rozpatrywać procent 

liczby studentów przystępujących do kolokwium. Histogram przedstawia zatem procent 

studentów uzyskujących daną liczbę na kolokwium w systemie stacjonarnym (kolor 

niebieski) i zdalnym (kolor czerwony). Jak widać, zgodnie z oczekiwaniami, procent 

liczby zdobytych punktów jest reprezentowany przez rozkład normalny. Niemniej 

jednak, histogram przedstawiający wyniki studentów w nauczaniu zdalnym jest wyraźnie 

przesunięty w prawo. Oznacza to, że studenci w roku akademickim 2019/2020 uzyskiwali 

lepsze wyniki na kolokwium niż studenci w roku akademickim 2018/2019. Na tej pod-

stawia można sądzić, że nauczanie zdalne przyczyniło się do poprawy jakości nauczania.  

Warto jednak poddać głębszej analizie takie śmiałe stwierdzenie – wszak prowadzący 

P1 w znaczący sposób dokonał zmiany prezentowanego przez siebie materiału dodając 

148 minut wykładu i dodatkowe zadania domowe, zaś prowadzący P2 teoretycznie 

zmniejszył swój wkład udostępniając studentom jedynie slajdy. Należałoby zatem podać 

głębszemu badaniu skuteczność nauczania obojga prowadzących przed i w czasie pan-

demii. Taka analiza powinna pomóc odpowiedzieć na pytanie, na ile wkład i zmiana 

charakteru pracy poszczególnych prowadzących wpłynęła na efekty nauczania. Zatem 

kolejnym analizowanym parametrem jest rozkład liczby punktów zdobytych u poszcze-

gólnych prowadzących. 
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Wykres 1. Liczba punktów możliwych do zdobycia przez procent studentów przystępujących do kolokwium 

w latach akademickich 2018/2019 w czasie nauki stacjonarnej i w 2019/2020 w czasie nauki zdalnej 

[opracowanie własne] 

Wykres 2 przedstawia rozkład punktów zdobytych przez studentów w roku akade-

mickim 2018/2019 od poszczególnych prowadzących. Jak widać, studenci uzyskiwali 

znacząco lepsze wyniki w zagadnieniach prowadzącego P2. Wykres 3 prezentuje analo-

giczny rozkład w czasie nauczania zdalnego w roku akademickim 2019/2020. Można 

zauważyć, że zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i zdalnym pytania od prowa-

dzącego P1 sprawiają studentom większą trudność. Źródłem takiego stanu rzeczy 

może być fakt, że na udostępnionych przez prowadzącego P1 studentom slajdach nie 

ma treści bezpośrednio mówionych, a jedynie rysunki i schematy. Prowadzący P1 

omawia owe zagadnienia, ale bez owego wyjaśnienia slajdy nie umożliwiają nauczenia 

się treści wykładu. Ponadto, pytania prowadzącego P1 często łączą w sobie zagadnienia 

z dwóch wykładów, podczas gdy np. na wykładzie pierwszym omawia pojęcie dokład-

ności, a następnie na drugim nawiązuje do owej dokładności w kontekście błędu gra-

nicznego. Pytania prowadzącego P2 bezpośrednio nawiązują do treści wymienionych 

słownie na jego slajdach i nie łączą zagadnień z np. kilku slajdów. 
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Wykres 2. Liczba punktów uzyskanych za odpowiedzi na pytania od prowadzącego P1 i od prowadzącego P2 

przez studentów w roku akademickim 2018/2019 w czasie nauki stacjonarnej [opracowanie własne] 

 

Wykres 3. Liczba punktów uzyskanych za odpowiedzi na pytania od prowadzącego P1 i od prowadzącego P2 

przez studentów w roku akademickim 2019/2020 w czasie nauki zdalnej [opracowanie własne] 

Warto przeanalizować zmianę w liczbie punktów uzyskaną przez studentów 
w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym u poszczególnych prowadzących. Takie zmiany 
obrazują wykres 4 i wykres 5. Można zauważyć, że środek rozkładu normalnego odpo-
wiadającego za liczbę punktów zdobytych u prowadzącego P1 zmienił swe położenie 
z 7 do 10 punktów. Analogicznie takowy środek u prowadzącego P2 przemieścił się 
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z 10 do 12 punktów. Zatem przesunięcie środka rozkładu normalnego u obu prowadzą-
cych odpowiada w przybliżeniu przesunięciu tegoż środka rozkładu ogólnie zdobytej 
liczby punków (z 15 do 21), nie jest jednak znacząco różne dla obu prowadzących. 
Można powiedzieć, że nastąpił porównywalny wzrost osiągnięć z tematyki prowa-
dzącego P1 i prowadzącego P2, z niewielką (warto podkreślić – niewielką) przewagą 
wzrostu wiedzy z zagadnień omawianych przez prowadzącego P1. 

 

Wykres 4. Liczba punktów uzyskanych za odpowiedzi na pytania od prowadzącego P1  

w latach akademickich 2018/2019 w czasie nauki stacjonarnej i w 2019/2020 w czasie nauki zdalnej 

[opracowanie własne] 

 

Wykres 5. Liczba punktów uzyskanych za odpowiedzi na pytania od prowadzącego P2  

w latach akademickich 2018/2019 w czasie nauki stacjonarnej i w 2019/2020 w czasie nauki zdalnej 

[opracowanie własne] 
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Można się spodziewać, że przy tak zgłębionych zagadnieniach przez prowadzącego 
P1 w trakcie nauki zdalnej, studenci uzyskają spektakularne wyniki. Taka nadzieja 
miała solidne podstawy tym bardziej, że studenci mogli wielokrotnie odtwarzać i anali-
zować wykład oraz czynić skrupulatne notatki. Jednocześnie nie potwierdziła się obawa, 
że brak przeprowadzenia wykładu przez prowadzącego P2 mógł mieć jakikolwiek 
wpływ na wyniki osiągane przez studentów. W przypadku liczby punktów uzyskiwanych 
u obu prowadzących widać wzrost w czasie pandemii. Jednocześnie wzrost liczby 
punktów uzyskanych u prowadzącego P1 jest niewiele wyższy niż wzrost uzyskany 
u prowadzącego P2. Rodzi to zatem pytanie, na ile wkład pracy poniesiony przez 
prowadzącego P1 pozwolił studentom uzyskać lepsze wyniki? Czy czas i wysiłek 
prowadzącego P1 przyniósł oczekiwane rezultaty? Z pewnością pokrzepiające jest, że 
studenci uzyskali lepsze wyniki. Jednocześnie zadziwia fakt, że brak wykładu ze strony 
prowadzącego P2 nie przyczynił się do pogorszenia uzyskanych przez studentów 
wyników. Co więcej – w przypadku zagadnień od tegoż prowadzącego studenci 
również poprawili swoją punktację. Czy zatem można wysnuć jakże demotywujący 
wniosek, że sposób przeprowadzenia wykładu i zaangażowanie prowadzących nie miał 
bezpośredniego przełożenia na efekty nauczania? Takowa konkluzja byłaby druzgocąca. 
Z uwagi na obowiązywanie domniemania niewinności, nie wolno zakładać, że studenci 
rozwiązywali kolokwium nierzetelnie. Pozostało mieć nadzieję, że studenci rozwią-
zujący test w czasie nauczania zdalnego byli grupą ponadprzeciętną i w kolejnym 
semestrze wykażą się równie dużą wiedzą na zajęciach praktycznych. 

Ostatnim aspektem podlegającym analizie jest czas rozwiązywania testu (wyk. 6) 
i liczba punktów zdobytych w zależności od tegoż czasu (wyk. 7). Jak widać, gdy 
studenci rozwiązywali test w obecności prowadzących, rozwiązywali go krócej. 
Tymczasem studenci piszący kolokwium w domach, pisali je wolniej, wykorzystując 
niemal cały dostępny czas (wyk. 6).  

 

Wykres 6. Procent czasu możliwego na napisane testu poświęcony na jego rozwiązanie przez studentów 

w latach akademickich 2018/2019 w czasie nauki stacjonarnej i w 2019/2020 w czasie nauki zdalnej 

[opracowanie własne] 
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Wykres 7. Liczba zdobytych punktów w zależności od procenta czasu dostępnego na napisane testu 

poświęconego na jego rozwiązanie przez studentów w latach akademickich 2018/2019 w czasie nauki 

stacjonarnej i w 2019/2020 w czasie nauki zdalnej [opracowanie własne] 

Jednoczenie nie można jasno określić, czy czas poświęcony na pisanie testu ma 

korelację z liczbą zdobytych punktów (wyk. 7), gdyż zarówno osoby z lepszymi, jak 

i gorszymi wynikami pisały test długo, jak i krótko. Potwierdza to jedynie, że student 

znający odpowiedzi może w krótkim czasie rozwiązać test uzyskując dobry wynik. 

Pisanie kolokwium dłużej nie zwiększa szansy na uzyskanie lepszego rezultatu. 

4.2. Laboratorium 

Analizie poddano wyniki 105 studentów z roku akademickiego 2019/2020 (nauczanie 

stacjonarne) i 109 studentów z roku akademickiego 2020/2021 (nauczanie hybrydowe). 

Pierwszym analizowanym parametrem jest procent liczby możliwych do zdobycia 

punktów przez procent studentów przystępujących do ćwiczenia 1 (wyk. 8). Po obiecują-

cych wynikach kolokwium w semestrze ubiegłym, prowadzący pokładali duże nadzieje 

w studentach pracujących na zajęciach laboratoryjnych w roku akademickim 2020/2021. 

Niestety, wbrew oczekiwaniom prowadzących, studenci uczący się w sposób hybrydowy 

uzyskiwali zdecydowanie mniejszą liczbę punktów od swoich koleżanek i kolegów 

z poprzedniego rocznika (2019/2020 – nauczanie stacjonarne).  
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Wykres 8. Procent liczby zdobytych punktów za pracę na zajęciach na ćwiczeniu 1 przez studentów  

w latach akademickich 2019/2020 w czasie nauki stacjonarnej i w 2020/2021 w czasie nauki hybrydowej 

[opracowanie własne] 

Efekt ten był tym bardziej zdumiewający, że oprócz testu poprzedzającego 

wykonywanie zadań, studenci w nauczaniu hybrydowym mieli do wykonania przed 

laboratoriami także pracę domową, która miała im pomóc przygotować się do zajęć 

praktycznych. Innymi słowy, powinni być zdecydowanie lepiej przygotowani niż 

studenci uczący się stacjonarnie. 

Niższy wynik punktowy studentów z roku akademickiego 2020/2021 może wyjaśnić 

jedynie fakt, że były to ich jedyne zajęcia, na których pracowali z rzeczywistym 

sprzętem, a nie z programem czy symulacją. Okazało się zatem, że istnieje znacząca 

przepaść między teorią i symulacją a praktyką i nie można polegać jedynie na tych 

pierwszych. 

Kolejnymi dwoma parametrami jest liczba punktów możliwych do zdobycia na 

teście na ćwiczeniu 4 (wyk. 9) oraz procent liczby punktów za pracę na zajęciach na 

tymże ćwiczeniu (wyk. 10). Analizując liczbę punktów uzyskanych na teście, można 

potwierdzić wcześniejszy wniosek, że prace domowe, która miały studentom pomóc 

w przygotowaniu się do zajęć nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Co więcej – 

wiedza teoretyczna studentów z wykładu w czasie nauczania zdalnego w semestrze 

ubiegłym nie ma swego odzwierciedlenia w teście teoretycznym w kolejnym semestrze. 

Najbardziej zaskakującym jest fakt, że do momentu pandemii na teście studenci nie 

uzyskiwali bardzo niskich wyników. To studenci po nauczaniu zdalnym i w trakcie 

nauczania hybrydowego uzyskiwali od 0 do 1 pkt. Studentów z tak niską punktacją do 

tej pory nie było. Przeważająca liczba studentów uzyskiwała wynik ok. 50%, a stu-

dentów z wynikiem wyższym było mniej niż w roku ubiegłym. 
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Wykres 9. Liczba zdobytych punktów za test na ćwiczeniu 4 przez studentów w latach akademickich 

2019/2020 w czasie nauki stacjonarnej i w 2020/2021 w czasie nauki hybrydowej [opracowanie własne] 

Jeszcze gorzej wypada analiza liczby punktów uzyskanych za pracę na zajęciach na 

ćwiczeniu 4. Liczba punktów uzyskiwanych przez studentów w nauczaniu hybrydo-

wym okazała się być znacząco niższa od ich poprzedników. Ponadto, o ile w nauczaniu 

stacjonarnym studenci z bardzo niską punktacją (< 51%) w ogóle nie występowali 

(4%), to w nauczaniu hybrydowym w sumie stanowi oni aż 65% osób. Z drugiej strony, 

aż 75% studentów w nauczaniu stacjonarnym osiągnęło ponad 81% punktów, tym-

czasem takich studentów w nauczaniu hybrydowym było zaledwie 38%. 

Jeśli niskie rezultaty studentów z roku akademickiego 2020/2021 na ćwiczeniu 1 

były tłumaczone ich pierwszym kontaktem ze sprzętem, to teraz takiego wniosku już 

wysnuć nie można. Należy przy tym pamiętać, że na ćwiczeniu 4 komputer odejmuje 

20% pozostałych możliwych do zdobycia punktów za każdy popełniany błąd. Zatem 

ćwiczenie te wymaga większej uważności i staranności niż ćwiczenie 1. Warto zwrócić 

uwagę, że oprócz małej liczby studentów uzyskujących wysoki wynik, występuje 

grupa studentów uzyskująca bardzo niski, a nawet zerowy, wynik czego do tej pory nie 

obserwowano. Osiągnięte rezultaty pozwalają stwierdzić, że oprócz mniejszej wiedzy 

i umiejętności, studenci w nauczaniu hybrydowym charakteryzują się mniejszą 

staranności i uważnością. 
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Wykres 10. Procent liczby zdobytych punktów za pracę na zajęciach na ćwiczeniu 4 przez studentów  

w latach akademickich 2019/2020 w czasie nauki stacjonarnej i w 2020/2021 w czasie nauki hybrydowej 

[opracowanie własne] 

Wyniki z pracy na zajęciach na ćwiczeniu 4 obnażają konsekwencje nauczania 

zdalnego i wykorzystywanych symulacji – o ile w przypadku pomyłki w symulacji 

problem można łatwo rozwiązać poprawiając jej parametry, o tyle w rzeczywistości 

taka poprawka nie zawsze może mieć miejsce. Przełożenie rzeczywistości wirtualnej 

na rzeczywistą nie może być zatem bezpośrednie.  

5. Podsumowanie 

Nauczanie zdalne i hybrydowe postawiło przed wykładowcami i studentami nowe 

wyzwania, ale poszerzyło również perspektywy. O ile w roku akademickim 2019/2020 

było ono zaskoczeniem, to od roku akademickiego 2020/2021 prawdopodobnie na stałe 

zagości na uczelniach wyższych. Zdalna forma wykładów pozwala poświęcić więcej 

czasu na zgłębienie niektórych zagadnień, gdyż prowadzący nie są ograniczeni przez 

obciążenie sali wykładowej. Jeśli oprócz wykładu online, jest on udostępniany 

studentom w formie nagrania i jego treść może być wielokrotnie odtwarzana, możemy 

się spodziewać lepszego zrozumienia materiału. Niniejsze badania przedstawiają jednak, 

że studenci nie wykorzystują tych możliwości (wykłady nie były odtwarzane nawet 

jednokrotnie przez każdego studenta). Ponadto, wkład pracy poniesiony przez 

wykładowców, by taki wykład przeprowadzić i udostępnić, nie przekłada się znacząco 

na osiągnięte rezultaty w porównaniu do uboższej niż przed pandemią formy wykładu 

(w postaci np. samych slajdów). 

Mimo obowiązującego domniemania niewinności nie można nie dostrzec zagrożenia, 

jakie niesie ze sobą egzaminowanie zdalne. Mimo owego domniemania, niniejsze 

badania pozwalają wysnuć hipotezę, że studenci rozwiązywali kolokwium nierzetelnie. 

To wyjaśniałoby, czemu osiągnęli lepsze wyniki na teście od swoich poprzedników, 
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a jednocześnie gorsze wyniki na zajęciach praktycznych. Gorsze przygotowanie teore-

tyczne, wynikające z braku przyłożenia się do nauki w semestrze poprzednim skutko-

wało gorszymi rezultatami na laboratorium. Istnieje zatem istotna podstawa do tego, aby 

egzaminować studentów stacjonarnie, nawet jeśli wykład był przeprowadzany zdalnie. 

Znacząco niższe wyniki studentów na zajęciach praktycznych są pokłosiem ich 

gorszego przygotowania teoretycznego oraz dowodem na to, że symulacje i zadania 

zdalne nie w pełni odzwierciedlają rzeczywistość. O ile w symulacji można popełniać 

rażące błędy, o tyle w praktyce takowy błąd może zakończyć się zniszczeniem sprzętu 

lub nawet urazem fizycznym operatora. Zatem nie można zastąpić wszystkich zajęć ich 

formą zdalną lub hybrydową. Nieocenionym okazuje się kontakt ze sprzętem, który 

w pandemii został mocno ograniczony. Skutki tego będziemy prawdopodobnie dostrze-

gać w przyszłości. Studenci pozbawieni solidnych podstaw będą mieli trudności 

w realizacji zadań projektowych, jak chociażby ich dyplomowy projekt inżynierski. 
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Porównanie efektów nauczania przed i w czasie nauki zdalnej spowodowanej 

pandemią SARS-CoV-2 na przykładzie przedmiotu Metrologia 

Streszczenie 

Pojawienie się pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 spowodowało zmianę sposobu prowadzenia 

zajęć na uczelniach wyższych. Taka sytuacja dotknęła także prowadzących przedmiot Metrologia 

w drugim i trzecim semestrze kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Badaniom został poddany wykład 

oraz zajęcia praktyczne. Analiza miała za zadanie odpowiedź na pytanie, na ile wprowadzenie zdalnego 

sposobu nauczania mogło się przyczynić do poprawy jego efektywności. Jako miernik efektów kształcenia 

przyjęto liczbę punktów zdobytych przez studentów na kolokwium finalizującym wykład oraz trzy 

składowe oceny z zajęć praktycznych, które były oceniane przez komputer bez ingerencji prowadzących 

zajęcia. W wyniku podjętych badań stwierdzono, że mimo rozszerzonego zakresu omówionego materiału, 

studenci w nauczaniu zdalnym i hybrydowym osiągają gorsze rezultaty w nauce. Niniejsza analiza 

wymusza refleksję nad zasadnością takiej formy uczenia po ustaniu pandemii. 

Słowa kluczowe: metrologia, elektronika, dydaktyka, pandemia, efekty nauczania, nauka zdalna, ocena 

efektów kształcenia 

Comparison of teaching outcomes before and during distance learning caused 

by SARS-CoV-2 pandemic on the example of the Metrology subject 

Abstract 

The outbreak of the SARS-CoV-2 virus pandemic has changed the way of conducting classes at 

universities. This situation also affected teaching the Metrology course in the second and third semester of 

Electronics and Telecommunications. The research covered the lecture and practical classes. The analysis 

was to answer how extending the introduction of distance learning could contribute to the improvement of 

its effectiveness. The number of points obtained by students at the colloquium finishing the lecture and 

three components of the practical classes, which were assessed by a computer without the intervention of 

the teachers, were adopted as the measure of the learning outcomes. As a result of the research, it was 

found that despite the extended scope of the discussed material, students during online and hybrid learning 

achieve worse results. The analysis forces reflection on the validity of these form of teaching when the 

pandemic has ended. 

Keywords: metrology, electronic, teaching, didactics, pandemic, learning outcomes, distance learning, 

assessment of learning outcomes, e-learning 
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Postawy nauczycieli wobec edukacji alternatywnej – 

stan aktualny i perspektywy rozwoju 

1. Wprowadzenie 

Edukacja alternatywna stanowi prężnie rozwijającą się gałąź edukacji, będącą 

przyczyną wielu dyskusji w zakresie pedagogiki, w których liczni badacze akcentują 

pozytywne, jak i negatywne aspekty autorskich propozycji edukacyjnych. Wielokrotnie 

zwraca się uwagę na szczególne podejście do dziecka, rozumianego jako istotę 

kształtującą własną autonomię, posiadającą zadziwiająco wielką ciekawość poznawczą 

i ogromny potencjał, czekający na odkrycie. Edukacja alternatywna to właśnie „edukacja 

rozumiejąca i zorientowana na respektowanie potrzeb i na rozwój dzieci” [1], gdzie 

owy potencjał ma szansę ujawnić się i rozwinąć z niewielką pomocą nauczyciela. 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat oferta przedszkoli i szkół alternatywnych powięk-

szyła się znacząco. Zarówno nauczyciele, jak i rodzice mają coraz większą możliwość 

dokonania wyboru bliskiego im sposobu myślenia o dziecku, jego indywidualnych 

możliwościach i celach, jakie edukacja powinna realizować. 

Perspektywa pracy w zawodzie nauczyciela budzi wiele pytań o własną wizję 

edukacji, o odpowiednie i skuteczne metody nauczania oraz wyobrażenie pedagoga 

idealnego, nieustającego w poszukiwaniach właściwej mu drogi rozwoju. W związku 

z tym, niezbędne wydaje się prowadzenie badań uzupełniających wiedzę pedagogów, 

przyszłych nauczycieli o postrzeganie edukacji alternatywnej, efektów kształcenia 

w tychże placówkach oraz wpływu takiej edukacji na rozwój dziecka.  

Przedmiotem zaprezentowanych w rozdziale badań są postawy nauczycieli szkół 

podstawowych wobec edukacji alternatywnej. 

2. Ustalenia terminologiczne 

2.1. Postawa – ujęcie definicyjne 

Problematyka postaw wpisana jest w zainteresowania badaczy z zakresu różno-

rodnych dyscyplin naukowych, między innymi pedagogów, socjologów czy psycho-

logów. Postawa niejednokrotnie utożsamiana jest z nastawieniem, opinią bądź przeko-

naniem, jednak określenia te nie są tożsame i nie wyczerpują złożoności terminu, 

prezentują jedynie pewnego rodzaju uproszczenie. Liczną grupę stanowią definicje 

strukturalne, akcentujące złożoność postaw, ich wieloelementowy charakter. Badacze 

tej orientacji skupiają się na aspektach postaw oraz powiązaniach między aspektami, 

tworzącymi konkretne relacje [2]. Podejście strukturalne reprezentuje m.in. Tadeusz 

Mądrzycki, który opisuje postawę jako „względnie stałą i zgodną organizację poznawczą, 

uczuciowo-motywacyjną i behawioralną podmiotu, związaną z określonym przedmio-

tem czy klasą przedmiotów” [3]. Psycholog społeczny Stanisław Mika także podziela 

tę koncepcję. Postawę rozumie jako „względnie trwałą strukturę procesów poznawczych, 

                                                                
1 info@marta-makarewicz.pl, Studenckie Koło Naukowe Socjologii Edukacji, Wydział Nauk o Edukacji, 

Uniwersytet w Białymstoku, https://uwb.edu.pl/. 
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emocjonalnych i tendencji do zachowań odnoszących się do jakiegoś przedmiotu lub 

jako dyspozycję do pojawiania się takich procesów, u której wyraża się stosunek do 

tego przedmiotu” [4]. Wspólnym mianownikiem przytoczonych definicji jest dodatkowe 

podkreślenie względnej stałości i trwałości postaw. Nie są określone definitywne ramy, 

aczkolwiek aby można było mówić o postawie, należy doszukiwać się pewnej stabil-

ności. Podążając dalej za myślą Miki: „na postawę wobec określonego przedmiotu 

składają się procesy poznawcze dotyczące tego przedmiotu, uczucia odnoszące się do 

niego i tendencje do zachowania się w określony sposób wobec tego przedmiotu” [4], 

możemy przyjąć, iż każda postawa składa się z trzech komponentów: poznawczego, 

emocjonalnego oraz behawioralnego. Komponent poznawczy, nazywany również 

intelektualnym, odnosi się do procesów poznawczych człowieka i związany jest 

z wiedzą oraz przekonaniami danego podmiotu o przedmiocie postawy. Komponent 

emocjonalny (afektywny; emocjonalno-oceniający) tworzą „wszelkie reakcje, emocje 

czy też uczucia mające związek z przedmiotem owej postawy” [5]. Komponent 

behawioralny dotyczy zachowań, czynności i działań, jakie jednostka podejmuje 

wobec przedmiotu danej postawy. Istnieje ścisły związek między składnikami postawy. 

Wszystkie komponenty są od siebie wzajemnie zależne, a jakakolwiek zmiana 

w jednym z nich może prowadzić do zmiany w obrębie innego. Na potrzeby przepro-

wadzonych przeze mnie badań przyjęłam definicję Tadeusza Mądrzyckiego. 

2.2. Istota edukacji alternatywnej 

Podejmując się badania postaw nauczycieli wobec edukacji alternatywnej, koniecz-

nym jest wyjaśnienie kluczowego terminu. By usytuować konkretny nurt, propozycję 

lub koncepcję pedagogiczną wśród alternatywnych, warto zastanowić się czym właściwie 

jest edukacja alternatywna. 

Edukacja alternatywna jest terminem trudnym do precyzyjnego zdefiniowania, do-

określenia i wydobycia poszczególnych kryteriów, które stanowiłyby o alternatywności 

danego nurtu. Choć samo pojęcie „alternatywny” związane jest z wyborem między 

dwoma lub więcej opcjami, stanowiącymi swoje przeciwieństwo, różniącymi się od 

siebie w znacznym stopniu [6], w odniesieniu do edukacji taki poziom konkretyzacji 

bywa niemożliwy do uchwycenia. W takim rozumieniu edukacja alternatywna to 

„edukacja co najmniej dwuwariantowa, sprowadzona do jednoznacznych antynomii 

edukacyjnych i stwarzająca odmienność typu »albo-albo«, »to lub tamto« lub też 

edukacja wyborów pomiędzy różnymi, ale wzajemnie się wykluczającymi ofertami” 

[6]. Podążając za przytoczoną definicją, Bogusław Śliwerski proponuje klasyfikację 

w oparciu o antynomie, jak zaznacza „można bowiem mówić o takich alternatywach 

w edukacji, jak:  

 kształcenie publiczne i niepubliczne; 

 kształcenie tradycyjne i innowacyjne; 

 kształcenie adaptacyjne i emancypacyjne; 

 wychowanie autorytarne i antyautorytarne; 

 pedagogika i antypedagogika” [7]. 

Celem dokonywania takich typologii jest oddzielenie edukacji tradycyjnej, klasycznej 

od edukacji alternatywnej. Jednakże biorąc pod uwagę popularność niektórych koncepcji 
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pedagogicznych określanych jako alternatywne (m.in. pedagogikę Marii Montessori) 

oraz publiczny charakter takich szkół, nie sposób zastosować jednoznaczne kryterium. 

Niejednokrotnie edukacja alternatywna pojmowana jest jako propozycja powstała 

na bazie sprzeciwu wobec zastanej rzeczywistości edukacyjnej. Można zatem przyjąć, 

że „edukacja alternatywna jest formą opozycji wobec państwowego i sformalizowanego 

systemu szkolnego” [8]. Alternatywna edukacja to również „rodzaj »konstruktywnej 

krytyki«. Jest bowiem ekspresją niezgody na określony typ działań edukacyjnych  

z jednoczesną propozycją stosowania w ich obrębie innych rozwiązań” [9]. Takie 

rozumienie alternatywności zakłada również własną wizję systemu edukacji i idące za 

tym postulaty, kontrpropozycje oraz jednocześnie ich realizację. 

Wielokrotnie pojęcia edukacji alternatywnej i szkoły alternatywnej traktowane 

się synonimicznie, toteż badacze charakteryzują tego typu szkołę jako placówkę, w której 

realizowana jest edukacja alternatywna [10]. W takim ujęciu szkoła alternatywna jest 

„placówką oświatową dla tych dzieci i dorosłych, których potrzeby edukacyjne, zdro-

wotne i behawioralne nie są w zadowalający sposób zaspokajane przez szkołę trady-

cyjną” [10]. To miejsce realizacji własnej wizji edukacji, a co za tym idzie, potrzeb 

wszystkich podmiotów edukacyjnych. Idąc krok dalej, edukacja w takiej szkole skupiona 

jest na kształtowaniu w uczniach postawy twórczej, dążenia do samostanowienia 

i możliwości decydowania o przebiegu drogi edukacyjnej. Dlatego też jest to „szkoła 

otwarta na to, co ją otacza, co postępowe i twórcze, co pobudza uczniów do samo-

dzielnej aktywności poznawczej, co kształtuje i rozwija ich zainteresowania, zaspokaja 

różnorakie potrzeby, uczy samodzielności i wdraża do samokształcenia” [11]. 

Rzetelną i dogłębną analizę szkół alternatywnych dokonał Czesław Kupisiewicz. 

Na podstawie owej analizy skonstruował wyczerpującą definicję szkoły alternatywnej, 

która brzmi następująco: „szkoła alternatywna, w znaczeniu ogólnym, jest placówką 

oświatowo-wychowawczą, która w pełnym lub ograniczonym zakresie – stosownie do 

pełnej lub ograniczonej interpretacji zakresu terminu »alternatywność« – usiłuje 

zastąpić transmisyjno-reproduktywną doktrynę kształcenia, typową dla szkoły trady-

cyjnej, doktryną generatywną” [10]. 

Badacze wielokrotnie podejmowali próby ustalenia cech wspólnych nurtów edukacji 

alternatywnej, doszukując się wspólnych założeń, postulatów i idei. Wyodrębniono 14 

wspólnych właściwości dla wszystkich alternatyw, przy czym zaistnienie jednej z nich 

kwalifikuje dany typ do określenia mianem alternatywy edukacyjnej [7]. Wśród cech 

wymienia się między innymi:  

 stanowienie opozycji do aktualnych, powszechnych rozwiązań;  

 tworzenie własnego systemu krytyki;  

 bazowanie na demokracji, pluralizmie, tolerancji i otwartości na wszelkie nowości; 

 niezależność teoretyczną, polityczną i społeczną; 

 rozwiązanie „wyspowe”, „śladowe”; 

 antyinstytucjonalny charakter; 

 bezinteresowność, dialog; 

 główne założenie – wyzwolenie [7]. 
Cechy te, podobnie jak sama edukacja alternatywna, wciąż ewaluują, stając się 

mniej bądź bardziej precyzyjne i uszczegółowione, jednakże właśnie tą „niezwykłą siłą 

alternatyw edukacyjnych jest ich nieskończoność, nieograniczoność i permanencja. 
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Nie ma jednej edukacji alternatywnej wobec jakiejś grupy jednej edukacji tradycyjnej” 
[6]. Każdy nurt możemy potraktować jako alternatywny lub go wykluczyć w zależności 

od przyjętego kryterium.  

Edukacja alternatywna jest zjawiskiem złożonym, które wciąż wymaga analizy 

zarówno teoretycznej, jak i badawczej, praktycznej. Biorąc pod uwagę rozwój na prze-

strzeni kilkudziesięciu ostatnich lat, scharakteryzowanie pojęcia „edukacja alterna-

tywna” wydaje się wręcz niemożliwe do zamknięcia w ściśle określonych ramach defini-

cyjnych. W swoich badaniach posłużyłam się przytoczoną powyżej definicją Czesława 

Kupisiewicza, utożsamiając tym samym edukację alternatywną ze szkołą alternatywną, 

w której realizowane są założenia uznawane powszechnie za alternatywne. 

3. Założenia metodologiczne badań własnych 

Celem poznawczym moich badań była charakterystyka postaw nauczycieli wobec 

edukacji alternatywnej, czyli stanu wiedzy nauczycieli, ich stosunku emocjonalnego 

oraz zachowań związanych z tym rodzajem edukacji. 

W oparciu o analizę literatury sformułowałam główny problem badawczy: Jakie są 

postawy nauczycieli szkół podstawowych wobec edukacji alternatywnej? 
Na podstawie problemu głównego wyodrębniłam następujące problemy szczegółowe: 

 Jaki jest stan wiedzy nauczycieli szkół podstawowych o edukacji alternatywnej? 

 Jaki jest stosunek emocjonalny nauczycieli szkół podstawowych wobec edukacji 

alternatywnej? 

 Jakie są zachowania nauczycieli szkół podstawowych wobec edukacji alternatywnej? 

W swoich badaniach posłużyłam się metodą sondażu diagnostycznego i wyko-

rzystałam technikę ankiety. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz 

ankiety anonimowej, opracowany na bazie aktualnej literatury. Respondenci udzielali 

odpowiedzi na pytania zamknięte jedno- i wielokrotnego wyboru oraz pytania 

o charakterze otwartym. 

Badanie przeprowadziłam w maju 2019, zostali nim objęci nauczyciele trzech 

białostockich szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 9 im. 42 Pułku Piechoty, 

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Sybiraków oraz Niepublicznej Szkoły „Mozaika”. Kadrę 

pedagogiczną wymienionych szkół stanowią nauczyciele na różnym szczeblu awansu 

zawodowego ze zróżnicowanym stażem pracy. 

Wyniki analizowane były pod kątem różnych, wcześniej wyłonionych zmiennych 

oraz wskaźników, jednak w dużej mierze okazały się być one nieróżnicujące, dlatego 

też wyniki prezentowane są w postaci ogólnej, a zasygnalizowane zostały wyróżnia-

jące się kwestie.  

Przedstawione poniżej dane stanowią jedynie wycinek zrealizowanych badań, 

jednak fragment ten oddaje istotę postaw nauczycieli wobec edukacji alternatywnej. 

4. Charakterystyka badanych 

W badaniu wzięło udział 50 osób, przy czym 82% stanowiły kobiety, zaś blisko 1/5 

ankietowanych to mężczyźni. Próba ta odzwierciedla ogólną strukturę podziału nau-

czycieli według płci w województwie podlaskim, gdyż zgodnie z raportem Ośrodka 

Rozwoju Edukacji „Nauczyciele w roku szkolnym 2014/2015” w województwie 

podlaskim kobiety stanowią 80,6% populacji nauczycieli [9]. Nauczyciele zamiesz-

kujący duże miasto stanowią 88% respondentów. Mieszkańców wsi jest dwukrotnie 



 

Marta Makarewicz 

 

28 

więcej niż osób zamieszkałych małe miasta, przy czym są to wyniki znacząco niższe 

(odpowiednio 4% to mieszkańcy małych miast oraz 8% to mieszkańcy wsi). Ponad 1/4 

ankietowanych stanowią osoby, które pracują w zawodzie nauczyciela poniżej 5 lat, 

a 2/3 respondentów to osoby z ponad 10 dziesięcioletnim stażem. Najmniej liczną 

grupę reprezentują nauczyciele o stażu pracy mieszczącym się w przedziale 5-10 lat. 

Nieco ponad połowa badanych (52%) osiągnęła stopień awansu nauczyciela dyplomo-

wanego, zaś drugą najbardziej liczną grupę tworzą nauczyciele stażyści (22%). Tytuł 

nauczyciela kontraktowego uzyskało 16% badanych, a mianowanego 10%. 

5. Analiza wyników 

5.1. Stan wiedzy nauczycieli o edukacji alternatywnej 

Celem rozpoznania stanu wiedzy nauczycieli w zakresie edukacji alternatywnej 

zadałam im pytania ogólne dotyczące znajomości pojęcia, jak i też bardziej szcze-

gółowe, odnoszące się do najważniejszych cech tejże edukacji, wybranych nurtów oraz 

przykładowych placówek reprezentujących alternatywy edukacyjne. 

Początkowo ankietowani odpowiedzieli na pytanie: Czy jest Pani/Panu znane 

pojęcie edukacji alternatywnej? 

 

Wykres 1. Znajomość pojęcia edukacji alternatywnej deklarowana przez respondentów [opracowanie własne] 

Zdecydowana większość respondentów deklaruje znajomość pojęcia edukacji 

alternatywnej – stanowią oni aż 82% wszystkich badanych. Odpowiedzi „nie” udzieliła 

niecała 1/5 ankietowanych. Odzwierciedlenie sytuacji ogólnej widzimy w przypadku 

kobiet oraz osób mieszkających w dużym mieście, gdzie wyniki procentowe są zbieżne 

z wynikami ogólnymi. Podobne wyniki procentowe kształtują się także wśród 

nauczycieli ze stażem pracy poniżej 5 lat i powyżej 10 lat. Wszystkim nauczycielom ze 

stażem w przedziale 5-10 lat znane jest pojęcie edukacji alternatywnej. Analogicznie 

nauczyciele kontraktowi również zadeklarowali znajomość pojęcia w 100%.  

Respondenci zostali poproszeni o próbę zdefiniowania pojęcia edukacji alternatywnej. 

W oparciu o przeprowadzoną analizę literatury przedmiotu oraz przyjętą przeze mnie 

definicję szkoły alternatywnej, używanej zamiennie z pojęciem edukacji alternatywnej, 

dokonałam podziału definicji stworzonych przez badanych na trzy kategorie, co 

prezentuje poniższy wykres. 

82% 

18% 

tak 

nie 
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Wykres 2. Poprawność sformułowanych przez respondentów definicji edukacji alternatywnej  

[opracowanie własne] 

Blisko połowa nauczycieli (46%) zdefiniowała pojęcie edukacji alternatywnej 

w sposób nieoddający istoty tego nurtu. Wśród tychże odpowiedzi pojawiały się takie 

propozycje jak: edukacja uzupełniająca, edukacja, która wykorzystywana jest pod 

kątem uczniów ze specjalnymi potrzebami, możliwość nauki w domu, miejsca zamiesz-

kania, większa swoboda edukacji, edukacja dziecka w domu bazuje na pedagogice 

Montessori. Wśród odpowiedzi pojawiła się również definicja o charakterze oceniającym 

– edukacja, która opiera się na innych (niesprawdzonych) metodach nauczania niż te, 

które od wielu lat były i są stosowane w edukacji. Respondenci, których definicje są 

zbieżne z literaturą przedmiotu, stanowią zaledwie 12% osób badanych, nawiązując 

w swoich propozycjach do definicji naukowych, zwracających uwagę na odejście od 

transmisyjnego przekazu wiedzy, wykraczanie poza edukację systemową, poszuki-

wanie nowatorskich rozwiązań zgodnych z potrzebami dzieci. 

Moje zainteresowanie wzbudziła także ocena własna nauczycieli, która oddałaby 

poziom ich wiedzy z zakresu edukacji alternatywnej. Wobec tego respondenci ocenili 

swoją wiedzę w skali od 1 do 5, przy czym ocena „1” stanowiła odpowiednik braku 

bądź małego poziomu wiedzy, zaś „5” – bardzo dobrego.  

Tabela 1. Ocena wiedzy na temat edukacji alternatywnej ogółem i według zmiennych: płeć i stopień awansu 

zawodowego 

Kryterium 

oceny 

Ogółem 

Płeć Stopień awansu zawodowego 

kobiety mężczyźni 
nauczyciel 

stażysta 

nauczyciel 

kontraktowy 

nauczyciel 

dyplomowany 

nauczyciel 

mianowany 

N % N % N % N % N % N % N % 

5 2 4 2 5 0 - 0 - 1 13 1 3,8 0 - 

4 9 18 9 22 0 - 1 9 2 25 6 23,1 0 - 

12% 

42% 
46% 
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3 20 40 18 44 2 22 4 36 3 38 10 38,5 3 60 

2 12 24 8 20 4 44 5 45 2 25 4 15,4 1 20 

1 7 14 4 10 3 33 1 9 0 - 5 19,2 1 20 

Ogółem 50 100 41 100 9 100 11 100 8 100 26 100 5 100 

Średnia 

arytmie-

tyczna 

2,74 2,93 1,89 2,45 3,25 2,77 2,40 

Źródło: Opracowanie własne 

Z analizy danych zawartych w tabeli 1 wynika, że badani nauczyciele przeciętnie 

ocenili poziom swojej wiedzy dotyczącej edukacji alternatywnej (M = 2,74). Środkowy 

wynik ocen wyniósł 3. Najczęściej występującą oceną badanych nauczycieli było 3. 

Odchylenie standardowe poszczególnych wyników wyniosło 1,05, co oznacza, że 

wyniki średnio, przeciętnie odchylają się od średniej o -/+ 1,05, a więc mieszczą się 

w przedziale (1,69; 3,79). 

Zaledwie 4% osób oceniło się na „5”, deklarując bardzo dobry poziom wiedzy 

o edukacji alternatywnej. Mężczyźni oceniają się dużo gorzej niż kobiety (brak 

czwórek i piątek), średnio wystawiając sobie ocenę 1,89, zaś płeć przeciwna o ponad 

stopień więcej (M = 2,93). Najlepiej swoją wiedzę oceniają nauczyciele kontraktowi 

(M = 3,25), a najniżej mianowani (M = 2,40). Wśród nauczycieli mianowanych brak 

osób, które dokonują oceny na „4” i „5”. 

Respondenci udzielili również odpowiedzi na pytanie: Skąd czerpie Pani/Pan 

wiedzę o edukacji alternatywnej? 

Tabela 2. Źródła wiedzy o edukacji alternatywnej. Suma przekracza 100% - możliwość więcej niż jednego 

wskazania 

Kryterium oceny 
Ogółem 

N % 

literatura 20 40 

Internet 36 72 

inni nauczyciele 24 48 

szkolenia 16 32 

warsztaty 19 38 

konferencje/ 

seminaria naukowe 
8 16 

studia 3 6 

webinary 2 4 

inne 4 8 

Ogółem 132 
 

Źródło: Opracowanie własne 
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Najbardziej popularnym źródłem wiedzy okazał się Internet, co dało wynik ponad 3/4 

wskazań wszystkich respondentów. Częstym źródłem wiedzy o edukacji alternatywnej 

są również inni nauczyciele oraz literatura – odpowiednio to 48% i 40% wskazań 

ogólnych. Respondenci rzadko korzystają ze studiów (6% wskazań) i webinarów (4% 

wskazań). Dodatkowo respondenci jako inne źródła wiedzy o edukacji alternatywnej 

wymieniają znajomych oraz pracowników szkół alternatywnych i rodziców dzieci 

z takich szkół. 

Badani nauczyciele zostali poproszeni o wymienienie minimum 3 cech, które ich 

zdaniem charakteryzują edukację alternatywną. Respondenci najczęściej wymieniali 

następujące cechy: 

 podmiotowa relacja nauczyciel-uczeń, zwrócenie uwagi na wspieranie ucznia, 

podążanie za jego potrzebami, pozostawianie większej swobody i wolności 

wyboru (38% badanych); 

 przywiązywanie wagi do indywidualizowania procesu kształcenia, sposobu 

pracy oraz programu nauczania (22% badanych); 

 kreatywność, innowacyjność, pomysłowość (20% badanych); 

 brak ocen, odejście od stopni szkolnych (14% badanych); 

 odmienne niż w szkole tradycyjnej metody i środki (8% badanych); 

 większa odpowiedzialność ucznia za proces nauczania, samodzielność (8% 

badanych). 

Wśród badanych najbardziej znanym nurtem okazała się pedagogika Marii 

Montessori, której znajomość zadeklarowało aż 92% badanych. Drugim najczęstszym 

wskazaniem była edukacja domowa (58% ankietowanych), tuż za edukacja leśna 

z wynikiem dwukrotnie mniejszym od edukacji w nurcie montessoriańskim (46%). 

Plan daltoński H. Parkhurst, pedagogika C. Freineta oraz szkoły waldorfskie stanowią 

nurty najmniej znane respondentom – w każdym z trzech przypadków ok. 80% 

badanych nie zna tychże alternatyw edukacyjnych. 

5.2. Stosunek emocjonalny nauczycieli wobec edukacji alternatywnej 

W celu określenia stosunku emocjonalnego nauczycieli wobec edukacji alterna-

tywnej, początkowo zadane zostało respondentom pytanie ogólne: Jaki jest Pani/Pana 

stosunek emocjonalny do edukacji alternatywnej? 

 

Wykres 3. Stosunek emocjonalny respondentów wobec edukacji alternatywnej [opracowanie własne] 
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Dokładnie połowa wszystkich badanych ma neutralny stosunek do edukacji alterna-

tywnej, zaś 44% deklaruje podejście pozytywne. Najmniej liczną grupę stanowią 

osoby postrzegające edukację alternatywną negatywnie (6%). W przypadku mężczyzn 

odpowiedzi o pozytywnym i neutralnym stosunku są równe i liczą 44,4%. Negatywny 

stosunek do edukacji alternatywnej wyrazili wyłącznie nauczyciele dyplomowani, pracu-

jący w zawodzie powyżej 10 lat. Pozytywny odbiór alternatyw edukacyjnych deklaruje 

ok. 1/3 nauczycieli stażystów oraz kontraktowych. Nauczany przedmiot okazał się 

zmienną nieróżnicującą. 

Respondenci mogli udzielić dodatkowego uzasadnienia swojego stosunku. Osoby, 

które wyraziły pozytywny stosunek do edukacji alternatywnej zwracają szczególną 

wagę na niedostosowany do obecnych realiów system edukacji, wymieniają pozytywne 

strony zmiany sposobu myślenia i działania oraz niosące za sobą efekty. Badani, którzy 

zadeklarowali neutralny stosunek do edukacji alternatywnej, niejednokrotnie uzasadniają 

swój wybór niedostateczną wiedzą w tym obszarze, a także brakiem możliwości realizacji 

takiej edukacji, jak i niepewnością. Negatywny stosunek został uargumentowany 

wyłącznie przez jedną osobę, która zwraca uwagę na motywacyjny aspekt oceniania 

uczniów, którego brak zauważa w edukacji alternatywnej. 

 

Wykres 4. Ocena możliwości wykorzystania elementów edukacji alternatywnej w szkole tradycyjnej 

[opracowanie własne] 

Blisko 90% badanych twierdzi, iż istnieje możliwość wykorzystania elementów 

edukacji alternatywnej w szkole tradycyjnej. Wszyscy nauczyciele kontraktowi oraz 

mianowani zgodzili się ze stwierdzeniem. 

Kontynuując temat, poruszyłam kwestię stosunku emocjonalnego wobec stosowania 

elementów edukacji alternatywnej. Respondenci mieli za zadanie dokończyć zdanie, 

wybierając jedną spośród czterech możliwych odpowiedzi.  
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Tabela 3. Źródła wiedzy o edukacji alternatywnej. Suma przekracza 100% – możliwość więcej niż jednego 

wskazania 

Kryterium oceny 
Ogółem 

N % 

motywuje mnie do pracy 26 52 

zniechęca mnie do pracy 1 2 

jest dla mnie kontrowersyjne 14 28 

inne 9 18 

Ogółem 50 100 

Źródło: Opracowanie własne 

Ponad połowa nauczycieli (52%) stwierdziła, iż stosowanie elementów edukacji 
alternatywnej w pracy z dziećmi motywuje ich do pracy. Rozkład procentowy w przy-
padku zmiennych płeć oraz staż pracy okazał się być zbliżonym do wyników ogólnych. 
Badani, którzy udzielili odpowiedzi „inne”, stwierdzenie „Stosowanie elementów 
edukacji alternatywnej w pracy z dziećmi…” kończą dwojako: 

 akcentując pozytywne strony takiej pracy („…jest dla mnie niezbędne 

w edukacji”, „…jest wyzwaniem i przyjemnością”, „…czasem pomaga odnaleźć 

zasoby ucznia”) 

 wyrażając neutralny stosunek („…jest mi obojętne”, „…nie stosuję tych 

elementów, są mi obojętne”) 
W celu poznania przyczyn trudności w stosowaniu edukacji alternatywnej, badani 

zostali poproszeni o ocenienie w jakim stopniu poszczególne czynniki stanowią barierę 
w stosowaniu metod alternatywnych. Poniższe wykresy ilustrują odpowiedzi respon-
dentów. 

 

Wykres 5. Bariery w stosowaniu przez badanych edukacji alternatywnej, część I [opracowanie własne] 
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Wykres 6. Bariery w stosowaniu przez badanych edukacji alternatywnej, część II [opracowanie własne] 

Za najistotniejsze bariery respondenci uznali zbyt liczne klasy (60% odpowiedzi 

„zdecydowanie tak”) oraz brak odpowiednich kwalifikacji (68% łącznie odpowiedzi 

twierdzących). Najmniej znaczącymi barierami okazały się: niechęć do alternatywnych 

metod nauczania oraz brak wsparcia ze strony dyrekcji – w obu czynnikach łącznych 

odpowiedzi przeczących (raczej nie oraz zdecydowanie nie) udzieliło ponad 3/4 

ankietowanych. 

Aby ocenić zainteresowanie badanych podnoszeniem kwalifikacji oraz umiejęt-

ności w zakresie edukacji alternatywnej, zadane zostało pytanie: Czy w przyszłości 

planuje Pani/Pan podnosić swoje kwalifikacje w zakresie edukacji alternatywnej? 

 

Wykres 7. Chęć podnoszenia kwalifikacji przez badanych w zakresie edukacji alternatywnej  

[opracowanie własne] 
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Ponad połowa badanych planuje w przyszłości podnosić swoje kwalifikacje 

w zakresie edukacji alternatywnej. Chęć zdobywania nowych umiejętności wykazuje 

ponad 90% nauczycieli stażystów, dzięki czemu stanowią grupę osób najliczniej 

deklarujących chęć pogłębiania wiedzy. 

5.3. Zachowania nauczycieli wobec edukacji alternatywnej 

Celem uzyskania pełnego obrazu postaw nauczycieli wobec edukacji alternatywnej, 

stworzone zostały w ankiecie pytania dotyczące zachowań i działań związanych 

z edukacją alternatywną w codziennej pracy badanych. Rozpoczęłam od rozpoznania 

czy alternatywy edukacyjne są przez respondentów wykorzystywane. 

 

Wykres 8. Wykorzystywanie elementów edukacji alternatywnej w codziennej pracy badanych  

[opracowanie własne] 

Blisko 3/4 ankietowanych korzysta z elementów edukacji alternatywnej, natomiast 

zdecydowanie częściej stosują je kobiety (78%) niż mężczyźni (55,6%). Nauczyciele 

stażyści oraz kontraktowi stanowią najliczniejsze grupy odbiorców alternatyw eduka-

cyjnych (odpowiednio 81,8% i 87,5%). Blisko 1/3 nauczycieli pracujący w zawodzie 

powyżej 10 lat nie stosuje takich rozwiązań.  

Po uzyskaniu informacji ogólnych o stosowaniu elementów edukacji alternatywnej 

w pracy nauczyciela, zapytałam ankietowanych o poszczególne nurty noszące znamiona 

alternatywnych. 
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Wykres 9. Stosowanie elementów wybranych nurtów edukacji alternatywnej w pracy respondentów 

[opracowanie własne] 

Najbardziej popularna wśród respondentów okazała się pedagogika Marii Montessori 

(58%), a za nią edukacja demokratyczna (22%). Nurty pedagogiczne Celestyna 

Freineta oraz Rudolfa Steinera nie odnalazły zastosowania wśród badanych – ponad 

90% respondentów nie korzysta z tych metod.  

 

Wykres 10. Korzystanie z pomocy dydaktycznych dedykowanych wybranym nurtom edukacji alternatywnej 

[opracowanie własne] 

Blisko 2/3 wszystkich badanych nigdy nie wykorzystało żadnych alternatywnych 

środków dydaktycznych. Zdecydowanie więcej kobiet korzystało z takich pomocy 

(43,9%), w przeciwieństwie do mężczyzn, gdzie wynik ten oscyluje w granicach 10%. 

Dodatkowo respondenci zostali poproszeni o wymienienie przykładowych środków 

bądź też pomocy. Wielokrotnie wyszczególniane są pomoce montessoriańskie (karty 
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trójstopniowe, ruchomy alfabet, cykle życia zwierząt, złoty materiał, belki czerwono-

niebieskie, pudełko z wrzecionami, materiał do nauki systemu dziesiętnego, tablica 

setki) oraz pomoce wykorzystywane przy realizacji planu daltońskiego (zegar 

daltoński, plan dnia). 

 

Wykres 11. Uczestnictwo badanych w inicjatywach popularyzujących edukację alternatywną  

[opracowanie własne] 

Respondenci najczęściej korzystają z warsztatów (40%), konferencji naukowych 

(28%) oraz szkoleń pracowniczych (28%). Ankietowani wykazują generalnie niski 

poziom uczestnictwa w wymienionych inicjatywach, zwłaszcza w lekcjach otwartych 

(20%), wykładach (12%) i webinarach (10%).  

6. Wnioski i perspektywy rozwoju 

Poziom wiedzy badanych nauczycieli o edukacji alternatywnej jest zróżnicowany. 

Znajomość pojęcia edukacji alternatywnej deklaruje 82% badanych, jednak blisko 

połowa przytoczonych definicji nie oddaje istoty terminu bądź jest niewłaściwa. Na 

uwagę zasługuje fakt, iż niemalże wszystkie cechy wymieniane przez badanych nauczy-

cieli są cechami adekwatnymi, oddającymi sens i założenia podejścia alternatywnego. 

Analogicznie dotyczy to również przykładów placówek alternatywnych. Ogólne roze-

znanie wśród nurtów edukacji alternatywnej jest niewielkie, jednak należy wyróżnić 

znajomość pedagogiki M. Montessori, która na tle pozostałych uzyskała najwyższy, 

ponad dziewięćdziesięcioprocentowy, wynik. Głównym źródłem wiedzy w tym zakresie 

jest Internet oraz inni nauczyciele. Badani wystawiają sobie średnio ocenę „2,74”, co 

obrazuje ich przekonanie o własnych zasobach związanych z edukacją alternatywną. 

Badani nauczyciele w większości odnoszą się do edukacji alternatywnej w sposób 

pozytywny lub neutralny. Według ponad połowy osób edukacja alternatywna jest 

potrzeba, co uzasadniane jest przekonanie o konieczności zmian w podejściu do edukacji 

oraz mnogością zalet stosowania takich rozwiązań. Chęci pracy w szkole bądź przed-

szkolu alternatywnym nie wykazuje 60% ankietowanych, jednak blisko 90% nauczycieli 
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widzi możliwość wykorzystania elementów edukacji alternatywnej, przy czym w opinii 

respondentów niezbędne są reformy edukacyjne, umożliwiające wykorzystywanie 

elementów edukacji alternatywnej w efektywny sposób. Kwalifikacje w tym zakresie 

planuje w przyszłości podnosić 64% respondentów. 

Działania respondentów związane z wykorzystywaniem edukacji alternatywnej 

cechują się różnorodnością. Niespełna 3/4 badanych deklaruje wykorzystywanie ele-

mentów pochodzących z nurtów alternatywnych, jednak nie są one stosowane zbyt 

często. Wśród wymienionych nurtów, najczęściej realizowane są założenia Marii 

Montessori, w tym celu również używane są rozmaite pomoce dydaktyczne dedyko-

wane tym metodom nauczania. Optymizmem nie napawa fakt, iż zainteresowanie 

respondentów inicjatywami popularyzującymi edukację alternatywną jest znikome. 

Postawy nauczycieli wobec edukacji alternatywnej okazują się być zróżnicowane. 

Badani nauczyciele w większości prezentują niski poziom wiedzy ogólnej dotyczącej 

alternatyw edukacyjnych, nie nabywają również nowych umiejętności w ramach 

dostępnych inicjatyw. Podsumowując przytoczone wyniki badań, można stwierdzić, iż 

stosunek emocjonalny nauczycieli, ich odczucia i reakcje wobec alternatywnych 

rozwiązań są zdecydowanie czynnikiem najistotniejszym, który można uznać za filar 

przyszłych działań i rozwoju. 

Przeprowadzone badania bezsprzecznie wskazują konieczność kształcenia nauczy-

cieli w zakresie alternatyw edukacyjnych, których ważny element mogłyby stanowić 

działania popularyzatorskie, poprzedzone badaniem potrzeb rozwojowych nauczycieli. 

Za istotny uznaję tutaj przytoczony fragment badań dotyczący dostrzeganych przez 

nauczycieli barier, trudności w stosowaniu elementów wybranych alternatyw. Na chwilę 

obecną zmiana liczebności klas w szkołach tradycyjnych wydaje się zadaniem trudnym 

czy wręcz niemożliwym, jednak zainspirowanie nauczycieli do działań oddolnych przy 

uprzednim wyposażeniu ich w wiedzę oraz umiejętności zdaje się być osiągalna. 

Istotnym jest, aby oferta dedykowana nauczycielom była wysokiej jakości, łącząc 

w sobie teorię i praktykę pedagogiczną, wskazując na źródła, odwołania do literatury 

oraz realne przykłady doświadczeń placówek edukacyjnych deklarujących alternatyw-

ność. Pomocne mogą okazać się różnorodne warsztaty, szkolenia, konferencje dedyko-

wane nauczycielom, realizowane w przystępnej formie webinary oraz lekcje otwarte 

w szkołach alternatywnych. 

Edukacja alternatywna jest zjawiskiem rozległym i wielowątkowym, dlatego też 

w przyszłości należałoby pogłębić badania, poszerzając próbę osób badanych i pro-

wadząc do uszczegółowienia tejże problematyki. 

Koncepcje alternatywne mają szansę wnieść swego rodzaju powiew świeżości, 

innowacyjny element do edukacji dzieci. To także szansa dla osób, które poszukują 

rozwiązań, chcą doskonalić swój warsztat, wzbogacając go o nowe metody i techniki 

pracy, odchodząc od transmisyjnego przekazu wiedzy. Rozwój edukacji alternatywnej, 

a przede wszystkim jej upowszechnianie w tradycyjnym szkolnictwie związane jest 

z nieustannym kształceniem, zarówno nauczycieli aktualnie pracujących, jak i osób, 

które za chwilę tej pracy się podejmą. Zmiany w edukacji zależą w dużej mierze od 

nauczycieli, mających największy wpływ na kształt i jakość zajęć oferowanych uczniom. 
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Postawy nauczycieli wobec edukacji alternatywnej – stan aktualny i perspektywy 
rozwoju 

Streszczenie 
Edukacja alternatywna jest zjawiskiem złożonym, które wciąż wymaga analizy zarówno teoretycznej, jak 
i badawczej, praktycznej. Biorąc pod uwagę jej rozwój na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, 
scharakteryzowanie pojęcia „edukacja alternatywna” wydaje się wręcz niemożliwe do zamknięcia w ściśle 
określonych ramach definicyjnych. Przedmiotem zaprezentowanych badań są postawy nauczycieli szkół 
podstawowych wobec edukacji alternatywnej. Przedstawione wyniki badań poprzedzone są krótką analizą 
pojęcia postawy oraz scharakteryzowaniem istoty edukacji alternatywnej. Wnioski badawcze oraz 
perspektywy rozwoju skupiają się wokół nauczycieli, istotnego ogniwa zmian edukacyjnych. Dosko-
nalenie, pogłębianie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności może przekładać się na lepszą edukację, 
dostosowaną do obecnych czasów i potrzeb dzieci. 
Słowa kluczowe: edukacja alternatywna, szkoła alternatywna, postawy nauczycieli 

Attitudes of teachers towards alternative education – present state 
and the perspectives of development 

Abstract 
Alternative education is a complex phenomenon that still requires both theoretical and practical analysis. 
Based on its development over the last several decades, characterizing the concept of "alternative 
education"seems almost impossible to close within a strictly defined framework. The subject of the 
presented research is the attitudes of primary school teachers towards alternative education. The presented 
research results are preceded by a short analysis of the concept of attitude and a description of the essence 
of alternative education. Research conclusions and the perspectives of development focus on teachers, 
a key factor in educational changes. Improving knowledge and acquiring new skill can contribute to better 
education, adapted to the present times and the needs of children. 
Keywords: alternative education, alternative school, attitudes of teachers 
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Edukacja w szkołach polonijnych a nauczanie zdalne 

1. Wstęp 

W dobie globalizacji i ułatwionego przemieszczania się Polacy chętnie osiedlają się 

poza granicami swojej ojczyzny. Tendencja ta, szczególnie widoczna po roku 2004, 

sprawiła, że obecnie w większości europejskich (i nie tylko) krajów zamieszkują 

i organizują się młode polonie. Polacy żyjący za granicą bardzo często chcą zachować 

ścisły kontakt z rodzimym językiem i kulturą, pragną przekazywać je swoim dzieciom. 

Zaowocowało to powstaniem wielu placówek oświatowych, które za cel postawiły 

sobie pomoc rodzicom w kształtowaniu i umacnianiu związku ich dzieci z krajem 

przodków. Rodziny te mogą korzystać z rozmaitych ofert, jakie zapewnia im Polonia 

w nowym kraju osiedlenia. Na świecie działa bardzo wiele organizacji, stowarzyszeń, 

których funkcją prymarną jest propagowanie polskości za granicą. Co roku organizują 

one rozmaite wydarzenia kulturalne, konkursy dla placówek polonijnych, wymiany 

międzyszkolne. O rozwoju diaspory poza terytorium Rzeczpospolitej stanowią w dużym 

przypadku jej członkowie – to dzięki ich staraniom, wkładowi pracy i zaangażowaniu 

enklawa polonijna ma szansę na systematyczny rozwój. Szczególną troską objęta jest 

natomiast grupa dzieci i młodzieży w wieku szkolnym polskiego pochodzenia, bowiem 

pryncypalną sprawą dla rodziców, nauczycieli polonijnych powinno być podtrzymy-

wanie ciągłych relacji z kulturą i językiem ojczyzny. Jeżeli dziecko będzie miało stały 

kontakt z krajami obojga rodziców, jego szanse na „zdrową dwujęzyczność” wzrastają. 

Wraz z nastaniem pandemii wywołanej przez chorobę COVID-19, szkoły etniczne 

(tak, jak i reszta instytucji oświatowych) znalazły się w trudnej sytuacji. Do wielu 

obowiązków dydaktyków doszły kolejne polegające na próbie poradzenia sobie 

w wirtualnej rzeczywistości. Niestety, nie wszystkie placówki sprostały temu wyzwaniu. 

Znaczna ich część musiała zawiesić zajęcia na czas niekreślony, tym samym pozba-

wiając uczniów możliwości dalszego kształcenia się. Natomiast istnieją również szkoły, 

które pomimo trudnych oraz specyficznych warunków nauczania, podjęły trud prowa-

dzenia lekcji w „klasach online”. Zaowocowało to wykształceniem wśród nauczycieli 

i uczących się niezbędnych w nowym, ciągle przeobrażającym się świecie kompetencji 

cyfrowych.  

Celem niniejszej pracy było zatem ukazanie zmieniającego się oblicza szkolnictwa 

polonijnego młodych polonii wskutek wprowadzenia modelu kształcenia zdalnego 

będącego wynikiem rozpowszechnienia się choroby COVID-19. Naszym zamierzeniem 

stało się przybliżenie trudności, z jakimi na co dzień muszą mierzyć się szkoły 

etniczne, a tym samym zaprezentowanie funkcjonowania dwóch placówek: Sobotniej 

Szkoły Kultury i Języka Polskiego w Lago Patrii oraz Polskiej Szkoły w Wexford im. 

P.E. Strzeleckiego.  

                                                                
1 igadudek02@gmail.com, Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego.  
2 dominika.tokarz@onet.pl, Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 
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2. Oświata polonijna  

Rozważania na ten temat należy rozpocząć od wyjaśnienia, czym jest edukacja 

polonijna. Najprościej mówiąc, zajmuje się ona nauczaniem języka i kultury polskiej 

dzieci emigrantów za granicą.  

Jak podaje A. Bonusiak „Powstawanie (początkowo bardzo słabych) struktur oświaty 

polskiej poza granicami Polski było ściśle związane z tempem kształtowania się środo-

wisk polonijnych oraz poziomem świadomości narodowej ich członków” [1]. Podaje 

on także trzy czynniki, które umożliwiły rozwój tejże edukacji: 

 wykształcenie się postaw o charakterze „duchowym”: pojawieniu się potrzeby 

kultywowania polskości w nowych warunkach bytowych, chęci wzmocnienia 

poczucia samoidentyfikacji lub przeciwstawienia się osłabianiu grupy (depolo-

nizacji); 

 osiągnięcie podstaw materialnych pozwalających na zaspokojenie potrzeb 

życiowych; 

 zaistnienie możliwości rozwoju edukacji o charakterze etnicznym, związanych 

z wewnętrzną polityką danego kraju wobec mniejszości narodowych. 

Dodatkowo autor wspomina o działalności polskich władz w tym zakresie, których 

wsparcie mogło wpłynąć na intensyfikację rozwoju oświaty polonijnej poza granicami 

kraju. Edukacja polonijna pojawiała się tam, gdzie pojawiali się polscy emigranci już 

od czasów pierwszych fal emigracyjnych. W okresie, kiedy Polska była pozbawiona 

niepodległości, oświatą zajmowały się najczęściej jednostki słabo zorganizowane, 

działające głównie przy polonijnych ośrodkach kultu religijnego, a rolę nauczycieli 

języka i kultury polskiej przyjmowały osoby duchowne. Wraz z odzyskaniem państ-

wowości przez Rzeczpospolitą Polskę, w okresie 1918-1839, pojawiła się możliwość 

otrzymywania wsparcia ze strony organów władzy. Wraz z wybuchem II Wojny 

Światowej szkolnictwo polskie zaczęło pojawiać się tam, gdzie stacjonowały wojska 

polskie. Głównym ośrodkiem polskiej nauki i kultury stała się wtedy Wielka Brytania. 

W związku z tym w okresie Rzeczpospolitej Ludowej nastąpiła rywalizacja pomiędzy 

władzami PRL a zachodnimi, często „prolondyńskimi” poloniami, a więc współpraca 

pomiędzy nimi a organami ówczesnej władzy uległa znacznemu ograniczeniu. Po roku 

1989, współpraca ta miała szansę rozkwitnąć na nowo, a instytucje oświatowe działa-

jące za granicą otrzymują coraz większe wsparcie ze strony instytucji rządowych, 

a także organizacji społecznych.  

Szkoły polskie za granicą można podzielić na trzy rodzaje [2]: 

 pozostające w ramach polskiego systemu edukacji; 

 należące do systemów edukacji innych państw; 

 działające w ramach systemu prawnego danego kraju, ale poza jego systemem 

edukacji.  

Pierwszy typ to szkoły, które realizują polską podstawę programową i działają 

najczęściej przy placówkach dyplomatycznych. Edukację odbierają w nich dzieci 

obywateli Polski, którzy znajdują się na emigracji tymczasowo. Drugi rodzaj polskich 

szkół realizuje lokalne podstawy programowe, a język polski może być w nich języ-

kiem wykładowym lub naucza się go w ramach zajęć dodatkowych. Do tej kategorii 

zaliczają się także szkoły europejskie, przeznaczone dla dzieci pracowników Unii 

Europejskiej. Ostatni z wymienionych typów, to tzw. sobotnie szkoły polonijne, które 
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są zdecydowanie najliczniejszymi placówkami zajmującymi się edukacją polonijną. 

Najczęściej są one tworzone z inicjatywy społecznej – przez fundacje, organizacje 

społeczne lub parafie katolickie. Działają one „obok” systemu edukacji danego kraju, 

a uczęszczanie do nich jest nieobowiązkowe. Zajęcia odbywają się w nich stosunkowo 

rzadko – zazwyczaj raz w tygodniu, w weekendy lub popołudniami (skąd wzięło się 

określenie „sobotnie szkoły polonijne”). Naucza się w nich tzw. przedmiotów 

ojczystych, na które składają się: język i literatura polska, historia i geografia Polski 

oraz w niektórych przypadkach religia.  

W niniejszej pracy będziemy opisywać działanie w warunkach pandemii trzeciego 

typu polonijnych placówek oświatowych.  

Szkoły te zajmują się edukacją szczególnego wariantu języka polskiego, a miano-

wicie języka polskiego jako języka odziedziczonego. Zbiera on w sobie cechy zarówno 

języka ojczystego, jak i obcego. Z językiem ojczystym łączy go cel przyswajania, czyli 

komunikacja z najbliższym otoczeniem, z rodziną oraz sposób akwizycji, która odbywa 

się drogą słuchowo-ustną. Używa się go jednak w ograniczonym zakresie (głównie 

w warunkach domowych, w kontaktach z rodziną i innymi przedstawicielami polonii) 

co skutkuje ograniczoną kompetencją językową – słownictwem i strukturami grama-

tycznymi, charakterystycznymi dla codziennej, domowej komunikacji. Dzieci emi-

grantów poznają świat za pomocą edukacji formalnej, która w większości przypadków 

odbywa się w szkołach lokalnych, w mowie kraju osiedlenia. Mimo tego, język polski 

jako język odziedziczony zazwyczaj ma dużą wartość dla jego użytkowników, 

ponieważ jest jednym z kluczowych elementów ich tożsamości, a także umożliwia 

komunikację z osobami najbliższymi (m.in. przedstawicielami rodziny, którzy dalej 

mieszkają w Polsce). Ze względu na specyfikę tego wariantu mowy, jej nauczanie 

różni się od nauczania języka polskiego jako ojczystego w szkołach znajdujących się 

w Polsce. Nacisk zostaje tu przeniesiony na kształtowanie struktur językowych 

i podstawowej wiedzy socjokulturowej w sposób bardziej bezpośredni, przez co lekcje 

takie mogą przypominać zajęcia z języków obcych.  

Głównym celem edukacji polonijnej jest oczywiście podniesienie kompetencji 

językowej uczących się, a także zapoznanie ich z polską kulturą. Jednak oprócz tego, 

grają one nieocenioną rolę w formowaniu się społeczności polonijnych, ponieważ 

dzięki zajęciom dzieci i ich rodzice mają okazję poznać rodaków, znajdujących się 

w podobnej sytuacji, zamieszkałych w bezpośredniej okolicy, co sprzyja utrzymywaniu 

więzi z opuszczoną ojczyzną. Kolejną z podstawowych funkcji placówek polonijnych 

jest wspieranie rodziców w trudnej sytuacji, jaką jest przekazywanie rodzimego języka 

w warunkach emigracji, kiedy to stali się oni dla swoich dzieci jednymi z niewielu, 

jeśli nie jedynymi źródłami transmisji języka polskiego. 

Nauka w sobotnich szkołach polonijnych odbywa się w specyficznych warunkach. 

Uczniowie i nauczyciele muszą mierzyć się z szeregiem trudności, którymi obarczone 

jest nauczanie języka polskiego jako odziedziczonego za granicą. Największym 

z utrudnień jest niewątpliwie ograniczony zakres czasu – nauka zazwyczaj odbywa się 

raz w tygodniu jedynie przez kilka godzin, co nie wystarcza do efektywnego rozwijania 

kompetencji językowej uczniów. Dzieci uczęszczające do takich szkół (które są 

szkołami dodatkowymi) niejednokrotnie są też zmęczone po całym tygodniu nauki 

w lokalnych, obowiązkowych szkołach, co może znacznie wpływać na efektywności 
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pracy z nimi. Zajęcia te są dla uczniów dodatkowym obowiązkiem, obciążającym 

i często niechętnie podejmowanym. Język polski takich uczniów, z racji warunków 

w jakich się wykształca, jest na znacznie niższym poziomie niż mowa ich rówieśników, 

mieszkających i uczących się w Polsce. Dodatkowo w jednej klasie spotykają się 

dzieci o bardzo zróżnicowanych kompetencjach, ponieważ dorastają one w różnych 

rodzinach (są wychowywane przez rodziców o zróżnicowanym poziomie świadomości 

językowej), mają różne biografie językowe, uwarunkowania osobowościowe oraz 

naturalne zdolności, co wpływa na proces nabywania mowy ojczystej ich rodziców na 

wielu różnych płaszczyznach. Skutkuje to brakiem wystarczającej ilości pomocy 

dydaktycznych przeznaczonych do nauczania takich dzieci, co wynika głównie z dwóch 

czynników: nadal mało autorów podręczników zajmuje się dziedziną edukacji języka 

polskiego jako ojczystego, ale też ze zróżnicowania klas, które są w takich placówkach 

nauczane, ponieważ ich zróżnicowanie często wymaga przygotowywania konkretnych 

scenariuszy lekcji i pomocy dydaktycznych dopasowanych do potrzeb konkretnych 

grup dzieci. Dużym problemem są także niejednolite i często niewystarczające kompe-

tencje nauczycieli pracujących w takich szkołach. Wykwalifikowanych w tej dziedziny 

nauczycieli dalej jest zbyt mało w stosunku do potrzeb rosnących i rozwijających się 

polonii. Często pracy w placówkach polonijnych podejmują się nauczyciele, kontynu-

ujący drogę zawodową podjętą w Polsce, posiadający doświadczenie w nauczaniu 

języka polskiego jako ojczystego (lub w niektórych, skrajnych przypadkach jedynie 

uprawnienia pedagogiczne) i pełni ona dla nich rolę dodatkowego zajęcia, czasem 

wykonywanego w ramach wolontariatu. W takiej sytuacji nie wszyscy nauczyciele 

mogą pozwolić sobie finansowo (lub też z braku czasu) na zdobywanie dodatkowego 

wykształcenia czy na poszerzanie kwalifikacji.  

Szkoły te nie są jednak pozostawione bez pomocy ze strony organów rządowych. 

Mogą liczyć m.in. na wsparcie ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, określa-

jącego zakres i zasady edukacji uczniów poza granicami polski, Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych, które udziela wsparcia polonii, a także stara się popularyzować 

i promować polskość na arenie międzynarodowej. Senat Rzeczpospolitej Polski ustala 

finansowanie kwestii związanych z opieką nad Polakami mieszkającymi za granicą. 

Kluczową instytucją zajmującą się oświatą polonijną jest Ośrodek Rozwoju Polskiej 

Edukacji za Granicą (ORPEG), który prowadzi szkolne punkty konsultacyjne działające 

przy placówkach dyplomatycznych RP, nadzoruje szkoły europejskie, kieruje nauczy-

cieli języka polskiego jako języka odziedziczonego do pracy w zagranicznych placów-

kach. Ponadto wspiera szkoły powstałe w wyniku inicjatyw społecznych darmowymi 

podręcznikami i pomocami dydaktycznymi, a także organizuje szkolenia dla nauczy-

cieli, którzy w nich pracują i udziela im wsparcia metodycznego. 

3. Specyfika nauczania zdalnego 

Nauczanie zdalne zmieniło na zawsze swoje oblicze wraz z pojawieniem się 

i rozpowszechnieniem pandemii COVID-19. Nietypowa sytuacja zmusiła wszystkich 

do zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń – z klasy szkolnej nauczyciele i ucznio-

wie musieli przenieść się do przestrzeni wirtualnej, która była dla nich obca i na 

początku z całą pewnością nieprzyjazna. Przed 2020 rokiem edukacja zdalna była 

jedynie jedną z opcji do wyboru – uczący mogli decydować, w jakim zakresie korzystają 

z technologii informacyjno-komunikacyjnej [3]. Internet stanowił alternatywne narzędzie 
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do prowadzenia lekcji, które uatrakcyjniało ją i poszerzało o nowe konteksty. Z cieka-

wego dodatku przemienił się w konieczność, bez którego niemożliwe stało się kontak-

towanie się z uczniami, przekazywanie im wiedzy, a co więcej nauczanie i rozwijanie 

kompetencji młodych ludzi. Niezależnie od tego, czy nauczyciele byli przygotowani 

do takiego sposoby nauczania czy nie, musieli podjąć próbę edukowania w formie 

zdalnej za pośrednictwem rozmaitych platform wspierających proces uczenia. Nowym 

zadaniem dydaktyków stało się opanowanie w bardzo krótkim czasie nietypowych 

i specyficznych kompetencji oraz umiejętności, które budziły silne emocje, takie jak: 

lęk, dezorientacja, poczucie bezsilności [4].  

Istnieją trzy kluczowe czynniki będące integralną częścią nauczania zdalnego, które 

mają bezpośrednie przełożenie na specyfikę kształcenia: 

 możliwości techniczne uczniów i nauczycieli;  

 umiejętności kadry pedagogicznej w zakresie kompetencji cyfrowych; 

 dostęp do materiałów edukacyjnych [6].  

Niestety, w przypadku pierwszego czynnika nauczyciele nie są w stanie nic zrobić – 

nie wszyscy uczniowie mają zapewniony dostęp do sprzętów elektronicznych czy 

dobrego połączenia sieciowego. Należy pamiętać, że bardzo często w jednej rodzinie 

wychowuje się wiele dzieci, a status majątkowy tej grupy nie pozwala na zakupienie 

większej ilości komputerów.  

Umiejętności kadry pedagogicznej należą do obszarów, które można udoskonalić 

za pomocą szkoleń, warsztatów metodycznych. To przede wszystkim od kompetencji 

dydaktyków zależy powodzenie kształcenia na odległość. Według raportu sporządzo-

nego przez Centrum Cyfrowe z kwietnia 2020 roku jedynie 15% nauczycieli miało 

(niewielkie!) doświadczenie w uczeniu zdalnym opierającym się głównie na indywi-

dualnych konsultacjach z uczniami. Kwestia dostępu do zasobów edukacyjnych wydaje 

się być dla uczących najmniej problematyczna, bowiem współcześnie wiele Wydaw-

nictw, stron internetowych czy szkół oferuje bezpłatną możliwość korzystania 

z materiałów online przeznaczonych do uczenia polskiego jako obcego. Dodatkowo 

wśród ankietowanych pojawiły się trudności związane z: przemęczeniem psychicz-

nym, czasochłonnością przygotowywania się do lekcji, organizacją odpowiedniej 

przestrzeni, a także przeszkody komunikacyjne na linii nauczyciel-rodzic.  

4. Część badawcza 

4.1. Polonia Włoska – Sobotnia Szkoła Kultury i Języka Polskiego w Lago 

Patria 

Polskie środowisko emigracyjne we Włoszech ma swoje korzenie w czterech 

głównych typach: historycznym, kombatanckim, solidarnościowym i zarobkowym [5] 

(G. Kaczyński, 2014:34). Najwięcej Polaków emigrowało w związku z wartościami 

niezwiązanymi z pobudkami materialnymi – młodzi ludzie pragnęli rozwoju zawodo-

wego, osobistego oraz emocjonalnego. Na uwagę zasługuję fakt, że Polskę opuszczały 

w większości kobiety – według danych Włoskiego Krajowego Instytutu Statystycznego 

ISTAT liczba zameldowanych Polaków na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła  

91 681 osób, w tym: 23 749 mężczyzn i 67 932 kobiet.  

Kwestii nauczania języka polskiego we Włoszech poświęcono już sporo publikacji. 

Koncentrują się one głównie na specyfice języka i wynikających z niej podstawowych 



 

Edukacja w szkołach polonijnych a nauczanie zdalne 

 

45 

trudnościach w opanowaniu polskiego. Jednakże, znaczna część opracowań skupia się 

jedynie na sposobach realizowania kształcenia w warunkach akademickich i częściowo, 

a nawet całkowicie, pomija szkolnictwo polonijne, które na terenie Półwyspu 

Apenińskiego jest niestety wciąż mało rozwinięte.  

Do najprężniej rozwijających się ośrodków edukacyjnych możemy zaliczyć dwa-

dzieścia jeden placówek etnicznych oraz cztery szkoły polskie: im. G. Herlinga-Gru-

dzińskiego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, przy Konsulacie 

Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w Bolonii, w Mediolanie oraz w Ostii. 

Podlegają one bezpośrednio Ośrodkowi Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Za 

główne przyczyny słabo rozwiniętej oświaty polonijnej uznaje się:  

 brak wystarczających środków finansowych i ciągłości dofinansowania ze strony 

organizacji rządowych i pozarządowych; 

 niską świadomość na temat zalet dwujęzyczności wśród uczących i rodziców;  

 nieodpowiednie wykształcenie kadry pedagogicznej;  

 różnice gospodarcze, kulturowe, językowe między „bogatą” Północą, a „biednym” 

Południem.  

Zwłaszcza ostatni czynnik jest najbardziej problematyczny i konfliktogenny, 

bowiem mieszkańcy Italii, pomimo upływu wielu lat, pozostają nadal silnie podzieleni 

i ulegają wzajemnym stereotypom na swój temat:  

Co czwarty mieszkaniec Północy, a co szósty Południa uważa, że zjednoczenie 

nie sprawiło niczego pozytywnego. Północ obwinia Południe i odwrotnie. 

Ponad połowa Włochów utrzymuje, że więcej ich dzieli, niż łączy. W społe-

czeństwie nadal występuje zjawisko określane jako campanilismo, czyli 

przywiązanie do tego, co wokół kościelnej dzwonnicy. Italia pozostaje krainą 

„małych ojczyzn”, gdzie znaczna część południowców jest przekonana, że „ci 

z Północy” ich podbili i okradli. Wykopanej półtora wieku temu przepaści nie 

udało się zasypać. Różnice w zamożności między Południem a Północą 

widoczne są gołym okiem (…) [7]. 

Sobotnia Szkoła Kultury i Języka Polskiego w Lago Patrii jest przykładem placówki, 

która odniosła częściowy sukces w kształceniu na odległość. Głównym materiałem 

empirycznym wykorzystanym do badań był wywiad z założycielkami szkoły – Anną 

Smolińską i Agnieszką Folcik – przeprowadzony za pośrednictwem platformy Google 

Meet. Inicjatorki przedsięwzięcia należą również do Instytutu dla Polonii i wraz 

z gronem rodziców zrzeszonych wokół Stowarzyszenia otworzyły tzw. sobotnią szkołę 

polonijną w okolicach Neapolu w 2011 roku. Pomimo początkowych problemów 

związanych z miejscem odbywania lekcji, pomysł ten spełnił oczekiwania wielu rodzin 

polskich oraz polsko-włoskich zamieszkujących tamtejsze tereny. Główną funkcją 

placówki jest przede wszystkim kultywowanie polskości, rodzimych tradycji, posze-

rzanie wiedzy na temat języka, literatury, historii oraz geografii Polski. Co więcej, 

nauczycielki pracujące w szkole stawiają sobie za cel łączenie nauki z elementami 

kultury polskiej, a także włoskiej. Odwołują się do założeń podejścia interkulturowego, 

starają się zbudować „pomost między dwoma światami kulturowymi”, wychowując 

tym samym odpowiedzialnych i dojrzałych użytkowników egzystujących w dwukultu-
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rowej rzeczywistości. SSKiJP
3
 posiada własny budynek, zajęcia odbywają się raz 

w tygodniu w sobotę w godzinach popołudniowych. Lekcje zostały podzielone na dwie 

sekcje: gramatyczną oraz techniczną (treści kulturowo-historyczne). W placówce uczy 

pięcioro specjalistów, posiadających uprawnienia do uczenia języka polskiego jako 

odziedziczonego w grupach heterogenicznych. W roku szkolnym 2019/2020 zapisało 

się 45 uczniów, natomiast rok później, w wyniku pandemii COVID-19, suma ta uległa 

zmniejszeniu do 30 osób. Niestety, w zajęciach zdalnych uczestniczy zaledwie połowa.  

Podział grup dokonywany jest ze względu na wiek i kompetencje uczących się – 

obecnie istnieją dwa zespoły klasowe przedszkolne oraz trzy szkolne. Program nauczania 

bazuje na podstawie programowej MEN-u dla uczniów polskich za granicą, jednakże 

każda z lektorek dostosowuje plan działań do poszczególnej grupy – po pierwszych 

dwóch miesiącach pracy z uczniami, przedstawiają oficjalny program uwzględniający 

zainteresowania uczących się, ich poziom znajomości języka oraz wewnętrzne predyspo-

zycje. Placówka wystawia świadectwa ukończenia kursu na poszczególnym poziomie, 

jednakże mają one charakter wewnętrzny i nie są uznawane przez włoski i polski 

system oświaty. Ciekawym atutem jest natomiast zaoferowanie każdemu dziecku 

polskiej legitymacji, która zapewnia im możliwość korzystania z ustawowych zniżek 

podczas pobytu w kraju przodków.  

Badane osoby wskazywały, że w warsztacie twórczym najchętniej korzystają 

z samodzielnie opracowanych materiałów, z gier dydaktycznych oraz preparowanych 

nagrań dostępnych w sieci. Najważniejsze, aby zadania cechowały się różnorodnością 

na poziomie trudności – każde dziecko inaczej postrzega dany problem i w odmiennym 

stylu radzi sobie z jego rozwiązywaniem. Trafne wydają się być słowa dyrektorek 

SSKiJP, które indywidualizację porównały do metafory jabłka: „Jeżeli mówimy 

o jabłku, jedno dziecko opisze, że jest czerwone, ale inne dostrzeże jego biały środek 

i pestki”. 

Na uwagę zasługuje również fakt, że szkoła odpowiedzialna jest za organizację 

cyklicznych uroczystości takich, jak: Dzień Dziecka połączony z zakończeniem roku 

szkolnego, Jasełka, Dzień Niepodległości (wraz we współpracy z wojskami NATO) 

oraz Polonijny Dzień Dwujęzyczności
4
. Nie wszystkie wydarzenia udało się przepro-

wadzić w przestrzeni zdalnej, jednakże nauczycielki dołożyły wszelkich starań, aby 

chociaż część z nich została zrealizowana
5
. 

Na pytanie Czy uważa Pani zawód nauczyciela za prestiżowy? – osoby badane 

udzieliły twierdzącej odpowiedzi, jednocześnie podkreślając trud, jaki wiąże się z tym 

zadaniem. Swoją myśl argumentowały między innymi faktem, że praca lektorów jest 

często niedoceniana przez innych obywateli, którzy poznają jej specyfikę jedynie 

z fałszywego wizerunku kreowanego przez media bądź opinie publiczną. Kolejną 

istotną przeszkodą jest brak stałego dofinansowania ze strony organizacji rządowych 

i pozarządowych – placówki etniczne nie otrzymują należytej pomocy finansowej, 

bardzo często są zdane same na siebie i jako szkoły społeczne utrzymują się jedynie ze 

                                                                
3 Skrót: Sobotnia Szkoła Kultury i Języka Polskiego w Lago Patria.  
4 Szkoła brała udział w klipie promującym dwujęzyczność Jesteśmy dwujęzyczni - Siamo bilingue, którego 

organizatorem była Rada Oświaty Polonijnej. Materiał dostępny na stronie: 

https://www.youtube.com/watch?v=0YThFYbCF_8&feature=emb_title. 
5 Zorganizowano między innymi: Dzień Niepodległości, Jasełka, Dzień Polonii.  

https://www.youtube.com/watch?v=0YThFYbCF_8&feature=emb_title
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składek członkowskich. Również podczas pandemii COVID-19 i zawieszenia zajęć 

stacjonarnych, placówka nie mogła liczyć na wsparcie. Osiągnięcie sukcesu dydak-

tycznego w wirtualnej przestani nauczycielki zawdzięczają przede wszystkim własnemu 

zaangażowaniu i determinacji, co wielokrotnie podkreślały w wywiadzie:  

Tu znów zadziałała nasza ogromna determinacja, która pozwoliła rozpocząć 

nam cykl zajęć zdalnych. Uczyłyśmy się same od siebie (…). Stworzyłyśmy 

wirtualną szkołę od podstaw. Szkoliłyśmy się wzajemnie. (…) Myślę, że receptą 

na nasz sukces jest przede wszystkim powołanie i postrzeganie zawodu nauczy-

ciela w kategoriach misji, od której w dużym stopniu zależy wykształcenie 

dwukulturowości i dwujęzyczności wśród dzieci.  

W chwili podjęcia zdalnego trybu nauczania szkoła nie zmieniła w znaczącym 

stopniu sposobu funkcjonowania. Przeobrażeniu uległo jedynie miejsce przekazywania 

wiedzy – z klasy rzeczywistej lektorki wraz z uczniami przeprowadziły się do przestrzeni 

wirtualnej. Na początku kształcenia w warunkach online SSKiJP nie otrzymała 

oczekiwanego wsparcia ze strony organizacji rządowych i pozarządowych. Formy 

pomocy w postaci szkoleń online, webinarów zorganizowanych przez ORPEG, Radę 

Oświaty Polonijnej czy Wspólnotę Polską pojawiły się dopiero później. Największym 

utrudnieniem w prowadzeniu zajęć na odległość był przede wszystkim brak dostępu do 

sprzętów komputerowych oraz słabe łącze internetowe, w wyniku czego aż połowa 

uczniów musiała przerwać edukacje w szkole. Obecnie nauczyciele oraz uczniowie 

dobrze odnajdują się w przestrzeni wirtualnej – zajęcia prowadzone są na platformie 

Google Meet. Aby zmniejszyć ryzyko nieodbycia się lekcji z powodu problemów 

technicznych, w każdym spotkaniu biorą udział dwie nauczycielki. W momencie 

wystąpienia awarii, druga osoba może poprowadzić zajęcia.  

Uważamy, że SSKiJP należą się wyrazy uznania, bowiem podjęcie kształcenia na 

odległość nie było zadaniem łatwym. Większość szkół etnicznych we Włoszech nie 

sprostała temu wyzwaniu – znaczna ich część nie mogła poradzić sobie z rosnącymi 

trudnościami finansowymi, organizacyjnymi oraz technicznymi.  

4.2. Polonia Irlandzka – Polska Szkoła w Wexford im. P.E. Strzeleckiego 

Główna fala emigracyjna Polaków na teren Republiki Irlandii przypada na pierwsze 

lata po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w roku 2004. Jak podaje Central 

Statistics Office of Irleand, w roku 2016 Polacy znajdowali się na pierwszym miejscu 

mniejszości etnicznych zamieszkujących w tym kraju (122 515 osób). Ponad połowa 

z tych osób (54%) była w zakresie wiekowym 30-44, a więc byli to potencjalni rodzice 

dzieci, które mogłyby korzystać z placówek świadczących edukację polonijną.  

Polska Szkoła w Wexford im. Pawła Edmunda Strzeleckiego jest szkołą, której 

funkcjonowanie, na początku roku 2019, w ramach swojej pracy dyplomowej, jedna 

z nas miała okazję prowadzić badania. Badania te były prowadzone poprzez obserwację 

uczestniczącą (wizytacja lekcji), wywiad z wicedyrektor szkoły dotyczący jej funkcjo-

nowania, a także ankiety przeprowadzone wśród grona pedagogicznego. Powstała ona 

w 2012 roku z inicjatywy rodziców mieszkających w hrabstwie Wexford znajdującym 

się w Republice Irlandii. Należy ona do trzeciego typu szkół polskich za granicą, jest 

więc tzw. sobotnią szkołą polonijną działającą w ramach irlandzkiego systemu 

prawnego, ale poza jego systemem nauczania. W chwili prowadzonych badań zajęcia 
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odbywały się w niej w piątki w godzinach 16:00-20:00, minimum dwa razy w miesiącu. 

Szkoła nie posiadała własnego budynku, zajęcia odbywały się w salach wynajmowanych 

od irlandzkiej szkoły CBS Primary School. Uczniowie byli podzieleni na siedem klas – 

od „zero” do „sześć”, zgodnie z podziałem funkcjonującym w edukacji w szkołach 

lokalnych, co miało zapewnić uczniom o zróżnicowanych kompetencjach językowych 

w mowie polskiej wspólną bazę w postaci wiedzy o świecie. Każda z klas miała 

przydzielonego własnego wychowawcę, który prowadził w niej zajęcia z zakresu 

wszystkich nauczanych przedmiotów (język i literatura polska, oraz wiedza o Polsce). 

W tamtym momencie kadra szkoły liczyła 10 osób – dyrektor Martę Szutkowską-

Kiszkiel, logopedę, osobę pełniącą funkcję administratora i bibliotekarza, a także 

siedmiu wychowawców klas. Każdy z nauczycieli posiadał wyższe wykształcenie oraz 

uprawnienia pedagogiczne, niektórzy z nich mieli za sobą kursy dokształcające 

w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i/lub odziedziczonego. Szkoła była 

objęta patronatem wielu organizacji, m.in. patronatem wspomnianych wcześniej MEN, 

MSZ, ORPEGu, ale także Polskiej Ambasady w Dublinie oraz wielu organizacji 

społecznych, z których największym wsparciem wyróżniała się Polska Macierz 

Szkolna w Irlandii.  

Ówczesne badania zakładały również zbadanie opinii i doświadczeń pracujących 

w niej nauczycieli, którzy odpowiedzieli m.in. na pytania dotyczące wyzwań pracy 

w takiej placówce oraz postępów ich uczniów. Pośród wymienionych wyzwań 

znalazły się: brak czasu, zróżnicowane kompetencje uczniów, brak współpracy z ich 

strony wynikły ze zmęczenia, które rzutowało na brak zainteresowania prowadzonymi 

zajęciami oraz rozproszeniem uwagi dzieci. Większość z badanych nauczycieli uznała 

wtedy, że największym sukcesem jest skupienie uwagi uczniów na tematach lekcji, 

w których uczestniczą, jednak mimo tego odpowiadali, że kompetencje językowe 

podopiecznych poprawiają się z lekcji na lekcję. 

Po wybuchu pandemii administracja szkoły zgodziła się odpowiedzieć na kilka pytań 

związanych z obecnym funkcjonowaniem placówki. Badanie to odbyło się poprzez 

przesłanie kwestionariusza ankietowego. Dodatkowe informacje m.in. dotyczące 

szczegółów dodatkowych projektów zostały zebrane z oficjalnej strony internetowej 

szkoły. Niestety, ze względu na bieżącą sytuację, jednostka była zmuszona do 

zawieszenia zajęć. Jako główne powody takiej decyzji podano: 

 brak funduszy na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć zdalnych; 

 brak chęci rodziców i dzieci do uczestniczenia w zajęciach zdalnych; 

 brak funduszy na opłacenie nauczycieli, którzy mieliby prowadzić zajęcia zdalne.  

W momencie kontaktu zajęcia zostały zawieszone do 31 grudnia 2020 roku, przed 

tym momentem szkoła nie podjęła próby prowadzenia nauczania zdalnego. Kadra 

szkoły nie uległa zmianie w wyniku sytuacji na świecie, jednak z uwagi na brak zajęć 

nauczyciele nie otrzymują żadnego wynagrodzenia z tytułu tego zatrudnienia. Szkoła 

skorzystała ze wsparcia organizacji Polska Macierz Szkolna w Irlandii, która zorgani-

zowała kursy i konferencje dla nauczycieli irlandzkich szkół polonijnych w zakresie 

nauczania on-line, jednak dotychczas pracownicy szkoły nie mieli okazji, by wyko-

rzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Zawieszenie zajęć poskutkowało wypisaniem dzieci 

ze szkoły przez część rodziców, lub przeniesieniem ich do innej placówki, nauczającej 

języka i kultury polskiej. By w jakikolwiek sposób podtrzymać więzi ze społecznością 
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dzieci polonijnych i ich rodziców, jaka ukształtowała się wokół tej szkoły, zorgani-

zowano szereg projektów, łatwych do przeprowadzenia w warunkach pandemicznych, 

m.in. konkursy czytelnicze czy plastyczne: „Legendy Warszawskie” oraz „Mój 

dwujęzyczny umysł, mój dwujęzyczny świat”.  

5. Podsumowanie  

Szkoły polonijne z uwagi na specyfikę swojego działania nawet w sprzyjających 

warunkach stoją przed niełatwym zadaniem, które dodatkowo zostało utrudnione przez 

pandemię wirusa Sars-CoV-2. Przeszkody, takie jak brak czasu, niedostatki sprzętowe, 

pomocy dydaktycznych czy zmęczenie oraz przepracowanie uczniów (nie możemy 

zapominać, że szkoła polonijna jest dodatkowym obowiązkiem dla uczniów polskiego 

pochodzenia) zostały w obecnych czasach jedynie spotęgowane, co w wielu przypad-

kach zmusiło placówki do przeniesienia się do przestrzeni internetowej, a w niektórych 

niestety do zawieszenia działalności. Sytuacja ta, mimo że tymczasowa, jeszcze 

bardziej uwidoczniła istniejące już wcześniej trudności, z jakimi borykają się jednostki 

zajmujące się edukacją polonijną, które mogą zostać rozwiązane jedynie latami 

wytężonej pracy ze strony teoretyków dydaktyki języka polskiego jako odziedziczonymi, 

oraz wsparciem metodycznym, organizacyjnym i finansowym ze strony organizacji 

państwowych i społecznych. 
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Edukacja w szkołach polonijnych a nauczanie zdalne 

Streszczenie 

Celem niniejszego artykułu jest opisanie wpływu pandemii na funkcjonowanie placówek polonijnych 

w świecie. Nauczanie swoistego wariantu języka polskiego, jakim jest język odziedziczony od zawsze 

wiązało się z wieloma trudnościami – charakteryzują go cechy zarówno języka ojczystego, jak i drugiego, 

co wpływa na proces jego nauczania i doskonalenia. Trudności te zostały spotęgowane przez obecną 

sytuację pandemiczną i przeniesienie edukacji do przestrzeni wirtualnej. W celu zobrazowania działania 

szkół etnicznych poddano analizie dwie placówki [Polska Szkoła w Wexford im. P.E. Strzeleckiego 

w Wexford (Irlandia), Sobotnia Szkoła Kultury i Języka Polskiego w Lago-Patria (Włochy)] i porównano 

ich działanie przed wybuchem pandemii oraz zmiany które zaszły w jej wyniku. W jednej z opisywanych 

szkół udało się utrzymać ciągłość edukacji, druga natomiast z różnych względów była zmuszona do zawie-

szenia prowadzonych zajęć. Obie placówki znajdują się w krajach zamieszkałych przez młode środowiska 

polonijne – główne fale emigracyjne do Włoch i Irlandii przypadły na początek pierwszej dekady XXI w., 

co wiąże się z niedostatecznym wsparciem tychże szkół polonijnych ze strony organizacji rządowych 

i stowarzyszeń skupiających swoją działalność wokół edukacji języka polskiego jako języka odziedzi-

czonego. Jednostki te pozbawione wystarczającego wsparcia zarówno metodycznego jak i finansowego, 

w obecnych warunkach zostały zmuszone do działania na własną rękę, a w przypadku irlandzkim wręcz do 

zawieszenia zajęć. 

Słowa kluczowe: edukacja zdalna, szkoły polonijne, język odziedziczony, szkoła polonijna w Irlandii, 

szkoła polonijna we Włoszech 

Polish schools abroad and distance learning  

Abstract  

The aim of the article is to describe pandemic influence on functioning of polish schools abroad. Teaching 

specific variant of polish language which is heritage language was always challenging, because it consists 

of features characteristic for both native language and second language, what influences teaching process. 

This challenges got intensified by current pandemic situation and moving education to virtual space. To 

show this challenges in practice two polish schools were analysed [Polska Szkoła w Wexford im. P.E. 

Strzeleckiego (Irleand), Sobotnia Szkoła Kultury i Języka Polskiego w Lago-Patria (Italy)]. Authors 

compared their functioning during SARS-CoV-2 pandemic with they previous ways. One of these schools 

succeeded with continuing education, second one, unfortunately was forced to suspend educational 

activity. Both schools are in countries, where polish diasporas formed relatively recently – most of 

emigration took place at the beginning of XXI century, what effects in insufficient help getting form Polish 

government as well as non-governmental organizations which deal with education of Polish as a heritage 

language across the world. Schools described in article were deprived of institutional support (both 

financial and methodical) and were forced to cope on their own, and in Irish case even to suspend 

educational activity. 

Keywords: distance education, polish schools, inherited language, polish school in Ireland, polish school  

in Italy 
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Logopedia w czasach pandemii 

1. Wprowadzenie 

Logopedia jako terapia języka i mowy (SLT, ang. speech and language therapy) 

istnieje w świadomości społecznej od wielu lat. Trudno jest wskazać datę rozpoczęcia 

praktyki logopedycznej w Polsce, lecz w świetle dostępnych danych [1] jest to pers-

pektywa odległa, sięgająca początków XIX w. Jedne z pierwszych działań mających na 

celu usprawnienie ludzkiej mowy podjęli lekarze i surdopedagodzy (m.in. Jan Sie-

strzyński, Władysław Ołtuszewski), z czasem dołączyli do nich także językoznawcy: 

Tytus Benni, Józef Tadeusz Kania, Irena Styczek, Leon Kaczmarek i inni. Patrząc 

z dzisiejszej perspektywy i biorąc pod uwagę toczone w środowisku logopedów dys-

kusje, ta zapoczątkowana przed laty opieka logopedyczna w naszym kraju nadal nie 

osiągnęła „stanu na miarę społecznych potrzeb i możliwości specjalistów” [2]. W 2013 r. 

w różnego typu placówkach oświatowych znalazło zatrudnienie jedynie ok. 3000 logo-

pedów uprawnionych do wykonywania tego zawodu, zaś w kolejnych latach sytuacja 

nie uległa istotnej poprawie [3, 4].  

Druga połowa XX wieku przyniosła w logopedii podział na tzw. specjalizacje 

zawodowe (surdologopedy, balbutologopedy itp.), których status do dziś nie jest jasno 

określony [5, 6]. Odrębnym problemem jest trudne do uzasadnienia wyodrębnienie 

dwóch różnych profesji w bazie klasyfikacji zawodów i specjalności: logopedy i nau-

czyciela logopedy. Brak wypracowania ustaleń w tej kwestii, jak również w sprawie 

uznania logopedii za samodzielną dziedzinę nauki, budzi sprzeciw wielu osób zaanga-

żowanych w kształcenie logopedów w Polsce [7-9]. 

Na tle tych krajowych zagadnień dotyczących środowiska logopedycznego należy 

dostrzec sprawy międzynarodowe, o których dowiadują się logopedzi nawiązujący 

kontakty w czasie zagranicznych konferencji lub poszukujący informacji – na przykład 

na internetowych stronach takich organizacji, jak: CPLOL, ASHA, IALP. Faktem jest, 

iż pomiędzy poszczególnymi państwami istnieje duże zróżnicowanie w zakresie form 

oceny mowy dziecka. W Niemczech logopedzi nie są zatrudniani w masowych szkołach 

i przedszkolach, a jedynie w sektorze usług medycznych, refundowanych przez Kasę 

Chorych. W wielojęzycznej Holandii diagnoza logopedyczna dzieci dokonywana jest 

przez zespół specjalistów w Centrach/Klinikach Audiologicznych, zaś w Wlk. Brytanii 

wykonuje ją pediatra lub tzw. Health Visitor w szkole. W USA zaś logopedzi pracują 

zarówno w placówkach służby zdrowia, jak i w placówkach edukacyjnych. Na między-

narodowych spotkaniach logopedów dominujące jest jednak szerokie, inkluzyjne 

podejście do zawodu logopedy [10]. Podkreślany jest interdyscyplinarny wymiar diag-

nozy i terapii, rzetelność w ocenie skuteczności oddziaływania logopedycznego oraz 

przestrzeganie etycznych standardów postępowania na każdym etapie pracy w tym 

zawodzie [11]. Logopeda to świadomy swej roli społecznej specjalista w zakresie 

                                                                
1 Instytut Logopedii, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego. 
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komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zaburzeń mowy, głosu, postaci mówionej 

i pisanej języka u dzieci, młodzieży i dorosłych. W dobie przemian, jakie zachodzą 

w sposobach komunikowania się na świecie wraz z rozwojem nowych technologii 

cyfrowych, jest to zawód poddany silnej społecznej presji zmierzenia się z nowymi 

wyzwaniami. Ważne w tym zawodzie staje się rozwijanie kluczowych kompetencji 

XXI wieku, takich jak: umiejętność szybkiego uczenia się, posługiwania metodą 

projektową, przedsiębiorczość, komunikacja, znajomość języków obcych oraz sprawne 

wykorzystywanie technologii teleinformatycznych [12].  

Ostatnia wymieniona tu umiejętność może występować w postaci telepraktyki 

(będącej formą telemedycyny), zdalnego nauczania (ang. distance learning; at-home 

schooling, nauczanie na odległość), e-learningu, b-learningu (blended learningu), 

terapii online [13-19].  

Wybuch ogólnoświatowej pandemii wirusa COVID-19 ogłoszonej przez WHO 

w marcu 2020 r. postawił wiele grup zawodowych przed koniecznością dostosowania 

się do nowych warunków i wymogów sanitarnych. Niektóre osoby straciły swoje 

miejsca pracy, inne szybko odnalazły się w nowej rzeczywistości. Logopedzi, jako 

grupa zawodowa opierająca swoje działania na stacjonarnej relacji bezpośredniej (tzw. 

face2face) z drugim człowiekiem, znaleźli się w trudnym położeniu i mogłoby się 

wydawać, że nie zdołali stawić czoła pierwszej marcowej fali pandemii.  

Za taką wstępną diagnozą może przemawiać przywołane tu już badanie ankietowe, 

przeprowadzone w latach 2010-2013 r. w 27 krajach UE przez CPLOL, pt. „The Netques 

project”, w którym wskazano dziesięć kompetencji ogólnych, które są najmniej istotne 

w pracy logopedy. Respondenci (pracownicy naukowi, absolwenci studiów logopedycz-

nych i pracodawcy), obok takich czynności jak pisanie prac naukowych w językach 

obcych oraz prowadzenie projektów badawczych, wymienili także m.in. korzystanie 

z aplikacji e-learningowych oraz umiejętność przystosowania się do nowych techno-

logii informacyjnych [3].  

Organizacje zrzeszające logopedów zareagowały na pandemię wydając zalecenia 

i wskazówki w formie ogólnych wytycznych (PZL, CPLOL) lub bezpłatnie udostęp-

niając na swoich stronach szczegółowe, stale aktualizowane informacje i artykuły, 

odwołujące się do najnowszych światowych badań (ASHA). Godne odnotowania są 

także polskie statystyki zebrane przez LIBRUS [20], z których jasno wynika, iż pierwsza 

fala pandemii była dla rodziców bardzo dużym obciążeniem. Aż 1/3 badanych miało 

problemy ze sprzętem, zaś 26% rodziców w grupie klas IV-VI spędzało „nad nauką 

z dziećmi” minimum pięć godzin dziennie.  

Badania G. Ptaszka i współpracowników [14] opierały się na krytycznej analizie 

czasu pandemii i doprowadziły do sformułowania zestawu wniosków i rekomendacji 

dla nauczycieli. Pośród nich na czoło wysunął się postulat zgłębiania metodyki edukacji 

zdalnej, zasad oceniania za pomocą narzędzi cyfrowych, rozwijania kreatywności 

w wykorzystywaniu otwartych zasobów edukacyjnych oraz oryginalnych materiałów 

autorskich. Zwrócono także uwagę na dobrostan ucznia, na tzw. higienę cyfrową, czas 

offline oraz indywidualne style uczenia się.  
Interesującym wątkiem podejmowanym w analizach dotyczących metod pracy 

terapeutów jest porównanie terapii stacjonarnej (tradycyjnej) z poradnictwem na 
odległość [18, 13]. Porównania te nie mają już na celu wykazania wyższości której-
kolwiek z wspomnianych metod pracy, lecz podkreślenie znaczenia włączenia terapii 
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online do podstawowego repertuaru metod pracy terapeutów. Jak zauważyły w swoich 
badaniach terapeutki w dziedzinie psychologii, „taka forma działalności na rzecz zdrowia 
publicznego ma ogromny potencjał, aby wypełnić lukę między potrzebami odbiorców 
usług a ograniczonymi możliwościami i zasobami w zakresie konwencjonalnego 
leczenia” [13]. Jest to jednocześnie terapia stawiająca przed jej uczestnikami odmienne 
wyzwania niż jej tradycyjna, stacjonarna forma. Połączenie zaś spotkań stacjonarnych 
z terapią online może zapobiec niepożądanym skutkom braku bezpośredniego kontaktu 
z pacjentami, gdy pojawi się u nich np. spadek motywacji do dalszej pracy. Z pewnością 
należy zadbać o uregulowania prawne prowadzenia działalności w sieci oraz uświado-
mienie zagrożeń, które wiążą się ze specyfiką komunikacji w sieci. Na te kwestie 
powinni zwrócić uwagę nie tylko psychologowie czy logopedzi, ale wszyscy użytkow-
nicy nowych mediów, którzy podejmują jakąkolwiek działalność online. Można zgodzić 
się z tezą, iż zdalna terapia logopedyczna nie wyklucza prowadzenia działalności 
w sposób etyczny i profesjonalny, jednak bez wypracowania dobrych praktyk w tym 
zakresie będzie to nadal postępowanie opierające się jedynie na propozycjach stan-
dardów, a nie ich rzeczywistym umocowaniu prawnym [21, 13].  

2. Badania własne wśród logopedów na podstawie ankiet i wywiadów 

W celu zdiagnozowania reakcji polskich logopedów na wymuszone przez pandemię 
zmiany w ich pracy, wykonano badania metodą sondażu diagnostycznego. Posłużono 
się w tym celu własną oryginalną ankietą, a następnie umieszczono ją w formularzu 
Google, który można zaliczyć do technik CAWI (ang. Computer Assisted Web 
Interviews) [22]. Przyjęte rozwiązanie umożliwiło badanym wypełnienie ankiety 
w dogodnym czasie (co w sytuacji pandemii jest dużym atutem) oraz zapewniło 
poczucie anonimowości. Formularz udostępniono w terminie 27.04-18.06.2020 r. 
między innymi dzięki zaangażowaniu pracowników poradni psychologiczno-pedago-
gicznej oraz umieszczono go na kilku popularnych forach internetowych. Udział 
respondentów w badaniu był dobrowolny. Uzyskano 191 odpowiedzi od zróżnicowanej 
wiekowo grupy logopedów, mieszkających w Polsce oraz jedną odpowiedź od rodzica 
bez wykształcenia logopedycznego, którą zdecydowano się pominąć w dalszych 
analizach statystycznych. Większość respondentów (188) mieściła się w przedziale 
wiekowym 20-60 r.ż. – jedynie trzy osoby przekroczyły 60 rok życia. Grupa respon-
dentów składała się ze 189 kobiet i 2 mężczyzn. Zdecydowaną większość w badanej 
grupie logopedów stanowili absolwenci studiów podyplomowych (121 osób). Znacznie 
mniej liczną grupę stanowili absolwenci studiów 5-letnich (33) oraz licencjackich (15). 
Poza tym zestawieniem znalazły się osoby, które ukończyły specjalność logopedyczną 
na filologii polskiej lub zadeklarowały duże zróżnicowanie form zdobytego wykształ-
cenia, które trudno było ująć w statystyczne ramy. Dane socjodemograficzne, czyli 
miejsce zamieszkania respondentów oraz ich wiek, ukazuje tabela 1.  

Tabela 1. Wiek respondentów i ich miejsce zamieszkania [opracowanie własne] 

 Wiek 20-30 

lat (N = 48) 

Wiek 30-40 

lat (N = 51) 

Wiek 40-50 

lat (N = 65) 

Wiek 50-60 

lat (N = 24) 

Wiek 

powyżej 60 

lat (N = 3) 

Wieś (N = 36) 8 8 10 9 0 

Miasto do 50 tys. 

mieszkańców  

(N = 42) 

7 16 15 4 0 



 

Małgorzata Rocławska-Daniluk 

 

54 

Miasto 50-150 

tys. mieszkańców 

(N = 36)  

5 8 18 4 1 

Miasto 150-500 

mieszkańców 

(N = 25) 

13 5 3 3 1 

Miasto powyżej 

500 mieszkańców 

(N = 53) 

15 14 19 4 1 

Specjalizacje logopedyczne respondentów zadeklarowne w ankiecie były bardzo 
zróżnicowane, z wyraźną przewagą jednospecjalizacyjnych logopedów ogólnych (89) 
i neurologopedów (46). Ponadto dość często deklarowaną specjalizacją było połączenie 
logopedii ogólnej z neurologopedią (14). Najrzadziej wskazywane pojedyncze specjal-
ności to: logopeda oświatowy, logopeda szkolny i surdologopeda. 

Dodatkowo przeprowadzono indywidulne rozmowy kierowane z sześcioma absol-
wentkami gdańskiej logopedii, które reprezentowały wszystkie przedziały wiekowe 
ujęte w badaniu ankietowym (23-65 r.ż.). Dobór osób do tych wywiadów miał charakter 
celowy, co z pewnością mogło wpłynąć na ich przebieg oraz pozyskane informacje. 
Udział w rozmowie był dobrowolny. Wywiady odbyły się za pomocą komunikatorów 
internetowych lub rozmów telefonicznych. Zebrane w ten sposób dane jakościowe 
zostały na etapie podsumowującym skonfrontowane z danymi ilościowymi, które 
zebrano na podstawie ankiet.  

2.1. Analiza zebranych wyników 

Dane ilościowe przedstawione w formie analiz statystycznych opisane w dalszej 
części artykułu dotyczą takich zagadnień, jak: 

 Prowadzenie terapii online w czasie pandemii (logopedzi aktywni i nieaktywni 
online);  

 Prowadzenie terapii online przed pandemią oraz po pandemii; 

 Narzędzia, platformy, aplikacje i pomoce do prowadzenia terapii online; 

 Potrzeby w zakresie szkoleń na temat wykorzystywania nowych technologii 
w logopedii; 

 Zakres pomocy online dzieciom wielojęzycznym; 

 Miejsce prowadzenia terapii online oraz nadzór merytoryczny.  
Analizy powyższych zagadnień dokonano z uwzględnieniem podziału na pięć grup 

wiekowych (20-30 lat, 30-40 lat, 40-50 lat, 50-60 lat oraz ponad 60 lat). Niekiedy dla 
przejrzystości wywodu powyższe grupy wiekowe połączono w dwie: 20-40 lat oraz 
powyżej 40 lat. W takim dychotomicznym podziale uwzględniono miejsce zamieszkania 
oraz pracę zdalną respondenta w ramach określonego zatrudnienia.  

Na pierwsze pytanie: Czy prowadził(a) Pan(i) terapię logopedyczną online w czasie 
pandemii? twierdząco odpowiedziało 138 logopedów (72%). Pozostali respondenci 
zadeklarowali nieprowadzenie terapii logopedycznej online w czasie pandemii (38%). 
Dane te ukazuje rysunek 1. Rozkład tych danych w stosunku do grupy wiekowej 
respondenta ukazano na rysunku 2. Z zestawienia wynika, iż aktywność logopedów 
online w czasie pandemii była największa w grupach wiekowych 40-50 lat oraz 20-30 
lat. Wśród najczęściej podawanych powodów niepodjęcia terapii online wymieniano: 
brak zainteresowania terapią ze strony pacjenta, brak wiary logopedy w prowadzenie 
terapii online oraz brak przygotowania do takiej formy terapii. 
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Rysunek 1. Aktywność online respondentów w czasie pandemii [opracowanie własne] 

 

Rysunek 2. Wiek respondenta a prowadzenie terapii logopedycznej w czasie pandemii [opracowanie własne] 

W tabeli 2 ukazano wartości liczbowe odnoszące się do osób aktywnych i nie-

aktywnych online w czasie pandemii na tle poszczególnych grup wiekowych. W grupie 

najmłodszej aż 88 % logopedów prowadziło terapię online. W grupie 30-40 lat zaanga-

żowani logopedzi stanowili 71% grupy, w przedziale 50-60 lat zaangażowanie wyniosło 

67%, natomiast w grupie 40-50 lat aż 66%. Najmniejsze zaangażowanie wynoszące 

33% odnotowano w grupie najstarszych logopedów powyżej 60 roku życia, ale warto 

zauważyć, że jest to grupa reprezentowana przez najmniejszą liczbę respondentów. 

Przedstawione tu dane procentowe wskazują na zauważalny spadek liczby 

aktywnych logopedów online w czasie pandemii wraz z przyrostem ich wieku 

(por. rys. 3). 
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Tabela 2. Porównanie aktywności logopedów z różnych grup wiekowych w czasie pandemii [opracowanie 

własne] 

Grupa 

wiekowa 

Liczba 

logopedów 

aktywnych 

online 

% obliczony 

w stosunku do liczby 

respondentów 

w podanym przedziale 

wiekowym 

Liczba 

logopedów 

nieaktywnych 

online 

% obliczony 

w stosunku do liczby 

respondentów 

w podanym przedziale 

wiekowym  

20-30 lat  

(N = 48) 

42 88 6 12 

30-40 lat  

(N = 51) 

36 71 15 29 

40-50 lat  

(N = 65) 

43 66 22 34 

50-60 lat  

(N = 24) 

16 67 8 33 

Powyżej 60 

lat (N = 3) 

1 33 2 67 

 

Rysunek 3. Procentowe porównanie aktywności logopedów z różnych grup wiekowych  

[opracowanie własne] 

Odpowiedzi na drugie pytanie: Czy byłaby Pani zainteresowana prowadzeniem 

terapii logopedycznej online, gdy pandemia już minie? dostarczają interesujących 

danych, które prowadzą do spostrzeżenia, iż 51% logopedów z grupy nieaktywnej online 

w czasie pandemii oraz 64% logopedów z grupy aktywnej online w czasie pandemii 

udzieliło odpowiedzi „raczej nie” oraz „zdecydowanie nie” – co można zinterpretować 

jako brak chęci do prowadzenia terapii online. 

Dla porównania, odpowiedzi pozytywnych na to samo pytanie („raczej tak” 

i „zdecydowanie tak”) udzieliło 26% logopedów grupy nieaktywnej online w czasie 

pandemii oraz 23% logopedów z grupy aktywnej.  

Można więc stwierdzić, iż większość logopedów biorących udział w badaniu nie 

wyraziła chęci prowadzenia zajęć online po pandemii. Do tego spostrzeżenia warto 
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dodać, iż 15% ogólnej liczby logopedów biorących udział w badaniu wybrało odpo-

wiedź: „nie mam zdania”. Rysunki 4 i 5 ukazują liczbę poszczególnych odpowiedzi na 

drugie pytanie w grupach logopedów aktywnych i nieaktywnych w czasie pandemii. 

 

Rysunek 4. Logopedzi aktywni online a odpowiedź na drugie pytanie: Czy był(a)by Pan(i) zainteresowan(a/y) 

prowadzeniem terapii logopedycznej online, gdy pandemia już minie? [opracowanie własne] 

 

Rysunek 5. Logopedzi nieaktywni online a odpowiedź na drugie pytanie: Czy był(a)by Pan(i) 

zainteresowan(a/y) prowadzeniem terapii logopedycznej online, gdy pandemia już minie?  

[opracowanie własne]  

Dla przejrzystości wywodu pięć grup wiekowych połączono w tym miejscu analizy 
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Tabela 3. Rozkład liczebności najmłodsze grupy respondentów (20-40 lat) w zależności od miejsca 

zamieszkania [zestawienie własne] 

Najmłodsza grupa respondentów – przedział wiekowy 20-40 lat (N = 99) 

Miejsce 

zamieszkania 

respondenta 

wieś Miasto  

do 50 tys. 

mieszkańców 

Miasto  

50-150 tys. 

mieszkańców 

Miasto  

150-500 tys. 

mieszkańców 

Miasto powyżej 

500 tys. 

mieszkańców 

Liczba 

respondentów 

16 23 13 18 29 

Procent grupy 16% 23% 13% 18% 29% 

Dane przedstawione w tabeli 3 wskazują na to, iż młodsza grupa respondentów to 

w większości (60%) osoby zamieszkałe w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców. 

Najczęściej wskazywanymi miejscami zatrudnienia, które umożliwiały pracę zdalną 

grupie w wieku 20-40 lat, były kolejno: państwowa oświata, samozatrudnienie, 

prywatna oświata, prywatna służba zdrowia, państwowa służba zdrowia. Na pytanie, 

czy w trakcie terapii online był prowadzony merytoryczny nadzór, 28% respon-

dentów odpowiedziało twierdząco, 24% osób zaznaczyło, iż nadzór nie był prowa-

dzony, zaś 47% osób pominęło odpowiedź na to pytanie. 

 
Rysunek 6. Grupa wiekowa a odpowiedź na drugie pytanie: Czy był(a)by Pan(i) zainteresowan(a/y) 

prowadzeniem terapii logopedycznej online, gdy pandemia już minie? [opracowanie własne] 

Analiza danych ukazanych na rysunku 6 pozwala zauważyć, iż jedynie około 20% 
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łowania tego wniosku prowadzi analiza odpowiedzi „raczej tak” i „zdecydowanie tak” 

w tej grupie wiekowej. Co ciekawe, takich odpowiedzi dwa razy częściej udzielili 

młodzi logopedzi, którzy prowadzili terapię online w czasie pandemii w porównaniu 

do tych, którzy byli nieaktywni. W związku z tym nasuwa się następujące pytanie: 

z jakiego powodu ta młodsza grupa logopedów, która jednocześnie prezentuje w tych 

badaniach najwyższy poziom aktywności w czasie pandemii, nie deklaruje większej 

motywacji do prowadzenia terapii online po pandemii?  
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Poszukując odpowiedzi na tak postawione pytanie, należałoby uwzględnić odpo-

wiedzi tej grupy na trzecie pytanie: Czy widział(a)by Pan(i) potrzebę odbycia szkolenia 

na temat wykorzystania nowych technologii w logopedii? 

Na tak sformułowane pytanie odpowiedzi pozytywnej („raczej tak” i „zdecydowanie 

tak”) udzieliło 72 logopedów z grupy 20-40 latków (73% grupy). Uwzględniając 

jedynie młodych logopedów nieaktywnych online w czasie pandemii (21% grupy), 

chęć wzięcia udziału w szkoleniu multimedialnym deklaruje aż 95% grupy. Warto 

zauważyć, iż jedynie 8 osób spośród tej najmłodszej grupy logopedów prowadziło 

terapię online przed pandemią – co stanowi jedynie 10% młodych osób aktywnych 

online w czasie pandemii.  

Na czwarte pytanie: Czy kiedykolwiek udzielała Pani pomocy logopedycznej 

online dzieciom wielojęzycznym? odpowiedzi pozytywnej udzieliło sześciu respon-

dentów tej grupy.  

 Poszerzeniem spojrzenia na problem zdalnej terapii logopedycznej są wypowiedzi 

poszczególnych respondentów wpisywane w miejscu przeznaczonym na własne 

uwagi, jak również odpowiedzi udzielane podczas wywiadów online. Dla przykładu, 

w grupie najmłodszych logopedów (20-30 lat) są to opinie trzech osób. Jedna z nich, 

absolwentka studiów licencjackich, napisała:  

Uważam, że terapia on-line nie zastąpi realnego kontaktu i zajęć «na żywo». 

Uważam jednak, że jest świetnym rozwiązaniem w alternatywie braku jakich-

kolwiek zajęć i przestoju w działaniach terapeutycznych, gdyż przestój ten 

może oznaczać regres. Traktuję taką formę interakcji z pacjentami jako mini-

mum pracy, które jesteśmy w stanie podjąć, aby zachować ciągłość działań. 

Nie chciałabym jednak w przyszłości zastępować tradycyjnej terapii terapią 

zdalną, gdy spotkania osobiste będą możliwe.  

W kolejnej wypowiedzi respondentki po studiach podyplomowych z logopedii 

pojawił się wątek etapów postępowania logopedycznego, które trudno jest przepro-

wadzać online: 

Zajęcia prowadzone on-line dają wiele możliwości podtrzymania terapii 

w czasie ograniczonego kontaktu z ludźmi, a dzięki temu niesienia im pomocy. 

Nie da się jednak ukryć, że niemożliwe jest przeprowadzenie pełnej diagnozy 

logopedycznej bez kontaktu bezpośredniego. Utrudnione jest także wywoły-

wanie głosek i utrwalanie ich. Moim zdaniem przygotowanie zajęć on-line 

wymaga od terapeuty więcej zaangażowania czasowego i więcej wysiłku. 

Na podobne trudności w diagnozie zwróciła uwagę logopedka po studiach 

magisterskich, z którą przeprowadzono wywiad online:  

Taka zdalna diagnoza nie byłaby obiektywna, bo dla dziecka nie byłyby to 

warunki naturalne. Dzieci nie są przyzwyczajone do interakcji, bo na ekranie 

najczęściej jest bajka, gry. Mało które dziecko jest przyzwyczajone do np. 

Skype’a. 
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Jedna z młodszych logopedek zwróciła uwagę na kwestię wykształcenia: 

W obecnej sytuacji najważniejsze dla logopedów w Polsce jest stworzenie 

związku, który walczyłby o prawa logopedów i o ujednolicenie systemy kształ-

cenia logopedów w Polsce. Każdy logopeda ma nieco inne wykształcenie, ale 

ważne jest, aby wszyscy logopedzi byli dobrze wykształconymi logopedami. 

W grupie logopedów poniżej 40 roku życia najwięcej osób wykorzystywało 

Messenger. Do popularniejszych wśród logopedów należały także takie komunikatory, 

jak: Skype, ZOOM, Whatsapp.  

Miejsce zamieszkania starszej grupy respondentów (powyżej 40. roku życia) ukazuje 

tabela 4. Analizując te dane można zauważyć, iż większość starszych respondentów – 

podobnie jak młodsi – zamieszkuje w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców (59%). 

Najczęściej wskazywanymi miejscami zatrudnienia, które umożliwiały pracę zdalną tej 

grupie, były kolejno: państwowa oświata, prywatna oświata, prywatna służba zdrowia, 

państwowa służba zdrowia i samozatrudnienie. Na pytanie, czy w trakcie terapii 

online był prowadzony nadzór merytoryczny 40% osób odpowiedziało twierdząco, 

22% osób podało, iż nadzór nie był prowadzony, zaś 38% osób pominęło odpo-

wiedź na to pytanie. 

Tabela 4. Rozkład liczebności najstarszej grupy wiekowej w zależności od miejsca zamieszkania 

[opracowanie własne] 

Starsza grupa respondentów – wiek powyżej 40 lat (N = 92) 

wieś miasto do 50 tys. 

mieszkańców 

miasto 50-150 tys. 

mieszkańców 

miasto 150-500 

tys. mieszkańców 

miasto powyżej 500 

tys. mieszkańców 

19 19 23 7 24 

21% 21% 25% 8% 26% 

Grupa logopedów powyżej 40 roku życia (92 osoby) w nieco większym stopniu niż 

grupa młodsza deklaruje chęć prowadzenia terapii logopedycznej online po pandemii. 

Odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” udzieliło 26 logopedów, co stanowi 

28% tej grupy. Podobnie do grupy logopedów poniżej 40 roku życia, w grupie starszej 

częściej chęć prowadzenia terapii online po pandemii w deklarują osoby aktywne online 

w czasie pandemii (30% grupy) w porównaniu do osób nieaktywnych. (25% grupy).  

Interesująco przedstawiają się odpowiedzi grupy powyżej 40 roku życia na trzecie 

pytanie: Czy widział(a)by Pan(i) potrzebę odbycia szkolenia na temat wykorzystania 

nowych technologii w logopedii? Pozytywnie na to pytanie odpowiedziało aż 85% 

starszej grupy. Biorąc pod uwagę część nieaktywną online w czasie pandemii, chęć 

podjęcia szkolenia na temat nowych technologii zadeklarowało 81% tej grupy, 

przy czym odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło 50% z nich. Grupa powyżej 

40 roku życia aktywna online w czasie pandemii zadeklarowała zainteresowanie 

szkoleniem multimedialnym w 87%. Warto zauważyć, iż jedynie 2 osoby, spośród tej 

starszej grupy aktywnej online, prowadziły terapię online przed pandemią.  

Na czwarte pytanie: Czy kiedykolwiek udzielała Pani pomocy logopedycznej online 

dzieciom wielojęzycznym? odpowiedzi pozytywnej udzieliło dwóch respondentów tej 

grupy.  
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W grupie logopedów powyżej 40 roku życia najwięcej osób wykorzystywało 
drukowane materiały książkowe oraz Messenger. Nieco rzadziej wykorzystywane były 
takie komunikatory, jak: Skype, Whatsapp oraz MS Teams.  

W swobodnych wypowiedziach, w formie podsumowujących komentarzy lub roz-
mowy podczas wywiadu, wielu starszych logopedów dzieliło się swoimi przemyśle-
niami podczas pierwszej fali pandemii. Oto niektóre z nich: 

Terapia on-line, paradoksalnie, zbliżyła mnie-terapeutę i rodzica. Pozwoliła 
nieśmiałym dzieciom rozluźnić się, co – mam nadzieję – zostanie utrzymane, 
gdy wrócę do terapii stacjonarnej. 

W terapii najważniejszy jest bezpośredni kontakt z pacjentem i tego żadna 
platforma nie zastąpi. 

Bardzo niedobry jest zapis o prowadzeniu w oświacie zajęć logopedycznych. 
po 45 minut w 2-4 osobowych grupach. To nie jest terapia. Zwłaszcza w przed-
szkolu, gdzie każde dziecko wymaga indywidualnego podejścia. Według mnie 
takie zajęcia to farsa, a nie terapia. Uważam, że skrócenie czasu zajęć do 30 
min. w przedszkolu w zupełności wystarczy i tylko indywidualnie. 

Prowadzenie zajęć on-line byłoby możliwe, gdyby wszyscy mieli dostęp do 
bezpłatnego, szybkiego Internetu, byli wyposażeni w odpowiedni sprzęt oraz 
mieli zainstalowane podobne aplikacje, których potrafiliby używać. Niestety 
realia naszego świata są różne: inaczej rzecz wygląda w dużych miastach, 
inaczej na wsiach (…) Czasem zwyczajnie nie mam sumienia obarczać rodziców 
już przeciążonych pracą zdalną maluchów, aby instalowali i uczyli się obsłu-
giwać kolejne aplikacje, kiedy zwyczajnie nie mają na to czasu bądź po prostu 
ich możliwości internetowe, które do tej pory wystarczały, teraz nie dają rady.  

Jeśli chodzi o samą pracę logopedyczną (bo jestem też nauczycielem), to o ile 
jeszcze są organizowane jakieś szkolenia dla nauczycieli dotyczące pracy 
zdalnej, o tyle dla specjalistów nie ma nic. 

Przytoczone opinie odnoszą się do dwóch ważnych zagadnień: współpracy logopedy 
z dzieckiem i rodzicem oraz uzupełniania kompetencji cyfrowych przez terapeutów. 
Jak czytamy, współpraca logopedy z rodziną pacjenta może ulec poprawie w czasie 
terapii zdalnej. Ten specyficzny czas sprzyja także rozwijaniu u logopedy postawy 
empatycznej, doceniającej znaczenie problemów z nową cyfrową technologią i zwięk-
szonymi obowiązkami rodziców zaangażowanych w naukę szkolną swoich dzieci. 
Refleksja przy okazji terapii zdalnej rodzi także refleksję obejmującą rozwiązania 
sprzed pandemii, dotyczące terapii grupowej z dziećmi przedszkolnymi, która – z racji 
wagi podjętego tematu – wymagałaby omówienia w osobnej publikacji.  

Drugie zagadnienia, odnoszące się do rozwijania kompetencji cyfrowych wśród 
logopedów, jest esencją przedstawionych badań ankietowych. Przytoczony pogląd 
zawierający się w stwierdzeniu „dla specjalistów nie ma nic” wskazuje na istotną lukę 
w specjalistycznym przygotowaniu logopedów, którą można było odczuć bezpośrednio 
po przejściu pierwszej, marcowej falii pandemii, a która znalazła swoje odzwiercie-
dlenie w przytoczonych w tej publikacji danych terenowych. Jest to także próba 
odpowiedzi na pytanie: dlaczego wielu logopedów nie zdecydowało się prowadzić 
terapii zdalnej w czasie pandemii. 
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Jedna z doświadczonych logopedek ze starszej grupy podczas wywiadu zwróciła 
uwagę na szczegółowe trudności dotyczące terapii online: 

Nie wszystkie przypadki można zdiagnozować (np. mutyzm jest trudny, autyzm 
na etapie diagnozy). Tak samo trudno może być z 2-, 3-latkiem z ORM. Na 
pewno terapia online jest uzasadniona dla ‘wielkiego wora’ dyslalii. 

3. Podsumowanie 

Analiza wyników ankiet oraz wywiadów dotyczących prowadzenia terapii online 
w czasie pandemii pozwala na sformułowanie następujących wniosków: 

 zdecydowana większość respondentów (72%) była aktywna online w czasie 
pandemii prowadząc terapię logopedyczną online. Przed pandemią liczba respon-
dentów prowadzących terapię logopedyczną online wahała się w granicach 2-9%. 
W związku z tym, można stwierdzić, iż pandemia w istotnym stopniu zmobili-
zowała logopedów do prowadzenia terapii online;  

 największą aktywnością online w czasie pandemii (88%) wykazała się grupa 
młodszych respondentów (w wieku 20-30 lat); 

 ogólnie niewielu logopedów deklaruje chęć prowadzenia terapii online po pandemii. 
Biorąc pod uwagę kryterium wieku (grupa przed 40. r.ż. i po 40. r.ż.), osoby 
młodsze nieco rzadziej deklarują chęć poprowadzenia terapii logopedycznej 
online po pandemii (20%) w porównaniu do grupy starszej (28%). Może to być 
związane z ogólnie mniejszym doświadczeniem terapeutycznym części młodszej 
grupy. Jednakże wśród logopedów z młodszej grupy, którzy prowadzili terapię 
online w czasie pandemii, ta gotowość jest większa niż u osób młodych, które nie 
prowadziły terapii online w czasie pandemii; 

 biorąc pod uwagę całą grupę respondentów (191 osób), logopedzi nieaktywni 
online w czasie pandemii nieco chętniej poprowadziliby terapię online po pandemii 
(26%) niż osoby aktywne online w czasie pandemii (23%). Młodsza grupa 
respondentów nieaktywnych online w pandemii (przed 40. r.ż.) częściej deklaruje 
chęć odbycia szkolenia z wykorzystania nowych mediów w logopedii (95%) 
aniżeli grupa starsza (81%). Można więc z pewnym prawdopodobieństwem 
stwierdzić, iż młodzi logopedzi aktywni online chcą nadal prowadzić terapię 
online, zaś grupa młodych nieaktywnych online w pandemii zamierza wziąć udział 
w kursach z wykorzystania nowych mediów; 

 respondenci aktywni online w czasie pandemii wykorzystali bardzo wiele różnych 
narzędzi, wśród nich na czoło wysuwa się Messenger, materiały drukowane 
(książki, zeszyty ćwiczeń itp.), Skype, Zoom, Whatsapp, MS Teams; 

 większość respondentów prowadziła terapię online w ramach zatrudnienia 
w państwowych placówkach oświatowych; 

 grupa respondentów, którzy udzielali kiedykolwiek pomocy logopedycznej online 
dzieciom dwujęzycznym, jest niewielka i wynosi 4% ogółu badanych. Przyczyn 
tego zjawiska należałoby poszukać w dalszych badaniach; 

 nadzór merytoryczny nad prowadzoną terapią online w czasie pandemii nie był 
realizowany u 19% młodszej grupy (do 40 roku życia) oraz u 13% starszej grupy 
logopedów (powyżej 40 roku życia). Ten wątek należałoby poddać osobnym 
badaniom, gdy będą znane dokładne zasady zdalnej terapii logopedycznej online.  
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Przedstawione analizy przeczą tezie, jakoby polscy logopedzi nie zdołali stawić 
czoła pierwszej fali pandemii. Ich zaangażowanie może świadczyć o dostosowywaniu 
się do dynamicznie zmieniających się oczekiwań społecznych oraz o dążeniu do 
krytycznej refleksji nad odpowiedzialnością zawodową tej grupy. Przedstawione dane 
stanowią przyczynek i zachętę do głębszego namysłu nad przyszłością zawodu 
logopedy w Polsce.  

 
Autorka kieruje słowa podziękowania do osób, które przyczyniły się do realizacji 

tego artykułu, a w szczególności do dr Joanny Jatkowskiej, dr Marii Faściszewskiej, 
dr Anny Walencik-Topiłko, dr Magdaleny Harmacińskiej-Kowalewskiej, dr Agnieszki 
Banaszkiewicz, mgr Wiesławy Aniszewskiej, mgr Haliny Waszczuk, mgr Aleksandry 
Hundsdorff-Gajewskiej. Publikacja została sfinansowana ze środków Instytutu Logo-
pedii Uniwersytetu Gdańskiego. 
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Logopedia w czasach pandemii 

Streszczenie  

Powodem podjęcia przedstawionej w artykule problematyki było dążenie do poznania stanowiska polskich 

logopedów na temat terapii online podczas pierwszej fali pandemii COVID-19 w marcu 2020 r. W tym 

celu przeprowadzono sześć wywiadów oraz badanie ankietowe ze 191 logopedami prowadzącymi lub 

nieprowadzącymi takiej terapii. Wyniki zebrano w kilka najważniejszych tematów: aktywność logopedów, 

wykorzystywane narzędzia, zainteresowanie szkoleniem tematycznym, kontakt z wielojęzycznością dzieci 

oraz miejsce i warunki pracy zdalnej. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż zdecydowana większość 

respondentów prowadziła terapię online w czasie pandemii. Były to najczęściej osoby przed 30. r.ż., 

wykorzystujące Messenger. Respondenci aktywni online to najczęściej osoby zatrudnione w państwowej 

oświacie. Badani w niewielkim stopniu zadeklarowali nadzór merytoryczny nad prowadzoną terapią. 

Większość chętnie podjęłaby szkolenie z wykorzystania nowych technologii w pracy zdalnej. Kontakt 

z wielojęzycznymi dziećmi w logopedycznej terapii zdalnej był jak dotąd u badanych znikomy. Większość 

niechętnie podchodzi do prowadzenia terapii online po pandemii. Z uwagi na zmiany, jakich doświadczyło 

środowisko logopedyczne w czasie pandemii, należałoby prowadzić dalsze badania diagnozujące te nowe 

realia pracy oraz stosunek logopedów do tych zmian. Zasadne byłoby także dotarcie do pacjentów i ich 

rodzin, aby uzyskać pełniejszy obraz badanego zjawiska. 

Słowa kluczowe: logopedzi, terapia logopedyczna online, pandemia COVID-19 

Speech Therapy in pandemic times 

Abstract 

The reason for the article was to diagnose the Polish speech therapists on the issue of online therapy during 

the first wave of the COVID-19 pandemic in March 2020. The results were collected among 191 speech 

therapists on several key topics: speech therapy activity, tools used, interest in thematic training, contact 

with multilingualism of children and the place and conditions of remote work. The author collected data 

using questionnaire as well as interviews. Analyses show that the vast majority of respondents conducted 

online therapy during the pandemic. These were most often people before the 30's, using Messenger. 

Respondents who were active online were most often employed in state education. The subjects did little to 

declare substantive supervision of the therapy. Most would be happy to train on the use of new 

technologies in remote work. Contact with multilingual children in online speech therapy has so far been 

slight. Most respondents are reluctant to pursue online therapy after a pandemic. In view of the changes 

experienced by the speech therapy community during the pandemic, further research should be carried out 

to diagnose these new realities of work and the attitude of speech therapists to these changes. It would also 

be appropriate to reach out to patients and their families in order to get a more complete picture of the 

phenomenon. 

Keywords: speech therapists, online SLT, pandemic COVID-19 
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Jak uczyć literatury w czasach pandemii? 

1. Wstęp 

Technologie informacyjne stały się w obecnym czasie medium o niespotykanych 

wcześniej atrybutach, globalną przestrzenią komunikacji społecznej [1]. Kiedy 13 

marca 2020 roku został ogłoszony stan pandemiczny, oznaczający nakaz pozostania 

w domach, uczniowie szkoły, w której pracuję (IX Liceum Ogólnokształcącego im. 

T. Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy) zareagowali radością. 

Kiedy w czwartek 15 października 2020 r. premier ogłosił przejście na zdalne nauczanie 

uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych od 19 października 2020, 

uczniowie następnego, a zarazem ostatniego, dnia realnego nauczania przyszli do 

szkoły w minorowych nastrojach. Smutek był nastrojem dominującym, który z rzadka 

przerywała uczennica ze świątecznymi reniferkami na opasce, tłumacząc, że nie 

wiadomo kiedy znów się zobaczymy „w realu”, więc chciała się w taki sposób zabez-

pieczyć, bo bardzo lubi szkolne grudniowe zwyczaje „niepytajek dla pomocników św. 

Mikołaja”
2
. To zestawienie dwóch typów zachowań dzieli ogrom doświadczeń zwią-

zanych z tzw. lockdownem, który zmusił uczniów, nauczycieli i rodziców do wielu 

zmian, nowatorskich działań, gorzkich przemyśleń, a przede wszystkim do przewarto-

ściowania funkcjonujących dotychczas modeli nauczania, uczenia się, pracy – słowem: 

życia. Tak więc zdalna edukacja, wcześniej, przed marcem 2020 roku będąca jedynie 

możliwością do wykorzystania, stała się koniecznością, jedynym dostępnym sposobem 

prowadzenia działań edukacyjnych. Już 15 marca 2020 r. eksperci UNESCO opubli-

kowali raport „Thinking about Pedagogy in an Unfolding Pandemic” [2], w którym 

zarysowali problemy edukacji w czasach pandemii, formułując także pewne ogólne 

zalecenia praktyczne dla szkół, nauczycieli i rodzin uczniów, sugerując, że ten model 

nauczania będzie obowiązywał przez najbliższe 12-18 miesięcy, co widzimy właśnie 

się sprawdza.  

Warto w tym miejscu podkreślić, że niniejszy tekst dotyczy jedynie wycinka 

rzeczywistości edukacyjnej, jakim jest nauczanie literatury w szkole ponadpodsta-

wowej i ponadgimnazjalnej, aczkolwiek autorka stara się zasygnalizować w nim 

zagadnienia (problemy, sukcesy, porażki) trzech stron, bezpośrednio zaangażowanych 

(„zanurzonych”) w tzw. sytuacji edukacyjnej: uczniów (w tym przypadku liceum 

funkcjonującym w dużym mieście, z niewielkim odsetkiem uczniów, mieszkających na 

wsi
3
), ich rodziców i oczywiście nauczycieli. Wykorzystane w tekście dane pochodzą 

z różnych źródeł: pierwsze badania przeprowadzone w kwietniu 2020 r. opublikowane 

w raporcie „Badania edukacji zdalnej w czasie pandemii realizowane od 1.04 do 

                                                                
1 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 
2 W okolicach 6 grudnia oraz w tygodniu poprzedzającym świąteczną przerwę, uczniowie, którzy 

przebraniem „wpiszą się” w konwencję świat bożonarodzeniowych otrzymują tzw. „niepytajkę”, czyli kartkę, 

która jednorazowo zwalnia ich od odpowiedzi na dowolnie wybranym przedmiocie.  
3 Przy czym za wieś nie uznaję tzw.podmiejskich sypialni, dokąd wyprowadzili się pragnący spokoju 

mieszkańcy Bydgoszczy.  
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17.04.2020” pod kierownictwem Magdaleny Biernat (projekt realizowany przez 

Centrum Cyfrowe, Centrum Edukacji Obywatelskiej i fundację „Szkoła z klasą” [3]), 

własnych doświadczeń i rozmów odbytych podczas organizowanych przez MOEN 

w Bydgoszczy spotkań tzw. sieci nauczycieli-polonistów. Istotny wkład wniosły tezy 

zaprezentowane podczas jednej z pierwszych (online’owych oczywiście) konferencji 

naukowych dotyczących edukacji w czasie pandemii, zorganizowanej przez 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytet Szczeciński, czego 

pokłosiem jest tom pod redakcją J. Pyżalskiego „Edukacja w czasach pandemii wirusa 

COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele” [4] 

zarysowujący obszary zagadnień, ale i zawierający konkretne wskazówki dla 

wszystkich podmiotów uczestniczących w „sytuacji zdalnej edukacji”. Warto więc 

zapoznać się z ciekawymi i wiarygodnymi danymi, zebranymi w trakcie badania 

przeprowadzonego już w kwietniu 2020 r., czyli po miesiącu funkcjonowania zdalnego 

nauczania. Pokazuje ono przede wszystkim perspektywę nauczycieli pracujących 

w szkołach podstawowych, aczkolwiek (w mojej ocenie) pokrywa się z doświad-

czeniem nauczycieli liceów, jak i z problemami widocznymi aktualnie, podczas tzw. 

„drugiej fali” pandemii, czyli przejścia na zdalne nauczanie w październiku 2020 r. 

Natomiast osobnym zagadnieniem jest organizacja procesu nauczania w technikach, 

gdzie znaczącą część zajęć poświęca się na przygotowania do egzaminu zawodowego, 

a zdobywanie kwalifikacji odbywa się (na ogół począwszy od klasy 3) w formie 

egzaminu w części teoretycznej i praktycznej. Zakres tego zagadnienia jest tak szeroki, 

że powinien znaleźć się w osobnym tekście.  

2. Problemy zdalnej edukacji w czasie „pierwszej fali” pandemii  

W badaniu ankietowym (w formie kwestionariusza wyboru) nauczyciele wskazali 

jako główne problemy dotyczące zdalnego nauczania: czasochłonność procesu przygo-

towywania zdalnego nauczania i prowadzenia go, braki sprzętowe i deficyty kompeten-

cyjne uczniów i nauczycieli, problemy z obsługą narzędzi (uczniów, nauczycieli 

i rodziców), sprzeczne oczekiwania (szczególnie rodziców) dotyczące zakresu i formy 

realizacji podstawy programowej oraz organizacji zdalnego nauczania, problemy 

w porozumiewania się nauczycieli i dyrekcji [3]. Ponadto wśród wskazanych w ankiecie 

przez nauczycieli w pytaniu otwartym problemów najczęściej wymieniane były: obawa 

o niezrealizowanie podstawy programowej i konsekwencje ze strony kuratorium, 

obciążenie biurokracją (rozbudowana sprawozdawczość zabierająca wiele czasu), brak 

jasnych wytycznych od dyrekcji lub ze strony ministerstwa jak realizować edukację 

zdalną, obawa o upublicznianie wizerunku i hejt, strach o wynagrodzenie i frustracja 

w związku z niewypłacaniem nadgodzin, problem z wystawianiem ocen (kogo oceniają? 

jak weryfikować samodzielność?), problemy psychologiczne własne i uczniów [3]. Jak 

widać, jedną z głównych trudności jest czasochłonność (co 47% respondentów ziden-

tyfikowało jako „mój główny problem”, a 42% wskazało „to jest problematyczne, ale 

radzę sobie”) [3]. Jednoczenie nauczyciele wyraźnie identyfikują trudności, wskazując, 

że czasochłonność wynika z konieczności: 

 samokształcenia się w zakresie nowych narzędzi; 

 konieczność dostosowania metodyki do specyfiki nauczania zdalnego; 

 łączenie różnych metod edukacji zdalnej; 
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 otwarcia się na kontakt z uczniami i rodzicami za pośrednictwem różnych narzędzi 

komunikacji (odpowiadanie na maile, wiadomości przesyłane za pośrednictwem 

różnych komunikatorów, a często oczekiwanie/żądanie przez rodziców natych-

miastowej odpowiedzi, oznacza wysyłanie w różnych formach i za pośrednictwem 

różnych kanałów tej samej wiadomości, niezależnie od pory dnia); 

 godzenie własnego życia domowego z pracą zdalną [3]. 

Tylko część z tych problemów udało się rozwiązać w trakcie wakacji i pierwszych 

sześciu tygodniu funkcjonowania szkół w formie zbliżonej do normalności, gdyż część 

aktywności i energii nauczycieli musiała siłą rzeczy zostać przeznaczona na wprowa-

dzenie i przestrzeganie reżimu sanitarnego. Na pewno szkoły wprowadziły regulaminy 

zdalnego nauczania, co pozwoliło na ujednolicenie niektórych elementów procesu, 

uporządkowało (choć w części) organizację procesu na linii nauczyciel – uczniowie, 

nauczyciel – rodzice (aczkolwiek z tą relacją bywa różnie, gdyż część ustaleń jest, jak 

zawsze, kontestowanych przez niektórych rodziców). Ewidentnie widać też różnicę 

w przestrzeganiu regulaminu zdalnego nauczania przez uczniów klas starszych, którzy 

na ogół podporządkowali się zasadom (np. konieczności włączenia kamery podczas 

lekcji online, aby mieć uznaną obecność), a uczniami klas pierwszych szkół ponad-

podstawowych, którzy przyszli z różnymi doświadczeniami (od rygorystycznego 

prowadzenia zdalnego nauczania w ostatnich tygodniach klasy ósmej, do – jak niektórzy 

otwarcie komunikują – braku jakiegokolwiek kontaktu ze zdalnym nauczaniem poza 

kilkoma wymaganiami wysłania prac).  

3. Jak uczyć literatury maturzystów (polski system edukacyjny a matura 

międzynarodowa)? 

Na tym, zaledwie zarysowanym, tle problemów, głównym zagadnieniem niniejszego 

tekstu jest analiza procesu nauczania przedmiotu język polski i literatura w szkołach 

kończących egzaminem zewnętrznym uprawiającym do ubiegania się o przyjęcie na 

studia, czyli egzaminem maturalnym w polskim systemie edukacyjnym (za organizację 

i przebieg którego odpowiada Ministerstwo Edukacji Narodowej, od 6 października 

2020 r. połączone z dotychczasowym Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

wraz Centralną Komisją Egzaminacyjną) oraz egzaminem w International Baccalaureate 

Diploma Programme (prowadzonym i organizowanym przez International Baccalaureate 

Organisation). Zasadnicze różnice dotyczące przedmiotu „język polski”, który jest 

w obu programach obowiązkowy, zdawany na poziomie podstawowym i/lub poziomie 

rozszerzonym (w IBO – ujmowany jako Language A 1 – język ojczysty) określone 

odpowiednio w „Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego. Język polski” 

(w zależności od typu dla szkoły ponadpodstawowej [5] lub dla szkoły ponadgimna-

zjalnej [6]) i „Language A: language and literature guide” (w zależności od rocznika 

dla klas III „Language A: language and literature guide. First assessment 2015” [7] dla 

klas II „Language A: language and literature guide. First assessment 2021” [8]) dotyczą 

nie tylko treści, ale i długości kursu. Odpowiednio więc w roku szkolnym 2019/2020 

w polskim systemie edukacji podczas pandemii należało pracować z uczniami uczącymi 

się w trzyletnim liceum po gimnazjum oraz z pierwszym rocznikiem uczniów uczęsz-

czających do czteroletniego liceum, którzy zarazem w związku z wprowadzeniem 

reformy podczas ich nauki w szkole podstawowej, przyszli do liceum z deficytami ze 
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względu na „zabrany” rok (program dla ośmioletniej szkoły podstawowej musieli 

zrealizować w czasie o rok krótszym, gdyż reformę wprowadzono w ich roczniku po 

klasie VI). Te czynniki nie tylko znacząco przekładają się na codzienną pracę w tzw. 

„realnym” nauczaniu, ale – jak się okazuje – mają ogromny wpływ na nauczanie 

literatury podczas pandemii, gdyż dotyczą: zakresu materiału (wiadomości i umiejęt-

ności), motywacji wynikającej z momentu edukacyjnego (inaczej pracuje uczeń 

przystępujący do matury za miesiąc, inaczej za rok lub za trzy lata) oraz doświadczeń 

związanych z wprowadzeniem reformy.  

Aby odpowiedzieć na kluczowe pytanie: jak uczyć literatury w czasach pandemii, 

trzeba wziąć pod uwagę cel, który przyświeca konkretnej grupie uczniów w danym 

„momencie edukacyjnym”. Przy założeniu, że ów „moment edukacyjny” definiowany 

jest nie tylko przez przynależność do klasy (np. maturalnej), ale również przez zindy-

widualizowane cele (poziom rozszerzony lub podstawowy, oczekiwany/potrzebny 

wynik), dostęp do informacji odnośnie zakończenia etapu edukacyjnego (czy będzie 

egzamin, kiedy, w jakiej formie), faktyczny dostęp do edukacji zdalnej (zasoby 

materialne, umiejętności obsługi) oraz kontekst neurobiologiczny. 

 Proponuję wyjść więc od opisu zdalnego nauczania literatury (i języka polskiego) 

w dwóch grupach uczniów liceum ogólnokształcącego:  

 maturzyści (uczniowie, którzy w maju 2020 roku mieli przystąpić do egzaminu 

maturalnego w polskim programie oraz w programie matury międzynarodowej 

i przed którymi ten egzamin w maju 2021 roku) oraz  

 uczniowie, którzy są w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i ponad-

podstawowej.  

Przy czym zasadne, a nawet istotne, wydaje się rozdzielenie spostrzeżeń odnośnie 

do obecnej klasy pierwszej liceum, czyli tych uczniów, którzy szkołę podstawową 

kończyli w formie edukacji zdalnej i którzy pisali egzamin ósmoklasisty oraz uczniów 

obecnych klas drugich, którzy (niezależnie od realizowanego programu – gimnazjum 

czy szkoły podstawowej) zdalnego nauczania doświadczyli w pierwszej klasie liceum 

i obecnie po raz drugi muszą się zmierzyć. Ponadto, chciałabym porównać sytuację 

uczniów w dwóch systemach edukacyjnych: w polskim systemie nauczania oraz 

w programie matury międzynarodowej prowadzonym przez International Baccalaureate 

Organisation w Genewie, gdyż wydaje mi się, że na organizację procesu zdalnego 

kształcenia istotny, a może nawet najważniejszy wpływ mają instytucje podejmujące 

decyzje o zmianach, dostosowaniu wymagań, w tym przypadku egzaminów maturalnych 

do pandemii ogarniającej nie tylko Polskę, lecz cały świat.  

Jak więc uczenie literatury (czyli przekazywanie wiadomości, ćwiczenie i doskona-

lenie różnych umiejętności) było powiązane z egzaminem maturalnym przeprowa-

dzonym w 2020 r.? Program nauczania IB zakłada, że każdy uczeń ma zrealizować 

kurs literatury bądź literatury i języka narodowego na poziomie podstawowym lub 

wyższym, który obejmuje lektury napisane w języku narodowym i w języku obcym. 

Na egzamin maturalny w 2020 r. składały się dwa egzaminy ustne, w tym nagrywany 

komentarz do omawianego w trakcie kursu tekstu poetyckiego lub fragmentu prozy, 

esej na około 1500 słów pisany pod kierunkiem nauczyciela uczącego, ale sprawdzany 

zewnętrznie oraz dwa egzaminy pisemne (tzw. Papery): komentarz do wcześniej nie-

znanego fragmentu prozy lub wiersz i wypracowanie na jeden z wybranych tematów, 
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odwołujący się do omawianych w szkole lektur napisanych w języku polskim i należą-

cych do jednego rodzaju literackiego [7]. Minimalna liczba lektur (bez odwołań do 

utworów kontekstowych) to na poziomie podstawowym 9 utworów, a na poziomie 

wyższym 13. Stąd też nauczyciel ma zdecydowanie więcej czasu na szczegółową 

analizę, ćwiczenia w zakresie krytycznego myślenia oraz twórczej pracy, której 

wymaga samodzielne formułowanie i zgłaszanie tematów na pierwszy egzamin ustny 

(prezentacja kreatywna lub krytyczna na temat dotyczący jednego, wybranego przez 

ucznia utworu oraz temat eseju [7]).  

IBO 28 marca 2020 r. poinformowała o rezygnacji z części pisemnej, która miała 

odbyć się w maju. Zapadła decyzja, że wyniki będą ustalane na podstawie tzw. internali 

(ustnych i pisemnych, nagrywanych, pisanych, przygotowywanych pod nadzorem 

nauczycieli), które już wcześniej zostały przeprowadzone i ocenione (rekomendacja 

odnośnie do terminów przeprowadzani tych egzaminów dotyczy odpowiednio drugie 

semestru pierwszego roku nauczania i pierwszego semestru drugiego roku programu) 

i algorytmu za część odwołaną (obejmującego prace w szkole i poprzednie wyniki). 

W ten sposób uczniowie uzyskali swego rodzaju spokój co do dalszego przebiegu sesji, 

a pozostały miesiąc mogli wykorzystać na kreatywne podsumowanie swojego kursu 

literatury. Plan pracy nauczyciela zakładał na marzec i kwiecień właściwie powtórki 

i ćwiczenia w analizie i interpretacji tekstów, co w warunkach przewidywalnej przy-

szłości zaowocowało bardzo twórczymi spotkaniami online. Warto w tym miejscu 

podkreślić, że ze względu na specyfikę programu oraz małe grupy, praktycznie od 

początku kursu nauczyciele i uczniowie są przyzwyczajeni do pracy online, począwszy 

od ścisłego kontaktu mailowego, poprzez konsultacje, które już wcześniej (choć 

w zdecydowanie mniejszym zakresie i dużo rzadziej) odbywały się indywidualnie 

i onlinowo, aż do współpracy w zamkniętych grupach, gdzie większość decyzji 

zapadała poprzez głosowanie lub funkcjonowanie wszelkiego rodzaju dokumentów 

w formie google docs. (wpisywanie się na listy konsultacji, terminy egzaminów, 

udostępnianie tematów ustnych prezentacji i esejów, które są „zajęte”). Można więc 

powiedzieć, że ubiegłoroczni maturzyści matury międzynarodowej byli lepiej przygo-

towani do tej trudnej sytuacji. Ich podstawowe zastrzeżenie budziła kwestia oceniania 

części pisemnej za majowe matury, gdyż duża część przygotowywała się do Paperów 

(stanowiących w przypadku kursu literatury w sumie 55% ostatecznej oceny).  

W zdecydowanie trudniejszej sytuacji znaleźli się uczniowie w polskim programie 

nauczania. Dopiero 9 kwietnia 2020 r. dotarła do nich informacja o odwołaniu 

egzaminów majowych, w tym rezygnacji z egzaminów ustnych. Ponadto fakt, że uczą 

się oni w dużych zespołach klasowych (około 30 osób) znacząco wpływał na ich 

aktywność podczas lekcji online. Nieco lepiej było w trakcie zajęć przygotowujących 

do matury rozszerzonej. Pewnym ułatwieniem zdawać by się mogły ogólnopolskie 

działania, jak np. emisja ekranizacji lektur na kanałach telewizji publicznej czy pilota-

żowy „Program e-szkoły” prowadzony przez kujawsko-pomorski Urząd Marszał-

kowski [9]. Niektórzy nauczyciele wprowadzili również pracę z e-podręcznikami i tzw. 

multibookami. Problemem jednak było brak jednego, ustalonego narzędzia, kanału 

komunikacji i „zarzucanie” uczniów linkami oraz chaos w kanałach komunikacji. 

Dodatkowo trudność sprawiało przygotowanie i przesyłanie arkuszy maturalnych 

w zakresie I części matury pisemnej w czasie rzeczywistym. Nauczyciele dopiero 
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zaczynali poznawać narzędzia do sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów 

w warunkach czasu rzeczywistego. Sami uczniowie przyznali, że tylko nieliczni z nich 

rzetelnie wykorzystali ów miesiąc „zawieszenia”, kiedy to odwołano terminy majowe, 

a nie wiadomo było czy matura w ogóle się odbędzie. Część nauczycieli mimo wszystko 

próbowała motywować uczniów do pracy, która ze względu na konstrukcję podstawy 

programowej wcale nie oznaczała powtórek, lecz realizację przeładowanego programu.  

Dopiero 24 kwietnia o terminie rozpoczęcia wyłącznie egzaminów pisemnych 8 

czerwca 2020 r. Ustne egzaminy maturalne zostały odwołane W dodatku niefortunnym 

zbiegiem okoliczności był fakt, że formalnie 27 kwietnia maturzyści 2020 r. stali się 

absolwentami. Oznaczało to totalny chaos organizacyjny (np. przestał funkcjonować  

e-dziennik w programie vulcan, który automatycznie nie obsługuje absolwentów). 

Niektórzy nauczyciele mimo wszystko próbowali organizować konsultacje czy lekcje 

online, ale trudno mówić o systemowym i planowym działaniu. W dodatku arkusz 

maturalny zawierał dość trudne zadania, co pokazało polonistom, że nie powinni liczyć 

na żadne systemowe dostosowania (oczywiście poza rezygnacją z matury ustnej).  

4. Problemy zdalnej edukacji podczas „drugiej fali” pandemii 

Zestawiając te dwa, jakże różne podejścia do sytuacji, mimo wszystko można 

wyciągnąć jeden podstawowy wniosek: na początku każdej sytuacji kryzysowej 

nauczyciel powinien zrobić bilans, w którym przede wszystkim zakreśli rozmiary/skalę 

problemów w następujących obszarach: 

 kompetencje IT, możliwości techniczne (sprzęt, dostęp do internetu) nauczyciela; 

 kompetencje IT i możliwości techniczne ucznia/grupy (aby uniknąć sytuacji, gdy 

tylko część uczniów może/potrafi skorzystać z propozycji nauczyciela); 

 umiejętności w zakresie kształcenia na odległość/ zdalnego nauczania i własne 

potrzeby doskonalenia, ale pod kątem przydatności dla konkretnej grupy uczniów, 

konkretnej, używanej platformy; 

 nadmiar zasobów IT, sprawiający, że uczeń „gubi się” (między platformami, 

programami, aplikacjami); 

 nadmiar zadań (do wykonania dla ucznia, do sprawdzenia, przygotowania, 

zaraportowania dla nauczyciela); 

 brak (lub słabość) „zdalnej” relacji między uczniem a nauczycielem oraz między 

uczniami; 

 w dużych klasach/grupach brak przestrzeni do wspólnej rozmowy/dyskusji, 

sposoby aktywizacji „milczących” uczniów w zderzeniu z potrzebami kontaktu 

uczniów „aktywnych”, „ekstrawertycznych”;  

 jednostronność relacji w webinariach; 

 trudności w motywowaniu uczniów do zwykłej aktywności oraz do aktywności 

„ponadprogramowej”; 

 poczucie „ciągłego bycia w pracy/w szkole” – higiena pracy zdalnej. 

Następnym krokiem jest klasyfikacja w porządku malejącym danego problemu do 

konkretnego podmiotu (klasy, grupy, pojedynczego ucznia, nauczyciela, rodzica) 

i zidentyfikowanie możliwości rozwiązania. Przy czym istotne jest, aby polo- 

nista pamiętał, że nadal funkcjonuje w środowisku szkolnym i w rozwiązaniu części 

problemów na pewno znajdzie pomoc na płaszczyźnie wychowawczej, dydaktycznej 
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czy technicznej, ale musi sam o nią zabiegać, dążyć do komunikacji, przyznać się do 

własnych deficytów. Analizując dane, widzimy, że niektóre szkoły rozpoczęły proces 

systematycznego wspierania nauczycieli, chociażby w zakresie kompetencji IT, który 

jest kontynuowany podczas „drugiej fali” pandemii. Jednocześnie, patrząc na ciąg 

„oddolnych” działań w internecie, widać, że społecznikowska natura nauczycieli wzięła 

górę i można było nabywać umiejętności w zakresie zdalnego nauczania samodzielnie 

i nieodpłatnie. Niestety większość webinarów dotyczyła kwestii technicznych (obsługi 

platform i formularzy), brak natomiast rzetelnych szkoleń z zakresu metodyki oraz 

psychologii e-learningu.  

Analizując przywołane raporty z badań prowadzonych zarówno na świecie [2], jak 

i pierwszych badań polskich [3], należy zauważyć, że jako podstawowy warunek 

wszystkich działań w zdalnej edukacji wskazują na prymarność zaspokajania potrzeb 

relacyjności, co stanowi fundament działań edukacyjnych. Autorzy badań przeprowa-

dzonych już w marcu 2020 r. dla UNESCO we wstępie raportu „Thinking about 

Pedagogy in an Unfolding Pandemic School Closures” prognozowali, że forma zdalna 

edukacji będzie obejmowała co najmniej najbliższe 12 do 18 miesięcy [2]. Dlatego też 

należy porzucić myślenie o tej formie, jako o doraźnej „sytuacji edukacyjnej”, lecz 

patrzeć w szerokim kontekście organizacji zdalnego nauczania jako procesu opartego 

na przemyślanych strategiach kształcenia na odległość, wyraźnie wskazując na 

konieczność wprowadzenia łączności (porozumienia, komunikacyjności), relacyjności 

i człowieczeństwa [2]. Ponadto podkreślają elastyczność, jaką powinien wykazać się 

nauczyciel. Ujmując tę kwestię za pomocą hasła: „Maslow przed Bloomem!” pod-

kreślają, że w pierwszej kolejności nauczyciele powinni zajmować się podstawowymi 

potrzebami i ich zaspokojeniem, a potem dopiero dydaktyką. Jest to wyraźnie widoczne 

w poziomie uczniów klas drugich liceum.  

5. Jak zdalnie uczyć literatury w klasach I i II szkół ponadpodstawowych 

i ponadgimnazjalnych? 

W roku 2020/2021 polonista uczący w klasach drugich zmierzy się z zupełnie 

odmiennymi problemami, które wymagają indywidualnych rozwiązań, gdyż dotyczą 

aż czterech grup uczniów, zbliżonych co prawda wiekowo, ale rozdzielonych doświad-

czeniami i motywacją mianowicie: 

 uczniowie klasy II w programie matury międzynarodowej – niektóre komponenty, 

np. ustne egzaminy z języków oraz niektóre prace badawcze powinny w części 

lub w całości zostać przygotowane do końca obecnego roku, czyli do czerwca 

2021; 

 uczniowie klas pre-IB po szkole podstawowej – do końca roku powinni zrealizować 

program nauczania w zakresie polskiej podstawy programowej (w przypadku 

języka polskiego oznacza to program przewidziany dla liceum czteroletniego 

w dwa lata oraz zagadnienia z geografii i historii Polski), podręczniki do j. polskiego 

kończą się na pozytywizmie, więc z założenia pozostała część nauki historii 

literatury wymaga przygotowywania materiałów przez nauczyciela; 

 uczniowie klas II w polskim systemie edukacji po szkole podstawowej nadal nie 

znają zakresu i formy egzaminu maturalnego (brak publikacji informatorów na 
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stronie CKE), nie mają żadnych przykładowych wzorów zadań, zaś termin 

przewidywany termin publikacji po raz kolejny został przesunięty; 

 uczniowie po gimnazjum – znają wymagania maturalne, pracują zgodnie z opraco-

wywanym przez nauczycieli planem. Większość lektur jest dostępna online. 

To zestawienie pokazuje, że (poza uczniami trzyletniego liceum) polonista musi 

poświęcić ogrom energii już na samo planowanie i ocenę przydatności poszczególnych 

działań pod kątem wymagań konkretnej klasy/grupy uczniów. Najtrudniejsza sytuacja 

dotyczy uczniów klas drugich liceum czteroletniego, gdyż trudno konstruować plan 

pracy, nie znając ostatecznych wymagań. Zapowiedziana na bieżący rok szkolny 

kontrola MEN w zakresie zgodności z polskim prawem funkcjonowania oddziałów 

międzynarodowych również budzi niepokój, gdyż wiadomo że stosunkowo najprost-

szym mechanizmem badania sprawdzenie stopnia realizacji polskiej podstawy progra-

mowej poprzez weryfikację tematów lekcyjnych pod kątem tytułów lektur obowiąz-

kowych. Cóż więc robić? Jednym z rozwiązań jest koncentracja na założeniu, że jeśli 

uda się nauczyć krytycznego myślenia, stworzy dogodne warunki do formułowania 

opinii, wyćwiczy czytanie ze zrozumieniem i wzbudzi zainteresowanie literaturą „samą 

w sobie”, to uniknie się poczucia porażki dydaktycznej. 

W procesie planowania pracy nauczyciela literatury i języka polskiego warto sięgnąć 

do propozycji J. Pyżalskiego przedstawionej w skondensowanej formie priorytety 

edukacji zdalnej w warunkach izolacji spowodowanej pandemią w formie piramidy, 

gdzie (podobnie zresztą jak w sytuacji sprzed pandemii) fundament stanowią relacje 

(z uczniami, z rodzicami, ale i rodzeństwem, dziadkami, i oczywiście relacje rówieśnicze), 

które w pandemii narażone są z jednej strony na większe ryzyko utraty (szczególnie te 

rówieśnicze i uczeń-nauczyciel), a z drugiej na zaburzenia (stale przebywająca 

w ograniczonej przestrzeni rodzina w warunkach poczucia zagrożenia) [10]. Warto 

więc podchodzić elastycznie do planowania lekcji, organizując ją tak, aby inicjować 

interakcje między uczniami, co niestety w dużych zespołach klasowych i przy uży-

waniu niektórych platform jest niezwykle czasochłonne dla nauczyciela. Dobrym 

rozwiązaniem wydaje się blokowanie zajęć (za zgodą uczniów) z późniejszym wydłu-

żeniem przerwy. J. Witkowski pisząc o organizacji zdalnego nauczania, podkreśla, że 

głównymi wyznacznikami sposobu organizacji pracy zdalnej powinny być potrzeby 

uczniów, potencjał kadry oraz możliwości współpracy z rodzicami, a dopiero splot 

tych trzech czynników kształtować będzie konkretną sytuację, która w każdej placówce 

ułoży się inaczej [11]. Z tego też powodu nie możemy mówić o jednym optymalnym 

modelu edukacji zdalnej [11]. Polonista powinien więc znaleźć równowagę pomiędzy 

porządkiem, rutyną a spontanicznością poprzez zróżnicowanie form zdalnego 

kształcenia oraz modyfikowanie treści (oczywiście w ramach podstawy programowej). 

Należy pamiętać, że literalna realizacja przeładowanej podstawy programowej to zestre-

sowany, „milczący”, „wirtualny uczeń”, przytłoczony nadmiarem zadań wykonania, 

lektur do przeczytania i prac do napisania. W dodatku trudno przewidzieć wymagania, 

a nawet formę egzaminu w polskim systemie nauczania, nawet dla obecnych uczniów 

klas maturalnych, gdyż na początku listopada 2020 roku nie wiemy czy wzorem 

poprzedniej sesji (maj 2020) ze względu na pandemię zostanie zniesiony egzamin 

ustny z języka polskiego. Warto więc przy planowaniu pracy zdalnej rozważyć nastę-

pujące propozycje, co zresztą część szkół, nauczycieli zgromadzonych w zespołach 
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przedmiotowych lub nauczycieli będących w tzw. sieciach uczyniła w sierpniu, 

wrześniu i na początku października lub nadal czyni w ramach zdalnych rad 

pedagogicznych i spotkań w zespołach przedmiotowych: 

 wprowadzenie jednej platformy przez szkołę (z ewentualnymi modyfikacjami/ 

uzupełnieniami), np. Google Classroom, MS Office 365 (z TEAMS), Moodle, G 

Suit, Zoom, Skype, Discord, Messenger i niewielkiej liczby aplikacji; 

 organizacja przestrzeni zdalnej i konsekwencja w korzystaniu z niej, przypo-

minanie zasad organizacji (uczniom, rodzicom, dyrekcji, jak również sobie 

samym i innym nauczycielom); 

 przesyłanie tylko sprawdzonych, efektywnych materiałów (niezbyt długich, 

niezrozumiałych, niedostosowanych do wieku czy poziomu rozwoju ucznia), 

korzystanie ze sprawdzonych zasobów; 

 weryfikacja przesłanych materiałów; 

 rozsądne wprowadzanie dodatkowych aplikacji, dbanie o funkcję „rozrywkową” 

z minimalizowaniem elementów rywalizacji (wzorem założenia grywalizacji), 

np. Kahoot, Quizlet, Quizzy, KhanAcademy; 

 sprawdzone e-podręczniki lub materiały własne (w tym współtworzone przez 

uczniów); 

 sprawdzone linki do e-lektur (wolnelektury.pl, wirtualne biblioteki, darmowe 

repozytoria, Polona ), akceptacja audiobooków; 

 Ninateka – korzystanie z zasobów audiowizualnych; 

 wspólne tworzenie (dokumentów, materiałów, nagrań czytania, recytacji, kwizów, 

e-gier); 

 tworzenie przestrzeni do dyskusji i indywidualnych rozmów (np. osobne pokoje, 

małe grupy itp.); 

 motywacja do wspólnych e-działań artystycznych, kreatywnych; 

 pomoc w organizacji pracy, zarządzaniu czasem, hierarchizacji zadań do 

wykonania, szczególnie gdy uczeń „milczy”; 

 unikanie zadań „kopiuj-wklej”, popularyzacja jigsaw, map myśli oraz „narysuj”, 

„nagraj”; 

 przywoływanie literackich przykładów „przetrwania”, konstruowanie tematów, 

zagadnień tak, aby eksponować wartości potrzebne w aktualnej sytuacji, szcze-

gólnie nadzieję, współpracę, odporność, umiejętności pozwalające „przetrwać”, 

ale i elementy radości, zabawy. 

J. Witkowski w artykule „Organizacja zdalnego nauczania” wyraźnie wskazuje, że 

nikt z nauczycieli, metodyków, pracowników naukowych nie potrafi teraz zbudować 

spójnego systemu edukacji zdalnej dla całej szkoły, tak aby przewidywał on wszystkie 

możliwe scenariusze rozwoju sytuacji i trudności realizacyjne [11]. Powiedzmy sobie 

więc jasno, że budujemy systemy prowizoryczne, że będą w nich błędy, a część 

rozwiązań nie sprawdzi się zgodnie z przewidywaniami. J. Witkowski podkreśla więc, 

iż z tego powodu warto założyć, że możemy ten system co tydzień poddawać 

modyfikacjom i wprowadzać do niego poprawki, a jeśli okaże się to konieczne, nawet 

w zupełności zmienić [11]. Dobrym pomysłem jest poinformowanie o tym już na 

początku wszystkich zainteresowanych. Polonista (jak każdy nauczyciel) wiedząc, że 

rozwiązania organizacyjne będą podlegały zmianom, powinien zastanowić się, na 
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jakiej podstawie będzie je modyfikować. By to mądrze robić, powinien przemyśleć 

zasady ewaluacji nawet doraźnych działań, np. poprzez przygotowanie prostej elektro-

nicznej ankiety, którą na koniec bloku, modułu, nowej formy czy tygodnia pracy, 

można rozsyłać do rodziców i uczniów, jak – również do innych nauczycieli. W takiej 

ankiecie warto postawić pytania o poziom satysfakcji z dotychczasowych rozwiązań, 

o ich mocne strony i pojawiające się wady, a także poprosić o propozycje zmian. 

Otrzymywanie informacji zwrotnej na temat działania systemu od wszystkich zainte-

resowanych (nauczycieli, uczniów, rodziców) pomoże w doskonaleniu form pracy, 

aczkolwiek należy pamiętać, że w zdalnym kształceniu zasada indywidualizacji 

i personalizacji form pracy jest tak samo, a może nawet ważniejsza w kontekście 

interakcji. To, co będzie dobrze funkcjonowało w jednej grupie/klasie/zespole może 

nie sprawdzić się lub przynieść dużo słabsze efekty w innych grupach. Jak już 

wspominałam, najwyraźniej widać ten problem na przykładzie uczniów obecnych klas 

drugich. Aczkolwiek w trudnej sytuacji są również uczniowie klas pierwszych, co 

niestety ilustruje poniższa lista problemów: 

 mają zaległości spowodowane reformą (to ciągle roczniki z tzw. „brakującym 

rokiem”); 

 mają zaległości spowodowane zdalnym nauczaniem (widoczne w testach 

diagnostycznych porównywanych rok do roku); 

 mają (ciągle jeszcze) problem z integracją, a niektórzy z adaptacją, gdyż ze 

względu na przeziębienia, kwarantanny i pozostawanie w izolacji domowej duża 

absencja (począwszy od września) utrudniła, a często uniemożliwiła nawiązanie 

nowych relacji; 

 sygnalizują problemy ze sprzętem, z obsługą platformy (bo w szkole pracowali 

np. na classroomie lub w ogóle nie mieli lekcji online), a niektórzy z koniecz-

nością włączania kamery (ta kwestia wymaga oczywiście odrębnych analiz); 

 uczniowie klas z polską maturą (podobnie jak ich starsi koledzy) nie znają 

wymagań egzaminacyjnych – brak informatorów na stronie CKE. 

6. Podsumowanie 

W tej sytuacji nauczanie literatury czy raczej organizowanie zdalnego kształcenia 

powinny wyznaczać cztery hasła: relacyjność, indywidualizacja, pragmatyzm, higiena. 

Ponadto warto głośno mówić o powtarzaniu błędów, co niestety znowu wyraźnie 

widać zestawiając sytuację maturzystów ‘2021 w polskim systemie edukacyjnym 

z programem IBO: 

 matura międzynarodowa: w związku z sytuacją spowodowaną COVID-19 niektóre 

komponenty matury pisemnej zostały odwołane, na ogół to ostatni Paper z każdego 

przedmiotu (poza matematyką), za to podwyższono wagę. W przypadku Language 

A 1 zrezygnowano z eseju porównawczego wymagającego nie tylko znajomości 9 

(poziom podstawowy) lub 12 (poziom rozszerzony) lektur, ale sprawdzającego 

umiejętności w zakresie analizy i interpretacji pod kątem problemów globalnych/ 

uniwersalnych (ang. global issues) w wybranym obszarze badawczym. Ponadto 

zezwolono na zdalne przeprowadzenie egzaminów ustnych (ang. oral exams) 

i nagrywanie ich przez dogodną, wybraną przez szkołę platformę. Wszystkie infor-

macje zostały podane pod koniec sierpnia, przed rozpoczęciem roku szkolnego; 



 

Jak uczyć literatury w czasach pandemii? 

 

75 

 matura polska: nie wiadomo czy odbędą się egzaminy ustne (stan na listopad 2020), 

więc nauczyciele próbują przygotować uczniów również do nich. Natomiast 

absolutnie nie ma żadnych wieści dotyczących jakichkolwiek zmian w zakresie 

wymagań na egzaminach pisemnych.  

W mojej ocenie aktualna sytuacja (w czasie „drugiej fali”) kształtuje się o tyle 

lepiej, że szkoły i nauczyciele wykorzystali czas na mniej lub bardziej kompleksowe, 

ale jednak przygotowanie do zdalnego nauczania. Zabrakło go natomiast ze strony 

MEN. Trudno uczyć literatury przede wszystkim tych uczniów, którym nie jest się 

w stanie powiedzieć, jak będzie wyglądać ich matura. I to jest największa bolączka 

polonistów – brak informatorów, przykładowych arkuszy egzaminacyjnych przy 

jednoczesnym znaczącym rozbudowaniu podstawy programowej. Na zakończenie 

przywołam słowa J. Witkowskiego: 

Zdalne nauczanie to dyscyplina, której wszyscy dopiero się uczymy (prawie 

nikt z nas nie uczył dotychczas wyłącznie zdalnie). Podobnie jest z organizacją 

zdalnego nauczania – nie mamy w tym zakresie doświadczeń ani spraw-

dzonych rozwiązań. Przyznajmy to przed sobą, bądźmy dla siebie wyrozumiali, 

dajmy sobie przyzwolenie na popełnianie błędów i poprawianie ich. Uratować 

może nas w tej sytuacji tylko spokój i otwarta komunikacja pomiędzy wszystkimi 

zainteresowanymi – dyrektorami szkół, nauczycielami, uczniami i rodzicami. 

Zachęćmy do otwartego przekazywania informacji zwrotnej i eksperymentujmy, 

mając na uwadze przede wszystkim potrzeby uczniów. Wszystko, czego 

nauczymy się w tym trudnym czasie, pozwoli nam budować lepsze szkoły po 

zakończeniu pandemii [11]. 
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Jak uczyć literatury w czasach pandemii? 

Streszczenie 

W artykule „Jak uczyć literatury w czasach pandemii?” autorka analizuje sytuację w polskich liceach 

i podejście do nauczania na odległość literatury specjalistycznej podczas zamykania szkół w okresie 

COVID-19. Kluczowym zagadnieniem jest natomiast próba wskazania oraz oceny metod i form 

używanych zarówno podczas tzw. pierwszej fali epidemii, jak i w bieżącym semestrze (2020/2021) w toku 

nauczania języka polskiego. Interesujący aspekt referatu stanowi opis (a nawet próba wskazania 

efektywności) funkcjonowania tych samych działań skierowanych do uczniów szkoły ponadpodstawowej 

realizujących różne podstawy programowe i znajdujących się w odmiennych sytuacjach edukacyjno-

społecznych. 

Słowa kluczowe: zdalne nauczanie, pandemia, system edukacji, literatura i język polski, matura 

How to teach the literature during pandemic COVID-19? 

Abstract 

In the article „How to teach the literature during pandemic COVID-19?” the author analyzes situation in 

polish secondary schools and approaches to distance learning especial literature during the COVID-19 

school closures. The key issue is, however, an attempt to indicate and evaluate the methods and forms used 

during the so-called the first wave of the epidemic, and in the current semester (2020/2021) in the course of 

teaching Polish/ polish literature. An interesting aspect of the paper is the description (or even an attempt to 

indicate effectiveness) of the functioning of the same activities aimed at secondary school students who 

follow different core curricula and find themselves in different educational and social situations. 

Keywords: distance learning/remote learning, pandemic, system of education, Polish language and 

literature, high school diploma 
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Angielski Metoda na Boba  

jako przykład nowoczesnej metody edukacji 

Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie Mahatma Gandhi  

1. Wprowadzenie  

Edukacja ma kluczowe znaczenie dla przyszłości świata, w którym żyjemy. Młodzi 

ludzie, dziś zasiadający w ławkach szkolnych, będą decydowali o kierunku, w którym 

będzie zmierzał nasz świat. Obecnie stoimy w obliczu ogromnych, globalnych zmian 

zachodzących w bardzo szybkim tempie. Zmiany te generują nowe wyzwania, przed 

którymi stoi ludzkość. Nowe wyzwania wymagają nauczenia się nowych umiejętności, 

by ludzkość mogła poradzić sobie w obliczu problemów, których wcześniej nie 

doświadczyła. Umiejętności człowieka muszą odpowiadać na potrzeby zmieniającego 

się świata. Obecnie obserwujemy poszerzenie się dysproporcji pomiędzy umiejętno-

ściami, jakich uczą szkoły, a tymi, jakich potrzebuje gospodarka [1]. „Aktualne systemy 

edukacji nie zostały stworzone, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi dziś stoimy. 

Zostały opracowane w odpowiedzi na potrzeby poprzedniej ery. Ich reforma nie 

wystarczy. Trzeba je gruntownie przebudować” [2].  

2. Pruski model szkoły 

Uczenie się towarzyszy człowiekowi od wieków. Każde pokolenie doskonali się, 

zdobywa nową wiedzę i swój dorobek przekazuje kolejnemu pokoleniu. Dzięki temu 

jesteśmy na drodze ciągłego rozwoju. Jednak edukacja w formie zinstytucjonali-

zowanej nie była zawsze ogólnie dostępna. Zmiana nastąpiła na początku XIX wieku. 

Wtedy to w 1817 roku w Prusach został stworzony system edukacji z podziałem na 

szkoły ludowe, średnie i uniwersytety. Jego twórcami byli ówczesny minister do spraw 

wyznań i oświaty Karl Freiherr vom Stein zum Altenstein oraz Wilhelm Humbold. 

Ustalono wtedy powszechny obowiązek szkolny. Z jednej strony jego wprowadzenie 

stanowiło duży postęp i dało możliwości rozwoju wszystkim grupom społecznym, 

z drugiej jednak sposób organizacji tego systemu został oparty na silnej hierarchii, 

biurokratyzacji i podporządkowaniu się odgórnym zasadom stworzonym przez urzęd-

ników państwowych. Celem tego systemu było wychowanie oddanych państwu 

posłusznych obywateli [3] Model edukacji pruskiej szybko rozprzestrzenił się na 

świecie. Sprzyjała mu rewolucja przemysłowa oraz urbanizacja. Potrzebni byli pracow-

nicy do fabryk, którzy będą wykonywać schematyczną, powtarzalną pracę, będą pod-

porządkowani i posłuszni. „Industrializm potrzebował siły roboczej, która w osiem-

dziesięciu procentach przypadków wykonywała pracę fizyczną, a w dwudziestu 

procentach zajmowała stanowiska administracyjne i specjalistyczne” [2]. Tak działający 

system edukacji odpowiadał na wymogi ówczesnej gospodarki oraz aparatu państwo-

wego. Był to system na miarę swoich czasów.  

                                                                
1 k.buncler@gmail.com, Katarzyna Buncler Angielski Metoda na Boba, www.metodanaboba.pl.  

mailto:k.buncler@gmail.com
http://www.metodanaboba.pl/


 

Katarzyna Buncler 

 

78 

3. Szkoła XXI wieku 

Obecnie mamy XXI wiek. Świat zmienił się nie do poznania. To, co w 1962 roku 

autorzy filmu animowanego The Jetsons stworzyli jako świat dalekiej przyszłości, 

gdzie technologia ułatwiała życie człowiekowi, dziś jest rzeczywistością. Home office, 

szkoła zdalna, treningi online, wideokonferencje, telemedycyna, spotkania wideo 

z bliskimi dziś są częścią codziennego życia. Jednak kiedy wejdziemy do klasy szkolnej, 

zobaczymy nauczyciela stojącego przed tablicą, a uczniów siedzących w ławkach. Jak 

wygląda szkoła XXI wieku? Świat ruszył do przodu, a szkoła zatrzymała się w miejscu. 

Ken Robinson porównuje ją do fabryki. Systemy masowej edukacji zostały wymyślone 

po to, by formować uczniów według odgórnie ustalonych wymogów [1]. W szkole 

wszyscy uczniowie muszą zrealizować podstawę programową. Bez względu na swoje 

zainteresowania i różnorodność tkwiących w nich potencjałów wszystkie dzieci są 

poddawane temu samemu programowi i uczone w taki sam sposób. Marzena Żylińska 

szkolne nauczanie określa jako pas transmisyjny, gdzie jedna strona (nauczyciel) jest 

aktywnym nadawcą, a druga strona (uczeń) pasywnym odbiorcą [3]. W szkołach 

panują przemysłowe zasady, które wymagają podporządkowania się określonym 

regułom i standardom. Standaryzacja opiera się na podporządkowaniu odgórnie ustalo-

nemu przez urzędników państwowych programowi nauczania, procesowi nauczania 

oraz systemowi oceniania [1]. Bardzo trafnie porównanie szkoły do fabryki przedstawił 

Mikołaj Marcela [4]. Szkoła, tak jak fabryka:  

 wytwarza identyczne produkty (uczniów) według określonego wzorca (podstawa 

programowa); 

 organizuje edukację w postaci linii produkcyjnej (szkoła podstawowa, szkoła 

średnia, studia wyższe); 

 testuje gotowy produkt (matura i egzamin magisterski); 

 na każdym etapie standaryzuje produkcję (klasy organizowane według rocznika – 

daty produkcji, do 30 osób w klasie, te same sprawdziany dla wszystkich, które 

sprawdzają tylko poziom przyswojonej wiedzy, a inne talenty pomijają, tak samo 

umeblowane sale z ławkami ustawionymi w rzędach i skierowanymi w stronę 

biurka nauczyciela); 

 bazuje na mechanicznej pracy uczniów (zapamiętywanie informacji z kolejnych 

przedmiotów); 

 traktuje przedmiotowo, pracowników (nauczycieli), jak i uczniów, odmawiając im 

decyzyjności. Wszyscy mają się podporządkować odgórnie narzuconemu progra-

mowi nauczania; 

 normalizuje metody i narzędzia pracy (programy nauczania i podręczniki). 

Największym problemem szkoły jest to, że dzieci nie są jednakowe. Młodzi ludzie 

mają różne talenty i zainteresowania, które w systemie szkolnym nie mają szansy 

rozwinąć się z uwagi na ustandaryzowany system testowania i oceniania, który nie jest 

w stanie wychwycić różnorodnych talentów dzieci i tkwiących w nich potencjałów. 

Doskonale ujął to Albert Einstein mówiąc „Każdy jest geniuszem. Ale jeśli zaczniesz 

oceniać rybę pod względem jej zdolności wspinania się na drzewa, to przez całe życie 

będzie myślała, że jest głupia”.  
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4. Problemy nieadekwatnego do współczesnych czasów systemu edukacji 

Sposób, w jaki dzieci są uczone w szkole, ma negatywnie konsekwencje dla ich 

funkcjonowania w dorosłym życiu. Bolączki polskiej szkoły opisał Michał Pasterski 

[5]. Również on podkreśla fakt, że szkoła nie tylko nie pomaga w nabywaniu kompe-

tencji do radzenia sobie we współczesnym świecie, ale wspiera kształtowanie kompe-

tencji, które są bezużyteczne i wręcz szkodliwe dla jednostki i społeczeństwa.  

Polski system edukacji, skupiając się na błędach i karząc za nie, kształtuje postawy 

strachu przed podejmowaniem działań, zabija ciekawość i odwagę pójścia w nieznane 

z obawy przed porażką, w rezultacie hamuje kreatywność i innowacyjność. Popełnianie 

błędów jest w szkole oznaką bycia „gorszym uczniem”. A tymczasem błędy są nieod-

łączną i naturalną częścią procesu uczenia się. Każdy, kto nauczył się chodzić, musiał 

najpierw wiele razy upaść.  

Kolejnym, ograniczającym rozwój szkolnym założeniem są testy i sprawdziany, 

w których przewidziana jest tylko jedna właściwa odpowiedź. Taki sposób oceniania 

traktuje kreatywnych i wyłamujących się ze schematów myślowych uczniów jako 

gorszych. Negatywnie wpływa to na ich poczucie własnej wartości oraz zabija umie-

jętność poszukiwania kreatywnych i oryginalnych rozwiązań. W dalszej perspektywie 

ma to negatywny wpływ na rozwój gospodarki. Świat zmienia się w szybkim tempie 

i trzeba szukać nowych rozwiązań do pojawiających się problemów. Szkoła upośledza 

te umiejętności.  

Kolejnym negatywnym skutkiem polskiej edukacji jest uczenie się dla ocen 

i wynikająca z tego rywalizacja oraz presja osiągnięć. Wiedza i umiejętności przestają 

się liczyć ważne są oceny i bycie lepszym od innych. Ma to negatywny wpływ na 

relacje między uczniami oraz sprawia, że uczniowie nie kierują się ciekawością 

i chęcią poznania świata, ale zdobyciem dobrej oceny. Zanika motywacja wewnętrzna. 

Oceny sprawiają, że dzieci stają się zewnątrz-sterowne, czują się wartościowe, kiedy 

dostają piątki, a bezwartościowe, kiedy dostają gorsze oceny. Uczniowie żyją pod 

ciągłą presją oceniania, testowania i kontroli, co w dalszej perspektywie powoduje 

stres, uzależnienia i choroby.  

Bardzo negatywne skutki dla rozwoju człowieka ma funkcjonujący w niej schemat 

bycia posłusznym i podporządkowanym. Od ucznia wymaga się, żeby się dostosował, 

co zabija jego osobowość i tkwiący w nim potencjał. 

 Szkoła pomija różnorodność talentów dzieci, liczy się tylko stopień przyswojenia 

wiedzy, a życiowe umiejętności, takie jak kreatywność, ciekawość, krytyczne myślenie, 

wyrażanie własnego zdania, umiejętność współpracy i nawiązywania dobrych relacji, 

umiejętność negocjacji, podejmowania decyzji i wiele innych są całkowicie pomijane 

i nieistotne. Zgodnie z nauką o ludzkim mózgu nierozwijane umiejętności zanikają [6] 

ze szkodą dla jednostek i całego społeczeństwa. 

Wszystkie dzieci w szkole mierzone są tą samą miarą. Bez względu na swoją 

różnorodność dzieci muszą nauczyć się tego samego materiału w ten sam sposób. 

A przecież każde dziecko ma swój sposób na uczenie się i rozumienie świata [5]. 

Szkoła jest przeładowana wiedzą i informacjami, których dzieci muszą uczyć się na 

pamięć, a które szybko zapominają. Funkcjonuje schemat „zakuj, zdaj, zapomnij” 

Mózgi dzieci są przeładowane do niczego niepotrzebnymi informacjami. Dzieci nie 

uczą się przez praktykę i działanie, co hamuje ich rozwój i potencjał. Przytłaczająca 
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ilość kartkówek, testów i sprawdzianów wywiera na dzieci ogromną presję i wywołuje 

stres. Nadmierny stres blokuje rozwój człowieka i powoduje choroby. 

Wszystkie dzieci są w klasach z dziećmi w tym samym wieku [5]. Nie bierze się pod 

uwagę faktu, że dzieci mają różne zdolności i umiejętności, które nie zależą od wieku. 

Szkoła dzieli przedmioty na ważniejsze i mniej ważne, co sprawia, że dzieci będące 

uzdolnione z przedmiotów nie stojących wysoko w hierarchii mogą czuć się gorsze 

albo rezygnują z tego, co kochają i do czego mają naturalny talent. Każdego dnia na 

świecie pojawiają się nowe branże, gałęzie rynku oraz nisze. Żaden przedmiot nie jest 

ani lepszy, ani gorszy. 

Dzieci uczone są w bardzo nudny sposób. Ich naturalny entuzjazm i radość odkry-

wania świata jest zabijany często w nieodwracalny sposób. Swoboda, autentyczność 

i radość zamieniają się w poczucie obowiązku i przymusu. Zanika własna inicjatywa, 

pomysłowość i zaangażowanie, bo dzieciom nie daje się szansy na zadawanie pytań 

i szukanie odpowiedzi. Dzieci boją się zadawać pytania, bo to oznacza niewiedzę, 

a niewiedza to wstyd. W szkole trzeba robić to, co każą i nie pytać dlaczego. 

W dorosłym życiu ludzie tak wychowani czekają na instrukcje, co mają zrobić i jak. 

Tylko takich ludzi zastąpią roboty. 

Szkoła pomija kompetencje, które każdemu z nas są niezbędne do życia 

we współczesnym świecie. System edukacji nie zawiera w programie takich 

przedmiotów, jak: inteligencja emocjonalna, inteligencja finansowa, budowanie 

relacji i związków, komunikacja międzyludzka, przedsiębiorczość, rozwiązy-

wanie problemów, dbanie o ciało, dbanie o zdrowie, medytacja, planowanie 

przyszłości, zarządzanie czasem i wiele, wiele innych [5]. 

5. Edukacja, jakiej potrzebuje współczesny świat 

 System edukacji został ukształtowany na podstawie konkretnych założeń na temat 

rynku pracy, z których wiele jest dziś zupełnie przestarzałych. Reforma szkoły już nie 

wystarczy. Trzeba ją gruntownie przebudować [2]. Potrzebne jest nowe podejście do 

nauczania, które oprócz wiedzy będzie rozwijało kompetencje niezbędne do radzenia 

sobie we współczesnym świecie. Jak powiedział Albert Einstein „Problemów tego 

świata nie możemy rozwiązać tym samym sposobem myślenia, który je stworzył”. 

Potrzebna jest zmiana poglądów.  

W naszej kulturze ukształtowała się postawa wykorzystywacza zasobów. Ludzie 

w zachodnim kręgu kulturowym przyzwyczaili się do zdobywania i wykorzystywania 

wszystkiego, co istnieje na Ziemi, co sprawia, że jako ludzkość zmierzamy ku kata-

strofie. Eksploatowanie zasobów naturalnych, działania wyniszczające środowisko 

naturalne, rywalizacja, wytwarzanie presji sukcesu prowadzą ludzkość do momentu 

granicznego. Społeczeństwo wywierające presję i nastawione na sukces boryka się 

z wieloma problemami zdrowotnymi, których podłożem jest stres i szybkie tempo życia. 

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia prognozują w krajach wysokorozwiniętych 

dramatyczny wzrost zachorowań psychosomatycznych wynikających z depresji i lęku 

[6]. Ludzie stali się niewolnikami stworzonych przez siebie uwarunkowań.  

Gerald Huther – niemiecki neurobiolog opowiada się za radykalną zmianą sposobu 

myślenia. Domaga się przemiany społeczeństwa opartego na bezwzględnym wyko-

rzystywaniu zasobów naturalnych w społeczeństwo rozwijania potencjałów. Jest to 
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możliwe, kiedy człowiek rozwija potencjały własne i innych. Kiedy ludzie zaczynają 

razem współpracować, są zapraszani do wspólnego działania i inspirowani do stawania 

się odkrywcami i twórcami własnego życia i otaczającego ich świata [6]. 

Ken Robinson podkreśla, że w dzisiejszym świecie ważna jest różnorodność, czyli 

rozwój tkwiących w ludziach zdolności i potencjałów. Tylko ludzie, którzy są w pełni 

sobą i realizują swój wewnętrzny potencjał, dokonują osiągnięć na najwyższym 

poziomie [7]. Edukacja powinna skupiać się na rozwoju kreatywności i innowacji oraz 

wdrożyć wysoce spersonalizowany, ekologiczny model nauczania, który pozwoliłby 

na ukształtowanie osobowości uczniów i przygotowanie ich do wyzwań współ-

czesnego świata [1]. 

Kompetencje XXI wieku, które powinna kształcić szkoła to tzw. kompetencje 

„czterech K”, a należą do nich: kreatywność, komunikacja, krytyczne myślenie, koope-

racja. Umiejętności, które gwarantują sukces zawodowy w XXI wieku znacznie różnią 

się od tych, których nauka realizowana jest przez obecny system edukacji. Pracodawcy 

cenią sobie osoby kreatywne, samodzielne i wykazujące własną inicjatywę. W obliczu 

szybkości i różnorodności informacji potrzebne są umiejętności efektywnej komuni-

kacji oraz sprawnej pracy zespołowej. Ważna jest umiejętność poszukiwania i przetwa-

rzania informacji [8]. Dziś bardziej niż kiedykolwiek liczy się wieloaspektowy rozwój 

człowieka, a nie tylko skupienie się na przekazywaniu i egzekwowaniu wiedzy [3]. 

6. Angielski Metoda na Boba jako przykład nowoczesnej metody 

edukacji  

Angielski Metoda na Boba została stworzona w wyniku wieloletniego doświad-

czenia w nauczaniu dzieci języka angielskiego. Metoda została opracowana na podstawie 

współczesnej wiedzy dotyczącej tego, jak uczy się ludzki mózg, a także wiedzy z zakresu 

psychologii oraz pedagogiki. W Metodzie na Boba uczeń traktowany jest jako całość. 

Dziecko, to nie tylko mózg, który należy wypełnić wiedzą, ale to także ciało, emocje, 

relacje z innymi, samym sobą oraz duchowość. Uczenie się zachodzi jednocześnie we 

wszystkich tych sferach, dlatego wszystkie sfery powinny zostać wzięte pod uwagę, 

a nie tylko sfera intelektualna, umysłowa polegająca na zdolności myślenia, zapamięty-

wania i odtwarzania wiedzy. W Metodzie na Boba ważna jest autentyczność i bycie 

sobą. Dotyczy to wszystkich uczestników procesu nauczania, który traktowany jest 

jako wspólne odkrywanie świata i swojego w nim miejsca. Nauczanie oparte jest na 

szacunku i zaufaniu, a zdobywanie nowych umiejętności połączone jest z radością. 

Metoda na Boba należy do nowoczesnych metod edukacji, ponieważ oprócz 

zdobywania wiedzy rozwija umiejętności życiowe niezbędne do funkcjonowania we 

współczesnym świecie.  

6.1. Kreatywność 

Kreatywność to proces tworzenia oryginalnych pomysłów. Żeby być kreatywnym, 

trzeba coś zrobić, stworzyć coś nowego, wpaść na nowe rozwiązania problemów, 

a nawet wymyślić nowe pytania czy problemy. Kreatywność jest wyjściem poza 

wyobraźnię, bo wymaga, żeby daną rzecz wykonać, a nie tylko myśleć o niej. Jest to 

proces zrobienia czegoś oryginalnego [7]. 

W Metodzie na Boba kreatywność pełni podstawową rolę. Sama nazwa Bob 

oznacza kreatywność. Bob to każdy przedmiot, któremu zrobimy uśmiechniętą buzię. 
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Jeżeli weźmiemy cytrynę, dokleimy jej oczy i narysujemy buzię, to będzie Bob the 

lemon. Tak dzieje się z każdym przedmiotem. Na Bobie przedmioty stają się żywe, 

mogą mówić ludzkim głosem oraz przeżywać różne historie. Dzięki Bobom dzieci 

uczą się nazw przedmiotów oraz ich przeznaczenia. Ponadto mogą tworzyć historie 

z Bobami, odgrywać z nimi scenki, wejść w świat wyobraźni i poczuć się jak dany 

przedmiot, wejść w jego skórę i zobaczyć, co przeżywa, jak wygląda jego życie. Bob 

może być wszystkim, co daje nieograniczone pole do tworzenia. Można stworzyć 

zupełnie nowy przedmiot, którego do tej pory jeszcze nikt nie wymyślił i dać mu 

przeznaczenie. Boby sprawiają, że dzieci mogą odkrywać język angielski w wielo-

zmysłowy sposób. Bob może stać się jedzeniem, napojem, Boby mają smaki, kolory, 

pachną, mają fakturę, a nawet wydają dźwięki. Przy tworzeniu Bobów nie ma żadnych 

ograniczeń, stanowić je może tylko czyjaś wyobraźnia. Świat Bobów to świat magii 

i fantazji, tu wszystko jest możliwe.  

Bob to także niematerialna idea wyrażająca kreatywność, pasję i tworzenie. Na 

Bobie uczeń może robić wszystko i stać się wszystkim w zależności od swoich 

zainteresowań i pasji. 

Bob poprzez swój uśmiech wyraża pozytywne nastawienie do życia. Jeżeli 

zaczniesz otaczać się Bobami poczujesz, że cały świat się do Ciebie uśmiecha i Ci 

sprzyja. Poczujesz także niezwykłość otaczających Cię przedmiotów, to co zwykłe 

stanie się niezwykłe i wyjątkowe.  

6.2. Uczeń w centrum procesu uczenia się 

Proces uczenia się powinien przebiegać w taki sposób, by uczniowie mogli odkrywać 

swoje talenty, pasje, zdolności, bo tylko w ten sposób ich potencjał może zostać wyko-

rzystany dla dobra zarówno ich własnego jak i społeczeństwa, w którym funkcjonują 

[1, 2, 4, 6, 7]. 

W Metodzie na Boba uczniowie są w centrum procesu uczenia się. Z tego też 

względu rola nauczyciela, wygląd klasy szkolnej oraz organizacja zajęć wyglądają 

inaczej niże w tradycyjnym modelu nauczania. W Metodzie na Boba uczniowie nie 

siedzą w ławkach, a nauczyciel nie siedzi za swoim biurkiem ani nie stoi przed tablicą 

przekazując wiedzę. Zamiast ławek środek klasy jest pusty, ponieważ potrzebna jest 

przestrzeń do ruchu i działania. Ławki ustawione są pod ścianą, ponieważ mogą 

przydać się w pewnych zabawach.  

W Metodzie na Boba wszyscy uczestnicy procesu uczenia się siedzą w kole na 

dywanie, poduszkach bądź krzesłach. Siedząc w kole wszyscy mogą na siebie 

popatrzeć, mają ze sobą kontakt. Edukacja to relacja. Uczenie się zawsze przebiega 

poprzez tworzenie relacji z innymi ludźmi i otaczającym światem. W kole nie ma 

hierarchii, tutaj wszyscy są sobie równi, co sprawia, że nikt nie jest ani lepszy, ani 

gorszy, każdy jest inny. Różnorodność to bogactwo, z którego można korzystać podczas 

uczenia się. Nauczyciel w Metodzie na Boba pełni funkcję przywódcy – przewodnika, 

który wspiera swoich uczniów w procesie uczenia się. Sam proces oparty jest na 

szacunku i zaufaniu. 

W Metodzie na Boba uczniowie są w centrum procesu uczenia się. Tutaj oni są 

aktywni, wykazują własną inicjatywę i zaangażowanie. Nauczyciel – przewodnik stoi 

z boku i wspiera uczniów w procesie uczenia się. Nauczyciel daje uczniom przestrzeń 
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do tego, by nawiązywali ze sobą współpracę, uczyli się ze sobą komunikować 

i wspólnie wykonywać różne zadania.  

W Metodzie na Boba liczą się umiejętności, a nie wiek. Młodsze dzieci mogą 

chodzić na zajęcia ze starszymi. Dzieci, które opanowały dany zakres wiedzy pomagają 

innym dzieciom, dla których proces uczenia się przebiega wolniej. Liczy się dobra 

organizacja, wykorzystanie wszystkich potencjałów i efektywne działanie przy zało-

żeniu, że nikt nie jest lepszy ani gorszy, każdy jest inny i uczy się w najlepszy dla 

niego sposób.  

W Metodzie na Boba uczniowie mogą zastąpić nauczyciela w wykonywaniu 

pewnych czynności. Dzięki temu uczą się odpowiedzialności, samodzielności, rośnie 

ich poczucie sprawczości, wpływu na własną sytuację oraz poczucie własnej wartości. 

Kluczową funkcję pełnią zainteresowania, pasje i zdolności dzieci. To im w szcze-

gólności podporządkowany jest proces uczenia się. Jeżeli ktoś świetnie rysuje, to może 

zrobić karty do gry dla wszystkich uczestników zajęć, jeżeli ktoś lubi szyć, to może 

uszyć Boby. Jeżeli ktoś ma pomysł na zabawę po angielsku, to również zostanie to 

wykorzystane. To są przykłady jak można wykorzystać zdolności uczniów i wpleść je 

w proces uczenia się. 

6.3. Rezygnacja z podręczników 

W Metodzie na Boba nie ma podręczników ani z góry ustalonego programu. 

Wynika to z faktu, że podręcznik jest bardzo ograniczony. Zawarta w nim wiedza, 

czytanki mogą nie pokrywać się z zainteresowaniami uczniów. Dzieci chętnie uczą się 

tego, co je interesuje i ciekawi. Każde dziecko jest inne, ma inne zainteresowania. 

Każda grupa jest inna, ma swój charakter, coś lubi bardziej a coś mniej. W Metodzie 

na Boba edukacja ma charakter spersonalizowany. Ucząc angielskiego, można korzystać 

nie tylko z jednego podręcznika, ale wykorzystywać pomysły z wielu podręczników, 

dostępnych książek, gier, internetu, pomysły na zajęcia można czerpać z otaczającego 

świata, z tego co jest bliskie dzieciom i co sprawia, że nauka staje się dla nich 

przyjemnością i przygodą. 

Metoda na Boba uczy swobody komunikacji w języku angielskim, a komunikacja 

zawsze dzieje się w relacji z drugą osobą, a nigdy z podręcznikiem. Dzieci nie siedzą 

w ławkach nad podręcznikami, nie powtarzają mechanicznie angielskich zwrotów za 

nauczycielem ani nie wypełniają ćwiczeń w schematyczny sposób. W Metodzie na 

Boba dzieci uczą się w ruchu, przez działanie, poprzez wchodzenie w interakcje 

z innymi dziećmi i nauczycielem. Dzieci uczą się języka, komunikując się z innymi 

dziećmi oraz nauczycielem w języku angielskim na poziomie, który odpowiada ich 

aktualnym umiejętnościom.  

Pisanie i czytanie w Metodzie na Boba jest powiązane z czynnościami, które 

wykonują dzieci. W młodszych grupach nacisk kładziony jest głównie na komuni-

kację, ponieważ dzieci jeszcze nie potrafią dobrze pisać w swoim ojczystym języku. 

Zgodnie z naturalnym rozwojem dziecka najpierw jest mowa, później pisanie i czytanie.  

W Metodzie na Boba nie ma typowych prac domowych, ponieważ dzieci powinny 

mieć czas wolny na swoje hobby, spotkania z przyjaciółmi, rodziną, na robienie rzeczy, 

które je interesują. Dla chętnych są różne wyzwania, które można robić w języku 

angielskim. Nie ma przymusu. Dzieci wdrażane są do samodzielności, podejmowania 

własnej inicjatywy oraz uczenia się odpowiedzialności. 
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W Metodzie na Boba dzieci same tworzą swoje własne historie i przygody, które 

dotyczą ich życia, marzeń, zainteresowań. Mogą wymyślić wszystko, na co mają 

ochotę, bo na Bobie nie ma żadnych ograniczeń. Szczególnie widoczne jest to na 

zajęciach indywidualnych, gdzie zajęcia angielskiego mają charakter gry przygodowej, 

gdzie uczniowie wymyślają swojego awatara, którego odgrywają podczas zajęć, 

a nauczyciel wchodzi w różne role w zależności od tego, jaka toczy się historia.  

6.4. Rezygnacja z kontroli, ocen, kartkówek, testów, sprawdzianów 

i egzaminów 

W Metodzie na Boba uczenie się oparte jest na budowaniu relacji pomiędzy 

uczniami i nauczycielem. Edukacja to relacja, uczenie się oparte jest na szacunku, 

zaufaniu i współpracy. Dzieci same chcą się uczyć, jeżeli jest to dla nich ciekawe, 

interesujące, sprawia im radość i przyjemność. 

Oceny mają bardzo negatywny wpływ na rozwój dziecka z wielu powodów. Po 

pierwsze dzieci zaczynają uczyć się dla ocen, a nie dla własnego rozwoju. Po drugie 

dzieci same powinny zdobywać wiedzę o samym sobie. Ważne jest rozwijanie 

umiejętności bycia świadomym samego siebie, czyli uczeń sam o sobie wie, co mu 

dobrze idzie, a nad czym chciałby popracować. Po trzecie, oceny często nie są adekwa-

tnym odzwierciedleniem umiejętności ucznia, więc ich sens jest znikomy. Po czwarte 

dzieci zaczynają czuć się wartościowe kiedy mają dobre oceny, a bezwartościowe 

kiedy mają złe oceny. Ich poczucie własnej wartości staje się uzależnione od zew-

nętrznej oceny, co sprawia, że stają się zewnątrz sterowne. By mieć dobre oceny, mogą 

się podporządkować i zrezygnować z bycia sobą, z myślenia w swój sposób itp. Oceny 

prowadzą do rywalizacji i ciągłych porównywań wyników. Oceny są rodzajem kontroli 

i wymagają bycia posłusznym, i podporządkowanym pewnym regułom. Warto sobie 

uświadomić, że dzieci, które wychowano w posłuszeństwie, niezbyt dobrze radzą sobie 

w życiu, ponieważ nie nauczyły się brać odpowiedzialności za siebie. Umieją tylko 

wykonywać polecenia. Preferują sytuacje, kiedy ktoś inny podejmuje za nie decyzje 

i dźwiga odpowiedzialność. Kiedy takiej osoby zabraknie, zaczynają się problemy [9]. 

Jednym z założeń Metody na Boba jest to, że języka angielskiego uczymy się dla 

siebie, a nie po to, żeby zdać test czy egzamin. Znajomość angielskiego nie jest celem 

samym w sobie, tylko środkiem do realizacji życiowych celów zarówno osobistych jak 

i zawodowych. Ważne są umiejętności praktyczne, a nie posiadany dyplom czy 

certyfikat. Fakt, że ktoś zna angielskie słówka, reguły gramatyczne i nauczył się 

różnych wyrażeń w tym języku nie oznacza jeszcze, że potrafi komunikować się w tym 

języku i realizować cele.  
Testy i kartkówki sprawdzają wiedzę w sposób bierny, a nie praktyczny, mają 

charakter wybiórczy i koncentrują się na określonych zagadnieniach. Życie to nie test 
i dlatego nie można się do niego przygotować, trzeba być elastycznym i umieć odnaleźć 
się w każdej sytuacji. Wszystkie kartkówki, testy, egzaminy zabijają kreatywność, kry-
tyczne myślenie, spontaniczność, co ma bardzo negatywny wpływ na rozwój dziecka. 
W testach jest tylko jedna właściwa odpowiedź, co sprawia, że aby dobrze wypaść 
uczniowie zaczynają myśleć schematycznie i tracą szersze pole widzenia, ich myślenie 
staje się ograniczone, nie widzą innych możliwości, zaczynają myśleć zgodnie 
z regułami wyznaczonymi przez autorów testów. Ma to ogromne konsekwencje dla ich 
przyszłego życia. Bycie ciągle poddanym testom sprawia, że tworzą się nawyki sche-
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matycznego myślenia, których później w dorosłym życiu trudno będzie się pozbyć. 
Osoby nawet mogą nie być świadome, że ich sposób myślenia jest schematyczny, nie 
będą widzieć wielości rozwiązań różnych problemów, mogą mieć problemy w życiu, 
bo współczesny świat nie jest światem, który da się przewidzieć. Zmiany dzieją się 
bardzo szybko i nie można się do nich przygotować, jak do zdania testu. 

Dodatkowym negatywnym efektem testów jest presja dobrych wyników i stres, jaki 
to wywołuje wśród uczniów. Uczniowie tracą przyjemność uczenia się i radość 
odkrywania świata. Testy sprawdzają jedynie opanowanie określonej wiedzy. Testy nie 
wykazują praktycznych umiejętności uczniów w powiązaniu z innymi kompetencjami, 
których opanowanie jest niezbędne do życia we współczesnym świecie, dlatego 
w Metodzie na Boba wszelkie kartkówki, testy, egzaminy są traktowane jako procedury, 
które negatywnie i wręcz szkodliwie wpływają na rozwój dziecka. 

6.5. Błędy naturalnym elementem procesu uczenia się 

W Metodzie na Boba błędy traktowane są jako naturalny element w procesie uczenia 
się, dlatego dzieci nie są karane za błędy złymi ocenami czy negatywną opinią. Również 
niewiedza i zadawanie pytań są traktowane jako coś zwyczajnego i naturalnego. Dzięki 
temu dzieci uczą się próbować, eksperymentować, wychodzić poza utarte schematy. 
Nie boją się zadawać pytań i szukać na nie odpowiedzi. Uczniowie nie muszą być 
idealni, bezbłędni, żeby być wartościowi. Ich autentyczność i naturalność, z jaką mogą 
być sobą, sprawia, że stają się wyjątkowi i nie do podrobienia i to jest ich największa 
wartość, z którą mogą wyruszyć w świat. 

Ludzie, którzy nie są gotowi na to, by popełniać błędy nigdy nie wymyślą nic nowego 
ani oryginalnego, bo cały czas będą poruszali się w znanym, bezpiecznym środowisku, 
powtarzając stare, utarte schematy. Albert Einstein celnie to ujął: „Ktoś, kto nigdy nie 
popełnił żadnego błędu, nigdy nie próbował niczego nowego” [2]. 

Autorka Metody na Boba wychodzi z założenia, że nie można nauczyć się języka 
angielskiego bez popełnienia błędów w trakcie nauki. Praktyka czyni mistrza. Nie 
należy skupiać się na błędach tylko na celu, którym jest umiejętność komunikacji. Im 
więcej będziemy mówić i mieć kontaktu z językiem angielskim, tym mniej będziemy 
popełniać błędów. Błędów nie należy się bać ani wstydzić, bo są one naturalnym 
etapem w procesie uczenia się nowych rzeczy.  

W nauce bardzo ważna jest radość z uczenia się i możliwość wykorzystania swojej 
wiedzy w praktyce. Ostatecznie warto wiedzieć, że proces nauki nigdy się nie kończy, 
bo zawsze jest coś nowego do odkrycia. Więc niech droga uczenia stanie się 
fascynującą przygodą.  

6.6. Współpraca zamiast rywalizacji 

W Metodzie na Boba dzieci wspierają siebie nawzajem w rozwoju. Pomagają sobie, 
dbają o siebie i cieszą się ze swoich osiągnięć. Nikt nie musi być od nikogo lepszy, bo 
to jest nawet niemożliwe, dlatego że każdy jest najlepszą wersją samego siebie 
i rywalizować może tylko ze sobą samym. Nikt nie może być lepszy w byciu drugą 
osobą, bo każdy jest inny i nie da się nikogo podrobić. Różnorodność jest wartością. 

W szkole, gdzie dominują konkurencja i ciągłe porównywanie, dzieci doświadczają 
bycia przeciw sobie zamiast bycia ze sobą [12]. 

Rywalizacja nie służy zdrowiu psychicznemu ani dobrym, relacjom międzyludzkim. 
Badania wykonane przez renomowanego eksperta od edukacji i wychowania Alfie’ego 
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Kohna pokazały, że rywalizacja nie pozwala ludziom dawać z siebie wszystkiego ani 
w pracy, ani w szkole. Najlepsze wyniki osiąga się wtedy, gdy jest się wolnym od 
rywalizacji. Współpraca ma większy sens niż współzawodnictwo [10]. 

Rywalizacja oraz presja sukcesu są bardzo szkodliwe dla rozwoju dzieci. Badania 
wykazują, że uczniowie, którzy lubią rywalizować charakteryzują się poczuciem 
własnej wartości uzależnionym od ocen i wyników. To, jak postrzegają siebie zależy 
od tego, jak radzą sobie z pewnymi zadaniami i jak myślą o nich inni. Rywalizacja 
sprawia, że są wygrani i przegrani i jak pokazują badania zarówno u jednej, jak  
i u drugiej grupy występuje chwiejne poczucie własnej wartości [10]. Współpraca 
i dobra atmosfera służą budowaniu poczucia własnej wartości u wszystkich. 

Kiedy uczniowie uczą się z własnej, nieprzymusowej chęci i nie po to, żeby komuś 
coś udowodnić albo wykazać swoją przewagę, to przynosi to najlepsze efekty, daje 
radość i satysfakcję w życiu. 

W Metodzie na Boba dzieci uczą się dla siebie i czerpią z tego satysfakcję, a każde 
dziecko jest wartościowe samo w sobie. 

6.7. Uczenie się przez praktykę 

W tradycyjnym modelu nauczania uczniowie biernie rejestrują i odtwarzają wiedzę, 
siedzą w ławkach i robią ćwiczenia gramatyczne. W Metodzie na Boba stosowane są 
inne sposoby nauczania, ponieważ efektywna nauka jest możliwa wtedy, kiedy mózg 
jest aktywny i wykonuje pracę. Człowiek najlepiej uczy się, kiedy stosuje daną wiedzę 
w praktyce [3]. 

W Metodzie na Boba dzieci uczą się języka angielskiego w naturalny sposób 
poprzez komunikowanie się ze sobą i wchodzenie w interakcje społeczne. Nauka 
języka dzieje się zawsze w relacji z drugą osobą, a nigdy z podręcznikiem. Dzieci uczą 
się swobodnej i autentycznej komunikacji poprzez gry i zabawy polegające na działaniu, 
ruchu, angażowaniu wszystkich zmysłów oraz emocji. Na zajęciach każdy jest aktywny, 
zaangażowany i twórczy. Gry i zabawy są tak skonstruowane, by wszyscy mieli jakieś 
zadanie do wykonania, co sprawia, że dzieci naturalne wchodzą w świat języka 
angielskiego, komunikując się ze sobą w tym języku.  

Uczniowie odgrywają scenki wzięte z ich bliskiego życia, co powoduje, że uczenie 
się jest przyjemne i daje dużo satysfakcji.  

W Metodzie na Boba stosowane są autorskie gry i zabawy ruchowe. Niektóre 
z nich pobudzają do działania, a inne są momentem na relaks i wyciszenie jak np. 
„Masażyk”. Podczas gier dzieci uczą się mówić pełnymi zdaniami, które łączą się 
w krótkie rozmówki po angielsku nawiązujące do codziennego życia dzieci. 

Uczenie się w Metodzie na Boba ma charakter odwróconej klasy. Tutaj uczniowie 
są aktywni, zaangażowani, a nauczyciel bierny, gotowy na pomoc w razie potrzeby. 
„Lekcji (…) nie powinno się budować wokół pasywności, słuchania kogoś i notowania. 
Powinno się je budować wokół uczenia się we własnym tempie” [1]. 

Metoda na Boba nawiązuje do fińskiego systemu edukacji. Tam też dostrzeżono 
korzyści, jakie mogą czerpać dzieci z uczenia się w ruchu. Badania dowodzą, że aktyw-
ność fizyczna pozwala zapobiegać nadwadze, obniża ryzyko chorób układu krążenia, 
poprawia funkcje poznawcze (takie jak pamięć i koncentracja) i pozytywnie wpływa 
na zdrowie psychiczne [11]. 

W Metodzie na Boba jest dużo ruchu i dużo radości. 
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6.8. Rola zabawy i emocji  

Zabawa jest najlepszą metodą nauki, lepszej nie wynaleziono [12], dlatego 
w Metodzie na Boba pełni ona najważniejszą funkcję w uczeniu się. W każdej  
zabawie dzieci mają swój cel do zrealizowania. Żeby go zrealizować muszą komuni-
kować się ze sobą w języku angielskim i wykonać różne zadania. Kiedy cel zostanie 
osiągnięty dzieci odczuwają radość i satysfakcję i to jest nagroda. Oceny nie są po-
trzebne. Celem w życiu dziecka jest zabawa. Dzieci chcą nauczyć się nowych słówek 
i zwrotów po angielsku, bo będzie im to potrzebne do zabawy. Zaczyna kształtować się 
u nich motywacja wewnętrzna, przymus nie jest potrzebny. Język angielski jest 
środkiem do zrealizowaniu celu, bo dzięki znajomości języka dzieci mogą się ze sobą 
bawić. Podobnie jest w dorosłym życiu. Język angielski ma służyć do realizacji 
zawodowych i życiowych celów. Znajomość języka angielskiego nigdy nie jest celem 
samym w sobie. W Metodzie na Boba dzieci uczą się tego, że język angielski ma im 
służyć do dobrej zabawy, a w późniejszym dorosłym życiu ta postawa naturalnie 
przejdzie w potrzebę realizowania zawodowych i osobistych celów przy zachowaniu 
motywacji wewnętrznej, chęci do uczenia się, ponieważ przynosi ona korzyści, radość, 
przyjemność oraz frajdę ze wspólnego działania. 

Rola zabawy jest niezwykle cenna. Doskonale wartość zabawy ujął Mikołaj 
Marcela [13]. Zabawa: 

 pozwala wchodzić w różne role oraz testować wiele różnorodnych wzorców 
zachowania w sytuacji, w której popełnienie błędu nie ma żadnych realnych 
konsekwencji, co daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa do eksperymentowania; 

 pozwala poznawać otoczenie i samego siebie; 

 dla dzieci jest „pracą”, która odpowiada ich mózgom i ma dla nich głęboki sens; 

 jest równoznaczna z nauką; 

 pełni rolę terapeutyczną, redukuje napięcie emocjonalne; 

 uczy empatii; 

 poprawia samopoczucie, daje radość, satysfakcję, pogłębia relacje między 
dziećmi, wzmacnia przyjaźń, poczucie więzi i przynależności; 

 to emocje, dzięki którym wiedza jest trwale zapamiętywana; 

 pozwala kształtować i rozwijać kompetencje społeczne i emocjonalne, uczy jak 
kształtować relacje z innymi; 

 wspiera budowanie motywacji wewnętrznej; 

 rodzaj wybieranych zabaw ma wpływ na strukturę mózgu i jego rozwój, na 
przykład budowanie z klocków rozwija wyobraźnię przestrzenną; 

 w trakcie zabawy dzieci uczą się podejmowania nowych wyzwań, współpracy, 
rozwiazywania konfliktów oraz szukania nowych rozwiązań; 

 dzięki zabawie dzieci uczą się swobody komunikacji w języku angielskim, 
ponieważ nie są kontrolowane ani ocenianie. 

Poprzez zabawę dzieci uczą się wszystkiego, z czego będą korzystać jako dorośli, 
dlatego zabawa pełni niezastąpioną funkcję w ich rozwoju. 

Nieocenioną wartością zabawy są emocje. Neurobiologia wykazała, że aby człowiek 
mógł trwale zapamiętywać wiedzę, muszą być aktywizowane jego ośrodki emocjo-
nalne [6, 12]. Nauka pokazuje, że jeżeli coś jest dla mózgu obojętne, to nie zostaje 
w jego pamięci długotrwałej. Dlatego tak bardzo popularne stało się hasło „zakuj, zdaj, 
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zapomnij”, które związane jest ze szkolną nauką, ocenami i przymusem. Wszyscy 
wiedzą jak mało efektywne jest uczenie się do testów, które traktowane są przez uczniów 
obojętnie, a często wręcz niechętnie. Gdy centra emocjonalne nie są aktywizowane 
informacje wpadają jednym uchem, a drugim wypadają [12]. 

Mózg rozwija się w obszarach, które używane są z entuzjazmem i w stanie zachwytu. 
„Każde dziecko jest na swój sposób genialne w sferze, która budzi jego zachwyt”. 
„Zabawę należy traktować poważnie, bo nie istnieje lepsza metoda, żeby się uczyć” [12]. 

6.9. Dobra atmosfera 

Dobra atmosfera to podstawa efektywnej nauki i generowania pomysłów. Umysł, 
który jest otwarty, radosny i bez blokad potrafi sprawnie funkcjonować i chłonąć wiedzę. 
Dobra atmosfera to dobre samopoczucie. Kiedy jest luz i dobra zabawa dzieci koncen-
trują się na realizowaniu swoich celów. Zapominają o tym, że się uczą, po prostu 
bawią się, stają się działaniem, angażują się w swój wyimaginowany świat tak, jakby 
wszystko działo się naprawdę. Dzięki swojej wyobraźni naprawdę przeżywają swoje 
wymyślone historie, co sprawia, że nauka staje się czymś naturalnym. Ta umiejętność 
to ogromna moc wieku dziecięcego, dzięki której nauka staje się przyjemnością. 

W tradycyjnym modelu edukacji dzieci, aby dołączyć do klasy językowej muszą 
zdać test, który pokaże na jakim są poziomie i do której grupy się kwalifikują. 
W Metodzie na Boba równie ważne są kompetencje społeczne. Tutaj liczą się 
umiejętność zgodnej zabawy, przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad, radzenie sobie 
ze swoimi emocjami, szacunek dla wszystkich uczestników zajęć. Tylko zgrana grupa 
dzieci może sprawnie i efektywnie realizować cele zabawy, a tym samym rozwijać swoje 
umiejętności komunikacji w języku angielskim. Jeżeli w grupie znajdzie się dziecko, 
które ciągle wywołuje swoim zachowaniem konflikty, to cała grupa na tym traci. 
Czasami wystarczy jedna osoba, żeby zepsuć dobrą zabawę, wprowadzić negatywne 
emocje i posuć wszystkim humory. Takie dzieci niestety nie mogą uczestniczyć 
w zajęciach. Celem zajęć jest swoboda komunikacji w języku angielskim, a nie zajmo-
wanie się rozwiązywaniem problemów z zachowaniem danego dziecka. Rozwią-
zywanie ciągle powtarzających się konfliktów zajmuje czas, a wtedy brakuje go na 
dobrą zabawę.  

Taka zasada została wprowadzona po wieloletnim doświadczeniu pracy z różnymi 
grupami i dziećmi. Nauka przez zabawę nie oznacza, że można się wygłupiać albo 
kogoś obrażać. Nauka ma być przyjemnością, odkrywaniem świata w radosnym 
nastroju. Ważne jest stworzenie serdecznej atmosfery, która sprawia, że wszystkie dzieci 
otwierają się na mówienie w obcym języku. Liczy się empatia, szacunek i umiejętność 
zgodnego funkcjonowania w grupie. Podobnie jak w fińskiej szkole [11]. W Metodzie 
na Boba bardzo ważne jest to, jak się odnosimy do innych. Dzieci muszą wiedzieć, po 
co przychodzą na zajęcia i być świadome, że nie wszystko wolno, a zachowania 
przemocowe nie będą akceptowane. 

Dzieci uczą się wtedy, kiedy czują się pewnie i bezpiecznie. Kiedy mózg dziecka 
nieustannie doświadcza silnego stresu i związanych z nim trudnych emocji, efektywność 
nauki drastycznie spada. Dzieci uczą się najlepiej kiedy są wypoczęte, zrelaksowane 
i wewnętrznie zmotywowane do działania [14]. Dlatego atmosfera na zajęciach jest 
bardzo ważna. 

Metoda na Boba to więcej niż sama metoda, to otaczanie się ludźmi, którzy nawza-
jem wspierają siebie w rozwoju, tworzenie dobrych relacji i życie pełne satysfakcji. 
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6.10. Swoboda komunikacji 

Kluczowym elementem Metody na Boba jest nauka swobodnej komunikacji 

w języku angielskim. Twórczyni metody wychodzi z założenia, że porozumiewanie się 

w języku angielskim powinno być czymś naturalnym, swobodnym i autentycznym, 

dlatego powinno odbywać się w naturalny, swobodny i autentyczny sposób. Efektem 

nauczania Metodą na Boba jest swoboda komunikacji, która polega na tym, że uczeń 

potrafi odnaleźć się językowo w każdej życiowej sytuacji i czuje się swobodnie 

podczas rozmowy. Swoboda komunikacji polega na tym, że człowiek komunikuje się 

w języku angielskim, tak jakby komunikował się w swoim ojczystym języku, czyli 

mówi w języku angielskim, nie zastanawiając się nad tym, co mówi i jak mówi, nie 

kontroluje swojej wypowiedzi. Celem nigdy nie jest mówienie samo w sobie, tylko 

nawiązanie relacji z innymi ludźmi, by wykonać jakieś konkretne zadanie, nawiązać 

przyjaźń, czy poprosić o pomoc. Osoba mówiąca nie powinna skupiać się na mówieniu, 

tylko na tworzeniu dobrych relacji oraz osiągnięciu swoich planów i zamierzeń. Ważne 

jest, żeby rozmówca czuł się dobrze sam ze sobą, nie ma potrzeby, by był perfek-

cyjnym mówcą. Kiedy człowiek skupia się głównie na wypowiedzi, to jego uwadze 

umyka prawdziwy cel i relacja z drugą osobą. 

W tradycyjnym systemie nauczania opartym na ciągłej kontroli, ocenianiu i sztucz-

nym modelu uczenia się bez wchodzenia w prawdziwe relacje z innymi ludźmi, 

uczniowie borykają się w dorosłym życiu z ogromnymi problemami w komunikacji, 

które obniżają ich jakość życia.  

Jeżeli od małego dzieci poddawane są ciągłej kontroli, ocenianiu i są karane za 

błędy złymi ocenami, to w dorosłym życiu nawet jeżeli już nie będzie osoby, która 

będzie je oceniała i krytykowała, oni sami będą siebie krytykowali i poddawali presji 

bycia perfekcyjnym i bezbłędnym, ponieważ w ich mózgach w sposób nieświadomy 

prze lata nauki wykształcił się nawyk krytyka. Zewnętrzny krytyk w postaci nauczyciela, 

czy rodzica w dorosłym życiu takiego dziecka zostaje zinternalizowany i staje się jego 

wewnętrznym głosem, który może wyrządzić mu wiele szkody. Podczas komunikacji 

takie osoby będą skupiały się na swojej wypowiedzi, na tym, czy mówią z poprawnym 

akcentem i czy robią błędy. Osoby te będą same siebie krytykowały, karały za błędy 

i jakość swojej wypowiedzi. Dążenie do perfekcjonizmu, strach przed popełnieniem 

błędów, kontrolowanie sposobu swojej wypowiedzi będą powodowały blokady 

w komunikacji, które są wyczuwalne w relacjach miedzy ludźmi i osłabiają ich jakość. 

Tam, gdzie jest kontrola i przymus, tam nie ma swobody i możliwości bycia 

autentycznym. W życiu ważne jest, by człowiek czuł się dobrze sam ze sobą, wiedział 

kim jest i dokąd zmierza, bo tylko wtedy może w pełni rozwinąć swoje skrzydła 

i realizować swoje plany, a nie wizję życia narzuconą mu przez kogoś innego.  

7. Podsumowanie 

Żyjemy w czasach ogromnych, globalnych zmian, które wymagają innego spojrzenia 

na świat i jego problemy. Ludzie muszą nauczyć się innego sposobu funkcjonowania 

i innych zachowań, by mogli poradzić sobie z wyzwaniami współczesnego świata. 

Kluczowe zmiany powinny dotyczyć systemu edukacji, który obecnie nadal oparty jest 

na XIX-wiecznym modelu pruskiej szkoły, która przygotowuje młodych ludzi do życia 

w przeszłości, a nie w przyszłości.  
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Potrzebne jest bardziej spersonalizowane i kreatywne podejście do edukacji, 

w którym pielęgnowane będą zróżnicowane talenty wszystkich dzieci. Edukacja 

powinna umożliwić uczniom zrozumienie świata oraz odkrycie ich naturalnych talentów, 

by mogli stać się spełnionymi dorosłymi i aktywnymi, wrażliwymi ludźmi zoriento-

wanymi na współpracę i dobro wspólne. Zmiany są niezmiernie potrzebne, bo jak 

powiedział brytyjski pisarz i biolog Herbert George Wells „Cywilizacja to wyścig 

pomiędzy edukacją, a zagładą”. Jak napisał światowej sławy ekspert w dziedzinie 

rozwoju kreatywności i innowacji Sir Ken Robinson, każdy z nas może być częścią tej 

zmiany. Na przykładzie Metody na Boba można zobaczyć, że wprowadzanie zmian 

w systemie nauczania jest możliwe. „Niezależnie od tego, czy jesteś uczniem, nauczy-

cielem, dyrektorem placówki czy decydentem, jeśli w jakikolwiek sposób jesteś 

zaangażowany w edukację, możesz być częścią zmiany [1].  
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Angielski Metoda na Boba jako przykład nowoczesnej metody edukacji 

Streszczenie 

Obecnie żyjemy w czasach ogromnych, globalnych zmian zachodzących w bardzo szybkim tempie. Zmiany 

te generują nowe wyzwania przed którymi stoi dziś ludzkość. Nowe wyzwania wymagają nauczenia się 

nowych umiejętności, by ludzkość poradziła sobie z problemami współczesnego świata, których wcześniej 

nie doświadczyła. Umiejętności człowieka muszą odpowiadać na potrzeby zmieniającego się świata. 

Niestety obecny system edukacji nadal oparty jest na XIX-wiecznym modelu pruskiej szkoły i przygo-

towuje młodych ludzi do życia w przeszłości zamiast w przyszłości. Wobec braku odgórnych zmian 

systemowych, mających na celu reformę edukacji zaczynają powstawać oddolne ruchy, które wprowadzają 

zmiany odpowiadające temu, jak powinna wyglądać nowoczesna edukacja. Jednym z takich oddolnych 

ruchów jest Angielski Metoda na Boba. Realizowane w niej sposoby nauczania rozwijają kreatywność, 

samodzielność, odpowiedzialność, własną inicjatywę, umiejętność współpracy oraz indywidualność każdego 

dziecka. Dzieci uczą się, że dzięki swojej aktywności i byciu zaangażowanym mają wpływ na swoją 

sytuację. A wszystko to po to, by jako dorośli ludzie mogli stać się spełnionymi jednostkami i aktywnymi, 

wrażliwymi obywatelami.  

Słowa kluczowe: Metoda na Boba, angielski, edukacja, kreatywność, rozwój dziecka 

The English Bob Method as an example of a modern method of education 

Abstract 

We currently live in a time of tremendous, global change happening at a very fast pace. These changes 

generate new challenges facing humanity today. New challenges require learning new skills, so that 

humanity can cope with problems of the modern world that it has not experienced before. Human skills 

must respond to the needs of the changing world. Unfortunately, the current education system is still based 

on the 19th-century Prussian school model and prepares young people for life in the past instead of the 

future. In the absence of top-down systemic changes aimed at reforming education, grassroots movements 

are emerging that introduce changes corresponding to what modern education should look like. One of 

such grassroots movements is The English Bob Method. The teaching methods implemented in it develop 

creativity, independence, responsibility, own initiative, the ability to cooperate and the individuality of each 

child. Children learn that by being active and involved they can have an influence on their situation. This 

process has been developed, so that as adults they can become fulfilled individuals and active, sensitive 

citizens. 

Keywords: The Bob Method, English, education, creativity, child development 
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Wsparcie ucznia przez szkołę w sytuacji wystąpienia 

cyberprzemocy – nieprawidłowości i ich poprawa 

1. Wstęp 

Rozwój nowoczesnych technologii na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat niewąt-

pliwie znacząco wpłynął na wiele obszarów życia człowieka, między innymi na częś-

ciowe przeniesienie relacji społecznych do świata wirtualnego. Z uwagi na szerokie 

spektrum możliwości korzystania z internetu dotknęło to nie tylko osób dorosłych, lecz 

przede wszystkim dzieci i młodzieży, czyli uczniów szkół podstawowych i ponad-

podstawowych. Kontakt z mediami już od najmłodszych lat może implikować poważne 

konsekwencje w rozwoju młodego człowieka. Wynika to z dwojakiego charakteru 

cyberprzestrzeni. Może nieść za sobą wiele korzyści, takich jak poszerzanie wiedzy, 

szczególnie w czasie edukacji zdalnej. Niestety, przestrzeń ta równocześnie jest 

źródłem wielu zagrożeń, które z uwagi na zmieniający się charakter sieci nieustannie 

się rozwijają i niemożliwe jest ich całkowite poznanie. Jednym z takich zagrożeń jest 

cyberprzemoc, której wystąpienie wśród dzieci i młodzieży wymaga jak najszybszej 

interwencji w celu zniwelowania jej potencjalnie długotrwałych skutków.  

2. Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska  

Zjawisko cyberprzemocy nie jest nowe. Jeden z pierwszych przypadków, który 

zyskał rozgłos na całym świecie, miał miejsce w Kanadzie dwie dekady temu. Właśnie 

wtedy do sieci trafiło nagranie chłopca, który nieudolnie próbował naśladować sceny 

walki z filmu „Gwiezdne wojny”. Choć obecnie umieszczenie podobnego materiału 

w sieci nie spotkałoby się z dużym zdziwieniem, bohater filmu stał się ofiarą szyderstw, 

które odbiły się na jego psychice i doprowadziły do tego, że w późniejszym czasie 

musiał zmienić środowisko i przeprowadzić się [1, s. 6-7]. W wyniku postępującego 

rozwoju technologicznego i systematycznie powstających nowych jego form niezwykle 

trudne jest jednoznaczne określenie, czym jest to zjawisko. Ze względu na postępujący 

rozwój technologiczny i nieustannie powstające jego nowe formy opisywane w lite-

raturze (flaming, happy slapping), możliwe jest sformułowanie w oparciu o nią nowej, 

spójnej definicji zjawiska.  

Cyberprzemoc to przejawy agresji i przemocy w przestrzeni online z wyko-

rzystaniem nowych technologii, takich jak: internet, komputery, telefony. Wśród przy-

kładów cyberprzemocy można wymienić [2-4]:  

 hejt, czyli zamieszczanie na profilach społecznościowych, stronach internetowych 

obraźliwych komentarzy o agresywnym zabarwieniu emocjonalnym;  

 przesyłanie obraźliwych wiadomości za pośrednictwem prywatnych konwersacji 

lub umieszczanie ich w przestrzeni publicznej internetu;  

 podszywanie się pod innych użytkowników sieci;  

                                                                
1 natalia.stek31@gmail.com, Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

mailto:natalia.stek31@gmail.com
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 tworzenie i udostępnianie materiałów, mających na celu czyjeś skompromito-

wanie;  

 ostracyzm.  

Przemoc w przestrzeni wirtualnej jest działaniem zróżnicowanym i może przybierać 

wiele form, które wyróżnia się w zależności od przyjętego kryterium. Badania prowa-

dzone w ramach projektu IMPACT (Interdyscyplinarny Model Przeciwdziałania Agresji 

i Cyberprzemocy Technologicznej, 2017) pozwoliły na wyróżnienie najpowszech-

niejszych form przemocy elektronicznej. Obejmują one [5, s. 6]:  

 rozsyłanie kompromitujących zdjęć; 

 wyzywanie podczas rozmowy na czacie; 

 zamieszczanie komentarzy mających na celu wystraszenie bądź ośmieszenie 

ofiary; 

 negatywne komentowanie profilu ofiary w mediach społecznościowych;  

 intencjonalne wykluczenie ofiary z grona znajomych, na przykład na portalach 

społecznościowych, w grupach tematycznych.  

Istnieją dwa kryteria, które muszą zostać spełnione, aby można było mówić 

o cyberprzemocy: nierównomierne rozłożenie sił, o które w sieci bardzo łatwo (cho-

ciażby dzięki możliwości szybkiego zjednania kolejnych sojuszników, wspierających 

działania cybersprawcy) oraz chęć wyrządzenia szkody [6, s. 125]. Te same kryteria 

odnoszą się do przemocy w znaczeniu tradycyjnym, co jeszcze mocniej podkreśla 

powagę cyberbullyingu.  

W przemocy wirtualnej, tak jak i każdej innego rodzaju, występują trzy zasadnicze 

role: sprawcy, ofiary i świadka. Każda z tych osób uczestniczących w procesie cyber-

przemocy charakteryzuje się innymi cechami. Cybersprawcy są to zazwyczaj jednostki 

charakteryzujące się osobowością dominującą. Cechuje ich impulsywność w podej-

mowaniu działania, a sytuacje, których nie przewidzieli bardzo łatwo wyprowadzają 

ich z równowagi. W czasie obserwowania agresywnych sytuacji pozostają oni obojętni, 

nie wyrażają sprzeciwu wobec zachowań o charakterze przemocowym. Życie w grupie 

społecznej może być dla nich trudne, ponieważ mają problem z przestrzeganiem 

określonych, narzuconych reguł. Charakterystyczne dla cybersprawców jest przede 

wszystkim to, że nawet gdy dopuszczą się złamania zasad, łatwo radzą sobie z unik-

nięciem tego konsekwencji [7, s. 66]. Są to jednostki, które miewają trudności w nauce 

szkolnej i często cierpią na depresję [8, s. 319-336].  

Ofiary cyberprzemocy charakteryzuje niska samoocena, wrażliwość, trudność 

w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. Najczęściej są to osoby, których rodzina ma 

kłopoty finansowe i które stały się już ofiarą przemocy w świecie rzeczywistym  

[9, s. 46-48].  

Określając cechy ostatniej grupy, czyli świadków cybersprawstwa można wyróżnić 

cztery typy świadków przemocy zaproponowane przez Christinę Salmivalli. Z uwagi 

na brak typologii świadków przemocy elektronicznej, można zaadaptować jej propozycję 

do przestrzeni wirtualnej. Pierwszy typ świadka to asystent agresora, który nie tylko 

biernie obserwuje całą sytuację, lecz również aktywnie wspiera działania sprawcy. 

Kolejnym typem świadka jest świadek wzmacniający prześladowcę, który, mimo 

braku bezpośredniego uczestnictwa w akcie cyberprzemocy, widocznie ją popiera. 

Świadkiem bezstronnym i całkowicie biernym jest tak zwany outsider, który nie podej-
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muje żadnego działania – ani na korzyść sprawcy, ani w celu pomocy ofierze. Ostatnim 

rodzajem świadka jest obrońca ofiary, który otwarcie stara się jej pomóc. Cechy te 

mogą przenikać się w zależności od przebiegu procesu przemocy online, a samo 

przyporządkowanie świadka do określonego typu może ulec zmianie [10, s. 1-15].  

Cyberprzemoc, jak każde zjawisko o charakterze patologicznym, ma przyczyny 

zakorzenione w ludzkiej psychice. Zdaniem Tomasza Gobana-Klasa do powodów 

stosowania przemocy w sieci można zaliczyć [11, s. 35]:  

 chęć zemsty spowodowanej konfliktami w grupach, do których należy sprawca 

i ofiara;  

 potrzebę przynależności do określonej grupy lub ugruntowania swojej pozycji 

w niej poprzez pokazanie dominacji za pomocą agresywnego zachowania;  

 wyładowanie frustracji spowodowanej problemami w różnych środowiskach 

sprawcy: dom, szkoła, grupa rówieśnicza; 

 pragnienie bycia w centrum uwagi;  

 wołanie o pomoc.  

W kontekście obranego tematu ważniejsze wydają się skutki cyberprzemocy, które 

mogą w trwały sposób oddziaływać na psychikę i rozwój dziecka i nastolatka. Do 

najczęstszych konsekwencji zalicza się [3, 4, 12]:  

 trudności w szkole;  

 zaburzenia układu pokarmowego;  

 problemy z zaufaniem;  

 zerwanie kontaktów społecznych;  

 obniżone poczucie własnej wartości;  

 migrena;  

 stany lękowe;  

 depresja.  

Powyższe przykłady pokazują, że skutki cyberprzemocy mogą dotyczyć jedynie 

sfery szkolnej i nie być długotrwałe. Jednak większość z nich związana jest z innymi 

sferami życia ucznia (relacje rówieśnicze) i może powodować objawy somatyczne 

trudne do pokonania bez pomocy specjalisty. Należy jednak pamiętać, że możliwe jest 

ograniczenie oddziaływania skutków na jednostkę poprzez udzielenie wsparcia przez 

obserwatora. Może to powstrzymać eskalację zjawiska i zaistnienie długotrwałych 

konsekwencji [13, s. 76].  

Cyberprzemoc jest złożonym zjawiskiem, na którego istotę składa się wiele zróżni-

cowanych form. Powstają one pod wpływem trudnych do przewidzenia przyczyn 

i powodują złożone konsekwencje pozostawiające trwały ślad na psychice młodego 

człowieka. Dlatego tak ważne jest, aby oprócz oferowania pomocy po fakcie, prowadzić 

działania, mające zapobiegać cyberprzemocy. Już sama profilaktyka jest formą wsparcia 

dla uczniów zagrożonych uczestnictwem w cyberprzemocy i powinna być organizo-

wana nie tylko na poziomie ustawowym, lecz przede wszystkim na poziomie szkoły, 

która zna potrzeby i problemy danego ucznia.  
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3. Cyberprzemoc w świetle badań  

Badacze na całym świecie coraz częściej podejmują tematykę cyberprzemocy 

w kontekście profilaktyki i pomocy uczestnikom tego procesu. Z badań przeprowa-

dzonych w Polsce w 2019 roku wynika, że aż 26,8% badanych uczniów było ofiarą 

ataków w formie wyzywania, natomiast 44,6% – świadkiem takiego zachowania. 

Kluczowym w kontekście tego rozdziału było pytanie o to, w jaki sposób ofiary 

reagowały na doświadczoną cyberprzemoc. Jedynie 8,2% zgłosiło problem nauczy-

cielom, 7,2% psychologowi lub pedagogowi szkolnemu, natomiast aż 32,5% uczniów 

nie szukało pomocy w żadnym miejscu [14, s. 63-65]. Wyniki pokazują, że uczniowie 

nie uważają nauczycieli za osoby, u których mogliby szukać wsparcia.  

Rezultaty badań przeprowadzanych na gruncie polskiej nauki dowodzą, że problem 

cyberprzemocy dotyka nawet 60% badanych dzieci i młodzieży. Wyniki różnią się 

w zależności od czasu przeprowadzenia badania i pytania badawczego. Szczegółowe 

dane przedstawiono w poniższej tabeli. Zaznaczone zostały wyniki skrajne – najwyższy 

i najniższy odsetek odpowiedzi potwierdzających występowanie danego rodzaju 

cyberprzemocy [15, s. 19]. 

Tabela 1. Wyniki wybranych badań dotyczących cyberprzemocy [15] 

Badanie Odpowiedzi 

Wynik  

Odpowiedzi 

twierdzące 

Badania dr. hab. Jacka 

Pyżalskiego, publikacja 

„Agresja elektroniczna 

i cyberbullying jako nowe 

ryzykowne zachowania 

młodzieży” (2010) 

Obrażałem lub wyzywałem podczas gier online 36% 

Przynajmniej raz wysłałem wiadomości przez 

komunikator, aby kogoś obrazić lub wystraszyć 
40% 

Przynajmniej raz celowo wykluczyłem kogoś 

lub nie dopuściłem do grona znajomych w 

internecie, żeby mu dokuczyć 

31% 

Byłem zaangażowany w cyberprzemoc jako 

sprawca, ofiara lub sprawca-ofiara 
33% 

Raport EU Kids Online 

(2010) 

Odsetek dzieci w wieku 9-16 lat, które doznały 

przemocy elektronicznej 
6% 

Raport Instytutu Socjologii 

Uniwersytetu 

Warszawskiego (2011) 

Otrzymałem obraźliwego maila lub wiadomość 

gadu-gadu 
11% 

Raport Net Children Go 

Mobile (2014) 

Doświadczyłem opublikowania wbrew swej 

woli materiałów na swój temat w internecie 
5% 

Odsetek dzieci w wieku 9-16 lat, które doznały 

przemocy elektronicznej 
12% 

Raport IBE Bezpieczeństwo 

i klimat społeczny w 

polskich szkołach (2015) 

Agresja elektroniczna – gimnazjum 29% 

Agresja elektroniczna – szkoła podstawowa 25% 

Nastolatki 3.0 badanie 

NASK (2016) 

Zdarzyło się, że ktoś użył internetu do 

poniżania, ośmieszania mnie 
19,4% 

Zdarzyło się, że ktoś użył internetu do 

wyzywania mnie 
32,2% 

Spotkałem się z sytuacją, że ktoś użył internetu 

do poniżania, ośmieszania mojego znajomego 
58,1% 
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Spotkałem się z sytuacją, że ktoś użył internetu 

do wyzywania mojego znajomego 
59,7% 

Ankieta przeprowadzana 

przez NIK w polskich 

szkołach w trakcie kontroli 

(2017)  

Spotkałem się ze zjawiskiem cyberprzemocy 39,5 

Źródło: Informacja o wynikach kontroli. Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci 

i młodzieży, NIK, Warszawa 2017, s. 19.  

Biorąc pod uwagę szeroką gamę doświadczanych form cyberprzemocy, niezwykle 

istotne jest zagwarantowanie odpowiedniej pomocy. Zanim jednak podjęte zostaną 

działania mające wesprzeć ofiarę, musi ona podjąć decyzję o zgłoszeniu tego wybranej 

osobie. Zgodnie z przywołanymi już badaniami Najwyższej Izby Kontroli, najczęściej 

cyberofiary nie informują nikogo o zaistniałym zdarzeniu (48,9%), a jeśli już to robią – 

korzystają z pomocy rodziców (18,6%) lub kolegów (14,6%). Niewielu z nich zgłasza 

się do nauczycieli i wychowawcy (13,3%) bezpośrednio [15, s. 28]. Analizując 

powyższe wyniki nasuwa się bardzo ważne pytanie: dlaczego uczniowie nie chcą 

szukać pomocy u nauczycieli? Uwzględniając charakterystykę zawodu nauczyciela 

i pedagoga, odnosi się wrażenie, że powinna być to osoba godna zaufania, która swoimi 

działaniami zawsze stara się pomóc uczniowi. Jednakże, jak pokazują powyższe 

wyniki, dzieci i młodzież nie biorą ich pod uwagę jako źródło potencjalnej pomocy 

w sytuacji kryzysowej. Odpowiedź na to, dlaczego tak się dzieje, udało się uzyskać 

dzięki przeprowadzeniu badań własnych i ich analizie.  

4. Metodologia badań własnych 

W marcu i kwietniu 2020 roku przeprowadzono badania metodą CAWI z wyko-

rzystaniem sondażu na grupie 100 uczniów ze szkół ponadpodstawowych powiatu 

inowrocławskiego. Badania dotyczyły cyberprzemocy i oferowanych form pomocy 

w doświadczeniach młodych ludzi z uwzględnieniem działań profilaktycznych. Sposób 

przeprowadzania badania pozwolił na zapewnienie respondentom pełnej anonimowości, 

co mogło zachęcić ich do udzielania szczerych odpowiedzi dotyczących potencjalnie 

trudnych doświadczeń.  

Celem badań było zbadanie doświadczeń cyberprzemocy oraz sposobów pomocy 

udzielanych w powiązaniu z charakterem uczestnictwa adolescenta w powyższym 

zjawisku. Punktem wyjścia dla badania było ustalenie następującego problemu 

badawczego: Jakie są doświadczenia młodzieży z powiatu inowrocławskiego związane 

z cyberprzemocą i oferowanymi formami pomocy? Główny problem badawczy 

podzielono na pytania szczegółowe, skupiające się – co istotne w kontekście przyjętej 

tematyki rozdziału – między innymi na roli szkoły w doświadczeniach cyberofiar: 

jakich form cyberprzemocy badani doświadczyli w bezpośredni lub pośredni sposób? 

jak wyglądała profilaktyka cyberprzemocy? Jaką pomoc otrzymały ofiary? Badanie 

wykonano w strategii ilościowej z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego, 

w oparciu o samodzielnie zaprojektowany kwestionariusz ankiety.  
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5. Wyniki badań własnych  

W badaniu wzięło udział 116 uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu ino-

wrocławskiego, z czego 100 spełniało przyjęte kryterium wiekowe młodzieży. Respon-

denci byli grupą zróżnicowaną pod kątem wieku, płci, miejsca zamieszkania oraz typu 

szkoły ponadpodstawowej. Badana grupa mieściła się w granicach wiekowych 15-20 

lat. Różnice dotyczące wieku wynikają z tego, że obecnie w szkołach ponadpodsta-

wowych uczą się zarówno osoby rozpoczynające tam naukę w wieku 15 lat (te, które 

ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową) oraz osoby, które ukończyły sześcioletnią 

szkołę podstawową i trzyletnie gimnazjum. Uczniowie, którzy wzięli udział w badaniu 

ankietowym to zarówno mieszkańcy miast, jak i wsi. Procentowy udział osób pocho-

dzących ze wsi i z miasta był bardzo zbliżony, ponieważ wynosił kolejno 54% i 46%. 

Respondenci to uczniowie uczęszczający do wszystkich typów szkół ponadpodsta-

wowych: liceum, technikum oraz szkoły branżowej I stopnia.  

Z pięciu form cyberprzemocy wyróżnionych na podstawie istniejących już badań 

uczniowie wskazywali te, z którymi dotychczas się spotkali. Spośród odpowiedzi 

wybierano po kilka różnych form, lecz najczęściej wskazywano hejt (79,7%) oraz 

obrażanie w wiadomościach prywatnych (75%).  

 

Wykres 1. Formy cyberprzemocy w doświadczeniach respondentów [opracowanie własne]  

Ponadto, wskazywano również własne propozycje przejawów przemocy wirtualnej. 

Wymieniano wśród nich formy, takie jak: 

 „wyśmiewanie ze stanu majątkowego”; 

 „obraźliwe podpisy na forum klasy, tzn. na grupie klasowej”; 

 „groźby”; 
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 „przerabianie zdjęcia z tekstem o tym, że ktoś palił marihuanę”; 

 „prześladowanie”.  

Odpowiedzi dowodzą, że doświadczane przez uczniów formy cyberprzemocy 

należały do poważnych, mogących powodować trudne do pokonania konsekwencje. 

Dlatego też zapytano badanych, czy przed zdarzeniami o charakterze przemocowym 

brali udział w działaniach profilaktycznych, które mogłyby zapobiec ich powstawaniu. 

Mniej niż połowa respondentów (45%) miała w swoich doświadczeniach działania 

mające zapobiegać cyberprzemocy (wyk. 2).  

 

Wykres 2. Udział w działaniach profilaktycznych [opracowanie własne]  

Do najczęściej wymienianych miejsc, w których realizowano działania profilak-

tyczne, należy szkoła, gdzie prowadzono wykłady, warsztaty, tematyczne lekcje wycho-

wawcze (obejmujące tematykę przyczyn, konsekwencji stosowania oraz sposobów 

zapobiegania cyberprzemocy), organizowano spotkania z psychologami i policjantami 

z wydziału walki z cyberprzestępczością. Badana młodzież z powiatu inowrocław-

skiego uczestniczyła również w konkursach na temat cyberprzemocy, które organizo-

wano w ramach Dnia bezpiecznego internetu – według odpowiedzi opierało się to na 

tworzeniu plakatów i prezentacji. Uczniowie brali także udział w akcjach przeciwko 

przemocy, zarówno w szkołach (samodzielne prowadzenie przez nich lekcji na ten 

temat), jak i w przestrzeni wirtualnej (jako przykłady podawano specjalne hashtagi 

w serwisie społecznościowym Twitter).  

Doświadczenia młodzieży wskazują, że szkoły starają się sprostać wymogom 

sytuacji, jaka związana jest z rozwojem przemocy online. Istnieją również starania, by 

przekazać im wiedzę, umiejętności oraz przedstawić pożądane postawy pozwalające na 

walkę z opisywanym zjawiskiem.  

Wśród badanych cyberofiar ponad połowa (58,3%) nie zgłosiła tego faktu nikomu – 

nikt też nie zrobił tego w ich imieniu (wyk. 3). Pozostała część osób dotkniętych tym 

rodzajem przemocy zgłaszała to głównie rodzicom i pracownikom szkoły: pedagogowi 

szkolnemu, pielęgniarce szkolnej oraz nauczycielom i wychowawcom.  
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Wykres 3. Zgłoszenie cyberprzemocy przez ofiarę lub osoby trzecie [opracowanie własne]  

Uczniowie mieli negatywne doświadczenia związane ze zgłaszaniem problemów 

nauczycielom – padały stwierdzenia, że zrobienie tego było błędem. Jako uzasadnienie 

odpowiedzi przytaczano doświadczenia, podczas których nauczyciele ignorowali 

istnienie problemu. Uzasadniali to brakiem wiedzy i kompetencji mogących pomóc 

w jego rozwiązaniu. Pedagodzy twierdzili również, że cyberprzemoc dzieje się poza 

murami szkoły i nie są oni zobligowani do zajęcia się sprawą. Cyberprzemoc zgłaszana 

była również psychologowi i przyjaciołom ofiary, gdzie nie spotkali się z ich 

zignorowaniem.  

Nie zauważono znaczących różnic w doświadczeniach cyberprzemocy w zależności 

od typu szkoły ponadpodstawowej uczęszczanej przez respondentów. W każdej z tych 

grup pojawiali się zarówno sprawcy, ofiary, jak i świadkowie cyberprzemocy. Formy, 

z którymi spotykali się uczniowie były tożsame dla każdej ze szkół. Podobnie było, 

jeśli chodzi o realizację działań profilaktycznych oraz rodzaje oferowanej pomocy. Nie 

zauważono także zależności między miejscem zamieszkania respondenta, a doświad-

czeniami – były one podobne bez względu na pochodzenie ze wsi lub miasta. 

6. Wnioski z badań własnych 

Szkoła pełni niezwykle istotną rolę we wspieraniu ucznia nie tylko w sytuacji 

przemocy, ale również w każdej innej trudnej sytuacji. Przeprowadzane badania 

udowodniły, że uczniowie nie chcą szukać pomocy u nauczycieli i wychowawców, 

a jeżeli już to zrobią – uważają to za błąd. Nauczyciele nie reagują w odpowiedni 

sposób na zaistniałą sytuację lub całkowicie ją ignorują i pozostawiają ucznia samego 

sobie. Aby naprawić tę sytuację i wzmocnić wsparcie ucznia przez szkołę w sytuacji 

wystąpienia cyberprzemocy należy przede wszystkim zagwarantować odpowiednie 

działania profilaktyczne i pomocowe prowadzone przez placówkę jako główne miejsce 

spędzania czasu dzieci i młodzieży. Dlatego też ważna jest znajomość takich działań 

oferowanych nie tylko przez instytucje edukacyjne, lecz fundacje, zespoły badawcze.  

7. Usprawnienie procesu wsparcia ucznia przez szkołę  

Instytucja szkoły powinna działać przede wszystkim dla dobra ucznia. Niestety, 

badania pokazują, że na linii uczeń-szkoła nie tylko brak jest zaufania, ale przede 

wszystkim wsparcia w sytuacji wystąpienia cyberprzemocy. Jak to zmienić? Po prze-

analizowaniu licznych działań prowadzonych przez instytucje edukacyjno-wycho-
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wawcze wybrano trzy czynniki, których rewizja może znacząco zniwelować istniejące 

braki.  

Po pierwsze, konieczne jest podniesienie świadomości nauczycieli, wychowawców 

i pedagogów szkolnych na temat procedur reagowania oraz tego, jak wielkie znaczenie 

ma okazanie empatii w relacji z uczniem zagrożonym cyberprzemocą. Może być to 

możliwe do osiągnięcia dzięki szkoleniom merytorycznym, a także warsztatom mającym 

podnieść kompetencje miękkie i rozwinąć umiejętność współpracy.  

Po drugie, niezbędne są działania profilaktyczne angażujące nie tylko uczniów, ale 

również nauczycieli i rodziców. Pozwoli im to na lepsze zrozumienie zjawiska cyber-

przemocy i zapobieganie ewentualnym negatywnym konsekwencjom, co jest niezwykle 

istotne we wspieraniu ucznia i dziecka.  

Przykładem działania profilaktycznego, które może zostać wykorzystane przez 

szkołę jest Interdyscyplinarny Model Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy 

Technologicznej (IMPACT). Jego celem jest zapobieganie cyberprzemocy wśród 

młodzieży w wieku 13-16 lat. IMPACT to nie tylko teoretyczne omówienie istnienia 

problemu cyberprzemocy – obejmuje on również propozycje praktycznych działań. 

Składa się z 10 scenariuszy lekcyjnych z takich obszarów tematycznych jak: czynniki 

ograniczające cyberprzemoc, znaczenie świadka, cybersprawcy i ofiary, przykłady 

pozytywnego korzystania z sieci oraz bezpieczeństwo w Internecie. Są one omawiane 

w specjalnie przygotowanym podręczniku, materiałach dodatkowych i stworzonych 

w tym celu aplikacjach [5]. Rola programu w eliminowaniu nieprawidłowości we 

wspieraniu ucznia-ofiary polega na możliwości realizowania gotowych scenariuszy 

lekcyjnych, obejmujących między innymi tematykę czynników ograniczających 

cyberprzemoc, jak i znaczenia świadka, ofiary i cybersprawcy. Pokazanie uczniom 

istoty problemu oraz zaangażowania pracowników szkoły może w przyszłości zachęcić 

ich do szukania pomocy w tej właśnie instytucji.  

Podobny skutek mogłyby odnieść działania wzorowane na kampanii „Nie hejtuję – 

reaguję” organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Podkreśla ona rolę 

świadka przemocy w sieci. Materiały kampanii tworzone były przez uczniów. Młodzież 

uczestniczyła w warsztatach, podczas których tworzyli hasła przeciwko hejtowi. 

Położono nacisk na rozwój empatii uczestników poprzez stawianie ich w roli świadka, 

ofiary i sprawcy [16]. W działaniach lokalnych nauczyciele mogliby również wziąć 

udział w warsztatach, wzmacniając tym samym relację z uczniami.  

Wśród kampanii o zasięgu światowym, z których również mogą korzystać polscy 

nauczyciele, na szczególną uwagę zasługuje „Cyberbullying: Not Okay” stworzona 

w Norwegii w 2018 roku. Kampania ta powstała z myślą o nastolatkach stających się 

często ofiarami internetowego hejtu ze względu na wygląd. Miała charakter interak-

tywny, przez co budziła większe zainteresowanie i szybko rozprzestrzeniła się najpierw 

w social mediach, a następnie w mediach światowych. Twórcy kampanii współ-

pracowali ze znanymi w Norwegii youtuberami (główną postacią była najbardziej 

znana kobieca youtuberka – Amalie Olsen, na której ciele w ramach prowadzonych 

działań pojawiły się obraźliwe komentarze), a po jej rozpoczęciu zaangażowane 

zostały inne znane osoby, na przykład premier Erna Solberg. Wyjątkowy charakter 

kampanii i duże zainteresowanie uwidoczniły potężną skalę tego zjawiska [17].  



 

Wsparcie ucznia przez szkołę w sytuacji wystąpienia cyberprzemocy – nieprawidłowości i ich poprawa 

 

101 

Kolejną światową organizacją przeciwdziałającą bullyingowi i cyberbullyingowi 

jest STOMP Out Bullying, która swoje działanie rozpoczęła w USA, po czym osiągnęła 

globalny zasięg. Jej zadaniem jest nie tylko zmniejszanie zachowań o charakterze 

przemocowym, ale również edukowanie w obszarach, w których najczęściej dochodzi 

do hejtu (homofobia, dyskryminacja, rasizm). Organizacja promuje równość bez 

względu na różnice między ludźmi oraz prowadzi wiele kampanii mających realizować 

założone zadania. W odniesieniu do problemu bullyingu i cyberbullyingu organizuje 

w pierwszy poniedziałek października Światowy Dzień Zapobiegania Bullyingowi, 

którego głównym celem jest zwrócenie uwagi na skalę problemu. Uczniowie, którzy 

chcą wziąć udział w akcji ubierają się tego dnia na niebiesko i wykorzystują w mediach 

społecznościowych hashtag #BlueUp. Inicjatywą sprzeciwiającą się cyberbullyingowi 

jest także #BlockItOutDay zachęcająca młodych ludzi do pozbycia się hejtu ze 

swojego życia przez zablokowanie hejterów w social mediach i zachęcanie znajomych 

do tego samego. W ostatnią edycję zaangażowało się aż 3 miliony dzieci i nastolatków 

[18]. Zwrócenie uwagi na istnienie problemu cyberprzemocy w znaczący sposób 

przyczynia się do jej przeciwdziałania. 

Europejską inicjatywą w zakresie zmniejszania i zapobiegania cyberprzemocy jest 

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa. ECSM (European Cyber Security Month). 

Organizowany jest przy współpracy z Komisją Europejską i skupia się zarówno na 

cyberbezpieczeństwie, jak i nowych technologiach. Polega na tworzeniu warsztatów, 

kampanii, konferencji, promujących odpowiedzialne korzystanie z sieci i technologii 

[19]. Może stać się częścią działań profilaktycznych realizowanych w szkole, ponieważ 

każdy może zgłosić swoją inicjatywę i tym samym stać się propagatorem treści zwią-

zanych między innymi z cyberprzemocą. Materiały zamieszczane na stronie ECSM  

i w social mediach mogą być pomocne w realizacji działań edukacyjno-profilaktycznych 

z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni. 

Aby wzmocnić poczucie bezpieczeństwa uczniów i zachęcić ich do szukania 

pomocy w szkole, należy przestrzegać procedur postępowania zaprojektowanych na 

wypadek wystąpienia cyberprzemocy. Zgodnie z dokumentem „Bezpieczna szkoła. 

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego 

i cyfrowego uczniów” działania należy rozpocząć od przyjęcia zgłoszenia i ustalenia 

okoliczności zdarzenia. W rozmowie z ofiarą lub świadkiem należy zapewnić ich 

o słuszności zgłoszenia. Następnym krokiem powinno być zabezpieczenie wszelkich 

dowodów potwierdzających zaistniały akt cyberprzemocy oraz powiadomienie policji. 

Kolejnym działaniem powinno być wyciągnięcie konsekwencji wobec ucznia-sprawcy 

oraz zapewnienie wsparcia ofierze – wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa poprzez 

rozmowę, podkreślenie winy sprawcy. W procedurę powinni zostać włączeni rodzice lub 

opiekunowie ucznia, którzy mogą wyrazić chęć współpracy ze specjalistą [20, s. 42-44].  

Kolejnym ogniwem pomocy w przypadku wystąpienia przemocy w świecie online 

są rodzice. Choć zwykle nie są oni ekspertami w zakresie cyberprzemocy, to są 

osobami mającymi najbliższą relację ze swoimi dziećmi. Mają oni największą szansę 

na zauważenie problemu i szybką interwencję. Stworzenie relacji pełnej zaufania umo-

żliwia im rozpoznanie, kiedy ich dziecko ma problem. Pierwszym krokiem powinno 

być zabezpieczenie dowodów pojawienia się cyberprzemocy. Nie należy ignorować jej 

przejawów ze względu na to, że zjawisko to może w każdej chwili eskalować. Po 
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zabezpieczeniu dowodów zadaniem rodziców jest odcięcie dziecka od źródła hejtu, 

aby zmniejszyć jego wpływ. Pozwoli to na ograniczenie negatywnych konsekwencji, 

na przykład zaburzeń w sferze psychiki. Umożliwia to funkcja blokowania użytkow-

nika na portalach społecznościowych lub istniejąca funkcja zgłoszenia cyberprzemocy. 

Ta ostatnia dostępna jest na wielu portalach, w tym na popularnym Facebooku. 

Funkcja ta pozwala również na określenie tego, czy ofiarą cyberprzemocy jest osoba 

zgłaszająca post czy ktoś inny. Ważne jest, aby odróżnić sytuację, w której wystarczy 

zablokować daną osobę od tej, kiedy konieczne jest już zgłoszenie sprawy na policję. 

Odpowiednie służby mogą ustalić tożsamość sprawcy przemocy i wyciągnąć wobec 

niego konsekwencji prawne. Warto też zwrócić się do rodziców sprawcy (o ile jest to 

możliwe), gdyż być może ułatwi to szybsze usunięcie kompromitujących materiałów. 

Rodzice powinni być przede wszystkim źródłem emocjonalnego wsparcia dla swojego 

dziecka w chwili zagrożenia i zagwarantować mu poczucie bezpieczeństwa, a w przy-

padku, gdy nie czują się w tym zakresie kompetentni, powinni zapewnić mu specja-

listyczną pomoc. 

Wśród instytucjonalnych form pomocy ofiarom cyberprzemocy można wyróżnić 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12. Połączenia są 

bezpłatne, a konsultanci dostępni są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-

20:00. Młodzież może szukać pomocy również pod numerem 116 111, który jest 

Telefonem Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Został stworzony przez Fundację Dajemy 

Dzieciom Siłę, której duża część działań koncentruje się właśnie na cyberprzemocy. 

Telefon prowadzony jest zarówno przez ekspertów, jak i wolontariuszy [21].  

Powyższe przykłady są jedynie niewielką częścią dostępnych programów profilak-

tycznych i pomocowych skierowanych do ofiar cyberprzemocy. Ich znajomość 

i wykorzystywanie przez szkoły może wzmocnić relację uczeń-nauczyciel i pomóc obu 

stronom w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji, jaką jest przemoc wirtualna.  

8. Podsumowanie  

Cyberprzemoc jest zjawiskiem, którego spektrum nieustannie się poszerza, przez co 

trudne jest jego jednoznaczne zdefiniowanie. Wielość przyczyn i skutków, często 

długofalowych, sprawiają, że jest to wyzwanie dla współczesnej szkoły. Jak pokazują 

wyniki badań przeprowadzanych na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat nieprzerwanie 

powstają nowe formy przemocy online. Dzieci i młodzież szukający pomocy powinni 

móc zwrócić się do godnych zaufania osób, za które nie uważają nauczycieli i wycho-

wawców. Może to wynikać z dotychczasowych złych doświadczeń ze zgłaszaniem 

cyberprzemocy w szkole. Dlatego też istotne jest wzmocnienie wsparcia ucznia przez 

nauczycieli w sytuacji wystąpienia cyberprzemocy. Można tego dokonać za pomocą 

trzech czynników: podniesienia świadomości nauczycieli, wychowawców i pedagogów 

szkolnych na temat znaczenia okazywania empatii uczniowi-ofierze, działań profilak-

tycznych oraz samej pomocy już po wystąpieniu aktów cyberprzemocy. Dzięki wpro-

wadzeniu modyfikacji w powyższych obszarach możliwa będzie zmiana nastawienia 

ucznia do szkoły jako potencjalnego miejsca poszukiwania pomocy, a samo wsparcie 

stanie się efektywniejsze.  
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Wsparcie ucznia przez szkołę w sytuacji wystąpienia cyberprzemocy – 

nieprawidłowości i ich poprawa 

Streszczenie  

Praca zawiera omówienie teoretycznych uwarunkowań cyberprzemocy, w tym: istoty zjawiska, cech 

charakterystycznych, przyczyn, skutków. Opisane zostały również role osób występujących w procesie 

cyberprzemocy: ofiary, świadka, sprawcy. Przedstawiono badania wykonywane na gruncie polskim, jak 

i przez autorkę niniejszego rozdziału. Wnioski z badań pokazały, że uczniowie nie chcą korzystać ze 

wsparcia szkoły z uwagi na negatywne doświadczenia. Zaproponowano trzy czynniki, które pomogą 

poprawić tę sytuację (podniesienie świadomości nauczycieli, profilaktyka, pomoc) oraz omówiono je.  

Słowa kluczowe: cyberprzemoc, uczniowie, szkoła, wsparcie  

Supporting the students by school in situation of cyberbullying – abnormalities 

and their correction  

Abstract  

The thesis discusses the theoretical determinants of cyberbullying, including: the essence of the 

phenomenon, characteristics, causes and effects. The roles of people involved in the cyberbullying process 

were also described. The author presented research conducted in Poland as well as by herself. The 

conclusions from the research showed that students do not want to look for support in school due to 

negative experiences. The author proposed three factors that will help to improve this situation (raising 

teachers’ awareness, prevention, help) and discussed them.  

Keywords: cyberbullying, students, school, support 
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Autorytet nauczyciela  

wobec wyzwań współczesnej szkoły 

1. Wprowadzenie 

Zmiany dokonujące się w XXI w. (tj. informacyjno-techniczne, społeczno-ekono-

miczne, edukacyjne) przyczyniają się do tego, iż autorytet odgrywa ważną rolę 

w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Istotne jest, aby w znaczący sposób podkre-

ślać ważność wzorców i autorytetów, zważywszy na pojawiające się zagrożenia, które 

związane są z rozwojem cywilizacji oraz kryzysem wartości na wielu płaszczyznach 

życia. Postępujące przeobrażenia sprawiają, iż również przed oświatą stawiane są 

liczne wymagania. W obecnych czasach w procesie edukacyjno-wychowawczym 

kładzie się wyraźny akcent na rolę, jaką pełni nauczyciel, bowiem oczekuje się od niego 

nie tylko specjalistycznej wiedzy i kompetencji pedagogicznych, ale przede wszystkim 

zgodności pomiędzy własnym postępowaniem a prezentowanymi poglądami czy 

wartościami. Jednakże dydaktycy powinni mieć na uwadze, iż najważniejsze jest dobro 

młodego człowieka, odpowiedzialność za jego prawidłowy rozwój, a także odpowiednie 

przygotowanie go do podejmowania decyzji [1]. 

2. Próba zdefiniowania autorytetu 

Pojęcie autorytet odnosi się do zewnętrznej cechy człowieka, która wyszczegól-

niona jest spośród pozostałych. Słowo to wywodzi się z języka łacińskiego – auctoritas – 

i tłumaczone jest jako rada, wola, władza, ważność, powaga moralna bądź wpływowa 

osoba. Powyższy termin stosowano już w republikańskim Rzymie. Auctoritas odnosiło 

się wówczas do rady, którą dawali doświadczeni mężczyźni, podkreślając przy tym 

rangę decyzji senatu rzymskiego. Jednak z upływem czasu wyrażenie autorytet poddane 

zostało społeczno-historycznym przeobrażeniom, które uwzględniały starożytne okreś-

lenie [2]. W 1751 r. w Europie francuski pisarz Denis Diderot w swym dziele „Wielka 

encyklopedia francuska” podał definicję autorytetu. Z kolei do Polski określenie 

autorytet zostało wprowadzone w oparciu o niemiecką formę autorität i jest równo-

znaczne z wyrazem powaga. Jednakże nie jest możliwe przypisanie mu takiego 

tłumaczenia ze względu na to, iż posiada wiele innych znaczeń w języku polskim [3]. 

Termin autorytet jest pojęciem wieloznacznym. Józef Pieter ujmuje autorytet jako 
„przewagę czyjąś nad pojedynczymi osobami lub grupami społecznymi (dzięki 
większej wiedzy, sile, lepszym cechom charakteru, władzy), wyrażającą się uznaniem 
i podporządkowaniem. Autorytet stanowi jeden z podstawowych czynników więzi 
społecznej w zorganizowanym życiu zbiorowym” [4]. Z kolei Henryk Rowid twierdzi, 
iż autorytet to „... pewna swoista właściwość, tkwiąca immanentnie w osobie względnie 
w instytucji, dzięki której to właściwości podporządkowują się jej inne osoby, instytucje 
i grupy społeczne, w sposób mniej lub bardziej dobrowolny” [2, 5]. Natomiast Emile 

                                                                
1 annasuska1994@wp.pl, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Jana Pawła II, https://www.kul.pl/. 
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Durkheim wskazywał, że autorytet „jest to cecha, w którą jest uposażona istota realna 
lub idealna w stosunku do określonych osobników, dzięki której uważana jest przez 
tych ostatnich za obdarzoną w moc wyższą od tej, jaką przypisują samym sobie” [6]. 
Przytoczone powyżej definicje są tylko namiastką tych, które są dostępne w literaturze 
przedmiotu. Na ich podstawie można dostrzec, iż autorytet jest różnorodnie postrzegany 
w zależności od tego, na jaką dyscyplinę naukową będziemy się powoływać. Jednak 
bez względu na przyjęte kryterium, autorytet osobowy będzie tłumaczony jako: wzór, 
przykład, ale także wpływ [1]. 

Ujmując autorytet na gruncie pedagogiki, warto nadmienić, iż autorytet wychowawcy 
jest kluczowym elementem dla prawidłowego przebiegu procesu wychowawczo-edu-
kacyjnego. Autorytet pedagogiczny jest to odpowiednia postawa nakazująca uczniom 
uznawanie godności dydaktyka, który swoim postępowaniem i postawą wskazuje na 
istotne wartości oraz „sylwetkę” godną naśladowania. Ponadto pedagog jest swego 
rodzaju przewodnikiem w ujęciu ideologicznym, filozoficznym, molarnym, ale również 
religijnym. Należy pamiętać, iż nauczyciel nie staje się autorytetem tylko na podstawie 
sprawowanej funkcji zawodowej, lecz musi ciężko na niego zapracować. W wyjątko-
wych sytuacjach zdarza się tak, że pedagodzy posiadają i odznaczają się wrodzonym 
autorytetem wychowawczym. Jednakże wychowankowie i ich rodzice zdecydowanie 
bardziej cenią sobie dydaktyków, którzy w swym postępowaniu i podczas realizowania 
swoich obowiązków zawodowych kierują się prawdą, dobrem, sprawiedliwością, 
autentycznością, a także są osobami godnymi zaufania [7]. Oprócz tego na autorytet 
pedagogiczny składają się pewne elementy, do których Wincenty Okoń zalicza: 

 wiedzę i mądrość wychowawcy; 

 doświadczenie w zakresie wychowania i nauczania; 

 umiejętności, dzięki którym pobudzane będą siły wychowanków; 

 stosunek emocjonalny pedagoga wobec wychowanków; 

 postawy względem podopiecznych [8]. 
Zaprezentowane powyżej ujęcia wskazują, że nie ma jednego, konkretnego wytłuma-

czenia, czym jest autorytet. Podkreślają one interdyscyplinarność tego terminu chociażby 
w takich dyscyplinach naukowych, jak: pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia, 
etyka czy prakseologia. Ponadto autorytet może mieć dwojaki zakres: szeroki (gdy 
mówimy o nim, jako zjawisku społecznym) i wąski (podczas formułowania go, jako 
zbioru cech danego człowieka będącego autorytetem). Jednakże w naukach społecznych 
nawiązuje się go do osób bądź instytucji [3]. 

3. Typy i rodzaje autorytetu 

W dostępnej literaturze przedmiotu można spotkać wiele klasyfikacji autorytetu 
w zależności od przyjętego kryterium. Marek Jasiński dokonuje następującego podziału 
uwzględniając kryteria, takie jak: 

 pobudzanie stanów psychicznych u wychowanków na wskutek czynności wycho-
wawczych podejmowanych przez pedagoga: autorytet wyzwalający i ujarzmiający; 

 posiadane kwalifikacje dydaktyka: autorytet intelektualny i moralny; 

 sposób podporządkowania się podopiecznych nauczycielowi: autorytet zewnętrzny 
i wewnętrzny; 

 rezultaty konkretnych oddziaływań wychowawczych: autorytet budujący i destruk-
cyjny [9]. 
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W pierwszym kryterium autor wyszczególnił m.in. autorytet wyzwalający charakte-

ryzujący się tym, iż nauczyciel w pełni akceptuje dziecko takim, jakim ono jest oraz 

wykazuje ciepły stosunek względem niego. Omawiany typ motywuje wychowanków 

do odkrywczości, innowacyjności, kreatywności, nowatorstwa, ale również mocno 

akcentuje samodzielne podejmowanie wszelkich działań. Kontakt pomiędzy nauczy-

cielem, a uczniem oparty jest na wzajemnym dialogu. Sprawia to, iż dydaktyk ceni 

sobie uczniów, którzy zadają mu pytania, nie odczuwając przy tym strachu. Jest dla 

swoich podopiecznych doradcą, przewodnikiem, a nawet animatorem. Ponadto wycho-

wanek nie jest zmuszany do aktywności, a zachęcany i mobilizowany. Dzięki temu 

formułuje się postawa twórcza u uczniów i sami z własnej, nieprzymuszonej woli 

stosują się do rad i zaleceń pedagoga. Kolejnym typem autorytetu w omawianym 

kryterium jest autorytet ujarzmiający, który opiera się przede wszystkim na sile. 

Nauczyciel skupia się tylko i wyłącznie na własnych korzyściach. Ponadto praca nie 

opiera się na samodzielnym, twórczym, oryginalnym myśleniu i działaniu, lecz to 

dydaktyk przejmuje inicjatywę ustalając, jak mają przebiegać zajęcia. Taka forma 

lekcji sprawia, iż rozwój wychowanka jest tłumiony, co może przyczynić się do niskiej 

samooceny i braku wiary we własne możliwości [9-11]. 

Kolejne kryterium, wyróżnia autorytet intelektualny nazywany również, jako 

naukowy, który ściśle zawiązany jest z wiedzą i umiejętnościami zawodowymi peda-

goga [12]. Nauczyciel staje się dla swoich wychowanków osobom interesującą ze 

względu na wiedzę, jaką dysponuje, gdyż jest ona wszechstronna. Bardzo często 

przyczynia się to do tego, że uczniowie chcą zdobywać nową wiedzę, chętnie podej-

mują działania, które rozwijają samodzielne myślenie, ale także sami dążą do tworzenia 

wiedzy o otaczającym ich świecie [9, 13]. Ten typ autorytetu wskazuje, iż pedagog 

powinien posiadać kompetencje, dzięki którym realizowany temat będzie wzbogacony 

o różnorodne środki i metody dydaktyczne. Przeprowadzając zajęcia, należy dostosować 

treści i metody do możliwości podopiecznych. Bardzo ważne jest, by nie trzymać się 

tylko i wyłącznie wiedzy zawartej w podręcznikach, lecz stale podnosić swoje kwalifi-

kacje, dzięki czemu można wybrać taki przekaz wiedzy, który trafi do wychowanka 

[2]. Oprócz wyżej wymienionego autorytetu autor wskazuje również na autorytet 

moralny, który określany jest także jako wychowawczy [12]. Związany jest on 

z normami, wartościami oraz zasadami postępowania dydaktyka względem wycho-

wanków. Istotę stanowią cechy charakteru i postawy moralne, które uczeń pragnie 

respektować w swoim życiu. Ten rodzaj autorytetu jest kluczowy w pedagogice, gdyż 

nauczyciel staje się dla wychowanka osobą, którą warto naśladować. Ponadto Iwona 

Juzakiewicz uważa, że wskazane jest, by zarówno autorytet intelektualny, jak i moralny 

były ze sobą ściśle związane, a wręcz nierozłączne [2]. 

W trzecim rozróżnieniu znajduje się autorytet zewnętrzny, który w literaturze przed-

miotu tożsamy jest z autorytetem ujarzmiającym. Wychowanek ulega wychowawcy 

z powodu lęku, niepewności, obawy bądź dostrzega możliwość otrzymania korzyści. 

Omawiany rodzaj autorytetu jest bardzo często związany z realizowaną funkcją [1, 2]. 

Drugim wymienianym typem jest autorytet wewnętrzny (wyzwalający) cechujący się 

naturalnym i swobodnym podporządkowaniem się ucznia, który podziwia swojego 

wychowawcę chcąc z nim współdziałać [15]. Dodatkowo odbiorcy, przypisują ten typ 
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do dydaktyków, którzy w szczególny sposób oddziałują na innych poprzez cechy 

osobowości i wartości, jakimi kierują się w swoim życiu [1]. 

Ostatnim rozgraniczeniem jest autorytet budujący, czyli taki, w którym nauczyciel 

podkreśla i stara się umacniać w wychowanku takie cechy, jak: odpowiedzialność, 

samodzielność, poczucie sprawstwa, poczucie własnej wartości, autonomię oraz doj-

rzałość. Z kolei autorytet destrukcyjny charakteryzuje się występowaniem zachowań 

destabilizujących i zaburzających właściwy rozwój ucznia. Przykładem takiego 

postępowania może być np. palenie papierosów, zażywanie substancji psycho-

aktywnych [9]. 

Oprócz powyższego podziału, autorytet można podzielić na: środowiskowy (czyli 

nauczyciel, jako wzór zarówno dla rodziców jak i innych podmiotów zaangażowanych 

w edukację) i szkolny (odnosi się do dydaktyków, którzy są autorytetem dla wycho-

wanków uczęszczających do nich na lekcje). Kryterium wyodrębniającym te dwa typy 

autorytetu jest zakres wpływu [12, 14]. 

Podsumowując powyższe typy autorytetów w edukacji najbardziej pożądany i ko-

rzystny jest autorytet wyzwalający oraz wewnętrzny. Opierają się one przede wszystkim 

na dialogu i partnerstwie pomiędzy nauczycielem a wychowankiem. Dzięki temu uczeń 

wykazuje się samodzielnością, co w konsekwencji przyczynia się do jego prawidło-

wego rozwoju. Ponadto dobrowolne podporządkowanie się wskazuje na pragnienie 

współpracy i chęć przestrzegania wartości dydaktyka w życiu wychowanka [15]. 

4. Funkcje i rola autorytetu w wychowaniu 

W naszym społeczeństwie bardzo ważna jest obecność autorytetów, gdyż każdy 

z nich realizuje inne ważne funkcje. Janusz Goćkowski wymienia trzy rodzaje funkcji 

kulturotwórczych realizowanych przez autorytet. Do pierwszej kategorii należą funkcje 

grupotwórcze określające, iż autorytety przeradzają się w ośrodki, które skupiają osoby 

o analogicznym, pokrewnym światopoglądzie i postawie molarnej, potwierdzając to 

podczas swojej praktyki zawodowej. Kolejna funkcja – naukowotwórcza – charakte-

ryzuje się tym, iż autorytetami są autorzy dział, których wkład w rzeczywistość 

społeczną określa się na podstawie wniesionego dorobku do teorii oraz metody. Ostatnią 

wymienianą przez autora funkcją jest funkcja wychowawcza wskazująca, że autory-

tetami są głównie nauczyciele oraz mistrzowie, którzy wdrażają adeptom i innym 

dydaktykom normy i reguły wypełniające zadania i obowiązki pracownika naukowego 

[16, 17]. 

Czasy, w których przychodzi nam żyć sprawiają, iż widoczny staje się kryzys 

autorytetu zwłaszcza wśród pedagogów. Należy jednak pamiętać, iż dzieci i młodzież 

najbardziej potrzebują autorytetów, gdyż to oni doznają kryzysu rozwojowego oraz 

tożsamościowego [18]. Rola, jaką pełnią nauczyciele w życiu uczniów jest bardzo 

ważna, ponieważ oddziałują oni na proces wychowawczy i edukacyjny, który uwarun-

kowany jest nie tylko programem nauczania, ale także niezmiernie istotne są: wiedza, 

kompetencje, umiejętności oraz zaangażowanie pedagoga. Dydaktycy mają nietuzin-

kową możliwość nakreślania i przedstawiania wartości, zachowań, norm i reguł 

etycznych, które powinny być obowiązujące w społeczeństwie i dzięki temu młodzi 

ludzie mogą uniknąć niewłaściwych zachowań. Ponadto zmieniający się świat przyczynia 

się do tego, iż osoby już od najmłodszych lat doświadczają zagubienia i są przytłaczani 

informacjami [3]. 
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Nauczyciel będący autorytetem oddziałuje na swoich wychowanków w następujący 

sposób, jako: 

 przedstawiciel władz oświatowych i społeczeństwa, za pomocą konkretnej treści 

oraz metod i środków pedagogicznych. Realizacja tej płaszczyzny odbywa się 

w sposób świadomy; 

 osoba fizyczna o indywidualnej osobowości wykorzystując przy tym aparycję, 

postawę, predyspozycje, pasje oraz sposób myślenia. Działania te mogą mieć 

charakter intencjonalny bądź nieświadomy [2]. 

Za najbardziej korzystną uważa się sytuację podczas, której wpływ wychowawcy 

oraz zmiana postępowania przez wychowanka są świadome. Biorąc po uwagę cele, 

a także wartości procesu pedagogicznego wskazane jest, aby impulsem oddziaływania 

pedagoga był jego autorytet. Wówczas wpływ, niezależnie od płaszczyzny i jego 

ukierunkowania, spotka się z niewymuszonym posłuszeństwem uczniów oraz będzie 

miało to pozytywny oddźwięk na kwestę motywacyjną [2]. 

Rola, jaką odgrywa autorytet w wychowaniu młodego człowieka jest bardzo ważna, 

co nie podlega dyskusji, a jego brak może stać sie źródłem wielu zjawisk patologicz-

nych. Współcześnie dzieci i młodzież nie poszukują autorytetów w środowisku 

szkolnym, rodzinnym czy duchowym, gdyż największe oddziaływanie na nich mają 

środki masowego przekazu, które stają się coraz bardziej dostępne dla każdego. Przeka-

zywane tam treści mają wypaczony i przeinaczony obraz, przedstawiając rzeczywistość, 

w której człowiek nie odpowiada i nie ponosi żadnych konsekwencji za swoje czyny. 

Udostępniane materiały przepełnione są konsumpcjonizmem, agresją, przemocą zatra-

cając przy tym podstawowe wartości. Sprawia to, że młodzież nie poszukuje autory-

tetów, lecz idoli, którzy podkreślają, iż najważniejsza jest siła fizyczna, witalność, 

piękno zewnętrzne, przyjemność oraz zabawa. Dlatego też konieczne jest zatrudnianie 

pedagogów, którzy wykonują ten zawód „z powołania” oraz są świadomi swej misji, 

gdyż kluczowa dla prawidłowego rozwoju jest obecność drugiego człowieka, który 

będzie w stanie wyjaśnić istniejącą rzeczywistość [15]. 

Obecność pedagoga w procesie nauczania i wychowania nie sprowadza się tylko 

i wyłącznie do przedstawienia uczniom treści zawartych w podstawie programowej. 

Istotną rolę ogrywa wykorzystywanie własnej osobowości i kompetencji tak, aby uczeń 

dostrzegł w nim osobę godną naśladowania, zaufania, a także przewodnika i doradcę, 

który zaznajomi go ze światem wartości etycznych, obejmujących doświadczenia 

i refleksje. Brak towarzyszenia autorytetu pedagogicznego może doprowadzić do 

dezintegracji społecznej [3]. 

5. Czynniki i etapy kształtujące autorytet 

Nauczyciel nie stanie się autorytetem z dnia na dzień. Jest to proces wymagający 

cierpliwości, poświęcenia i przede wszystkim czasu, ponieważ nawiązanie relacji 

opierającej się na uznaniu, zaufaniu oraz partnerstwie, tworzy się stopniowo. Na budo-

wanie autorytetu nauczyciela oddziałuje wiele czynników [15]. W dostępnej literaturze 

przedmiotu podstawowymi czynnikami są: globalna koncepcja pedagogiczna, ranga 

zawodu oraz właściwości pedagoga. 

Omawiając globalną koncepcję pedagogiczną należy wspomnieć, iż ma ona swoje 

odniesienie w wymiarze historycznym. Nauczyciel dominował nad uczniem w sferze 
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kontaktów edukacyjnych, wychowawczych oraz osobowych. Ponadto autorytet zwią-

zany był z dystansem, który można było dostrzec pomiędzy pedagogiem, a wycho-

wankiem. Jednakże w sytuacji, gdy wychowawca w znacznym stopniu przewyższał 

swoich podopiecznych kwalifikacjami i doświadczeniem życiowym oraz był on 

w stanie zobligować ich do podporządkowania się mu, wówczas jego autorytet nabierał 

większego znaczenia. Dodatkowym atutem dydaktyków była ich pozycja w środo-

wisku, ponieważ uznawano ich za osobę wykształconą, mądrą, posiadającą odpowiednie 

kompetencje, a także będącą wzorcem do naśladowania. Przedstawiona koncepcja 

wychowawcza określana jest jako autorytarna, gdyż autorytet traktowany jest jako 

podstawa siły i nieodpowiedniej dominacji nauczyciela nad uczniem. Przewaga ta 

sprawia, iż blokuje się autonomiczna postawa wychowanków, nie podejmują oni 

samodzielnych działań oraz nie biorą odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

Reakcją na negatywne konsekwencje działań autorytarnych była koncepcja pedagogiki 

antyautorytarnej, która skupiała się głównie na swobodnym rozwoju i całościowej 

autonomii ucznia. Przyczyniło się to do tego, że wolność oraz spontaniczność stały sie 

kluczową wartością w procesie wychowawczym i edukacyjnym. Pedagog, który umiał 

wypracować atmosferę wychowawczą bez dyscypliny, był szanowany i ceniony. Prócz 

tego jego rola skupiała się przede wszystkim na eliminowaniu barier hamujących 

prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży. Analizując globalną koncepcję pedagogiczną 

należy nadmienić, iż koncepcja tradycyjna pozbawiona została partnerstwa i dialogu, 

a model opozycyjny – władzy pedagogicznej. Wydarzenie to, zachęciło wychowawców 

do odkrywania i wyszukiwania innych czynników autorytetu, który w dużej mierze 

podlega posiadanym umiejętnością nawiązania prawidłowej relacji z wychowankiem 

[1, 2, 3, 19]. 

Drugim czynnikiem budującym autorytet pedagogiczny jest ranga zawodu nauczy-

ciela w środowisku lokalnym i społeczeństwie. Jest to wynikiem tego, że profesja ta 

cechuje się dwoistością oceny. Pierwsza związana jest z tym, iż społeczeństwo zdaje 

sobie sprawię, że wychowawca realizuje swoje obowiązki, które są kluczowe dla 

prawidłowego rozwoju młodego człowieka, zarówno w czasach dzisiejszych, jak też 

w przyszłych. Sprawia to, iż omawiany zawód oceniany jest wysoko, podkreślając jego 

prestiż i rangę. Wspomaga to formowaniu się autorytetu szkoły i wychowawcy 

w społeczeństwie, wskazując i podkreślając prawidłowo realizowany system edukacyjny 

i wychowawczy, dzięki któremu dzieci i młodzież mają możliwość prawidłowego 

rozwoju we współczesnej rzeczywistości. Druga ocena określana jest przez środowisko, 

które podkreśla, iż szkoła nie jest już jedyną placówką kształcącą i wychowującą, 

a pedagog – mistrzem i wzorcem do naśladowania. Intensywny rozwój mass mediów 

przyczynił się do powstawania nowych źródeł wiedzy, która jest nieprecyzyjna, lecz 

łatwo ją zrozumieć. Sytuacja ta doprowadza do zahamowania autorytetu szkoły oraz 

nauczyciela, a w konsekwencji do wzrostu krytycyzmu i wymagań wobec placówek 

oświatowych i ich pracowników. Warto podkreślić, iż do oceny środowiska zaliczają 

się również warunki materialne omawianego zawodu, które z reguły niekorzystanie 

umacniają autorytet [1, 2, 19]. 

Ostatnim elementem są właściwości osobowościowe nauczyciela, które niewątpliwie 

są bardzo ważne w procesie edukacyjnym i wychowawczym. Próbując określić 

kluczowe właściwości, literatura przedmiotu wskazuje na te, które są szczególne 
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w pracy pedagogów bądź spaja je z uniwersalnymi dla różnych profesji. Mówiąc jednak 

o osobowości, nie sposób pominąć cech, które powinien posiadać wychowawca. Julia 

Skorupska-Sobańska przeprowadziła badania wśród uczniów w wieku 12-18 lat na 

temat preferowanych cech u nauczyciela. Z ich analizy wyakcentowano zarówno cechy 

pożądane, jak i niepożądane. Ankietowani wskazali, iż pozytywnymi cechami nauczy-

ciela są: bezpośredniość i życzliwość; cierpliwość, wyrozumiałość i zrozumienie; 

opanowanie, pogoda, dobry humor; zainteresowanie wychowankami; sprawiedliwość; 

delikatność oraz posiadanie wiedzy na temat psychiki uczniów. Z kolei do negatyw-

nych cech badani zaliczyli: niesprawiedliwość, nerwowość; formalizm; brak wyrozu-

miałości; nadmierną surowość; zbyt wygórowane wymagania oraz brak znajomości 

psychiki wychowanków [1, 9, 10, 20]. 

Oprócz wyżej wymienionych i omówionych czynników literatura podkreśla również 

takie czynniki, jak: powaga, uwaga, rozwaga, a także odwaga. Pierwszym wyróżnionym 

elementem jest powaga, czyli to, co oddziałuje w znaczący sposób na postępowanie 

nauczyciela względem ucznia i na odwrót. Wyodrębnia się trzy rodzaje powagi m.in.: 

 umysłowa, czyli precyzyjna wiedza, adekwatna postawa względem promowanych 

zasad, a także umiejętność tłumaczenia rangi głoszonych treści nauczania; 

 moralna charakteryzująca się poszanowaniem wartości moralnych, przestrzeganiem 

norm oraz osobistą dojrzałością osobową; 

 duchowa, która wskazuje na analogiczność względem wiary, ojczyzny, a także 

aprobowania innych autorytetów [19]. 

Kolejnym prezentowanym czynnikiem jest uwaga, do której zalicza się posiadanie 

umiejętności: słuchania, zadawania pytań, dostrzegania niebezpieczeństw oraz zauwa-

żania tego, co zamaskowane pod powszechnym i popularnym wzorem. Ponadto uwaga 

to również edukowanie w zakresie tłumaczenia i analizowania wszystkiego, co 

nawiązuje do historii. Trzecim uwarunkowaniem jest rozwaga. Wskazuje ona na to, iż 

nauczyciel dysponuje kompetencjami, by poddać rzeczywistość ocenie, która odpowiada 

jego osobistym przekonaniom. Dodatkowo dydaktyk nie poddaje się i wykorzystuje 

swoje dotychczasowe doświadczenia, by przeciwstawić się pojawiającym się trudnością. 

Ostatnim elementem jest odwaga, w której pedagog wykazuje się postawą własnej 

autentyczności, a podczas wypowiedzi wyraża osobiste poglądy. Należy nadmienić, iż 

charakteryzuje się on również stanowczością i bezstronnością, a także stałością 

i męstwem względem różnorodnych niepowodzeń i przeszkód [19]. 

Nauczyciel powinien mieć na uwadze, iż budowanie autorytetu jest procesem 

długotrwałym i wymagającym posiadania pewnych cech, kompetencji, dzięki którym 

wychowankowie będą ich postrzegać jako osoby znaczące w ich życiu. Wśród etapów 

kształtowania się autorytetu wymienia się następujące fazy: bezpieczeństwa, hetero-

nomii, równowagi oraz autonomii. Pierwszą fazą jest faza bezpieczeństwa, która 

rozpoczyna się już w czasie wczesnego dzieciństwa. To matka i ojciec są najwa-

żniejszymi osobami w życiu dziecka, dbają i tworzą warunki, by zaspokoić wszystkie 

potrzeby swojego potomstwa, zapewniając mu tym samym poczucie bezpieczeństwa. 

Kolejnym etapem jest heteronomia mająca swój początek od wieku przedszkolnego, aż 

do podjęcia nauki w szkole. Rodzice w dalszym ciągu pozostają kluczowymi osobami 

dla swoich dzieci, ale nie jedynymi, gdyż analogicznie istotną rolę zaczynają odgrywać 

nauczyciele. Bardzo często autorytet pedagoga staje się ważniejszy niż autorytet 
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rodziców. Można to zaobserwować podczas: wykonywania zaleceń wychowawcy, 

odnoszenia się do niego z fascynacją i szacunkiem, nieustannym mówieniu i wspomi-

naniu go oraz uznawaniu jego stanowiska w sytuacji różnicy poglądów pomiędzy 

nauczycielem, a rodzicami. Trzecią fazą jest równowaga, która pojawia się wśród 

uczniów klas starszych szkoły podstawowej, u których dynamiczny rozwój psychiczny 

sprawia, iż wytwarza się umiejętność samodzielnego, ale także logicznego myślenia. 

Wychowankowie rozpoznają i dokonują oceny, niewłaściwego zachowania się osób 

dorosłych, mając przy tym świadomość, jakie są tego źródła i konsekwencje. Ostatnim 

etapem jest faza autonomii. Można ją dostrzec wśród uczniów kończących edukację 

w szkole średniej. Jest to czas, w którym młody człowiek ciekawy jest wyższych 

wartości, stawia sobie cele, pragnąc je zrealizować, bierze na siebie odpowiedzialność 

oraz stara się zarządzać swoim zachowaniem. Kończąc edukację, młodzież snuje 

poważne plany odnośnie dalszego kształcenia i podjęcia pracy. Sami chcą podejmować 

decyzję, sprzeciwiając się dorosłym, którzy narzucają im, kto ma być dla nich 

autorytetem. Omawiana faza charakteryzuje się tym, iż osoby w tym wieku akceptują 

tylko i wyłącznie ten autorytet, który sami wybiorą [2]. 

Współcześnie nauczyciele mogą doświadczać kryzysu autorytetu pedagogicznego, 

który może wynikać z tego, iż wychowankowie i ich rodzice przyjmują postawę domi-

nującą nad wychowawcą. Co więcej, może mieć to ścisły związek m.in.: ze zmianami 

zachodzącymi w polskim systemie edukacji, wzrostem agresji, przemocy, trudno-

ściami, z jakimi przychodzi się zmierzyć uczniom oraz brakiem szacunku względem 

pracowników nauczania [14, 15]. Dlatego też Jan Zimny w swoich publikacjach 

wielokrotnie podkreśla, iż autorytet należy budować w oparciu o następujące elementy: 

1. Pamiętaj, że fakt bycia nauczycielem nie gwarantuje ci tego, że będziesz dla 

uczniów autorytetem. Musisz na to zapracować! 

2. Zawsze traktuj dzieci z należytym szacunkiem- niezależnie od ich wieku. Nie 

poniżaj, nie wypominaj, nie używaj sarkazmu, ale też stawiaj wyraźne granice. 

3. Pokazuj swoje mocne strony, swoje umiejętności, wiedzę. „Zarażaj” dzieci 

swoim zapałem do działań realizujących ważne dla ciebie cele i wartości. Nie 

zmuszaj ich jednak, by je podzielali. Możesz jedynie pokazywać, jak są ona dla 

ciebie ważne. 

4. Nie walcz o utrzymanie autorytetu za wszelką cenę, bo – paradoksalnie – 

obniża to Twój autorytet. Przyznaj się, gdy coś ci się nie uda, gdy popełnisz 

błąd. Pokazujesz wówczas swoją ludzką twarz. Ukrywając błąd, możesz 

rzeczywiście stracić autorytet. 

5. Bądź autentyczny, komunikuj się w sposób otwarty, jednoznaczny, bez 

uciekania się do gier międzyludzkich. 

6. Nie wymagaj okazywania wdzięczności, nie wymuszaj podporządkowania 

i zgody. Po prostu nie używaj władzy, którą jako nauczyciel w pewnym sensie 

dysponujesz w stosunkach z uczniami. 

7. Przyjmuj odpowiedzialność za relacje z uczniami. Nie możesz stać się ich 

kumplem, nie możesz też się na nich jak kumpel obrazić. Za rodzaj kontaktów 
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uczeń-nauczyciel odpowiedzialny jest nauczyciel, ponieważ jest dorosły i taka 

jest jego rola. 

8. Bądź przewidywalny, w najszerszym znaczeniu tego słowa, ale nie bądź 

sztywny. Dotrzymuj obietnic. 

9. Okazuj ciepło, ale w sposób dostosowany do oczekiwań uczniów. Nie 

narzucaj bliskości tym, którzy tego od Ciebie nie oczekują, ale dawaj ją tym, 

którzy tego od Ciebie chcą. Szanuj przy tym swoje granice i nie rób tego 

wbrew sobie, bo przestaniesz być autentyczny. 

10. Pomagaj uczniom, gdy im trudno, ale słuchaj uważnie, jakiej pomocy od 

Ciebie oczekują. Nie narzucaj im własnych rozwiązań. 

11. Wybaczaj. Przebaczanie jest w istocie utrzymywaniem kogoś pod wpływem 

tego, który przebacza. Prawdziwe autorytety wybaczają. 

12. Bądź lojalny i sprawiedliwy na tyle, na ile potrafisz. 

13. Daj sobie prawo do błędu. Życie składa się z wielu epizodów i zawsze masz 

szansę go naprawić. 

14. Dostrzegaj w uczniach to, co najlepsze. Budujesz sobie tym depozyt 

emocjonalny. 

15. Bądź spójny – postępuj zgodnie z zasadami, które głosisz [2, 12, 19]. 

Prekursor szkolnictwa ludowego Jan de La Salle opracował i udostępnił dwanaście 

cnót, które charakteryzują dobrego nauczyciela. Są to: powściągliwość, powaga, mil-

czenie, pokora, roztropność, mądrość, cierpliwość, dobroć, pedagogiczna gorliwość, 

czujność, pobożność oraz wielkoduszność [3, 15, 21]. 

6. Podsumowanie 

Współcześnie można dostrzec, iż autorytet pedagogiczny narażony jest na osłabienie, 

a nawet upadek. Zmiany dokonujące się w społeczeństwie oraz rozwój nowoczesnych 

technologii sprawiają, że młody człowiek chce naśladować i żyć tak, jak jego idol, 

zapominając przy tym, że to autorytet pełni szczególną rolę w jego życiu. Jednakże 

pedagog powinien być rzetelny i wiarygodny, a także wyzwalający, ponieważ tylko 

wtedy może prawidłowo oddziaływać na ucznia. Wychowanie bazujące na autentycz-

nym autorytecie przyczynia się do kształtowania osobowości wychowanka. Ponadto 

nauczyciel będący autorytetem jest pewnego rodzaju odbiciem społecznie akcepto-

wanych norm, zasad i wartości. Dodatkowo uznawany jest za wzorzec osobowy, który 

warto odwzorowywać. Warto również podkreślić, iż otrzymanie miana autorytetu nie 

jest zależne od pozycji społecznej i pełnionej funkcji. Aby go otrzymać należy na niego 

zapracować oraz zasłużyć, wykazując się odpowiednim zestawem cech osobowości. 

Dlatego człowiek nie może podporządkowywać się fałszywym autorytetom, a powinien 

wspierać osoby bądź instytucje, które kierują się wartościami wyższymi, a nie 

materialnymi. 
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Streszczenie 

Zmiany dokonujące się w społeczeństwie odnoszą się również do placówek oświaty i ich pracowników, 

stawiając przed nimi nowe zadania i wymagania. Nauczyciel jest zawodem, od którego wymaga się 

specjalistycznej i ogólnej wiedzy, kompetencji i predyspozycji pedagogicznych, a także nieustannego 

podnoszenia swoich umiejętności i samokształcenia. Ponadto nie ulega wątpliwości, że pedagog odgrywa 

bardzo ważną wolę w wychowaniu. Dlatego też powinien reprezentować takie wartości, normy, które są 

akceptowane przez społeczeństwo, by młody człowiek z własnej woli uznał je za swoje. W artykule zostanie 

podjęta próba zdefiniowania, czym jest autorytet oraz autorytet pedagogiczny, a także, jakie są jego rodzaje 

z podkreśleniem, iż najbardziej istotny w wychowaniu jest autorytet wyzwalający i wewnętrzny. Ponadto 

omówione zostaną funkcje i role, jakie spełnia autorytet nauczyciela w procesie dydaktyczno-

wychowawczym, a także czynniki i etapy kształtujące autorytet. 

Słowa kluczowe: autorytet, nauczyciel, uczeń, ideał, wzór 

The teacher's authority in the face of contemporary school challenges 

Abstract 

Changes taking place in society also apply to educational institutions and their employees, setting new 

tasks and requirements for them. The teacher is a profession which requires specialist and general 

knowledge, competences and pedagogical predispositions, as well as constant improvement of one's skills 

and self-education. In addition, the educator plays a very important role in education, which is beyond 

doubt. Therefore, it should represent such values and norms that are accepted by the society so that the 

young person will freely recognize them as their own. The article will attempt to define what authority and 

pedagogical authority are, as well as what their types are, emphasizing that the most important in 

upbringing is the liberating and internal authority. Moreover, the functions and roles played by the teacher's 

authority in the didactic and educational process as well as the factors and stages shaping authority will be 

discussed. 

Keywords: authority, teacher, student, ideal, model 



 

116 

Regina Korzeniowska
1
 

Edukacja inkluzyjna uczniów z niepełnosprawnościami 

jako wyzwanie w opiniach nauczycieli szkół 

podstawowych ogólnodostępnych 

1. Wprowadzenie 

Nie ulega wątpliwości, że współczesna szkoła ma przed sobą wiele wyzwań. Roz-

wijający się świat, postęp cywilizacyjny i naukowy, reformy szkolnictwa powszech-

nego sprawiają, że placówki oświatowe poddawane są ciągłym zmianom i wystawiane 

na próbę poradzenia sobie z trudnościami i problemami. Można powiedzieć, że szkoła 

nieustannie ewaluuje, starając się sprostać wyzwaniom i stawianymi przed nią zada-

niami. Jednym z nich jest edukacja inkluzyjna (edukacja włączająca) wdrażana w szko-

łach ogólnodostępnych. Potwierdzają to obserwacje i analizy środowiska szkolnego 

oraz informacje instytucji kontrolujących funkcjonowanie placówek oświatowych 

w tym obszarze [1, 2].  

Istotą inkluzji w edukacji jest pełne włączenie uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych w środowisko szkolne. W tej grupie są dzieci i młodzież, u których stwier-

dzono zagrożenie niepełnosprawnością, wszelkie dysfunkcje, dysharmonie, niespraw-

ności mogące mieć negatywny wpływ na dalszy rozwój [3, s. 15], czyli wymagający 

dostosowania warunków edukacji ze względu na indywidualne trudności w uczeniu się 

[4]. Wśród dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymienia się uczniów 

z niepełnosprawnościami. Uwzględniając specyfikę funkcjonowania tych uczniów 

można przyjąć, że edukacja inkluzyjna jest wyzwaniem organizacyjnym, edukacyjnym 

i społecznym.  

Kształcenie włączające w polskim systemie oświatowym jest wdrażane od kilku lat, 

zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa [5-7]. Zadaniem każdej polskiej 

szkoły ogólnodostępnej jest więc stwarzanie warunków, aby edukacja oparta na włą-

czeniu ucznia z niepełnosprawnościami w środowisko szkolne najbliżej miejsca zamiesz-

kania była w pełni możliwa. Jednocześnie należy podkreślić, że edukacja inkluzyjna 

może mieć miejsce wtedy, gdy w ten proces zaangażują się wszystkie podmioty szkolne, 

czyli nauczyciele, specjaliści, pracownicy i rodzice oraz otoczenie placówki oświa-

towej, w tym społeczność lokalna. Edukacja inkluzyjna jest „pierwszym krokiem 

w kierunku pozytywnego funkcjonowania społecznego osób z utrudnieniami w rozwoju” 

[8, s. 25]. 

W niniejszym opracowaniu podjęto rozważania o edukacji inkluzyjnej i uczniach 

z niepełnosprawnościami w kontekście wdrażania tej formy kształcenia. W dalszej 

części zaprezentowano, na podstawie przeprowadzonych badań własnych, opinie 

nauczycieli szkół podstawowych ogólnodostępnych na temat edukacji inkluzyjnej.  

  

                                                                
1 regkor@wp.pl, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Zielonogórski, 

www.uz.zgora.pl. 
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2. Kilka słów o edukacji inkluzyjnej 

Edukacja inkluzyjna (edukacja włączająca) jest prawem do nauki, dostępnością do 

programów nauczania, dostępnością do społeczności i kultury szkolnej dla każdej 

osoby [9]. Włączenie to upewnienie się, że każdy uczeń jest szanowany, czuje się pewnie 

i ma poczucie pełnej przynależności do grupy szkolnej [10]. Ta forma kształcenia 

zakłada, że wszyscy ludzie uczestniczą w wysokiej jakości edukacji i mogą w pełni 

rozwijać swoje możliwości, zasoby i potencjał [11]. Otto Speck określa tę formę 

edukacji „szkołą dla wszystkich” [12, s. 71]. 

Edukacja inkluzyjna powstała na fundamencie między innymi: Konwencji o prawach 

osób niepełnosprawnych, przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych 

w 2006 r., uznającej prawo dostępu osób z niepełnosprawnością do edukacji bez 

dyskryminacji i na równych prawach i włączający system kształcenia na wszystkich 

poziomach [13, art. 24] oraz Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Organizację 

Narodów Zjednoczonych w 1989 r., gwarantującą każdemu dziecku godność i pełnię 

normalnego życia w warunkach, które umożliwiają osiągnięcie niezależności, ułatwiają 

aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, umożliwiają dostęp do nauki, oświaty, 

rekreacji i rehabilitacji w sposób umożliwiający rozwój osobisty, kulturalny i duchowy 

oraz integrację społeczną [14, art. 23]. Tim Loreman, podejmując kwestię edukacji 

włączającej, podkreślił, że jest to najskuteczniejszy sposób wspierania uczenia się, 

gdyż organizując kształcenie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych 

dziecka i zapewniając odpowiednią kadrę pedagogiczną, może ono nabywać umiejętności 

w środowisku szkolnym najbliższym jego miejsca zamieszkania [15]. Formułując cel 

kształcenia inkluzyjnego, jako odejście od systemu segregacyjnego na rzecz włącza-

jącego realizowanego w szkołach ogólnodostępnych, Grzegorz Szumski akcentuje 

znaczenie dostępności edukacji, możliwość pobierania nauki w szkole rejonowej 

i naukę opartą na wspólnym programie z uwzględnieniem indywidualności każdego 

dziecka [16]. Natomiast Agnieszka Szpak w swoich rozważaniach na temat kształcenia 

inkluzyjnego, zwraca uwagę na konieczność współdziałania wszystkich środowisk 

w procesie jego wdrażania [17]. Niewątpliwie wymaga to zmiany w podejściu do 

edukacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [8, 17, 18], a także promo-

wania w społeczności praw równego dostępu oraz poszanowania praw wszystkich 

osób [19]. Ulrich Heimlich, Joachim Kachlert, Reinhard Lelgemann i Erhard Fischer, 

w analizie inkluzyjnego rozwoju bawarskich placówek oświatowych, poruszyli kwestię 

skuteczności kształcenia włączającego. W ocenie badaczy jest ona warunkowana 

wejściem szkoły na ścieżkę transformacji, a trwający wówczas proces przemiany 

jednocześnie dokonuje zmian w samej szkole, która staje się inkluzyjną [20, s. 131]. 

Podzielając pogląd naukowców, można przyjąć, że podstawą kształcenia inkluzyjnego 

jest zmiana organizacji szkoły ogólnodostępnej, która podejmując działania służące 

włączeniu, stwarza nie tylko warunki pełnej akceptacji i rozwoju uczniów ze specjal-

nymi potrzebami edukacyjnymi, ale również dokonuje zmian w sobie samej oraz 

w swoim otoczeniu. Ponadto, jak dodaje Jarosław Bąbka, wdrażanie edukacji włącza-

jącej wpływa na zmiany w kulturze i zachowaniach społecznych [21]. Jest to swoista 

interwencja w proces socjalizacji człowieka [22, s. 47], który dostrzegając różnorod-

ność społeczną, funkcjonuje w niej zgodnie z ideą inkluzji. Warto dodać, że podstawą 

edukacji inkluzyjnej jest model normalizacyjny, który, jak zaznacza Małgorzata Seku-
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łowicz, obejmuje „działania zmierzające do umożliwienia osobom z niepełnospraw-

nością zdobywania normalnych doświadczeń życiowych, statusu społecznego i warun-

ków życia, uznawanych za standardowe dla danej społeczności” [23, s. 9]. W pełni 

można więc zgodzić się z poglądem Agnieszki Szpak, że edukacja inkluzyjna jest 

„przyszłością edukacji” [17, s. 40]. 

3. Edukacja inkluzyjna uczniów z niepełnosprawnościami  

Edukacja inkluzyjna, jak wynika z wcześniejszych rozważań, staje się w Polsce 

ważną formą kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów 

z niepełnosprawnościami. Prawo oświatowe promuje możliwość pobierania nauki 

przez tę grupę dzieci i młodzieży we wszystkich typach szkół, zgodnie z indywi-

dualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, a także 

realizowanie zindywidualizowanego procesu kształcenia, form, programów nauczania 

i zajęć rewalidacyjnych [24].  

Niepełnosprawność, zgodnie z zaproponowanym przez Światową Organizację 

Zdrowia modelem biopsychospołecznym [25], jest problemem w funkcjonowaniu 

organizmu lub w jego strukturze; to ograniczenie aktywności (trudność podczas wyko-

nywania czynności lub zadania) i uczestnictwa (problem w obszarze zaangażowania 

się w sytuacje życiowe) [26]. Poruszając kwestię niepełnosprawności, Janina Wyczesany 

ujmuje człowieka jako istotę biologiczno-psychologiczno-społeczną, która funkcjonuje 

na trzech poziomach jako: (1) istota biologiczna, czyli organizm ma określoną strukturę 

i wypełnia określone funkcje, (2) określona osoba, wykonująca pewne zadania 

i czynności, (3) członek danej grupy społecznej uczestniczący w jej życiu. Odnosząc się 

do istoty niepełnosprawności, czyli odchylenia od prawidłowego funkcjonowania na 

wszystkich lub na niektórych poziomach, można mówić o: 1) zniesieniu, ograniczeniu 

lub zaburzeniu w zależności od stopnia i zakresu uszkodzeń; 2) ograniczeniu aktyw-

ności działania; 3) ograniczeniu uczestnictwa w życiu społecznym [27, s. 76]. Zgodnie 

z koncepcją biopsychospołeczną na funkcjonowanie człowieka wpływa całość 

otoczenia, czyli czynniki osobowe, tj. cechy danej jednostki, takie jak np.: płeć, wiek, 

warunki zdrowotne, sprawność fizyczna, styl życia, nawyki, wychowanie, sposoby 

radzenia sobie z trudnościami, doświadczenia, wzorce zachowań oraz czynniki środo-

wiskowe, takie jak środowisko fizyczne i społeczne oraz system postaw ludzi, którzy 

żyją w tym środowisku [25]. Również edukacja inkluzyjna uczniów z niepełno-

sprawnością uwzględniając założenia powyższej koncepcji, podkreśla szczególną rolę 

otoczenia szkoły, w tym społeczność lokalną, we wspieraniu uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi.  

Uczniowie z niepełnosprawnościami w polskiej szkole to osoby posiadające 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespoły orzekające 

w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych [28]. Obowiązujące przepisy 

prawa wymienią w tej grupie uczniów: z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; 

słabowidzące; niewidome; słabosłyszące; niesłyszące; z autyzmem, w tym z Zespołem 

Aspergera; z niepełnosprawnością intelektualną: w stopniu lekkim, w stopniu umiarko-

wanym lub w stopniu znacznym [29] oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

czyli takich, którzy posiadają co najmniej dwie z wcześniej wymienionych niepełno-

sprawności [24]. Podstawą działań podejmowanych przez szkołę wobec ucznia 

z niepełnosprawnością jest wielostronne i kompleksowe rozpoznanie jego potrzeb, 
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możliwości, potencjału i zainteresowań oraz określenie obszarów wymagających 

wsparcia, zgodnie z ustalonymi celami rozwojowymi i terapeutycznymi. Czynności te 

nazwane w prawie oświatowym [29] wielospecjalistyczną oceną poziomu funkcjono-

wania ucznia (WOPFU) prowadzi, współpracując z rodzicami, zespół osób pracujących 

z uczniem, czyli nauczyciele, w tym pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący 

kształcenie, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych o kwalifikacjach odpowiednich do 

niepełnosprawności i specjaliści. Ważnym zadaniem wspomnianego zespołu jest 

również opracowanie dla danego ucznia indywidualnego programu edukacyjno-tera-

peutycznego (IPET), w którym określa się między innymi: zakres i sposób dostosowania 

wymagań edukacyjnych, zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów pracujących 

z uczniem, formy i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, działania 

wspierające rodziców, zajęcia rewalidacyjne, zakres współpracy nauczycieli i specja-

listów z rodzicami. Istotnym obszarem wspierania ucznia z niepełnosprawnością jest 

także organizacja przestrzeni szkolnej i zintegrowane działania na rzecz jego włączenia 

w środowisko rówieśnicze przy współpracy z rodzicami dziecka, specjalistami, 

poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz otoczeniem placówki oświatowej.  

Wdrażanie edukacji inkluzyjnej uczniów z niepełnosprawnościami jest jednym 

z ważniejszych zadań kadry pedagogicznej każdej szkoły ogólnodostępnej. Rolę 

nauczycieli w tym procesie podkreślają między innymi Zenon Gajdzica, który akcentuje 

ich szczególne znaczenie w „tworzeniu powszechnego nurtu inkluzji” [30, s. 56] oraz 

Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk i Marzanna Zaorska, które zwracają uwagę na 

zależność jakości szkoły realizującej kształcenie włączające od jakości jej nauczycieli 

[31, s. 25]. Natomiast efektywność tej formy kształcenia zależy zdaniem Iwony Chrza-

nowskiej od akceptacji idei włączenia przez pedagogów. To właśnie, jak przekonuje 

badaczka i w pełni można się z nią zgodzić, spojrzenie na ucznia „z punktu widzenia 

nie tyle jego zaburzeń, ile możliwości oraz szans rozwojowych” [32, s. 46], jest 

podstawą skutecznych działań inkluzyjnych prowadzonych w każdej placówce oświa-

towej. Ponadto, postrzeganie kształcenia włączającego jako, jak to proponuje Tamara 

Zacharuk, pomocy w rozwoju każdego człowieka, niezależnie od jakichkolwiek 

przeszkód [33, s. 4] oraz, jak to ujmują Jarosław Bąbka i Agnieszka Nowicka, swoistej 

filozofii edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [34, s. 13], przy 

zapewnieniu, co z kolei szczególnie mocno zaznacza Joanna Głodkowska, wszech-

stronnego i odpowiedniego do rozpoznanych potrzeb ucznia wsparcia oraz poczucia 

przynależności do grupy, stanowi podstawę skuteczności wdrażania tej formy edukacji 

[35, s. 74].  

4. Edukacja inkluzyjna uczniów z niepełnosprawnościami jako wyzwanie 

–wycinek badań własnych 

4.1. Przedmiot badań i grupa badawcza 

Kwestia edukacji inkluzyjnej jest w ostatnich latach szczególnie mocno omawiana 

i diagnozowana w różnych środowiskach zajmujących się polską oświatą. Niewątpliwie 

jest ona ważnym obszarem funkcjonowania szkół ogólnodostępnych, a jej wdrożenie 

w znacznym stopniu zmieniło ich oblicze. Po kilku latach od wprowadzenia kształ-

cenia włączającego można więc postawić pytania: Jak nauczyciele, rodzice i otoczenie 

szkoły postrzegają edukację inkluzyjną?, Jak jest realizowana edukacja włączająca 
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w szkołach/placówkach?, Czy edukacja inkluzyjna nadal jest wyzwaniem?, Czy i w jakim 

zakresie szkoły i nauczyciele potrzebują wsparcia w realizacji edukacji inkluzyjnej?, 

Co sprzyja a co utrudnia wdrażanie edukacji inkluzyjnej?, które jednocześnie stają się 

inspiracją do dalszych rozważań, analiz i dyskursów.  

Uwzględniając wcześniej omawiane kwestie, w okresie styczeń-luty 2020 roku 

przeprowadzono badania za pomocą kwestionariusza ankiety z dodatkowymi pytaniami 

otwartymi, których celem było poznanie opinii nauczycieli szkół podstawowych 

ogólnodostępnych na temat edukacji inkluzyjnej uczniów z niepełnosprawnościami. 

Przystępując do badania postawiono pytania: Jakie są opinie nauczycieli na temat 

edukacji włączającej?; Czy zdaniem nauczycieli szkoły i oni sami są przygotowani do 

edukacji inkluzyjnej uczniów z niepełnosprawnościami?; Co sprzyja wdrażaniu edukacji 

inkluzyjnej?; Jak organizowana jest edukacja inkluzyjna uczniów z niepełnospraw-

nościami w szkołach ogólnodostępnych?; Dla której grupy uczniów z niepełnosprawnością 

(określona rodzaj) wdrażanie edukacji inkluzyjnej jest najskuteczniejsze?, Jakie są 

potrzeby nauczycieli w zakresie wdrażania edukacji inkluzyjnej?. W badaniach 

uczestniczyło 95 nauczycieli z dolnośląskich (część północno-zachodnia) i lubuskich 

(część południowa) szkół podstawowych ogólnodostępnych, pracujących co najmniej 

dwa lata z uczniami z niepełnosprawnościami. W przeprowadzonych badaniach edukację 

inkluzyjną odnoszono do następujących niepełnosprawności: spektrum autyzmu; 

Zespół Aspergera; niepełnosprawność intelektualna (w stopniu lekkim, w stopniu 

umiarkowanym, w stopniu znacznym); z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 

słabowidzeniem; słabosłyszeniem; niepełnosprawność sprzężona, gdy jedną z nich 

była niepełnosprawność intelektualna. Analizując wyniki badań, nie odnoszono się do 

uczniów niewidomych i niesłyszących, gdyż respondenci nie wyrazili na ten temat 

swojej opinii. Staż pracy pedagogicznej respondentów wynosił od 2 do 33 lat, 

wszystkie osoby posiadały wykształcenie wyższe, w tym 6 nauczycieli licencjackie.  

4.2. Wyniki 

Wszyscy nauczyciele uczestniczący w badaniu są zdania, że edukacja inkluzyjna 

jest ważną i potrzebną formą kształcenia. Opinie respondentów, wyrażone w pytaniach 

otwartych, dotyczące kształcenia inkluzyjnego (tab. 1) koncentrują się wokół dwóch 

kwestii: 1) jako korzyść dla osób z niepełnosprawnościami, czyli: równość dostępu, 

uczestnictwo w życiu grupy, szansa funkcjonowania wśród pełnosprawnych rówieś-

ników, ich indywidualny rozwój z uwzględnieniem potrzeb i możliwości, oraz 2) jako 

korzyść dla środowiska, poprzez: możliwość bezpośredniego kontaktu i obcowania 

z osobami z niepełnosprawnościami; możliwość zmiany postaw społecznych wobec 

inności i niepełnosprawności; rozwijanie kompetencji społecznych; dostrzeganie 

w osobach z niepełnosprawnością pełnowartościowych członków społeczności. 

Tabela 1.  Wybrane opinie nauczycieli szkół ogólnodostępnych na temat edukacji inkluzyjnej uczniów 

z niepełnosprawnościami. 

Respondent  Opinia respondenta 

 Nauczyciel 1 Edukacja inkluzyjna daje dziecku niepełnosprawnemu szansę kształcenia 

wśród zdrowych rówieśników. Ta druga strona uczy się empatii, 

wrażliwości, akceptacji drugiego człowieka, nie czyni go obcym, 

nieznanym, gorszym, ale po prostu kolegą (..) 
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 Nauczyciel 2 Edukacja inkluzyjna dzieci z niepełnosprawnością daje możliwość 

doświadczania życia, rozwijania funkcji poznawczych, daje poczucia 

przynależności i pewności siebie, podejmowania decyzji w większej grupie. 

Nauczyciel 3 Edukacja inkluzyjna jest kształcąca, poszerzająca horyzonty myślenia, 

budząca uczucia, których do tej pory uczniowie nie znali, uczy każdego 

bycia z drugim człowiekiem. 

Nauczyciel 4 Edukacja inkluzyjna to pomoc w rozwoju młodego człowieka oraz 

motywowanie go do samodzielności, niezależnie od problemów i przeszkód 

z jakimi się zmaga, nie wykluczając go z powodu jego inności. Ta forma 

edukacji wpływa pozytywnie również na dzieci sprawne, budząc w nich 

wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, wytwarza pozytywne postawy 

wobec innych oraz uczy akceptacji i tolerancji. 

Nauczyciel 5 Edukacja inkluzyjna otwiera drzwi przed uczniami niepełnosprawnymi. 

Indywidualnie dobrana ścieżka edukacji, pozwala im rozwijać się zgodnie 

z możliwościami oraz tempem pracy, dzięki czemu każdy – niezależnie od 

stanu zdrowia, na miarę swoich możliwości – ma szansę usamodzielnić się, 

a także przygotować do życia w życiu społecznym. 

Nauczyciel 6 Edukacja inkluzyjna to dobre rozwiązanie, nie dzieli uczniów na 

pełnosprawnych i niepełnosprawnych, bez deficytów i z deficytami, każde 

dziecko ma równe szanse i możliwość pełnego uczestnictwa w życiu grupy. 

Nauczyciel 7 Edukacja inkluzyjna to możliwość lepszego funkcjonowania dla dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, umożliwia indywidualny rozwój 

każdemu dziecku, a nauczycieli mobilizuje do ciągłych poszukiwań 

i rozwoju zawodowego. 

Nauczyciel 8 Edukacja inkluzyjna jest szansą na stworzenie dzieciom niepełnosprawnym 

normalnego życia wśród pełnosprawnych rówieśników, gdyż największym 

terapeutą dla dziecka niepełnosprawnego jest jego grupa rówieśnicza 

i pełne w niej uczestniczenie.  

Nauczyciel 9 Edukacja inkluzyjna to zapewnienie wszystkim dzieciom, niezależnie od ich 

„inności”, niepełnosprawności, statusu społecznego czy ekonomicznego 

wspólnego kształcenia z rówieśnikami, którzy z kolei uczą się tolerancji 

i bycia razem z drugim człowiekiem. 

Nauczyciel 10 Edukacja inkluzyjna pozwala uczniom niepełnosprawnym na 

przynależność do grupy, na bycie częścią klasy a uczniom zdrowym na 

lepsze zrozumienie ich potrzeb, większą empatię i zmianę podejścia do 

inności drugiego człowieka. 

 Źródło: Opracowanie własne  

Podobne wnioski, na podstawie badań przeprowadzonych w 2019 roku, formułuje 

Anna Nowak. Badaczka stwierdza, że nauczyciele szkół ogólnodostępnych dostrzegają 

korzyści edukacji włączającej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w obszarze usamodzielnienia, uspołecznienia i wyrównywania szans, ale także korzyści 

dla otoczenia społecznego w zakresie zrozumienia inności oraz akceptacji i tolerancji 

[36, s. 172].  

Kolejna kwestia poddana opinii nauczycieli dotyczyła oceny przygotowania szkół 

i nauczycieli w zakresie wdrażania edukacji inkluzyjnej. Spośród badanych 36 osób 

uznało, że szkoły są w pełni przygotowane do wdrażania tej formy kształcenia, nato-
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miast 59 osób było zdania przeciwnego. W zakresie przygotowania nauczycieli do 

wdrażania edukacji inkluzyjnej tylko 29 osób uznało, że są oni w pełni do tego 

przygotowani, natomiast 66 osób było odmiennego zdania.  

Uwzględniając rolę kadry pedagogicznej szkoły w procesie edukacji inkluzyjnej 

istotne było zapytanie badanych o to, kto w szkole jest najlepiej przygotowany do 

edukacji inkluzyjnej? (wyk. 1). Respondenci uznali, że są to przede wszystkim: pedagog 

specjalny, nauczyciel współorganizujący kształcenie i specjalista w zakresie rodzaju 

niepełnosprawności (95 osób). Osobami najmniej przygotowanymi do tego procesu są 

zdaniem badanych nauczyciele przedmiotu (39 osób).  

 

Wykres 1. Przygotowanie kadry pedagogicznej w szkole podstawowej ogólnodostępnej do edukacji 

inkluzyjnej uczniów z niepełnosprawnościami (N = 95). Źródło: Opracowanie własne  

W opinii osób badanych o przygotowaniu nauczycieli do edukacji inkluzyjnej 

świadczą przede wszystkim: kompetencje (89 osób), warsztat pracy (87 osób), wiedza 

o niepełnosprawnościach (71 osób) i odpowiednie doskonalenie zawodowe (59 osób), 

natomiast o przygotowaniu szkół: odpowiednia baza techniczna (91 osób), odpo-

wiednie wyposażenie sal/gabinetów (88 osób), sprzyjający klimat (69 osób) i otwartość 

na zmiany (49 osób), a także organizacja pracy szkoły (89 osób), działania dyrektora 

i kadry kierowniczej (83 osoby) i zrozumienie ze strony organu prowadzącego szkołę 

(62 osoby). 

Osoby biorące udział w badaniu, odpowiadając na pytanie co sprzyja wdrażaniu 

edukacji inkluzyjnej? (wyk. 2) w szkole podstawowej najczęściej wymieniali: kompe-

tencje nauczycieli (95 osób), w tym ich wiedza, umiejętności, postawy i zachowania; 

kwalifikacje nauczycieli (95 osób), w szczególności specjaliści z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i w zakresie określonej niepełnosprawności, pedagog 

specjalny, nauczyciel współorganizujący kształcenie; współpraca nauczycieli (95 osób), 

szczególnie w zakresie rozpoznawania potrzeb i planowania działań; wyposażenie szkoły 

(93 osoby), w tym m.in. odpowiednie pomoce dydaktyczne, pomoce multimedialne, 
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narzędzia cyfrowe, pomoce sensoryczne, sale terapeutyczne; współpraca z rodzicami 

(91 osób) oraz działania integrujące środowisko szkolne (81 osób), w tym wyjścia 

edukacyjne, wycieczki, imprezy oraz uroczystości klasowe i szkolne.  

 

Wykres 2. Czynniki sprzyjające edukacji inkluzyjnej uczniów z niepełnosprawnościami (N = 95).  

Źródło: Opracowanie własne  

Kolejne pytanie skierowane do nauczycieli uczestniczących w badaniu dotyczyło 

organizacji w szkołach edukacji inkluzyjnej wobec uczniów z niepełnosprawnościami. 

Większość respondentów wymieniała przede wszystkim: opracowanie indywidualnego 

programu edukacyjno-terapeutycznego (91 osób), zatrudnienie specjalistów w zakresie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej (89 osób), zatrudnienie nauczyciela współ-

organizującego kształcenie (73 osób), stosowanie aktywizujących metod i technik 

pracy (71 osób), zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych (69 osób), dostosowanie 

miejsca (64 osoby) i przestrzeni szkolnej (57 osób) do potrzeb dzieci, a także organi-

zowanie integracyjnych imprez (42 osoby) i przedsięwzięć (31 osób), prowadzenie 

dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania (31 osób), angażo-

wanie dzieci z niepełnosprawnością do udziału w projektach (29 osób), w tym: 

artystycznych (19 osób), edukacyjnych (11 osób) i sportowych (7 osób). Na podstawie 

odpowiedzi nauczycieli uczestniczących w badaniu można przyjąć, że organizacja 

edukacji inkluzyjnej w ich placówkach związana jest z: 1) odpowiednim przygotowa-

niem przestrzeni szkolnej, pomocy dydaktycznych i warsztatu pracy, 2) zapewnieniem 

odpowiednio wykwalifikowanej i przygotowanej kadry pedagogicznej, 3) realizacją 

działań ukierunkowanych na współdziałanie, współpracę i wspólne spędzanie czasu 

uczniów pełnosprawnych z niepełnosprawnymi.  

Zdecydowana większość nauczycieli biorących udział w badaniu uznała, że inkluzja 

społeczna uczniów z niepełnosprawnościami jest efektywniejsza, jeżeli edukacja 

włączająca będzie wdrażana jak najwcześniej, czyli na pierwszym etapie edukacyjnym 

(89 osób) i na poziomie przedszkola (92 osoby). Również Iwona Chrzanowska podkreśla 
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większe efekty włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne w przypadku 

wczesnego wdrażania kształcenia inkluzyjnego tj. od lat najmłodszych [37].  

Pedagogów zapytano także o skuteczność wdrażania edukacji inkluzyjnej w zależ-

ności od rodzaju niepełnosprawności uczniów (wyk. 3). W opinii respondentów wdra-

żanie kształcenia inkluzyjnego jest skuteczne w przypadku uczniów z niepełnospraw-

nością ruchową (73 osoby), słabosłyszeniem (72 osoby), Zespołem Aspergera (72 

osoby) i słabowidzeniem (69 osób). Natomiast utrudnione w przypadku uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym (91 osób) i w stopniu umiar-

kowanym (86 osób), uczniów ze spektrum autyzmu (58 osób) oraz z niepełnospraw-

nościami sprzężonymi (49 osób), jeżeli jednocześnie występują zaburzenia w funkcjo-

nowaniu intelektualnym. Natomiast edukacja inkluzyjna jest najskuteczniejsza wobec 

dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną, w tym słabosłyszeniem (23 osoby) 

i słabowidzeniem (22 osoby). 

 

Wykres 3. Skuteczność edukacji inkluzyjnej w odniesieniu do rodzaju niepełnosprawności uczniów (N = 95). 

Źródło: Opracowanie własne  

Analizując odpowiedzi nauczycieli można przyjąć, że zdaniem badanych osób 

rodzaj niepełnosprawności determinuje funkcjonowanie ucznia w grupie, a to z kolei 

wpływa na sposób organizacji działań inkluzyjnych w szkole.  

Respondentów poproszono również o określenie potrzeb, jakie mają w zakresie 

wdrażania edukacji inkluzyjnej (wyk. 4). Osoby uczestniczące w badaniu potrzebują 

wsparcia przede wszystkim w zakresie: diagnozowania, rozpoznawania potrzeb 
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uczniów z niepełnosprawnością (71 osób); opracowywania wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania ucznia (69 osób); opracowywania indywidualnego 

programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia (59 osób); pozyskania wiedzy 

o funkcjonowaniu uczniów z określoną niepełnosprawnością (51 osób); organizacji 

pracy (49 osób) i oceniania (47 osób).  

 

Wykres 4. Obszary wymagające wsparcia we wdrażaniu edukacji inkluzyjnej uczniów 

z niepełnosprawnościami określone przez nauczycieli (N=95). Źródło: Opracowanie własne  

Większość nauczycieli uczestniczących w badaniu uznała, że ważne jest doskona-

lenie zawodowe w obszarze organizacji kształcenia uczniów z niepełnosprawnością 

(88 osób) i edukacji włączającej (64 osoby) poprzez szkolenia (77 osób), warsztaty (63 

osoby) i możliwość wymiany doświadczeń (59 osób). 

5. Podsumowanie  

Podsumowując przedstawiony wycinek badań, należy podkreślić, że w opinii 

nauczycieli uczestniczących w badaniu edukacja inkluzyjna jest ważną i potrzebną 

formą kształcenia. Daje bowiem uczniom z niepełnosprawnością szansę na rozwój 

wśród pełnosprawnych rówieśników, którzy jednocześnie uczą się współpracy i współ-

działania z osobami o specjalnych potrzebach, co z kolei sprzyja rozwijaniu kompetencji 

społecznych. Jednak w opinii osób badanych kształcenie inkluzyjne nie jest efektywne 

i skuteczne dla każdego rodzaju niepełnosprawności. Najtrudniej jest prowadzić dzia-

łania inkluzyjne wobec uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głęb-

szym (stopień umiarkowany i stopień znaczny), ze spektrum autyzmu i z niepełno-

sprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z nich jest niesprawność intelektualna.  

Można przyjąć, że dla badanej grupy nauczycieli edukacja inkluzyjna uczniów 

z niepełnosprawnościami nadal jest wyzwaniem, szczególnie w obszarze poznawania 

dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz organizowania kształcenia 

specjalnego w szkole ogólnodostępnej. Niewątpliwie rozpoznawanie potrzeb, możli-
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wości i zainteresowań ucznia jest podstawowym obszarem w planowaniu działań 

edukacyjno-terapeutycznych i włączających w stosunku do uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Tę kwestię, w odniesieniu do szans rozwoju osób z niepełno-

sprawnością, bardzo mocno akcentuje między innymi Ewa Zasępa, która jest zdania, 

że dobre poznanie dziecka jest niezbędne, aby prowadzić wieloaspektowe i efektywne 

działania pomocowe [38]. Ponadto w poznawaniu indywidualnych możliwości oraz 

potrzeb edukacyjnych i rozwojowych ucznia niezbędne jest, jak podkreśla Agnieszka 

Olechowska, i w pełni można podzielić pogląd badaczki, poznawanie otoczenia, 

okoliczności i uwarunkowań, czyli zasobów: ucznia, jego rodziny i szkoły [39, s. 69]. 

Te obszary powinny więc być szczególnie mocno akcentowane w planowaniu i orga-

nizowaniu doskonalenia zawodowego dla kadry pedagogicznej szkół oraz w przygo-

towaniu przyszłych nauczycieli do pracy w formie kształcenia inkluzyjnego. Potrzebne 

jest również współdziałanie otoczenia szkoły, w tym poradni psychologiczno-pedago-

gicznych, innych instytucji, placówek kształcenia specjalnego i organizacji pozarzą-

dowych, aby proces inkluzji mógł w pełni zaistnieć. 

Przyjmując, za Barbarą Skałbanią i Mirosławem Z. Babiarzem, rozumienie istoty 

kształcenia inkluzyjnego jako ukierunkowanie działań na „łączenie, przenikanie, 

współpracę, akceptację, tolerancję, wzajemną pomoc i interakcje społeczne” [8, s. 19] 

oraz podzielając opinię Karola Bidzińskiego, że szkoła podstawowa ogólnodostępna 

może stwarzać warunki odkrywania podstaw własnej tożsamości przez uczniów 

z niepełnosprawnościami i budować postawy proinkluzyjne od najmłodszych lat 

szkolnych [40], niezbędne wydaje się być prowadzenie działań w kierunku wdrażania 

edukacji inkluzyjnej z jednoczesnym zwracaniem uwagi na indywidualne potrzeby 

ucznia, proponowania mu najskuteczniejszych dla jego rozwoju i funkcjonowania 

osobisto-społecznego form kształcenia oraz współdziałania w tym procesie różnych 

środowisk i otoczenia szkoły.  

Przedstawione opinie nauczycieli stanowią jedynie niewielki fragment dotyczący 

procesu wdrażania edukacji włączającej uczniów z niepełnosprawnością. Może 

natomiast być inspiracją do dalszego i pogłębionego poszukiwania odpowiedzi na 

pytania w jaki sposób i jak efektywnie organizować kształcenie uczniów z różnymi nie-

pełnosprawnościami, aby przygotować ich do pełnego uczestnictwa oraz aktywności 

w życiu społecznym. 
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Edukacja inkluzyjna uczniów z niepełnosprawnościami jako wyzwanie 

w opiniach nauczycieli szkół podstawowych ogólnodostępnych 

Streszczenie 

Edukacja inkluzyjna (edukacja włączająca) umożliwia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

naukę w szkołach ogólnodostępnych wspólnie z pełnosprawnymi rówieśnikami. W polskim systemie 

oświatowym jest ona od kilku lat wdrażana, zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa. Zadaniem 

każdej polskiej szkoły jest stwarzanie warunków, aby edukacja oparta na włączeniu ucznia z niepełno-

sprawnościami w środowisko szkolne najbliżej miejsca zamieszkania było w pełni możliwe.  

Warto podkreślić, że edukacja inkluzyjna może mieć miejsce wtedy, gdy w ten proces zaangażują się 

wszystkie podmioty szkolne, czyli nauczyciele, specjaliści, inni pracownicy i rodzice oraz otoczenie szkoły, 

w tym społeczność lokalna. 

Edukacja inkluzyjna jest niewątpliwie wyzwaniem dla szkoły i nauczycieli. Potwierdzają to obserwacje 

i analizy środowiska szkolnego oraz raporty instytucji kontrolujących funkcjonowanie placówek 

oświatowych.  

W opracowaniu podjęto rozważania o edukacji inkluzyjnej i uczniach z niepełnosprawnościami w szkołach 

ogólnodostępnych. Nawiązując do przeprowadzonych badań, przedstawiono również opinie nauczycieli na 

temat edukacji włączającej, ich ocenę przygotowania szkół i kadry pedagogicznej do realizacji zadań 

związanych z organizacją i realizacją edukacji włączającej oraz określonych przez nauczycieli potrzebach 

w tym zakresie.  

Słowa kluczowe: edukacja inkluzyjna, uczeń z niepełnosprawnością, organizacja kształcenia specjalnego 

Inclusive education of students with disabilities as a challenge in the opinion 

of teachers of mainstream primary schools 

Abstract 

Inclusive education (inclusive education) enables students with special educational needs to study in 

mainstream schools together with non-disabled peers.It has been implemented in the Polish educational 

system for several years, in line with the educational policy of the state.The task of each Polish school is to 

create conditions that fully possible education based on the inclusion of a student with disabilities in the 

school environment closest to the place of residence. 

It is worth emphasizing that inclusive education can take place when all school entities, i.e. teachers, 

specialists, other employees and parents as well as the school environment, including the local community, 

are involved in this process. 

Inclusive education is undoubtedly a challenge for schools and teachers. This is confirmed by the 

observations and analyzes of the school environment and reports of institutions controlling the functioning 

of educational institutions. 

The study discusses inclusive education and students with disabilities in mainstream schools. 

Also presented, referring to the conducted research, teachers' opinions on inclusive education, their 

assessment of the preparation of schools and teaching staff to carry out tasks related to the organization and 

implementation of inclusive education and the needs defined by teachers in this regard. 

Keywords: inclusive education, student with a disability, organization of special education 
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Nauczanie zdalne podjętą formą edukacyjną  

w dobie pandemii Koronawirusa – szansą na rozwój?  

1. Wstęp – Sens podejmowanego nauczania zdalnego  

Do tej pory nauczanie zdalne było rozwiązaniem edukacyjnym, które na świecie 

wykorzystywano w mniejszym stopniu. E-learning był stosowany w szkolnictwie jako 

narzędzie wspomagające proces dydaktyczny [1]. Nieoczekiwany wybuch epidemii 

koronawirusa spowodował, że władze państwowe zawiesiły placówki oświatowe. Od 

bardzo dawna nie zdarzyła się sytuacja w której uczniowie i nauczyciele otrzymali 

informację, że nie mają przychodzić do szkoły. Nieustanne obostrzenia związane 

z reżimem sanitarnym uniemożliwiają uczęszczanie do szkół. Nauczanie z wyko-

rzystaniem dostępnych łączy internetowych spotkało się z aprobatą, ale także krytyką 

ze strony społeczeństwa [2]. Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia nauczania 

zdalnego w ujęciu wybranych badaczy. Zaprezentowanie wyników badań pozwoli 

odpowiedzieć na pytanie postawione w temacie pracy.  

2. Doświadczenia pandemiczne podczas nauczania zdalnego  

Nauczanie zdalne w dobie panującej pandemii stało się koniecznością. Przenie-

sienie szkolnictwa do wirtualnej przestrzeni było szokiem. Badania Pani Prof. Ewy 

Domagały Zyśk wykazały, że uczniowie z niepełnosprawnością słuchową zmagają się 

z wieloma przeciwnościami. Respondenci przyznali, że podczas nauczania przed 

komputerem w większym stopniu wykorzystywane są metody podające. Porównując 

nauczanie na odległość do tradycyjnych lekcji, zauważono, że w klasie lekcyjnej 

łatwiej jest stosować innowacyjne metody dydaktyczne [3]. 

Natomiast badania Ptaszka i Bigaja udowodniły, że czas epidemii koronawirusa 

przyczynił się do dłuższego czasu spędzanego przed ekranem komputera. Doświad-

czenia badanych wykazały zmiany w przestrzeni społecznej, emocjonalnej oraz 

fizycznej. 28% uczniów zarywa noce, poświęcając go na korzystanie z mobilnych 

urządzeń. Nie mało, aż 37% ankietowanych uczniów skarży się na ból głowy związany 

z nieustannym przebywaniem w sieci. Ponad 60% badanych zadeklarowało, że pozostaje 

w nieustannej gotowości do nauki. Przejawia się to stałą aktywnością na portalach 

społecznościowych oraz systematycznym sprawdzaniem poczty elektronicznej [4].  

Ciekawe badania poruszające problematykę nauczania zdalnego zostały przeprowa-

dzone przez Annę Bieganowską -Skórę oraz Dorotę Pankowską. Autorki wykazały, że 

warunki e-edukacji zadowalają uczniów. Uczniowie przyznali, że mają osobne pomiesz-

czenie do nauki. W opinii respondentów nauczanie zdalne daje większe poczucie 

bezpieczeństwa, a praca dostosowana do tempa pracy umożliwia zaplanowanie działań 

edukacyjnych [6].   

                                                                
1 mb370496@wp.pl, Wyższa Szkoła Bankowa Wydział Zarządzania w Toruniu, Oddział w Bydgoszczy, 

www.wsb.pl/bydgoszcz. 
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W dalszej części niniejszego podrozdziału zostaną przedstawione następne argu-

menty stanowiące uporządkowanie problematyki nauczania zdalnego. Wiele czynników 

jest dyskusyjnych, ponieważ bardzo dużo zależy od środowiska. Na łączach interne-

towych indywidualne podejście kadry pedagogicznej może okazać się niemożliwe. 

Zależne jest to od podejścia nauczyciela oraz wybranych metod dydaktycznych. Od-

działywanie pedagogiczne wykorzystujące multimedia jest pomocne w przyswajaniu 

wiedzy [4].  

Analizując nauczanie na odległość, należy wziąć pod uwagę, że uczniowie uczęsz-

czający do szkoły i biorący udział w lekcji oddzielają barierą życie prywatne od życia 

szkolnego. Okazuje się, że w sytuacji epidemicznej nie jest możliwe oddzielenie 

i odseparowanie płaszczyzny rodzinnej od szkolnej. Nauczyciel powinien być wyrozu-

miały, gdy z pewnych względów uczeń nie chce włączyć kamery. Nauka zdalna 

powoduje, że bez pozwolenia nauczyciel i reszta klasy wchodzi do prywatnej i bez-

piecznej przestrzeni. W każdej chwili może okazać się, że do pokoju wejdzie członek 

rodziny, co może okazać się niekomfortową sytuacją. Każdy ma prawo do prywatności 

i należy uszanować decyzję ucznia. Nie każdy ma idealne warunki do tego, by w ciszy 

uczestniczyć w zajęciach. Jeżeli uczeń dzieli pokój z młodszym rodzeństwem, nie ma 

możliwości pokazania siebie na kamerce [5].  

3. Dobre i złe strony nauczania zdalnego  

Dokonując oceny nauczania zdalnego i próby udzielania odpowiedzi na pytanie 

postawione w temacie, należy zestawić dobre i złe strony nauczania zdalnego. 

W następnych podrozdziałach przedstawione zostaną plusy wynikające z nauczania 

w czasie pandemii oraz zaistniałe problemy. Podjęta alternatywa edukacyjna może 

okazać się szansą na rozwój w sytuacji, gdy poważnie i rozważnie podejdzie się do 

realizacji nauczania na odległość [7]. Z kolei brak możliwości przezwyciężenia pewnych 

barier, niedostosowanie odpowiedniej ergonomii podczas nauki przed komputerem, 

mogą okazać się powodem wielu poważnych chorób [1]. 

3.1. Dostrzegane plusy wynikające z podjętego nauczania zdalnego  

Trwające od kilku miesięcy nauczanie zdalne spowodowało, że uczniowie, nauczy-

ciele i rodzice dostrzegają plusy podjętego rozwiązania edukacyjnego. Jednym 

z argumentów jest fakt, że z nauczania zdalnego korzystać mogą osoby z każdego 

miejsca na kuli ziemskiej. Podczas tradycyjnego nauczania nie byłoby możliwości 

połączyć się z osobami zamieszkującymi różne kraje. Możliwość komunikacji z osobami 

z różnych państw powoduje, że kształtowane są kompetencje językowe [8]. 

Kolejnym argumentem przemawiającym za nauczaniem zdalnym jest umożliwienie 

i łatwy dostęp do edukacji dla osób niepełnosprawnych. Bariery architektoniczne bardzo 

często są barierą uniemożliwiającą realizowanie kursów i szkoleń. Nauczanie przez 

Internet powoduje, że osoby niepełnosprawne nie są wykluczone i mogą aktywnie 

uczestniczyć w zajęciach [9]. Kwintesencją nauczania zdalnego jest umożliwienie 

dostępu do nauki osobom, które z powodów zdrowotnych nie mają możliwości zad-

bania o rozwój intelektualny [10]. 

Dostęp do wiedzy przez całą dobę znacząco ułatwia naukę, ponieważ każdy może 

indywidualnie dostosować tempo do zrealizowania partii materiału. Takie rozwiązanie 

sprawdzi się u osób, które są systematyczne i nie odkładają nauki na późniejszy termin 
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[11]. Aspekt ekonomiczny przemawia do wielu osób. Zaoszczędzenie kosztów i czasu 

poświęconego na dojazd do szkoły jest argumentem przedstawianym przez wiele osób 

[1]. 

Skondensowany materiał na platformach edukacyjnych jest przejrzysty i zrozu-

miały dla uczniów. Ćwiczenia dostępne na platformach umożliwiają naukę oraz 

sprawdzenie opanowanego materiału [12]. 

Podczas stacjonarnej edukacji, ze względu na zagospodarowanie przestrzeni uczel-

nianych powstają ograniczenia. Nauczanie na łączach internetowych umożliwia naukę 

dla nieograniczonej ilości uczniów [1]. 

Internet jest niezgłębionym źródłem wiedzy. Umożliwia dostęp do wielu mate-

riałów online. Uczniowie mogą między sobą połączyć się i przygotować się do pracy 

klasowej [13]. 

Zestawienie argumentacji przemawiających za nauczaniem na odległość powoduje, 

że nauczanie na czas pandemii nie jest podjętym rozwiązaniem, które od razu można 

skrytykować.  

3.2. Problemy wynikające z podjętego nauczania zdalnego  

Od samego początku wdrażania kształcenia na odległość, dostrzeżono bardzo dużo 

problemów wynikających z nauczania zdalnego. W czasie trwania epidemii korona-

wirusa przeprowadzone badania przez wielu badaczy wykazały negatywne doświad-

czenia. W tej części zostaną zestawione wyniki badań wybranych badaczy zajmujących 

się aktualną problematyką.   

Okazuje się, że żadna zastępcza forma edukacyjna nie jest w stanie zastąpić trady-

cyjnej relacji i kontaktu face to face z drugim człowiekiem. Uczniom bardzo brakuje 

kontaktu z rówieśnikami. Izolacja społeczna wprowadza ogromny dyskomfort. Odizo-

lowanie od rówieśników powoduje, że nauka sprowadza się tylko i wyłącznie do naj-

ważniejszej funkcji dydaktyczno-edukacyjnej. Należy pamiętać, że szkoła to również 

spotkania z kolegami i nauka samorządności. Rezygnacja z festynów i wycieczek 

szkolnych jest ograniczeniem, które sprawia, że relacje rówieśnicze zostają zawieszone. 

Edukacja nie jest jedynym założeniem szkolnictwa. Czas pandemii umożliwia tylko 

wirtualny kontakt [4]. Należy zauważyć, że lekcje online pomimo komfortu i wygody 

nie spowodują dostatecznej realizacji celów dydaktycznych. Tylko realny kontakt 

w klasie oraz ożywcza atmosfera w szkole są budulcem prawidłowych relacji w grupie 

[1].  

Drugą bardzo ważną kwestią do poruszenia jest to, że nie każdy nauczyciel potrafi 

sprostać technologicznemu wyzwaniu. Sprostanie współczesnym oczekiwaniom wynika-

jącym z prowadzenia lekcji zdalnych jest trudnym zadaniem, zwłaszcza dla nauczycieli 

którzy nie wykorzystywali zaplecza komputerowego [14].  

Problemy techniczne i dostęp do sprzętu komputerowego okazały się ogromnym 

problemem. Okazało się, że co czwarty rodzic zakupił dodatkowy sprzęt komputerowy. 

Badania wykazały, że epidemia zmusiła wiele osób również do zakupu pakietów interne-

towych z większym transferem łącza sieciowego. To spowodowało pogorszenia stanu 

budżetu domowego [4]. Z otrzymanych raportów wynika, że niektórzy uczniowie 

przejawiają spore problemy techniczne. Brak im dostatecznych kompetencji cyfrowych 

umożliwiających sprawne zalogowanie się na platformie. Dlatego ważne jest, by 

rodzice nie pozostawili swoich dzieci i pomogli im podczas trudności [17].  
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Wielogodzinne spędzanie czasu przed komputerem negatywnie wpływa na zdrowie 

fizyczne i psychiczne. Zaburzenia psychiczne są powodem skrajnych i dewiacyjnych 

czynów. Bardzo często młodzież ma problemy z oderwaniem się od gry komputerowej 

i każda wolna chwila przepełniona jest cyfryzacją [15]. Nauka online jest powodem 

bardzo poważnych problemów zdrowotnych. Po pewnym czasie pojawiają się 

problemy ze wzrokiem, bóle kręgosłupa, karku i nadgarstka. Brak aktywności fizycznej 

i przebywanie na łączach internetowych przyczynia się do problemów natury psy-

chicznej. Rozpatrując kwestię psychiczną trzeba wspomnieć o zagubieniu własnej 

tożsamości. Młodzi ludzie często zakładają w sieci maski. Tworzą siebie na portalach 

społecznościowych. Nowy wizerunek często jest zgodny z postrzeganym ideałem ich 

kolegów [16].  

Kolejnym problemem jest brak organizacji. Nie każdy uczeń potrafi odpowiednio 

rozplanować sobie plan nauki. Na początku mogło się wydawać, że większa swoboda 

podczas nauczania zdalnego jest dobrą stroną w czasie zmagania się z wirusem. Okazuje 

się, że zauważane plusy przekładają się na minusy. [17] Konieczność porannej pobudki, 

ubranie się, wyjście na autobus trzymało ucznia w ścisłym harmonogramie dnia. 

Podczas trwania nauki zdalnej zatracona zostaje przestrzeń domowa i edukacyjna. 

Brak ścisłego rozgraniczenia powoduje dezorganizacje i zakłopotanie [18]. 

W powyższym zestawieniu przedstawiono najważniejsze problemy z którymi zmaga 

się większość uczniów podczas nowej sytuacji edukacyjnej. Podsumowując badania 

dowodzą, że nauczanie na odległość negatywnie wpływa na dobrostan fizyczny 

i psychiczny.  

4. Wyzwania nauczania zdalnego  

Trudna sytuacja epidemiczna, świadomość problemów edukacyjnych powoduje, że 

należy zwrócić uwagę na wyzwania, które są stawiane podczas wdrażania nauczania 

zdalnego.  

Najważniejszym wyzwaniem jest komunikacja. Uczeń nie powinien odczuwać, że 

będąc w izolacji domowej, pozostał sam. Wychowawca powinien być dostępny dla 

uczniów. Ważne, by kontakt nie był zerwany i uczeń mógł podzielić się swoimi 

problemami. Taka rozmowa niejednokrotnie może okazać się ratunkiem przed dokona-

niem skrajnych depresyjnych czynów [19]. 

Temat komunikacji jest bardzo szeroki. Nauczyciel powinien sprostać sloganowi 

internetowemu, którym posługuje się młodzież. Często zdarza się, że pedagodzy nie 

potrafią operować żargonem młodzieży i nie mają świadomości tego, co oznaczają 

emotikony używane przez uczniów. Dlatego nauczyciel powinien interesować się 

pasjami zainteresowaniami swoich uczniów [20].  

Kolejnym wyzwaniem jest nadążenie za innowacyjnymi metodami i technikami 

nauczania. Nauczyciel powinien poszukiwać ciekawych rozwiązań dydaktycznych, 

wyszukiwać samodzielnie platformy edukacyjne [21].  

Podsumowując omówioną część pracy, stwierdzono, że stawianych wyzwań jest 

bardzo dużo. Wszystkie potrzeby wynikają z tego, że do tej pory nigdy nie było 

w Polsce nauczania zdalnego na tak szeroką skalę. Sprostanie oczekiwaniom i realizacja 

online podstawy programowej jest nowością dla nauczycieli, uczniów, rodziców jak 

również i studentów.  
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5. Zadania wynikające z podjętego nauczania zdalnego  

Nieznajomość systemu działania nauczania zdalnego i podjęcie próby wdrożenia 

kształcenia na odległość podczas trwającej epidemii COVID-19 wykazała zadania, 

które należy wdrożyć. Poniżej zestawiono zadania stawiane przed kadrą pedagogiczną, 

uczniami, rodzicami i studentami.  

5.1.1. Zadania stawiane przed kadrą pedagogiczną 

Pierwszym podstawowym zadaniem stawianym przed kadrą pedagogiczną jest 

poradzenie sobie z problemami technicznymi. Nauczyciel powinien być osobą otwartą 

na samokształcenie i wzbogacanie warsztatu zaplecza technologicznego. Powinien on 

być tutorem i moderatorem całego procesu dydaktycznego. Powinien potrafić przepro-

wadzić uczniów przez wszystkie przejawiane przez nich problemy techniczne [14]. 

Ważnym zadaniem, które powinni realizować nauczyciele jest prowadzenie zajęć 

online w ciekawej formie. Warto wzbogacić zajęcia materiałami filmowym. Częste 

powtórki i dyskusje umożliwiają aktywizowanie uczniów [22]. 

Ważne jest, by nauczyciel postawił uczniów w roli ekspertów. Jeżeli jest w klasie 

osoba, która potrafi coś zrobić na platformie, np. podłączyć mikrofon należy pozwolić 

wykazać się jej. Wzmocni to poczucie własnej wartości [23]. 

Trudnym zadaniem jest spowodowanie, by uczniowie nauczyli się logicznie 

myśleć. Cyfryzacja powoduje, że uczniowie nie odczuwają potrzeby nauki, ponieważ 

każdą informację można bardzo szybko wyszukać w Internecie. Młodzież nie ćwiczy 

umiejętności wykonywania działań matematycznych. Uczniowie automatycznie przed-

stawiają argument, że kalkulator wykona każde działanie. Należy zadbać o to, by 

uczniowie nie wyręczali się technologią i potrafili samodzielnie wykonać działanie. 

Uczniowie piszą szybko i niestarannie. Jest to bardzo poważny błąd edukacyjny. 

Należy powrócić do korzeni edukacji i pomimo wykorzystania innowacyjnych 

technologii nadal wykorzystywać potencjał ludzkiego umysłu. Zwłaszcza podczas 

nauczania zdalnego uczniowie tworzą elektroniczne notatki [24].  

Ważne jest by nauczyciel wymagał od uczniów systematyczności. Jeżeli pedagog 

będzie przestrzegał ustalonych wcześniej terminów to łatwiej będzie uczniom zorga-

nizować wirtualną naukę. Odkładanie zadań, prac domowych i projektów na późniejszy 

termin spowoduje, że skumulowana zostanie ilość zadań do wykonania [25]. 

Uczniowie bardzo często tłumią strach. Wykazują trudność emocjonalną podczas 

kwarantanny i izolacji społecznej. Brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami 

i nauczycielem jest powodem częstych samookaleczeń. Zadaniem nauczyciela jest 

dbanie o prawidłowy stan psychiczny uczniów. Pedagog powinien zapewnić wsparcie 

i pomoc [15]. 

Sytuacja epidemiczna sprawiła, że każdy wychowawca powinien zapoznać uczniów 

z netetykietą. Powinni oni znać zasady zachowania się w sieci i w żaden sposób nie 

naruszać prywatności kolegów i koleżanek [26]. 

Podsumowując część poświęconą na wyzwania stawiane przed kadrą pedagogiczną, 

zauważono, że najwięcej zadań jest stawianych przed nauczycielami. Wynika to z faktu, 

że pedagodzy są moderatorami i tutorami prowadzącymi uczniów po edukacyjnych 

ścieżkach. 
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5.1.2. Zadania stawiane przed uczniami  

Również przed uczniami postawionych jest dużo zadań. Odbiorcy działań wycho-
wawczych i edukacyjnych mają ogromny wpływ na edukacyjne modelowanie. 
Uczniowie powinni wspierać się i pomagać sobie wzajemnie. Młodzież ma prawo czuć 
się samotna, dlatego ważne jest, by uczniowie nie odrzucali słabszych uczniów 
wykazujących problemy edukacyjne. Czas walki o zdrowie podczas trwającej epidemii 
jest trudnym czasem, dlatego nie należy dokładać sobie zmartwień. Istotne jest, by 
rówieśnicy pozostawali w kontakcie telefonicznym [27].   

Podsumowując zadania stawiane przed uczniami podczas trwania edukacji zdalnej, 
ważne jest, by klasa nadal tworzyła grupę.  

5.1.3. Zadania stawiane przed rodzicami 

Pozornie mogłoby się wydawać, że rodzice nie zbyt wiele mają wspólnego z eduka-
cją, ponieważ nie podlegają spełnianiu obowiązku szkolnego. Pozostaje jednak ważna 
kwestia. Opiekunowie powinni zadbać o rozwój intelektualny swoich dzieci.  

Istotnym zadaniem jest, by rodzice zadbali o to, by ich dzieci nie uzależniły się od 
cyfryzacji. Niewątpliwie rodzice postawieni są w trudnej sytuacji. Z jednej strony mają 
wiedzę, że ich dzieci spędzają wiele czasu przed komputerem, ponieważ realizują nau-
czanie zdalne. Z drugiej strony odczuwają wychowawczy dylemat i rozterki, ponieważ 
mają świadomość, że ich dzieci nie powinny tak długo siedzieć przed komputerem. 
Zwłaszcza teraz w pandemicznej sytuacji trudno jest znaleźć kompromis [28]. 

Poszukując rodzicielskich argumentów, warto egzekwować wysiłek fizyczny. 
Należy zachęcać dzieci i młodzież do podejmowania aktywności fizycznej. Nie musi 
to być sport wyczynowy. Wystarczy spacer, bieganie, jazda na rowerze albo tak 
popularny nordic walking. Odpoczynek na świeżym powietrzu powoduje, że można 
odreagować napięcie psychiczne, które wynika z paniki wywołanej przez media. 
Lekarze proponują, by w domu wykonywać ćwiczenia fizyczne. Ważne, by na chwilę 
nie myśleć o epidemii i wyłączyć się. Rodzice powinni pomóc swoim dzieciom 
w relaksie i zachęcać do aktywnego spędzania czasu wolnego [29].   

Wspominając o odpoczynku, rodzice powinni zadbać o dostateczną ilość snu. 
Zachowanie odpowiedniej fizjologii snu powoduje, że dziecko regeneruje siły i będzie 
miało więcej siły na zdobywanie wiedzy. Wskazano na zaprezentowane zadania, 
ponieważ badania wykazały, że uczniowie podczas trwania nauczania zdalnego 
zaniedbują sen [15]. 

Kolejnym zadaniem jest, by uświadomić dzieci o zagrożeniach wynikających 
z niewłaściwego użytkowania komputera oraz tego, w jaki sposób bronić się w sytuacji 
porażenia prądem [30]. 

Ostatnim przedstawionym zadaniem jest próba docenienia wkładu pracy nauczy-
cieli podczas nauczania zdalnego. Prof. dr hab. Jacek Pyżalski przedstawił w formie 
graficznej górę lodową. Z okładki książki można zauważyć, że problemy techniczne 
nie są największym problemem edukacji zdalnej. Największym problem jest utrzy-
manie właściwych kontaktów i relacji rówieśniczych. Uczniowie powinni starać się 
docenić pracę nauczycieli i nie wysuwać pochopnych wniosków [16]. 

 Celem wszystkich stawianych zadań przed uczniami jest spowodowanie, by nauka 
na odległość w czasie pandemii nie była trudnym doświadczeniem. Podsumowując 
zauważono, że rodzice podejmowanym działaniem mogą zadbać o dobrostan psy-
chiczny oraz fizyczny swoich dzieci.  
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5.1.4. Zadania stawiane przed studentami  

Z nauczaniem na odległość zmagają się również studenci. Przed nimi również 

stawiane są zadania.  

Pierwszym najważniejszym zadaniem jest zabezpieczenie w niezbędny sprzęt 

komputerowy. Kamera i mikrofon mogą okazać się pomocne podczas zdalnych zajęć 

ćwiczeniowych, laboratoryjnych lub konwersatoryjnych. Od studentów wymaga się 

samodyscypliny i zaangażowania. Samodoskonalenie można zinterpretować jako 

zaangażowanie się w projekty unijne, które umożliwią doskonalenie kompetencji 

językowych [31]. 

Można stwierdzić, że edukacja zdalna nie jest aż tak dużym szokiem dla studentów, 

ponieważ zdarza się, że wiele aktywności studenckich podejmowanych jest na 

płaszczyźnie wirtualnej. Jednak pomimo tego, wielu studentom brakuje wspólnych 

spotkań [25]. 

Po zestawieniu wszystkich zadań stawianych przed nauczycielami, uczniami, 

rodzicami i studentami zauważono, że od każdej grup zależne jest to w jaki sposób 

będzie realizowanie nauczanie zdalne oraz to, czy każdy upora się z trwającą epidemią. 

6. Propozycje do wdrożenia ułatwiające nauczanie zdalne 

Na podstawie analizy wyników badań prowadzonych przez wybranych badaczy 

sformułowano listę konkretnych wskazówek, których celem jest ułatwienie edukacji 

zdalnej.  

Bardzo ważne jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu uczniom. Szkoły powinny 

postarać się o zabezpieczenie uczniów w zaplecze techniczne. Należy zwrócić uwagę, 

że sytuacja materialna wielu rodzin może uniemożliwiać zakupienie sprzętu kompu-

terowego. Badania wykazały, że rodzice starali się sprostać wyzwaniu nauczania 

zdalnego. 

Kolejną wskazówką jest, by na studiach pedagogicznych studenci realizowali 

komponenty wdrażające nauczanie zdalne. Nigdy nie wiadomo jak długo potrwa 

epidemia. Nie ma pewności i wiedzy z jakimi epidemiami w przyszłości będzie zmagał 

się świat. Dlatego warto przygotowywać przyszłych pedagogów do innowacyjnych 

możliwości realizowania edukacji. Przede wszystkim należy zadbać o właściwą 

postawę podczas nauki przed komputerem oraz realizować częste przerwy.   

Istotne jest zadbanie o komunikację na łączach internetowych i wsparcie. Ostatnią 

wskazówką jest nieustanne monitorowanie sytuacji i zadbanie o to, by uczniowie nie 

wpadli w sidła groźnego i niebezpiecznego uzależnienia.   

Podsumowując zestawione propozycje, zauważono, że edukacja zdalna podczas 

trwania epidemii wymaga korekty i wdrożenia konkretnych działań, których celem jest 

poprawienie efektywności nauczania podczas zawieszenia szkół.  

7. Podsumowanie  

Poruszana problematyka jest bardzo ważna i aktualna. Podsumowując przedsta-

wione wyniki badań, zestawione zadania i wyzwania przed każdą grupą, podjęto próbę 

udzielenia odpowiedzi na pytanie: Czy nauczanie zdalne jest szansą na rozwój? 

Okazało się, że edukacja zdalna wymaga bardzo dużo samodyscypliny i wkładu pracy. 

Pomimo dostrzeganych plusów edukacyjnych w zaistniałej sytuacji pandemicznej 
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zauważono, że nauczanie online skutecznie niszczy dobrostan fizyczny, psychiczny 

i społeczny. Stwierdzono, że każdej grupie brakuje realnego kontaktu i spotkań.  

Należy zwrócić uwagę na fakt, że nauczanie w formie online ma największy sens 

w sytuacji nadzwyczajnej trwającej epidemii. Jednak po zakończeniu zawieszenia 

placówek oświatowych rekomendowany jest powrót do szkół. Na podstawie badań 

wywnioskowano, że nauczanie online w czasie epidemii nie jest szansą na rozwój. 

Okazuje się, że społeczeństwo zmaga się z wieloma problemami. Na pierwszy plan 

wysuwają się problemy z brakiem kontaktu. Do tego można dołączyć problemy 

techniczne. To wszystko powoduje, że jest mniej czasu na efektywne przeprowadzenie 

zajęć. Nauczycielom jest trudniej przeprowadzić ciekawe zajęcia.  

Niniejsza praca pozwoliła uświadomić sobie, że w edukacji bardzo ważny jest 

kontakt, którego nie można zastąpić wirtualną przestrzenią.  
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Nauczanie zdalne podjętą formą edukacyjną w dobie pandemii Koronawirusa – 

szansą na rozwój? 

Streszczenie 

W artykule podjęto temat nauczania zdalnego podczas pandemii koronawirusa. Sytuacja epidemiczna 

spowodowała, że szkoły zostały zawieszone i przeniesione na łącza internetowe. Poruszając temat 

nauczania zdalnego zestawiono plusy i minusy. Następnie przedstawiono wyzwania kształcenia na 

odległość oraz konkretne zadania stawiane przed nauczycielami, uczniami, rodzicami oraz studentami. Na 

postawie literatury opracowano konkretne wskazówki, w celu udoskonalenia edukacji zdalnej.  

Słowa kluczowe: nauczanie zdalne, nauczanie na odległość, nauczanie podczas epidemii, wyzwania 

i zadania edukacji zdalnej 

Remote learning as an educational form in the time of the Coronavirus pandemic – 

a chance for development? 

Abstract 

The subject of remote learning has been raised because the world is struggling with the coronavirus during 

the ongoing epidemic. The epidemic situation has caused schools to be suspended and transferred to the 

Internet. The subject of remote learning has been juxtaposed with the pros and cons. Next, the challenges 

of distance learning and specific tasks for teachers, pupils, parents and students were presented. On the 

basis of the literature, concrete guidelines were developed to improve remote education.  

Keywords: remote learning, distance learning, teaching during epidemics, challenges and tasks of remote 

learning 
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Sala Doświadczania Świata jako forma pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w systemie edukacyjnym 

1. Sala Doświadczania Świata (Snoezelen) w systemie edukacyjnym – 

wprowadzenie 

Sala Doświadczania Świata (często używana zamiennie z nazwą Snoezelen czy 

Multisensory Enviroment) jest wyjątkowym miejscem terapeutycznym. To specja-

listyczne, odpowiednio zaaranżowane otoczenie polisensoryczne, stworzone oraz prowa-

dzone przez wykwalifikowanych terapeutów, wyposażone w odpowiednio dobrany dla 

danych grup odbiorców sprzęt specjalistyczny [1]. Pomieszczenie dostarcza w sposób 

kontrolowany oraz zrównoważony różnorodnych bodźców, między innymi przy 

użyciu efektów wizualnych, dźwiękowych, kinestetycznych i zapachowych. Ekspono-

wane bodźce posiadają adekwatne natężenie, są również indywidualnie dostosowy-

wane do odbiorcy w taki sposób, by maksymalizować wszechstronny rozwój podpiecz-

nego w odpowiednim zakresie. W tym atrakcyjnie zaaranżowanym miejscu realizowane 

jest oddziaływanie terapeutyczne za pomocą metody Snoezelen, zorientowanej wokół 

ośmiu bazowych zasad metodycznych [2]. Sala Doświadczania Świata jest z powo-

dzeniem wykorzystywana w procesie terapeutycznym na całym świecie, jej odbiorcami 

są różnorodne grupy odbiorców – dzieci i młodzież, dorośli, osoby pełnosprawne, jak 

i osoby o towarzyszących trudnościach czy deficytach funkcjonowania [2, 3]. Dotych-

czasowe doniesienia międzynarodowe wskazują na wysoką skuteczność oraz 

uniwersalność zastosowania metody Snoezelen.  

Obecnie w Polsce obserwuje się niepokojącą tendencję wzrostową w zakresie 

towarzyszących zaburzeń emocjonalno-poznawczych u dzieci i młodzieży w coraz 

młodszym wieku szkolnym oraz przedszkolnym. Obniżone poczucie własnej wartości, 

trudności w utrzymaniu kontroli emocjonalnej, niski poziom umiejętności radzenia 

sobie ze stresem, trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, problemy z kon-

centracją uwagi. To wybrane obszary trudności, stanowiące istotne podłoże wspomnia-

nych wyżej dysfunkcji, które obecnie coraz częściej dotyczą dzieci i młodzieży. Nie-

jednokrotnie wspomniane wyżej deficyty stają się pierwszymi objawami poważnych 

zaburzeń w funkcjonowaniu psychologicznym, doprowadzając do licznych nieprawi-

dłowości, obserwowanych na wielu płaszczyznach [4]. Przekładają się one także na 

znaczące implikacje dla procesu nauczania – zarówno dla samego ucznia, jak i nauczy-

ciela. Odnosząc się do wysokiej skuteczności metody Snoezelen, jej wartościowych 

założeń oraz elastyczności zastosowania, włączenie w system edukacyjny Sali 

Doświadczania Świata jako dodatkowej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

jest rozwiązaniem wartym uwagi w kontekście profilaktyki dla zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży. 
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2.  Sala Doświadczania Świata – założenia metodyczne, uniwersalność 

zastosowania  

W niniejszym rozdziale przedstawię kluczowe zasady metody Snoezelen, które stają 

się niezbędne dla efektywnego procesu terapeutycznego. Przedstawię także możliwe 

szerokie zastosowanie Sal Doświadczania Świata dedykowane zróżnicowanym gru-

pom odbiorców.  

3.  Zasady metodyczne Snoezelen  

Głównym założeniem Snoezelen jest niedyrektywne, wielozmysłowe „doświad-

czanie świata” przez podopiecznego. Wspomniane „doświadczanie” dokonuje się 

w oparciu o subtelne bodźce polisensoryczne, dostosowywane odpowiednio przez 

terapeutę. Zgodnie ze stanowiskiem polskiej prekursorki metody bodźce te, pozostając 

w odpowiednim natężeniu i rozproszeniu, z jednej strony wpływają na delikatną 

aktywację układu nerwowego i doznań sensorycznych, z drugiej natomiast gwarantują 

pogłębione odczuwanie relaksu, wyciszenia [2]. Snoezelen pełni tym samym dwie 

funkcje – aktywizującą oraz wyciszającą [2, 3]. Można odnieść wrażenie, iż wspomniane 

funkcje wzajemnie się wykluczają. Jednakże ścisłe podążanie za zasadami Snoezelen 

pozwala na osiągnięcie wyżej wspomnianej dwubiegunowej funkcjonalności metody. 

Bazą warunkującą wysoką skuteczność prowadzonego wsparcia w Sali Doświadczania 

Świata jest działanie zgodne z wytycznymi określonymi przez holenderskich twórców 

metody – A. Verheul’a oraz J. Hulsegge. Wspomniane wytyczne, to znaczy zasady 

metodyczne zostały trafnie przetłumaczone i odniesione do warunków polskich przez 

doktor Agnieszkę Smrokowską-Reichmann (prekursorkę metody Snoezelen w Polsce, 

jednocześnie autorkę polskiej nazwy „Sala Doświadczania Świata”). Dokonam w tym 

miejscu krótkiej charakterystyki wspomnianych zasad, z uwagi na ich ważność meto-

dyczną dla oddziaływania terapeutycznego, dokonującego się w Sali Doświadczania 

Świata. 

„Właściwa atmosfera” – pierwsza z ośmiu wyróżnionych zasad metodycznych 

Snoezelen. Niezwykle istotne w Sali Doświadczania Świata jest pierwsze wrażenie 

odbiorcy. Tym samym kluczowe jest zachowanie unikalnej atmosfery – z jednej strony 

inspirującej, wzbudzającej ciekawość poznawczą, nieco magicznej, z drugiej gwaran-

tującej poczucie bezpieczeństwa, sprawiającej wrażenie harmonijności [2]. Wejście do 

Snoezelen powinno być niczym wejście do „innego świata” – delikatnie stymulującego, 

ale też wyciszającego, różnorodnego, ale jednocześnie uporządkowanego. Tutaj każdy 

najmniejszy element sali ma swoje znaczenie terapeutyczne, jednocześnie nie będąc 

dyrektywnym w swej istocie. To zdecydowanie najtrudniejsze wyzwanie dla zapew-

nienia prawidłowości oddziaływania terapeutycznego w Sali Doświadczania Świata.  

„Własna decyzja” – druga z zasad metodycznych realizowanych w Snoezelen. Sala 

Doświadczania Świata w swoim założeniu ma być miejscem uzyskania i doświad-

czania pogłębionej autonomii. Widzimy tu zatem zbieżność z założeniami pedagogiki 

emancypacyjnej, która podkreśla zdecydowanie prawo do samoregulacji, samostano-

wienia – bez dominacji i nacisku, definiując powyższe jako warunek prawidłowego 

rozwoju [5]. Snoezelen to otoczenie, w którym uczestnik ma możliwość podjęcia 

własnej decyzji, doświadczenia sprawstwa, przejęcia inicjatywy. Oczywiście wszystko 

w odniesieniu do możliwych zasad bezpieczeństwa oraz przy odpowiednim wsparciu 
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terapeuty. Bardzo często dla wielu osób Sala Doświadczania Świata okazuje się być 

jedynym miejscem, w którym mogą dokonać wyboru, wyrazić własną wolę, samo-

dzielnie decydować (przykładowo czym się będą zajmować, z wykorzystaniem jakich 

sprzętów, w jaki sposób). Warto przytoczyć w tym miejscu trafne zdefiniowanie 

Snoezelen jako „pomieszczenia możliwości”, zaproponowane przez Smrokowską-

Reichmann. Rozwój wieloobszarowych kompetencji uczestnika staje się zatem nie 

celem terapeutycznym samym w sobie, ale efektem swobodnego, niedyrektywnego 

„zdarzenia Snoezelen” i stwarzania możliwości do jego osiągnięcia, między innymi 

przez doświadczanie autonomii [2]. 

„Własne tempo” – jako trzecia z zasad realizowanych w Sali Doświadczania 

Świata. W Snoezelen podopieczny po pierwsze – ma możliwość podjęcia decyzji, ale 

po drugie – realizuje określone działania w swoim własnym tempie. Bez przymusu, 

presji, nacisku zewnętrznego. Jak wspominają A. Varheul i J. Hulsegge, niektóre osoby 

potrzebują zdecydowanie więcej czasu na przyjęcie określonej oferty bodźców, 

przetworzenie ich, a następnie reagowanie na nie – podejmując określone działanie [6]. 

Nie dotyczy to wyłącznie osób z niepełnosprawnością czy towarzyszącymi deficytami, 

ale również osób pełnosprawnych – z odniesieniem do definiujących nas wszystkich 

różnic indywidualnych, w wymiarze wieloobszarowym. 

„Odpowiedni czas trwania” – kolejna zasada metody Snoezelen. Czwarte wytyczne 

opiera się w znaczącej mierze na ścisłym dostosowaniu indywidualnym. Wiodąca staje 

się zatem uważność terapeuty oraz doświadczenie. Inny czas trwania będzie miała 

sesja dla osoby z nadpobudliwością psychoruchową, inny dla osoby z towarzyszącymi 

stanami lękowymi, jeszcze inny dla osoby o trudnościach w koncentracji uwagi, 

zupełnie odmienny dla osoby prawidłowo funkcjonującej. Najważniejszą kwestią jest 

po raz kolejny odwołanie do podążania za podopiecznym. Z pewnością przedłużanie 

sesji wbrew woli uczestnika nie jest wskazane. Poza zniechęceniem i demotywacją, do 

której może doprowadzić nieadekwatna długość sesji, istotnymi czynnikami szkodli-

wymi mogą być również w tym zakresie:  

 wystawienie na zbyt długą ekspozycję wybranej kafeterii bodźców – co w kon-

sekwencji może przyczynić się do przestymulowania; 

 nagłe przerwanie zainicjowanego przez uczestnika działania/aktywności – tym 

samym przyczyniając się do niedostatecznej stymulacji; 

 pośpiech – zdecydowanie uniemożliwiający osiągnięcie wyciszenia, które jest 

jednym z dwóch bazowych założeń dotyczących funkcjonalności metody 

Snoezelen [2]. 

„Powtarzalność” – ujmowana jako piąta zasada metodyczna zwraca uwagę na 

ważność regularności i stałości uczestnictwa w Sali Doświadczania Świata. Smro-

kowska-Reichmann zauważa, że przy znaczącej redukcji zajęć, ograniczającej się do 

wysoce sporadycznego uczestnictwa, rozłożonego w dużych odstępach czasowych, nie 

ma możliwości na doświadczenie pełnej skuteczności funkcjonalnej Snoezelen [2]. 

Założeniem Snoezelen jest zbieranie i pogłębianie doświadczeń, zanurzanie się w nich 

– przede wszystkim właśnie w ich głębokości. Systematyczność doświadczania jest 

zatem niezbędna dla pogłębionego przeżywania. Należy jednak nadmienić, że dotyczy 

to w szczególności osób o towarzyszących niepełnosprawnościach czy trudnościach 

w samodzielnej egzystencji. Niewątpliwym jest jednak założony przez twórców metody 
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związek częstości sesji w Sali Doświadczania Świata z uzyskaniem maksyma-

lizowanym efektów dla podopiecznego.  

„Wybrana propozycja bodźców” – reprezentująca szóstą zasadę metody Snoezelen, 

odnosi się do odpowiedniego przygotowania, eksponowania i dostosowania określonej 

oferty bodźcowej. Niezwykle ważne jest tutaj dokonanie przez terapeutę rozważnych 

decyzji w zakresie wyboru dostępnej kafeterii polisensorycznej, z zachowaniem zasady 

indywidualnego dopasowania. Znajomość potrzeb i możliwości podopiecznego jest 

zatem wiodąca. Prekursorka metody Snoezelen w Polsce wyróżnia cztery podstawowe 

cechy, którymi powinny odznaczać się bodźce doświadczane przez podopiecznego 

w Sali Doświadczania. Są nimi kolejno: 

 rozproszenie (przy jednoczesnym zachowaniu harmonijności); 

 natężenie (odpowiednio dostosowane do odbiorcy); 

 zaangażowanie (w odniesieniu do głębokości angażowania zmysłów); 

 selektywność (odpowiedni dobór, którego podstawą jest eliminacja chaosu senso-

rycznego spośród docierających wrażeń zmysłowych) [2]. 

„Właściwe nastawienie” – to przedostatnia z zasad charakteryzujących proces 

dokonujący się Sali Doświadczania Świata (nazywany często przez prekursorkę metody 

„zdarzeniem Snoezelen”). Niezwykle istotny jest tu zarówno sam proces motywacji 

podopiecznego do swobodnego, pogłębionego doświadczania świata, ale również 

poziom otwartości i gotowości do przeżywania całości „zdarzenia Snoezelen”. Ten 

proces „zanurzania” w doświadczaniu dotyczy zarówno podopiecznego, jak i samego 

terapeuty. Osoby pełnosprawne, w szczególności dorosłe, posiadają istotnie większą 

trudność w autentycznym, nieskrępowanym przeżywaniu Snoezelen [2, 3]. Tej grupie 

znacząco trudniej niż dzieciom czy osobom niepełnosprawnym intelektualnie odnaleźć 

się w magicznym świecie Sali Doświadczania Świata – miejscu powrotu do archety-

picznego przeżywania różnorodnych bodźców. W Snoezelen konieczne dla osiągnięcia 

właściwego nastawienia jest odpowiednie przestawienie na „snoezelowanie”, polegające 

na przełamaniu nawyku racjonalnego zainteresowania określonymi bodźcami, nasta-

wienie na poszukiwanie i odkrywanie nowego znaczenia i doświadczanie go. Tym 

samym pozostawienie poza Salą Doświadczania Świata codziennego intensywnego 

życia, obfitującego w stres, presję czasu, ograniczonego określonymi ramami funkcjo-

nowania, wypełnionego intensywnym bodźcowaniem, przepełnionego licznymi obo-

wiązkami, koniecznością wykonywania określonych aktywności. Niejednokrotnie staje 

się to ogromnym wyzwaniem – zarówno dla terapeuty, jak i uczestnika. Wyjątkowo 

ważna jest tu zatem świadomość własnych ograniczeń (w szczególności z perspektywy 

terapeuty).  

„Właściwa opieka” – ostatnia, ósma zasada metodyczna Snoezelen. Nie ulega 

wątpliwości, iż terapeuta-opiekun powinien posiadać wiedzę specjalistyczną na temat 

Snoezelen, w tym w szczególności jej założeń metodycznych oraz podstaw teore-

tycznych [7]. Znaczący jest również aspekt poziomu emocjonalności terapeuty [6]. 

Uważność, wrażliwość, empatia i dialog – to baza wyjściowa zasobów terapeuty, 

niezbędnych do nawiązania wyjątkowego poziomu relacji, sprzyjającego procesowi 

komunikacji z podopiecznym, zarówno w wymiarze werbalnym, jak i niewerbalnym – 

tym samym umożliwiającym pełne, wielowymiarowe przeżywanie i doświadczanie 

Sali Doświadczania Świata [2, 3]. W ostatnich latach znaczący nacisk kładzie się na 



 

Sala Doświadczania Świata jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie edukacyjnym 

 

143 

odpowiedni poziom edukacji potencjalnych terapeutów, zwracając uwagę na integrację 

środowiska Snoezelen, organizowanie warsztatowych dyskusji, szkoleń certyfikujących, 

rozszerzonych także o ćwiczenia praktyczne czy też ewaluację dotychczasowych 

działań. Wymiar Snoezelen jako metody nabiera coraz większego ugruntowania 

w ramach specjalistycznego wsparcia terapeutycznego. 

3.1. Zastosowanie Sal Doświadczania Świata u różnych grup odbiorców  

Sale Doświadczania Świata wykorzystuje się z powodzeniem w pracy terapeu-

tycznej z osobami o różnych rodzajach trudności – ogólnorozwojowych, emocjonal-

nych czy poznawczych. Metoda Snoezelen jest stosowana z satysfakcjonującą 

skutecznością zarówno u dzieci, adolescentów, jak i osób dorosłych czy seniorów, co 

postaram się zaprezentować w poniższym zbiorczym ujęciu. 

Nie sposób odnieść się w niniejszym opracowaniu do wszystkich dostępnych 

wyników badań, pozwolę sobie jednak na dokonanie pewnego zarysu wybranych 

doniesień badawczych, z pogranicza różnorodnych grup odbiorców, ukazując tym 

samym z jednej strony wszechstronność, z drugiej uniwersalność oraz skuteczność 

metody Snoezelen. 

Szerokie badania prowadzone przez C. Vlaskamp i H. Nakken wykazały, iż Sala 

Doświadczania Świata jest jedną z czterech najczęściej stosowanych terapii przez 

personel zakładów i ośrodków zorientowanych na pomoc osobom z głęboką niepełno-

sprawnością intelektualną. Jednocześnie Snoezelen została wskazana jako metoda 

o największej efektywności w ocenie terapeutów/opiekunów. Warto dodać, iż były to 

badania prowadzone aż w 48 ośrodkach – w Belgii oraz Holandii [8]. 

Interesujące wnioski wskazali również w swoich badaniach J. Cuvo, M.E. May 

i T.M. Post, dowodząc związku między zastosowaniem metody Snoezelen a obniżeniem 

występowania zachowań stereotypowych oraz wzrostem zaangażowania w relacje 

wśród osób z towarzyszącą niepełnosprawnością intelektualną. Dokonano również 

porównania kilku środowisk (sala zwykła, sala Snoezelen, przestrzeń otwarta) i oceny 

ich wpływu na wspomniane wyżej elementy funkcjonowania. Sala Doświadczania 

Świata także i w tym zakresie wypadła wiodąco pod kątem skuteczności [9]. 

Liczne doniesienia badawcze traktują o znaczącej efektywności Snoezelen 

w kontekście zwiększenia umiejętności uzyskania relaksacji czy ogólnej poprawy 

samopoczucia u różnych grup odbiorców (10-13). Badania prowadzone przez H.W.M. 

Kwok, Y.F. To i H.F. Sung w grupie osób o towarzyszących zaburzeniach psychicznych 

dowiodły dodatkowo korzystnego wpływu Snoezelen w odniesieniu do zmniejszenia 

poziomu agresji czy zredukowania tendencji do dokonywania samouszkodzeń [14].  

Roczny eksperyment D. Minner wśród osób z demencją dowiódł znaczącej skutecz-

ności Snoezelen w zakresie wyciszenia objawów negatywnych z poziomu funkcjo-

nowania emocjonalno-poznawczego [15]. Osoby z demencją były także przedmiotem 

zainteresowania badawczego m.in. N. Herrmanna. Oceniono wpływ różnorodnych 

terapii psychosocjalnych na regulację objawów demencyjnych. Okazało się, iż 

zastosowanie terapeutyczne metody Snoezelen najskuteczniej redukuje objawy apatii 

w wybranej grupie [16]. Badania B. Toro potwierdziły także związek zastosowania 

stymulacji polisensorycznej Snoezelen ze wzmocnieniem koncentracji uwagi oraz 

poprawą pamięci [17]. 
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Badania prowadzone nad populacją dzieci i młodzieży (pełnosprawnej oraz niepełno-

sprawnej) wykazały ścisły związek między uczestnictwem w Sali Doświadczania 

Świata: 

 zmniejszeniem poziomu lęku [18];  

 wzmocnieniem prawidłowych zachowań społecznych [7]; 

 poprawą relacji z rodzicami [19, 20]; 

 wzrostem kreatywności oraz zwiększeniem przyswajalności materiału eduka-

cyjnego [7]. 

Uniwersalność Snoezelen jest imponująca. Możliwość elastycznego zastosowania 

metody w wielu grupach oraz kategoriach wiekowych rokuje pozytywnie pod kątem 

uzyskania zmaksymalizowanych efektów terapeutycznych dla określonych trudności. 

Sale Doświadczania Świata odznaczają się wysokim poziomem skuteczności w kon-

tekście poprawy funkcjonowania wieloobszarowego licznych grup odbiorców – między 

innymi osób z niepełnosprawnością intelektualną, z towarzyszącymi zaburzeniami 

psychicznymi, uszkodzeniami mózgu, u osób cierpiących na chroniczne bóle, u osób 

z demencją czy chorych terminalnie. Snoezelen może być równie skutecznie wyko-

rzystywana terapeutycznie u osób pełnosprawnych, w kontekście stymulowania 

i harmonizowania prawidłowego wszechstronnego rozwoju Dowiedziono, iż Snoezelen 

wykazuje korzystny wpływ zarówno na funkcjonowanie fizjologiczne, jak i poznawczo-

behawioralne. Niestety, brakuje badań dotyczących zastosowania terapeutycznego Sal 

Doświadczania Świata na gruncie polskim, choć jednocześnie powstaje ich coraz 

więcej na terenie naszego kraju. Sale Doświadczania Świata możemy odnaleźć 

w głównej mierze w szpitalach, środowiskowych domach samopomocy, domach dzien-

nego pobytu, domach pomocy społecznej czy ośrodkach szkolno-wychowawczych. 

Istnieje stosunkowa niewielka ilość doniesień badawczych dotyczących wpływu 

Snoezelen na populację dzieci i młodzieży – w tym w szczególności o prawidłowym 

funkcjonowaniu intelektualnym. Dotychczas obserwowano trend zainteresowań 

naukowców zorientowany wokół osób dorosłych, przebywających w ośrodkach czy 

szpitalach. Aktualnie obserwuje się stopniowe wprowadzanie Snoezelen także 

w placówkach szkolnych i przedszkolnych. Stanowi to zatem bezpośrednie wskazanie 

na pogłębianie badań dotyczących zastosowania metody również w odniesieniu do 

dzieci i młodzieży, zważając na jej dotychczasową potwierdzoną badaniami międzyna-

rodowymi wysoką efektywność.  

4. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży 

Zdrowie psychiczne jest niewątpliwie jednym z najistotniejszych obszarów funkcjo-

nowania człowieka, który stanowi o jego wszechstronnym rozwoju, wpływa istotnie na 

jakość życia czy proces radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Jest fundamentem 

naszego życia, między innymi w wymiarze behawioralnym, emocjonalnym czy 

społecznym. Funkcjonowanie psychiczne człowieka od wielu lat leży u podstaw 

zainteresowań wielu badaczy dziedzin humanistycznych czy społecznych. W ostatnich 

czasach coraz więcej uwagi poświęca się we wspomnianym zakresie również dzieciom 

i młodzieży, zważając na istotę funkcjonowania psychicznego niniejszej grupy oraz ich 

ważność dla dalszego rozwoju wielokierunkowego.  



 

Sala Doświadczania Świata jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie edukacyjnym 

 

145 

Statystyki dotyczące stanu zdrowia psychicznego dzieci i adolescentów w ostatnich 

latach kształtują się na niepokojącym poziomie. Zaburzenia psychiczne we wspomnianej 

grupie stają się coraz częstszym problemem zdrowotnym. Z danych Światowej Orga-

nizacji Zdrowia wynika, iż dotyczą blisko 20% całej populacji dzieci i młodzieży [21]. 

Wspomniane trudności przyczyniają się bezpośrednio do obniżenia komfortu czy 

satysfakcji z życia, stanowią istotne przełożenie dla funkcjonowania na wielu płasz-

czyznach, często prowadzą do podejmowania zachowań niebezpiecznych czy ryzy-

kownych. Według statystyk Komendy Głównej Policji z 2015 roku wynika, że samo-

bójstwa stanowiły drugą względem liczebności przyczynę zgonów w grupie wiekowej 

10-18 lat. W Polsce każdego roku kilka tysięcy dzieci i młodzieży jest diagno-

zowanych i leczonych z uwagi na występowanie zaburzeń psychicznych i zaburzeń 

zachowania. Z danych Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii 

wynika, iż w 2015 roku z opieki zdrowotnej z obszaru zaburzeń psychicznych 

skorzystało blisko 145 tys. pacjentów do 18. roku życia. Jako najczęstsze określono 

towarzyszące zaburzenia rozwojowe (w tym między innymi zaburzenia rozwoju 

umiejętności szkolnych, zaburzenia zachowania czy całościowe zaburzenia rozwoju – 

89 508 osób, stanowiących 62%). Jako drugie po kątem częstości występowania 

wskazano zaburzenia nerwicowe – 20 816 osób, tj. 14,5% [22]. Badania Wolańczyka 

wskazują, iż blisko 750 tys. dzieci wymaga pomocy w zakresie przejawianych zaburzeń 

emocjonalnych [23]. Należy nadmienić, iż dane dotyczące grupy dzieci i młodzieży 

o towarzyszących zaburzeniach psychicznych w stopniu wymagającym zapewnienia 

profesjonalnej opieki w wielu krajach sięgają blisko 10% tej populacji. W odniesieniu 

do Polski poziom ten plasuje się w granicy 9%, co oznacza z kolei konieczność 

zapewnienia specjalistycznej pomocy psychologiczno-psychiatrycznej dla ok. 630 tys. 

osób poniżej 18. roku życia [24-26]. Nie ulega wątpliwości, iż stan funkcjonowania 

psychicznego w okresie dzieciństwa oraz adolescencji jest warunkiem prawidłowego, 

wszechstronnego rozwoju, w tym także w zakresie edukacyjnym [27]. Brak odpo-

wiedniego wsparcia, na gruncie wieloobszarowym, w tym również brak dostępu do 

specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiedniego poziomu 

profilaktyki i prewencji doprowadza do znaczącego pogłębienia trudności o podłożu 

emocjonalno-poznawczym, z którymi obecnie spotykają się dzieci i młodzież. 

4.1. Wybrane trudności emocjonalno-poznawcze dzieci i młodzieży i ich 

implikacje dla procesu nauczania 

System edukacyjny w znaczącym stopniu może wspomóc profilaktykę zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży, realizując założenia pomocy psychologiczno-

pedagogicznej na terenie placówek, skupiających zarówno osoby pełnosprawne, jak 

i dysfunkcyjne. Należy w tym miejscu poddać refleksji ideę, by oddziaływanie pre-

wencyjne realizować także wokół poszczególnych – często pojedynczych symptomów, 

które mogą stanowić pierwszy objaw rozwijających się trudności czy zaburzeń 

kierunkowych. Wyróżnić w tym zakresie możemy między innymi: obniżone poczucie 

własnej wartości, (które często staje się przyczyną stanów depresyjnych), nieprawidłowy 

poziom kontroli emocjonalnej czy radzenia sobie w sytuacjach trudnych, (obserwo-

wane istotnie w zaburzeniach zachowania), ale także trudności w nawiązywaniu relacji 

interpersonalnych czy problemy w koncentracji uwagi, które również w przypadku 

braku podjęcia odpowiedniego wsparcia specjalistycznego mogą przełożyć się na 
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powstanie różnorodnych trudności złożonych czy deficytów kierunkowych [23, 27]. 

Warto zwrócić także uwagę na to, w jaki sposób wymienione wyżej obszary trudności 

w funkcjonowaniu emocjonalno-poznawczym dzieci i młodzieży przekładają się na 

implikacje dla procesu nauczania – zarówno dla samego ucznia, jak i nauczyciela. 

Chciałabym w tym miejscu odnieść się w znaczącej mierze do obserwacji własnych, 

opierających się na wieloletniej praktyce psychologiczno-terapeutycznej, zorientowanej 

na pomoc dzieciom i młodzieży. 

Obniżone poczucie własnej wartości, skuteczności, (stanowiące ważną składową 

kompetencji społecznych), może istotnie przekładać się na niechęć w zakresie aktyw-

nego uczestnictwa w procesie edukacyjnym. Wyraża się ono między innymi poprzez: 

unikanie wypowiedzi na forum grupy/klasy, odmawianie udziału w wystąpieniach 

publicznych, wycofywanie się z działań, związanych na przykład z wyrażeniem 

gotowości do poprawienia ocen. Obserwowana jest zatem w konsekwencji mniejsza 

pewność siebie, obniżenie poziomu samooceny – często indukowanej lękiem przed 

oceną przez innych. Tym samym dochodzi do niebezpieczeństwa wyrażonego 

w zatraceniu czy degradacji posiadanego potencjału, w tym także niemożność ukazania 

rzeczywistych umiejętności i poziomu wiedzy. Niemożliwa staje się wówczas 

obiektywna ich ocena również ze strony nauczyciela.  

Nieprawidłowy poziom kontroli emocjonalnej oraz umiejętności radzenia sobie 

w sytuacjach trudnych – to kolejne z wyróżnionych obszarów trudności obserwo-

wanych w grupie dzieci i młodzieży. Mogą się one wyrażać się na wielu polach i płasz-

czyznach funkcjonowania. Z jednej strony mogą to być zachowania impulsywne, 

agresywne czy destrukcyjne, wynikające z reakcji na niezgodność co do prezento-

wanego stanowiska wiedzy przez nauczyciela czy też niemożność podporządkowania 

się pewnym regułom i standardom edukacyjnym. Z drugiej natomiast strony możemy 

zaobserwować nadmierną płaczliwość, trudność w akceptacji porażki czy niepo-

wodzenia – na przykład niskiej oceny, ale też zwrócenia uwagi, czy występowania 

reakcji nieadekwatnej. Mowa tu zatem o reagowaniu niewspółmiernym do bodźca. 

Wskazane powyżej trudności w kontroli emocji dotyczą bardzo często sytuacji, 

w których świadkami i niejednokrotnie współuczestnikami są także nauczyciele 

edukacji przedszkolnej oraz szkolnej. Konfrontacja z zachowaniem trudnym danego 

ucznia staje się swoistym wyzwaniem dla nauczyciela. Po jednej stronie plasuje się 

konieczność zachowania ciągłości zamierzonej pracy edukacyjnej, poprowadzenia 

zakresu tematycznego zgodnie z zamierzonym kierunkiem, przy jednoczesnym utrzy-

maniu skupienia i uwagi reszty grupy. Z drugiej strony widzimy chęć pomocy 

i rozładowania zaistniałej sytuacji trudnej, wsparcie ucznia w regulacji emocji. Bardzo 

często istotną trudnością jest wypracowanie rozwiązania bez ponoszenia strat dla 

którejkolwiek ze stron, które na dodatek obarczone jest presją czasu – szybkości 

działania, podejmowania decyzji, wdrażania rozwiązań. 

Kolejne dwa wyróżnione w niniejszym opracowaniu deficytowe obszary funkcjo-

nowania, obserwowane u współczesnych dzieci i młodzieży, a mianowicie trudności 

w nawiązywaniu relacji interpersonalnych oraz obniżony poziom koncentracji uwagi, 

mogą stanowić w istotnym stopniu efekt czy konsekwencję oddziaływania uprzednio 

wskazanych płaszczyzn problemowych. Właściwie można odnieść wrażenie, iż każdy 

z omawianych obszarów wzajemnie ze sobą koreluje i oddziałuje wielokierunkowo. 
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Oczywiście przyczyna czy źródło omawianych trudności jest kwestią ściśle indy-

widualną i może zależeć od wielu różnorodnych czynników, usytuowanych na wielu 

obszarach funkcjonowania [23, 24]. Jednakże trudności w zakresie prawidłowości 

relacji mogą pozostawać również w związku z obniżonym poczuciem własnej wartości, 

lęku przed oceną przez innych czy wynikać z nieprawidłowej kontroli emocji. Tym 

samym stanowi to implikację do prawidłowego rozwoju kompetencji społecznych na 

poziomie rówieśniczym – szkolnym oraz przedszkolnym. Podobnie z deficytem 

koncentracji uwagi – może być on składową omawianych wyżej obszarów, pojawiać 

się jako efekt „przeciążenia” sfery emocjonalnej. Trudność w skupieniu na lekcji, 

problem w zakresie uważności śledzenia toku zajęć, częste zapominanie przedmiotów, 

problemy w czytaniu ze zrozumieniem, łatwe uleganie dystraktorom, niskie tempo 

pracy pod presją czasu – to obraz wybranych elementów deficytu koncentracji uwagi, 

obserwowanych w procesie edukacyjnym. Bardzo często oddziaływanie psycholo-

giczno-pedagogiczne w zakresie przeciwdziałania trudnościom w koncentracji opiera 

się w głównej mierze na treningu funkcji poznawczych. Jednakże, odnosząc się do 

powyższych rozważań, warto tu również uwzględnić komponent emocjonalny, mogący 

odnieść kluczowe znaczenie dla ustalenia ram terapeutycznych oraz efektywności 

prowadzonego procesu pomocy. 

Można przypuszczać, iż wyjście naprzeciw narastającym potrzebom wsparcia 

zwiększy skuteczność zakładanych założeń profilaktycznych w kontekście dobrostanu 

psychologicznego omawianej grupy docelowej. Ochrona zdrowia psychicznego powinna 

stanowić z jednej strony wyzwanie, z drugiej priorytet dla możliwości zapewnienia 

prawidłowego i optymalnego rozwoju współczesnych dzieci i młodzieży. 

5. Sala Doświadczania Świata w placówce edukacyjnej jako wspierająca 

forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Dokonując zbiorczego zestawienia i pogłębionej analizy informacji poruszanych 

w niniejszym artykule, możemy dojść do następujących kluczowych wniosków: 

 istnieje znacząca potrzeba rozszerzenia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego 

dla dzieci i młodzieży – również na poziomie edukacyjnym, z uwagi na rosnącą 

tendencję do występowania zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania 

w niniejszej grupie; 

 posiadamy wiedzę ugruntowaną badaniami międzynarodowymi na temat 

Snoezelen – metody terapeutycznej o obiecującej skuteczności, jednocześnie słabo 

rozpowszechnionej i nieco pominiętej badawczo na gruncie polskim, szczególnie 

w populacji dzieci i młodzieży. 

Sale Doświadczania Świata powstają coraz liczniej w ośrodkach szkolno-wychowaw-

czych, środowiskowych domach samopomocy, domach dziennego pobytu, szpitalach 

i innych instytucjach zorientowanych w głównej mierze na świadczenie usług opie-

kuńczych. Odnosząc się do rozważań zawartych w niniejszym opracowaniu, można 

wysnuć hipotezę, iż Snoezelen stanowi atrakcyjną, wspierającą formę pomocy tera-

peutycznej dla dzieci i młodzieży. Istotnym założeniem staje się ważność rozszerzenia 

wspomnianego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w systemie edukacyjnym, 

zorientowanego na pomoc uczniom:  

 dysfunkcyjnym, z towarzyszącymi zdiagnozowanymi zaburzeniami; 
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 prawidłowo funkcjonującym; 

 wykazującym uogólnione trudności w funkcjonowaniu emocjonalno-poznawczym, 

jednocześnie nie posiadającym opinii czy orzeczeń specjalistycznych. 

6. Sala Doświadczania Świata w placówce edukacyjnej – perspektywa 

korzyści 

Sala Doświadczania Świata może stanowić doskonałe miejsce pomocy psycho-

logiczno-pedagogicznej – jak się okazuje również na poziomie edukacyjnym. Szkoła 

Podstawowa nr 2 w Bolesławcu może posłużyć w tym miejscu jako wzorcowy przykład. 

Placówka jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła Salę Doświadczania Świata 

w ramy edukacyjne, na dodatek uzyskując certyfikację międzynarodowych specja-

listów metody Snoezelen [28]. Za przykładem wprowadzania Sal Doświadczania 

Świata w mury szkolne czy przedszkolne podąża między innymi Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, Szkoła Podstawowa nr 37 w Kato-

wicach czy Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie [29-31]. 

W jaki sposób Sala Doświadczania Świata sprawdzi się w systemie edukacyjnym? 

Przede wszystkim może być doskonałym miejscem nabywania umiejętności pogłębionej 

relaksacji. To atrakcyjnie zaaranżowane pomieszczenie, które może służyć uczniom 

jako azyl dla regulacji emocji, wzmacniania umiejętności rozwiązywania sytuacji 

trudnych, które na co dzień występują się licznie w obszarze szkolnym czy przed-

szkolnym. To również doskonałe rozwiązanie dla nauczycieli chcących zadbać 

o wyciszenie i skupienie uczniów – przykładowo przed sprawdzianem, ważnym 

wystąpieniem, czy zagwarantowanie poziomu bezpieczeństwa dziecku w czasie 

nasilonych reakcji nieadekwatnych – jednocześnie zachowując rytm zajęć dla reszty 

grupy. Niezbędnym jest także zwrócenie uwagi na przekaz ze strony grona pedago-

gicznego kierowany do uczniów w zakresie udzielanej pomocy w ramach Snoezelen. 

Sala Doświadczania Świata nie ma być miejscem „kary” czy „izolacji”, ale oazą 

gwarantującą poczucie bezpieczeństwa i pomocy, jednocześnie miejscem ciekawym 

poznawczo. Oprócz standardowego oddziaływania Snoezelen w zakresie wszech-

stronnej stymulacji polisensorycznej szerokość jej zastosowania może być ogromna. 

W Sali Doświadczania Świata mogą odbywać się zajęcia wykorzystujące elementy 

arteterapii, muzykoterapii, choreoterapii, terapii ręki czy zajęcia socjoterapeutyczne. 

Snoezelen stwarza warunki zarówno dla uczestnictwa indywidualnego, jak i grupowego. 

Jednak co najważniejsze – może służyć zarówno osobom pełnosprawnym, jak i dzieciom 

i młodzieży ze zdiagnozowanymi zaburzeniami, deficytami [2, 3]. Sala Doświadczania 

Świata jest bardzo pozytywnie odbierana przez uczestników, co dodatkowo zwiększa 

atrakcyjność oferowanej pomocy. Dostępność dla wszystkich uczniów stanowiłaby 

dodatkowe istotne rozszerzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie 

edukacyjnym. Niezbędnym jest oczywiście zapewnienie odpowiednich szkoleń 

specjalistycznych dla psychologów, pedagogów czy innych specjalistów zaintereso-

wanych metodą Snoezelen i jej wdrożeniem na terenie placówek. Wskazane również, 

by przygotowywana aranżacja Sali Doświadczania Świata została dokonana w kon-

sultacji z międzynarodowymi specjalistami metody, co będzie gwarancją spójności 

i prawidłowości przygotowania technicznego, które jest również niezbędne dla 

efektywności prowadzonego wsparcia [2]. 
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7. Podsumowanie 

Metoda Snoezelen, choć została zainicjowana w Holandii już w latach 70. XX 

wieku, nie jest metodą szeroko stosowaną na gruncie polskim. Z uwagi na dotych-

czasowe pozytywne doniesienia badawcze w obszarze międzynarodowym, dotyczące 

skuteczności Sal Doświadczania Świata w innych krajach, (zorientowane wokół 

różnych grup wiekowych oraz różnorodnych dysfunkcji psychologiczno-pedagogicz-

nych), zdecydowanie warto przyjrzeć się bliżej wspomnianej metodzie w warunkach 

polskich. Snoezelen zapowiada się obiecująco jako forma istotnego oddziaływania 

psychologiczno-pedagogicznego. Obecne obszary trudności, z jakimi spotykają się 

współczesne dzieci i młodzież na poziomie emocjonalno-poznawczym motywują specja-

listów do poszukiwania rozwiązań terapeutycznych, wybiegających poza standardowy 

i znany zakres dostępnych form i metod pracy, służących optymalizacji rozwoju 

i efektywności prowadzonego procesu oddziaływania terapeutycznego. Metoda Sno-

ezelen wydaje się doskonałym uzupełnieniem dostępnych w Polsce form terapii dla 

dzieci i młodzieży, wykazując obiecującą skuteczność oraz szerokie możliwości zasto-

sowania, również na poziomie edukacyjnym. Zasadne wydaje się zatem podjęcie dzia-

łania rozszerzającego wiedzę na temat Snoezelen jako konstruktu głównego niniejszej 

publikacji, a także poddanie refleksji podjęcie pogłębionych badań naukowych 

w powyższym zakresie. Niniejsze działanie posłuży z pewnością poszerzeniu wiedzy 

naukowej na temat Sal Doświadczania Świata w warunkach polskich. Prawdopodobne 

również, że przyczyni się do wytyczenia nowego kierunku terapeutycznego dla zapew-

nienia optymalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dostosowanej do aktualnych 

potrzeb dzieci i młodzieży doświadczających określonych trudności emocjonalno-

poznawczych.  
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Sala Doświadczania Świata jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w systemie edukacyjnym 

Streszczenie  

Przedmiotem rozważań autora jest zaprezentowanie Sali Doświadczania Świata (Snoezelen) jako wspie-

rającej metody terapeutycznej, możliwej do zastosowania również w systemie edukacyjnym. Punktem 

wyjścia dla dyskusji są aktualne trudności w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym oraz poznawczym 

dzieci i młodzieży. Zwrócono uwagę na rosnącą tendencję do występowania zaburzeń psychicznych 

i zaburzeń zachowania w coraz młodszym wieku szkolnym oraz przedszkolnym. W tekście skoncentro-

wano się na wybranych obszarach deficytowych uczniów – jako najistotniejsze autor wyróżnia: obniżone 

poczucie własnej wartości, nieprawidłowy poziom kontroli emocjonalnej, niski poziom umiejętności 

radzenia sobie w sytuacjach stresujących, trudności w nawiązywaniu relacji, problemy w koncentracji. 

Zaznaczono ich ważność oraz implikacje dla procesu nauczania. Poddano refleksji poszukiwanie nowych 

rozwiązań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie edukacyjnym. Wyróżniono Salę 

Doświadczania Świata jako wsparcie terapeutyczne o obiecującej skuteczności. Określono podstawowe 

założenia metody Snoezelen, podkreślono jej uniwersalność i elastyczność zastosowania (wykorzystanie 

w różnych kategoriach wiekowych oraz dopasowanie dla różnorodnych trudności). Wskazano na efektyw-

ność dotychczas prowadzonych badań w grupie dzieci i młodzieży. Przybliżono możliwe wykorzystanie 

Sali Doświadczania Świata i jej elementów w placówkach edukacyjnych. W konkluzji autor poddaje 

refleksji ujęcie Sali Doświadczania Świata jako filaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie 

edukacyjnym.  

Słowa kluczowe: Snoezelen, Sala Doświadczania Świata, zdrowie psychiczne, pomoc psychologiczno-

pedagogiczna, dzieci i młodzież 

Snoezelen as a form of psychological and pedagogical assistance  

in the educational system 

Abstract  

The subject of the author's consideration is to present the Snoezelen (Multisensory Enviroments, polish: 

Sala Doświadczania Świata) as a supporting therapeutic method that can also be used in the educational 

system. The starting point of discussion are the current difficulties in the emotional, social and cognitive 

functioning of children and adolescents. The growing tendency of mental and behavioral disorders in 

increasingly younger age (school and preschool) was noted. The text focuses on selected deficit areas of 

young students - as the most important, the author distinguishes: decreased self-esteem, incorrect level of 

emotional control, low level of coping skills, difficulties in establishing relationships, problems with 

concentration. The importance and implications of the above for the teaching process were pointed. The 

search for new solutions in the field of psychological and pedagogical support in the educational system 

was considered. Snoezelen was distinguished as a therapy of promising effectiveness. The basic 

assumptions of the Snoezelen method were defined, its versatility and flexibility of use were emphasized 

(use in various age categories and adaptation to various difficulties). The effectiveness of the research 

conducted to this day in the group of children and adolescents was indicated. The possible use of the 

Snoezelen Room and its elements in educational institutions was presented. In conclusion, the author 

reflects on the use of the Snoezelen as a base of psychological and pedagogical support in the educational 

system.It is the same as polish abstract above. 

Keywords: Snoezelen, Multisensory Environments (MSE), mental health, psychological and pedagogical 

help, children and adolescents 
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Współczesne dylematy kształcenia matematycznego 

1. Wstęp 

Od wielu lat obserwujemy na polskich uczelniach większy napływ studentów na 

kierunki, gdzie nie ma zajęć z matematyki. Na kierunkach technicznych widać słabe 

przygotowanie uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych – w większości wybierali na 

maturze matematykę na poziomie podstawowym. Matematyka zawsze stwarzała (i to 

się nie zmienia) problemy uczniom, którzy z kolei zbyt szybko się zniechęcali do tego 

przedmiotu. A przecież kierunki inżynierskie, techniczne nie mogą istnieć bez matema-

tyki, a bez absolwentów tych kierunków nie rozwija się gospodarka, przemysł. Ważna 

jest także tzw. kultura matematyczna współczesnego średnio wykształconego człowieka. 

W naszej oświacie stosowano różne sposoby, aby ten niekorzystny trend odwrócić, 

m.in. tworzono na uczelniach tzw. kierunki zamawiane z dodatkowymi zajęciami 

z matematyki, uruchamiano zajęcia wyrównawcze w szkołach, dyrektorzy ze swojej 

puli godzin zwiększali tygodniowy wymiar tego przedmiotu. Niestety matematyka jest 

nadal piętą achillesową polskiej edukacji. Jak temu przeciwdziałać? Jest to problem 

niezwykle złożony. 

2. Elementy skutecznego nauczania  

Wiele razy pisałam w swoich artykułach o emocjach w edukacji, o ich wpływie na 
sukcesy i porażki. Nauczyciel musi pamiętać, że zdobywanie wiedzy wiąże się 
z emocjami ucznia, nauczyciela, a także z relacją między nimi. Wielu pedagogów 
i psychologów zajmowało się emocjami w nauczaniu. Kazimierz Obuchowski zauważył, 
że stanowią one subiektywny składnik odzwierciedlania rzeczywistości, a warto-
ściowanie emocjonalne faktów i zjawisk jest integralnym składnikiem obrazu świata 
[1]. Bolesław Niemierko podkreśla, że „na uczenie się wybiegające poza odruchy 
warunkowe składają się procesy emocjonalne i poznawcze. Te pierwsze są podstawą 
teorii motywacyjnych uczenia się” [2]. Matematyka ciągle jest przedmiotem często 
budzącym negatywny stosunek do niej. A to jest głównym powodem powstawania 
barier psychologicznych utrudniających, a czasem wręcz uniemożliwiających spokojną, 
bezstresową naukę. „Wobec tego nauczyciele już we wczesnych etapach nauczania 
matematyki muszą stworzyć dzieciom sprzyjające warunki emocjonalne, by uczeń bez 
uprzedzeń, a nawet z chęcią i zaciekawieniem zgłębiał dane zagadnienie matematyczne, 
stosował zdobytą wiedzę z poczuciem dumy” [3]. Na efekty nauczania matematyki 
mają niewątpliwie wpływ nauczyciele, którzy są bardziej lub mniej zaangażowani 
w swoją pracę, którzy mają lepsze lub gorsze predyspozycje do przekazywania wiedzy, 
do angażowania uczniów w proces kształcenia, mają różne warunki do nauczania 
(liczebność klas, wyposażenie w pomoce dydaktyczne itp.), wreszcie mają zróżnicowany 
poziom wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii. Jednym z ważniejszych powodów 
niepowodzeń szkolnych w zakresie edukacji matematycznej jest konieczność systema-
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tycznego uczenia się, bo najczęściej jedno zagadnienie matematyczne jest powiązane 
z innym lub z niego wynika. A systematyczność, porządek, pracowitość to cechy, których 
osiągnięcie wymaga wysiłku. I tu niezbędna jest konsekwencja w postępowaniu nau-
czyciela, w stawianych wymaganiach i obiektywnym ocenianiu ucznia [3]. „Pozytywne 
efekty uzyskiwane w nauczaniu matematyki zależą również od nauczycieli, od ich 
postawy dydaktycznej, zaangażowania, indywidualnego stosunku do ucznia” [3]. Musi 
to jednak robić umiejętnie, aby nie zrazić swoich podopiecznych. Współcześni uczniowie, 
studenci nie wyobrażają sobie życia bez komputera, smartfona czy Internetu. Nauczy-
ciele starają się być innowacyjni, aby nadążyć za potrzebami młodych ludzi, aby lepiej 
trafiać przekazywanymi treściami do ich umysłów. „Innowacyjność, to istotna zmiana 
jakiegoś systemu w celu jego ulepszenia, np. zmodernizowanie dotychczasowych 
planów i programów nauczania, metod, form organizacyjnych czy środków pracy 
dydaktyczno-wychowawczej; zabiegi objęte innowacyjnością mogą mieć charakter 
wycinkowy lub całościowy” [4]. Działania twórcze zaś, które stara się wyzwalać 
w uczniach nauczyciel, przyczyniają się do rozwijania zainteresowań, do podejmowania 
prób samodzielnego rozwiązywania zadań. „Twórczość i innowacyjność, to obok m.in. 
krytycznego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów, umiejętności lider-
skich, odpowiedzialności, elastyczności i adaptacyjności jedne z podstawowych 
kompetencji społecznych na miarę XXI wieku” [5]. We wszystkich poczynaniach 
nauczyciela w pracy z uczniem, studentem (w ogóle w pracy z innym człowiekiem) 
ważny jest także autorytet, dzięki któremu można pobudzać kreatywność ucznia, 
a więc mobilizować do pracy samodzielnej i co za tym idzie – do rozwoju. Już nie 
wystarczy jedynie znajomość programu nauczania, wiedza merytoryczna w zakresie 
przedmiotu nauczanego, potrzebna jest umiejętność zajmującego przekazu. W całej tej 
problematyce skutecznego nauczania, relacji nauczyciel-uczeń niezwykle ważne jest 
przygotowanie do zawodu nauczyciela. Przecież nauczanie, to bardzo złożony proces, 
w którym uczestniczą dzieci, młodzież młodsza i starsza, który na każdym etapie 
nauczania ma swoją specyfikę. Aby przyszły nauczyciel radził sobie w procesie dydak-
tycznym, musi zdobywać doświadczenie, praktykę w zakresie pedagogiki, dydaktyki 
a także psychologii. Przez szereg lat ucząc dydaktyki matematyki oraz metodyki zajęć 
wyrównawczych z matematyki na Wydziale Matematyki, a później Matematyki 
i Informatyki, ściśle współpracowałam ze szkołami różnych szczebli – podstawowymi, 
gimnazjami, liceami ogólnokształcącymi. Studenci naszej Uczelni odbywali zajęcia 
z wyżej wymienionych przedmiotów na tzw. żywym uczniowskim organizmie. Oprócz 
tego odbywali praktyki pedagogiczne i dydaktyczne. Młodzież uniwersytecka mogła 
skonfrontować swoją wiedzę teoretyczną w praktycznym działaniu pod moim kierun-
kiem i przy współudziale nauczyciela prowadzącego na co dzień daną klasę, mogła 
sprawdzić w praktyce, jakie znaczenie mają stosowane zasady i metody nauczania, 
mogła doskonalić się w technice prowadzenia zajęć szkolnych, podejmować próby 
sprawiedliwego oceniania. Studenci doświadczali interakcji nauczyciel-uczeń i wtedy 
starali wykazywać się innowacyjnością, stosowali różne pomoce dydaktyczne dostępne 
w danej szkole, często sami je przygotowywali. Niemniej jednak byli uczulani na to, 
aby nie używać nadmiernie techniki – kalkulatorów, komputerów. Dobrze przygotowany 
do swojej pracy zawodowej nauczyciel, lubiący pracę z dziećmi i młodzieżą, przyjaźnie 
nastawiony, wyrozumiały, wsłuchujący się w problemy swoich podopiecznych na 
pewno będzie odnosił sukcesy dydaktyczne 
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3. Nauczanie matematyki i jego techniczne wspomaganie 

W szkole zawsze były i są przedmioty, którymi straszy się uczniów. Do grona tych 

przedmiotów, oprócz fizyki i chemii, należy także matematyka. A w niej bardzo łatwo 

o zagadnienia obarczone złą sławą. Na poziomie szkoły podstawowej są to procenty, 

w edukacji wyższych szczebli: funkcje, całki itd. Te uprzedzenia, przekazywane 

z rocznika na rocznik stały się także powodem barier psychologicznych utrudniających 

zrozumienie zagadnienia. Dziś chyba każdy uczeń zdaje sobie sprawę, że kończąc 

szkołę nie ucieknie od matematyki – jest ona wszechobecna. Zacznijmy od procentów, 

którymi ludzkość posługuje się od około 4000 lat, czyli odkąd zaczęto używać pieniędzy – 

liczono je m.in. w Babilonie i starożytnym Rzymie. Przypomnę, że słowo „procent” 

pochodzi z języka łacińskiego i znaczy (pro centum) „na sto”. Przywykliśmy już do 

obliczeń procentowych przy podwyżkach i obniżkach cen, promocjach, bonifikatach, 

oprocentowaniach kredytów, podatkach. Mimo że obliczanie procentów zaczyna się 

już w piątej klasie szkoły podstawowej, to często dorośli mają kłopot z tą arytmetyką. 

Dowodem na to jest fakt, że gdy sklepy sprzedają towary „bez podatku VAT”, to nie 

każdy klient wie, jak obliczyć kwotę do zapłaty. Wówczas w niektórych sklepach 

można znaleźć afisze z wzorem, jak obliczyć aktualną cenę. Oczywiście pierwszym 

i najważniejszym elementem wyjściowym do zrozumienia zagadnień procentowych 

jest rzetelna wiedza z zakresu działań na ułamkach. A tego dzieci nie lubią – uważają 

je za zbyt nużące, mechaniczne czynności. Tu jak zwykle nieodzowne jest takie 

zainteresowanie dzieci, żeby zechciały podjąć trud zgłębiania zagadnienia. Najlepiej 

jeśli zacznie się od przekładania tematyki matematycznej na otaczającą rzeczywistość. 

Procenty to tylko jeden z wielu problemów matematycznych nękających uczniów, 

a także nauczycieli, którzy chcieliby im to zagadnienie przybliżyć. Drugim przykładem 

może być twierdzenie Talesa, które dla wielu jest niezrozumiałe. Jeżeli przejdzie się 

z suchych proporcji zapisanych w twierdzeniu do zastosowania tych związków w oto-

czeniu, to zauważymy zupełnie inne zaangażowanie uczniów. Pamiętam ze swojej 

nauczycielskiej pracy, jak uczniowie chętnie w ramach pracy domowej wyruszali 

w teren, by obliczyć wysokość topoli czy brzozy rosnącej w parku. Z czasem warunki do 

nauczania i uczenia się mamy coraz lepsze. Techniczne środki, programy komputerowe, 

Internet przybliżają świat nauki. Ale doświadczenie pokazuje, że nie do końca mogą 

zastąpić otaczającą rzeczywistość. Znane są różne teorie, klasyfikacje metod, które 

sugerują jak najskuteczniej opanować wiedzę. Wg Konfucjusza – starożytnego chińskiego 

myśliciela: „ Powiedz mi a zapomnę. Pokaż mi a zapamiętam. Zaangażuj a zrozumiem 

i nauczę się.” Wskazuje on na pewne prawidłowości występujące w sposobie przyswa-

jania wiedzy – im bardziej uczeń jest zaangażowany w proces nauczania – uczenia się, 

tym lepsze osiąga efekty. W roku 1946 Edgar Dale z Uniwersytetu w Ohio opisał 

efektywność przyswajania wiedzy i stworzył model, który nazywany jest stożkiem 

(piramidą) Dale’a. Ilustruje ona procentowe przyswajanie wiedzy w zależności od 

metody kształcącej: 90% – uczenie innych, 75% – ćwiczenia w praktyce, 50% –

dyskusja w grupie, 30% – pokaz , 20% – metody audiowizualne, 10% – czytanie, 5% – 

wykład. Oczywiście możemy w trakcie pracy dydaktycznej wpływać na lekką zmianę 

procentową ww. działań – jeżeli np. ćwiczenia w praktyce połączymy umiejętnie 

z metodami audiowizualnymi albo wykład będzie uaktywniał słuchaczy. Wszech-

obecność technicznych środków wspomagających, np. kalkulatorów, powoduje, że 
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młode umysły nie są przyzwyczajone do wysiłku. Widać na każdych zajęciach z mate-

matyki, że wykonywanie działań pamięciowych stwarza dużo trudności – odruchem 

stało się korzystanie z kalkulatorów, nawet przy najprostszych obliczeniach. Takie 

eksperymenty wykonuję każdego roku z moimi studentami – 100% studentów odwołuje 

się do kalkulatorów. Widać to także w pracy z uczniami, studentami, gdy pojawia się 

do rozwiązania na zajęciach zadanie tekstowe lub zadanie o dłuższej treści. Konieczność 

skupienia się, przeczytania zadania ze zrozumieniem do końca, przeanalizowania danych 

sprawia duże trudności – młodzi ludzie najczęściej się zniechęcają i nie podejmują 

wyzwania przystąpienia do rozwiązywania problemu. Kolejne zagadnienie z zakresu 

dydaktyki matematyki to wady i zalety nauczania rozwiązywania zadań tekstowych 

z wykorzystaniem równań i układów równań. Przeprowadziłam eksperyment wśród 

uczniów. Przedstawiłam im zadanie o następującej treści: „ W zagrodzie była pewna 

ilość królików i kur. Wiadomo, że było 44 nogi i 15 głów. Ile było w tej zagrodzie 

królików, a ile kur?”. Dodatkowym poleceniem było, żeby rozwiązać to zadanie nie 

stosując równań. Uczniowie mieli duży problem, żeby dać prawidłową odpowiedź. Im 

starsi uczniowie tym mają bardziej zalgorytmizowane myślenie. Najmłodsi z klas  

I-III posługiwali się sprytnie rysunkami – próbowali sobie radzić. Rysowali 15 głów 

i dorysowywali do nich najpierw po dwie nogi. Czyli użyli 30 nóg. Z treści zadania 

wynikało, że zostało im jeszcze 14 nóg, więc dorysowywali po kolejne dwie nogi – 

okazał się, że zrobili tak siedem razy. W ten sposób otrzymali odpowiedź na rysunku, 

że w klatce było 7 królików. Skoro wszystkich głów było 15, co jest przecież równo-

znaczne z ilością wszystkich zwierzą, to kur było 8. Te małe dzieci umiały też 

rozwiązać to zadanie metodą starożytnych, czyli metodą wnioskowania (za twórcę tej 

metody uważa się Platona) – odpowiadając na stawiane przez nauczyciela odpowiednie 

pytania naprowadzające. Starsi uczniowie i studenci umieli to zadanie rozwiązać dzięki 

ułożonemu układowi dwóch równań liniowych z dwiema niewiadomymi. Ten przykład 

świadczy, jak algorytmizacja zaprzepaszcza logiczne myślenie, logiczne wyciąganie 

wniosków. Nawet definicji matematycznych powinno uczyć się opierając na spostrze-

żeniach uczniów, nie bezmyślnie na pamięć. Tu przykładem może być definicja osi 

liczbowej, którą uczniowie poznają w czwartej klasie szkoły podstawowej. Wstępne 

zajęcia z matematyki zaczynam ze studentami pierwszego semestru od przypomnienia 

podstawowej wiedzy, którą powinni posiąść przed maturą. Eksperyment przeprowa-

dziłam na grupie 86 studentów – uczestników ćwiczeń z matematyki na Uniwersytecie 

Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Tylko 3 osoby próbowały podać 

poprawną definicję. Ci, którzy mieli trudności z podaniem poprawnej definicji osi 

liczbowej, gdy podpowiedziałam, żeby rysowali i mówili co robią, poradzili sobie 

i sprawa stała się dla nich prosta i oczywista. Takich przykładów z zakresu praktycz-

nego kontaktu z matematyką szkolną można by podać jeszcze wiele. Jak duży wpływ 

na pracę umysłu ma pamięciowe wykonywanie działań arytmetycznych, wielokrotnie 

udowadniałam to studentom matematyki o specjalności nauczycielskiej oraz nauczy-

cielom matematyki pogłębiającym swą wiedzę na studiach podyplomowych. Otrzy-

mywali oni polecenie, aby bez żadnych notatek wykonać w pamięci mnożenie liczby 

czterocyfrowej przez jednocyfrową. Każdy ze studentów zauważał, jak ważna jest 

koncentracja, a dopiero później poprawne obliczenia z wykorzystaniem praw arytmetyki 

np. rozdzielności mnożenia względem dodawania. Na zajęciach matematyki prowa-
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dzonych przeze mnie w formie wykładów i ćwiczeń na kierunkach technicznych 

i ekonomicznych zauważam niezmiennie od lat, że wśród studentów przeważa wiedza 

algorytmiczna. Okazuje się najtrudniejsza w czasie rozwiązywania zadania jest odpo-

wiedź na pytanie „dlaczego tak”. Po próbie udzielenia odpowiedzi studenci przekonują 

się, że tak na prawdę to niewiele rozumieją, że wiedzę mają „wykutą” na pamięć, że 

często nie wiedzą, o co zapytać, bo nie rozumieją zagadnienia. Razem z Radomskim 

Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli przeprowadziłam badania dotyczące umiejęt-

ności wykorzystania wiedzy matematycznej. Opracowany został test wyboru wielo-

krotnego, sprawdzający, jednostopniowy. Składał się on z 20 zadań zawierających 4 

odpowiedzi, z których jedna była poprawna. Badana grupa to uczniowie klas pierwszych 

i maturalnych szkół średnich oraz studenci I roku studiów UTH w Radomiu – razem 

1500 osób. Mimo obowiązkowej matury wyniki nie były zadawalające. Często 

większe umiejętności posiadali uczniowie I klas szkół średnich niż studenci I roku, 

ponieważ w miarę upływu czasu sprawność posługiwania się wiedza matematyczną 

w sytuacjach praktycznych maleje. I tak studenci nie potrafili obliczyć skali podo-

bieństwa figur na podstawie danych pól powierzchni, zamieniać jednostek pól 

powierzchni, obliczać stężeń procentowych. Z tego wniosek, że ich wiedza nie była 

utrwalona, być może nawet nie rozumieli danych zagadnień. Teraz w dobie pandemii, 

kiedy zdalne nauczanie stało się powszechne, trzeba szczególnie zwracać uwagę na 

skuteczne przekazywanie wiedzy matematycznej. Problemami związanymi z nauczaniem 

wykorzystującym m.in. komputery, Internet i inne nowoczesne środki dydaktyczne, 

dosyć szczegółowo od wielu lat zajmuje się prof. Janusz Morbitzer z Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie. „Harmonijny rozwój uczących się osób , mający na celu 

przygotowania ich do w pełni kompetentnego korzystania z mediów i osiągnięć 

technologii informacyjnej wymaga równoległego uwzględniania celów społecznych, 

kulturowych i technologicznych. Cele technologiczne (narzędziowe) są jedynie celami 

pośrednimi w osiąganiu celu strategicznego, jakim są godne, odpowiedzialne i uwzględ-

niające humanistyczne wartości korzystanie z mediów oraz technologii informacyjnej. 

Powyższe sformułowanie można nazwać zasadą zrównoważenia celów kształcenia 

medialno-informatycznego, które implikuje konieczność integrowania treści technicz-

nych treściami humanistycznymi oraz z działaniami wychowawczymi” [6]. Natomiast 

prof. Kazimierz Krzysztofek ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej przedstawia 

dwa możliwe scenariusze rozwoju społeczeństwa w sieci: optymistyczne – wskazujący 

na nadzwyczajne szanse i możliwości rozwoju, które pozwolą ukształtować społe-

czeństwo refleksyjne oraz pesymistyczny – uzasadniający rozwój społeczeństwa 

algorytmicznego [7]. Doświadczeni nauczyciele tzw. starej daty zawsze twierdzili, 

opierając się na długoletnim doświadczeniu, że matematyki można nauczyć, mając do 

dyspozycji tylko kredę i tablicę, ale pod warunkiem, że w procesie uczestniczą uczniowie 

z tzw. otwartymi głowami, chętni do podjęcia wysiłku intelektualnego, świadomi 

dobrodziejstw płynących z umiejętności logicznego myślenia, świadomi, jakie korzyści 

daje rozwijanie intelektu [8]. Profesor Manfred Spitzer powiedział kiedyś, że „miejscem 

pracy nauczyciela jest mózg ucznia”. Sokrates uważał, że głównym zadaniem filozofa 

jest wspomaganie człowieka w poszukiwaniu prawdy. Podstawowym środkiem umożli-

wiającym osiąganie prawdy jest autorefleksja prowadząca do działania rozumnego. 

Istotą społeczeństwa jest bowiem rozum, zdolność do dostrzegania skutków przed-
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siębranych działań [9]. Jak widać z powyższych rozważań w obecnym czasie szcze-

gólnie ważna jest rola mądrego nauczyciela, który będzie umiał tak pokazywać wiedzę 

matematyczną, żeby uczeń chciał ją przyswajać ze zrozumieniem, żeby zechciał 

podjąć trud wysiłku intelektualnego. Nauczyciel musi odpowiedzieć sobie na pytanie, 

jak to osiągnąć, jak kierować edukacją swoich podopiecznych, by nie znaleźć się 

razem z nimi w zaułku, w którym rządzą roboty, by nie stali się częścią społeczeństwa 

algorytmicznego. Nie da się zaprzeczyć, że obecny proces edukacyjny w zakresie 

matematyki nie może istnieć bez wykorzystywania nowoczesnych środków dydaktycz-

nych, w tym różnego rodzaju tabletów. Ich pozytywna rola jest niezaprzeczalna 

w różnych sytuacjach edukacyjnych [8]. Szczególnie dotkliwie to odczuwamy obecnie, 

zmagając się z pandemią i przechodząc na zdalne nauczanie. Zostaliśmy wszyscy 

zmuszeni do tego rodzaju pracy, uczymy się jak przekazywać wiedzę i jak ją przyswajać. 

Uważam, że nauczanie np. przy pomocy platformy TEAMS wymaga od nauczyciela 

nie tylko minimum wiedzy z zakresu obsługiwania komputera, ale także innego 

sposobu przygotowania materiałów dydaktycznych do przekazywania ich przy użyciu 

środków medialnych. Nauczyciel musi wierzyć, że uczeń jest odpowiedzialnym 

człowiekiem, któremu zależy na zdobyciu jak najlepszego wykształcenia, który ma 

odpowiednią motywację, by podołać nowym wyzwaniom. W tego typu zajęciach 

jeszcze bardziej konieczne jest zaangażowanie obu stron, tworzenie twórczej atmosfery – 

otwartości na różne sposoby rozwiązywania zadań. Uczeń, student musi mieć bardziej 

poważny stosunek do edukacji, musi umieć się samodyscyplinować, aby z tego typu 

kształcenia wyciągnąć dla siebie jak najwięcej korzyści intelektualnych. Myślę jednak, 

że taka racjonalna postawa jest trudna do osiągnięcia. W dobie powszechnego zabie-

gania, brakuje czasu na refleksje. To jeszcze raz wskazuje, że wiedza pedagogiczna 

i psychologiczna nie może być lekceważona. Wiele zagadnień łatwiej wytłumaczyć 

uczniom, studentom, gdy dysponujemy programami umożliwiającymi nauczycielowi 

różne wizualizacje, np. funkcji, jej przebiegu itp. Nauczyciel powinien jednak pamiętać, 

że prawidłowo dobrana pomoc dydaktyczna po pewnym czasie staje się zbędna i uczeń 

obywa się już bez niej, bowiem w jego umyśle powstały i utrwaliły się potrzebne 

wyobrażenia.  

4. Podsumowanie 

Należy jeszcze raz podkreślić, że technika jest bardzo pomocna i potrzebna, a nawet 

niezbędna we współczesnej edukacji. Jednak trzeba umieć z niej korzystać tak, aby 

pozytywnie wpływała na rozwój intelektualny młodego człowieka, a nie uwsteczniała 

go, aby młode pokolenie nie stawało się elementem algorytmicznego systemu 

edukacji, lecz by umiało samodzielnie dochodzić do wiedzy i potrafić ją stosować [3]. 

„Nauczyciel musi pokazywać uczniom potęgę umysłu, samodzielnego myślenia, 

łączenia zdobytej kiedyś wiedzy dla jej praktycznego wykorzystania. Do takich efektów 

kształcenia powinniśmy dążyć na wszystkich etapach edukacji, aby absolwenci szkół 

posiadali minimum wiedzy umożliwiające swobodny rozwój intelektualny, żeby 

umieli korzystać z niej, wiązać w całości, wyciągać wnioski, jednym słowem działać 

twórczo w różnych okolicznościach” [3]. Nie sposób przecenić rolę matematyki, która 

jest nie tylko przedmiotem szkolnym przydatnym do nauki liczenia, lecz uczy logicz-

nego myślenia, a ono niezbędne jest absolutnie w każdej dziedzinie. 
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Współczesne dylematy kształcenia matematycznego 

Streszczenie 

Od wielu lat obserwuje się niski poziom wiedzy matematycznej absolwentów różnych typów polskich 

szkół. Współczesny nauczyciel matematyki jest zobowiązany odpowiednio dostosowywać metody pracy 

dydaktycznej. Komputer i Internet stają się coraz powszechniejszymi narzędziami pracy dydaktycznej. 

Niestety istnieje niebezpieczeństwo, że nieprawidłowo używane w kształceniu matematycznym środki 

informatyczne mogą być przyczynkiem do kształtowania się pokolenia tzw. algorytmicznego – niekre-

atywnego, bez twórczych możliwości. 

Słowa kluczowe: technika informacyjna, algorytmizacja, kreatywność, nauczanie matematyki 

Contemporary dilemmas of mathematical education. 

Abstract 

For many years In Poland we have been observing poor knowledge of mathematics among graduates of 

different school types. The modern math’s teacher shoud be obligated to stand up to them adjusting 

didactic methods for this purpose. The computer and Internet are more and more common tool In teaching 

work. Unfortunately, there is danger – "algorithmic – non creative generation" creation, which might be 

a result of wrong using of those computer didactic techniques. 

Keywords: information science techniqus, algorithmic, creativity, teaching mathematics 
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Nauka programowania w szkołach. Nowe wyzwania 

edukacyjne w świetle reformy systemu edukacji 2017/18 

1. Wstęp 

14 lutego 2017 r. zostało podpisane rozporządzenie dotyczące podstawy programo-

wej dla szkoły podstawowej [10], natomiast rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2018 r. 

[11] w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólno-

kształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I i II stopnia. W niniejszym artykule 

skoncentruje się tylko na wybranych zagadnieniach z podstawy programowej,  

a w mianowicie na technologiach informacyjno-komunikacyjne oraz programowaniu.  

W aspekcie kompetencji cyfrowych i przygotowania do życia w wirtualnym świecie 

można uznać, że podstawy programowe dla szkół podstawowych i ponadpodsta-

wowych są odpowiedzią na współczesne problemy. Warto podkreślić, że życie 

człowieka w trzeciej dekadzie XXI wieku jest związane z komputerem, a bardziej precy-

zując z urządzeniami, systemami, mediami transmisyjnymi oraz usługami tworzącymi 

sieć komputerową. Rozwijający się w zawrotnym tempie Internet, telefonia komór-

kowa oraz elektroniczne środki masowego przekazu, w tym m.in. telewizja satelitarna, 

powodują, że granice geograficzne nie stanowią przeszkody dla przepływu informacji. 

Informacja, wiedza i kultura są teoretycznie dostępne dla każdego i w dowolnym 

miejscu na ziemi. Internet mobilny pozwala używać sieci w przestrzeni publicznej, 

w kawiarniach, restauracjach, kinach, w samochodzie i środkach transportu publicz-

nego, a także w szkole lub na uczelni oraz w miejscu pracy. Coraz częściej dostępne są 

publiczne punkty dostępowe bezprzewodowej sieci wifi [1].  

Według raportu Global Digital w 2020 r. z sieci Internet korzysta około 59% 

populacji świata, czyli około 4,5 miliarda ludności. Natomiast około 3.8 miliarda ludzi 

posługuje się portalami społecznościowymi [2]. Wyżej wspomniany raport wskazuje, 

że w Polsce z sieci Internet korzysta ponad 30 milionów ludzi, a około 19 milionów 

korzysta z mediów społecznościowych, warto wskazać, że ludność Polski w 2020 roku 

liczy ponad 38 milionów osób [3]. Jak z powyższych raportów wynika znaczna część 

społeczeństwa używa sieci komputerowych wraz z mediami społecznościowymi. 

W trzeciej dekadzie XXI wieku dokonują się przeobrażenia życia społecznego. 

Przechodzi ono w znacznym stopniu do świata wirtualnego. Zatem w dobie cyfryzacji 

społeczeństwa oraz rozwoju nowych technologii dokonują się także przeobrażenia 

technologiczne. Zarówno rynek pracy wymaga od „współczesnego” pracownika umie-

jętności cyfrowych. Bardzo podobnie sytuacja wygląda w szkołach, gdzie nauczyciele 

powinni wykorzystać technologie informacyjno-komunikacyjne do pracy z uczniem. 

Zajęcia tego typu rozwijają myślenie abstrakcyjne uczniów, które jest niezbędne 

podczas zajęć z programowania.  

  

                                                                
1 maciej.celinski@outlook.com Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych Pedagogika.  
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2. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) i programowanie  

Podstawa programowa z szkoły podstawowej do realizacji zadań określonych przez 

MEN zakłada, że technologie informacyjno-komunikacyjne będą wykorzystywane 

przez nauczycieli na wszystkich rodzajach edukacji wczesnoszkolnej oraz na wielu 

innych przedmiotach szkoły podstawowej.  

Termin „technologie informacyjno-komunikacyjne” (w skrócie TIK lub z ang. ICT – 

od słów: information and communication technologies), został po raz pierwszy użyty 

w 1997 r. w sprawozdaniu sporządzonym przez D. Stevensona dla rządu Wielkiej 

Brytanii i upowszechnił się w tym kraju w 2000 r. za sprawą dokumentów dotyczących 

nowego krajowego programu nauczania [12]. TIK obejmują zatem wszystkie działania, 

jakie wiążą się z użyciem urządzeń informatycznych oraz wszelkiego oprogramo-

wania. Kluczowym elementem ICT jest oprogramowanie. Podstawowym zadaniem 

programów komputerowych jest umożliwienie użytkownikowi wykorzystania mocy 

obliczeniowej fizycznego sprzętu do wszelkich działań gromadzących, przetwarza-

jących i przesyłających informacje w postaci elektronicznej, czyli postaci binarnej (0 

i 1). Zatem TIK w swoim zakresie obejmują wszystkie urządzenia, protokoły i usługi, 

których zadaniem jest przesyłanie informacji. Stanowią one ważny element rozwoju 

społeczeństw, dla których wiedza jest podstawą rozwoju. TIK tworzą nowe warunki 

pracy, nowe sposoby komunikacji ale także przyczyniają się do zmniejszenia nierów-

ności społecznych oraz zwiększają szanse odnalezienia się osób wykluczonych na 

rynku pracy.  

Główne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych to: 

 poszukiwanie informacji; 

 przetwarzanie informacji; 

 współpraca i komunikacja. 

Natomiast wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie 

edukacji to: 

 poszukiwanie informacji i inspiracji w sieci Internet przez uczniów i nauczycieli; 

 realizacja zajęć z wykorzystaniem telekomunikacji; 

 wizualizacja wiedzy;  

 komunikacja: uczeń-nauczyciel, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic/opiekun.  

Główny Urząd Statystyczny definiuje ICT następująco. „Pod pojęciem technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych (w skrócie ICT, z ang. information and commu-

nication technologies, nazywanych zamiennie technologiami informacyjno-telekomuni-

kacyjnymi, teleinformatycznymi lub technikami informacyjnymi) kryje się rodzina 

technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie 

elektronicznej. Węższym pojęciem są technologie informatyczne (IT), które odnoszą 

się do technologii związanych z komputerami i oprogramowaniem, niezwiązanych 

jednak z technologiami komunikacyjnymi i dotyczącymi sieci. Rozwój tych technologii 

sprawia, że oba pojęcia stają się coraz bardziej spójne, będąc przy tym motorem 

rozwoju cywilizacyjnego, społecznego i gospodarczego” [2]. 
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3. Programowanie jako element kształcenia ogólnego 

Według podstawy programowej z 2017 r. [10] na pierwszym etapie edukacji, 

a więc w klasach I-III, do zadań szkoły należy m.in.: 

 szkoła ma stwarzać uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności, które 

są niezbędne do rozwiązywania problemów. Należy wykorzystać metody i techniki 

wywodzące się z informatyki, a więc logiczne i algorytmiczne myślenie i progra-

mowanie.  

Osiągnięcia w zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wyko-

rzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych to przede wszystkim programo-

wanie wizualne. Przykładem mogą być proste sytuacje życiowe, społeczne lub historyjki 

utworzone według pomysłów własnych, a także opracowanych wspólnie z innymi 

uczniami. Ważne jest tutaj nakreślenie pojedynczych poleceń, a także ich sekwencje, 

np. sterując obiektem na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego. 

Przygotowując uczniów do myślenia komputacyjnego i abstrakcyjnego oraz rozwia-

zywania problemów z użyciem programowania, nauczyciel powinien wykorzystać 

wszystkie edukacje.  

Programowanie staje się powszechnym elementem kształcenia. Programowanie 

jest tu rozumiane znacznie szerzej niż tylko samo napisanie programu w języku 

programowania. To cały proces, informatyczne podejście do rozwiązywania problemu: 

od specyfikacji problemu (określenie danych i wyników, a ogólniej – celów rozwią-

zania problemu), przez znalezienie i opracowanie rozwiązania, do zaprogramowania 

rozwiązania, przetestowania jego poprawności i ewentualnej korekty przy użyciu 

odpowiednio dobranej aplikacji lub języka programowania [3]. Zajęcia z uwagi na 

swoją złożoność wspomaga rozwój oraz kształtowanie umiejętności wśród uczniów, 

takich jak: 

 logiczne myślenie: myślenie komputacyjne, myślenie abstrakcyjne; 

 precyzyjne wyrażanie myśli; 

 prezentacje pomysłów własnych i własnych koncepcji; 

 organizacja pracy; 

 budowanie kompetencji społecznych: praca w zespołach, grupach, praca przez 

projekt. 

Kształcenie ogólne z informatyki w szkole podstawowej w klasach IV-VIII, zakłada 

m.in., że uczeń wykorzysta programowanie do rozwiązywania problemów. Uczeń 

rozwiązuje problemy poprzez układanie ale także i tworzenia algorytmów, wyszukuje 

potrzebne informacje i potrafi sprawdzić ich prawdziwość, a także posługuje się 

różnych aplikacjami komputerowymi [3]. 

Do treści nauczania i wymagań szczegółowych na drugim etapie edukacji 

informatyki, zalicza się: 

1. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i 

innych urządzeń cyfrowych. Uczeń: 

a) projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym języku programowania: 
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i. pomysły historyjek i rozwiązania problemów, w tym proste algorytmy 

z wykorzystaniem poleceń sekwencyjnych, warunkowych i iteracyjnych 

oraz zdarzeń, 

ii. prosty program sterujący robotem lub innym obiektem na ekranie 

komputera [3]. 

Z powyższych zaleceń wynika, że w drugim etapie edukacji uczniowie rozpoczy-

nają formalny aspekt programowania. W ilustrowanych językach programo-wania 

uczniowie będą musieli bowiem wykorzystać instrukcje warunkowe, w tym operacje 

porównania, iteracje, a także pętle. Rozbudowane treści podstawy programowej już 

w klasach IV-VI przygotowują uczniów do programowania, mającego już charakter 

formalny.  

Według już wielokrotnie wspominanej podstawy programowej szkoła ma stwarzać 

uczniom warunku do nabywania wiedzy i umiejętności, które mają swój człon 

w dziedzinie informatyki, w tym programowanie. Programowanie komputerów – 

proces tworzenia programu komputerowego. Kod źródłowy jest napisany w języku 

programowania [4]. 

Kod źródłowy, czyli instrukcje zapisane w języku zrozumiałym dla człowieka jest 

tłumaczony na kod maszynowy. Poprzez przetłumaczony kod źródłowy komputer lub 

inne urządzenie elektroniczne jest w stanie wykorzystać podzespoły urządzenia do 

prezentacji graficznej użytkownikowi gotowego programu. Trafną definicją programo-

wania do wyżej wspominanego opisu struktury wykorzystania podzespołów jest 

Programowanie to umiejętność rozmowy z komputerem. Rozmawiamy z komputerem w 

zrozumiałych dla niego językach, czyli językach programowania. Dajemy kompu-

terowi polecenia, co ma zrobić, a on w odpowiedzi pokazuje nam wyniki swojej pracy. 

Osobę, która programuje, nazywamy programistą lub developerem [7]. Bohumír S. 

w artykule napisanym dla sgpsys.com definiuje programowanie jako działanie, którego 

wynikiem jest program [8]. Bohumír S. definiuje programowanie jako nową naukę 

XXI wieku, a także wskazuje jak wiele umiejętności jest rozwijanych poprzez naukę 

programownia. Nauka Programowania to także nauka funkcjonowania we 

współczesnym społeczeństwie. Rozwija ona: – czytanie ze zrozumieniem – myślenie 

logiczne – myślenie analityczne – myślenie algorytmiczne – myślenie matematyczne – 

myślenie krytyczne – samodzielność – spójność – wytrzymałość – precyzję – odwagę – 

umiejętność konstruktywnej dyskusji – umiejętność rozwiązywania problemów – 

umiejętność prezentacji swoich pomysłów – umiejętność pracy zespołowej – 

umiejętność komunikacji między ludźmi – umiejętność łączenia różnych dziedzin [9]. 

MEN w rozporządzeniu wprowadzającym naukę programowania przedstawia jego 

następującą definicje. Programowanie jest tu rozumiane znacznie szerzej niż tylko 

samo napisanie programu w języku programowania. To cały proces, informatyczne 

podejście do rozwiązywania problemu: od specyfikacji problemu (określenie danych 

i wyników, a ogólniej – celów rozwiązania problemu), przez znalezienie i opracowanie 

rozwiązania, do zaprogramowania rozwiązania, przetestowania jego poprawności 

i ewentualnej korekty przy użyciu odpowiednio dobranej aplikacji lub języka progra-

mowania. Tak rozumiane programowanie jest częścią zajęć informatycznych od 

najmłodszych lat, wpływa na sposób nauczania innych przedmiotów, służy właściwemu 
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rozumieniu pojęć informatycznych i metod informatyki. Wspomaga kształcenie takich 

umiejętności jak: logiczne myślenie, precyzyjne prezentowanie myśli i pomysłów, 

sprzyja dobrej organizacji pracy, buduje kompetencje potrzebne do pracy zespołowej 

i efektywnej realizacji projektów [8]. 

Każda z powyższych definicji uznaje programowanie jako proces tworzenia kodu 

źródłowego. Z wielu definicji można zauważyć, że programowanie daje uczniowi 

możliwość nabycia wielu umiejętności, które uczeń wykorzysta na innych przed-

miotach szkolnych ale także w życiu prywatnym i zawodowym. Jednak, aby możliwe 

było nabycie wspomnianych umiejętności przez ucznia potrzebna jest wykwalifi-

kowana kadra pedagogiczna, która posiada umiejętności programistyczne.  

Nauczyciele, którzy pracują w szkołach i realizują zajęcia z użyciem języków progra-

mowania, powinni posiadać umiejętności w następujących obszarach, a mianowicie: 

1. Kreatywne rozwiązywanie problemów, które polega na różnym podejściu do 

możliwości rozwiązania problemu. Programowanie z uwagi na swój ogromny 

zakres, daje uczniom ogromne możliwości rozwiązywania problemów. Należy 

zaznaczyć, że jeśli wynik działania programu jest prawidłowy, to również 

i sposób rozwiązania jest właściwy, choć może być niezgodny ze standardami 

programowania.  

2. Krytyczne i analityczne spojrzenie. Uczniowie podczas pisania kodu źródłowego 

popełniają wiele błędów, ale także mają różne wizje rozwiązania problemu. 

Istnieje potrzeba wszechstronnego spojrzenia na rozwiązanie zadanie.  

3. Znajomość inżynierii oprogramowania. Inżynieria oprogramowania jest dziedziną 

inżynierii, która kompleksowo obejmuje wszelkie aspekty tworzenia oprogramo-

wania – od fazy pierwszej, czyli planowania, analizowania, a także określenia 

wymagań przez omówienie szczegółów projektowania i wdrażania po nanoszenie 

poprawek i etapy rozwojowe [9]. 

4. Teoretyczne i praktyczne umiejętności programistyczne. Znajomość języka 

programowania jest kluczową kwestią. Nauczyciel dobrze znający swój przedmiot 

i realizowany materiał, a także posiadający wiedzę wykraczającą poza zakres 

podstawy programowej, może stać się autorytetem.  

5. Umiejętność pracy w zespole. Programista nigdy nie tworzy kodu źródłowego 

sam. Zatem istotne jest zwracanie uwagi na rozwój umiejętności pracy uczniów 

w grupach i zespołach, ponieważ kod źródłowy większości aplikacji, oprogramo-

wania i platform tworzą zespoły, które muszą nauczyć się współpracy. 

6. Umiejętność aktywnej prezentacji. Prezentacja problemu jest elementem bardzo 

ważnym, gdyż nie tylko zawraca uwagę na cel, a więc wynik, ale także na środki 

i metody, jakich należy użyć do uzyskania rozwiązania. Może to być skierowanie 

uwagi uczniom na wiele elementów związanych pośrednio z programem, np.: 

trywialny przykład ilorazu. Jak powszechnie wiadomo nie wykonuje się dzielenia 

przez liczbę zero. W przypadku braku zabezpieczenia pisanego programu przed 

błędami, które mogą spowodować iż nie będzie on działał lub jego działanie nie 

będzie poprawne z uwagi na brak elementów kontrolnych. 

7. Umiejętności przywódcze. Etap tworzenie programu wymaga od nauczyciela, aby 

stał się mentorem dla uczniów podczas przygody z programowaniem. Powinien 

on nie tylko stanowić źródło wiedzy ale także być głównym koordynatorem prac. 
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Ważne jest, aby przedmiotów tych uczyli nauczyciele, posiadający praktyczną 

wiedzą i umiejętności programistyczne. Istotne także są umiejętności około progra-

mistyczne, a więc takie, które kierować będą ucznia do aktywnej pracy z wybranym 

językiem. Wszystkie wcześniej wspomniane czynniki, muszą być używane jednocześnie. 

Umiejętność praktycznego programowania bez znajomości inżynierii oprogramowania 

może tworzyć problemy natury logicznej konstrukcji programu. Pisane programy 

mogą mieć formę poprawną i prowadzić do prawidłowego rozwiązania, jednak bardzo 

ważna jest optymalizacji kodu źródłowego, aby działał on jak najlepiej i jak najszyb-

ciej, zużywając przy tym jak najmniej mocy obliczeniowej komputera. Wspomniany 

problem dotyczy również uczniów, ponieważ zaczynając swoją przygodę z programo-

waniem, ich kody źródłowe nie zawsze są zoptymalizowane. Bardzo często zdarza się, 

iż rozwiązania uczniów są „na około”, a więc zawierają wiele informacji i konstrukcji 

zbędnych. W tym momencie potrzebna jest wiedza nauczyciela z zakresu inżynierii 

oprogramowania, dzięki której będzie mógł wskazać prawidłową drogę rozwoju 

programu napisanego przez ucznia. Znajomość języków obcych może być bardzo 

przydatną umiejętnością, ponieważ wiele problemów mogłoby być poruszanych na 

forach. Stanowią one ogromne źródło pozyskiwania wiedzy, oczywiście nauczyciel nie 

może wymagać aktywnego poruszania się ucznia na grupach dyskusyjnych 

anglojęzycznych na pierwszym i drugim etapie edukacji. Jednak warto włączać 

aspekty poszukiwania informacji na kolejnych etapach m.in. w klasie VII, VIII oraz 

szkole średniej.  

Istnieje możliwość wykorzystania algorytmicznego myślenia w nauczaniu przed-

miotów przyrodniczych. Dla procesu edukacji takie czynności mają istotną korzyść, 

wprowadzają one nowe sposoby radzenia sobie uczniów z problemami, a mianowicie: 

1. Podejście projektowe (program to projekt, wymaga analizy wstępnej, imple-

mentacji oraz testowania). Wykorzystanie tej metody jest pomocne w radzeniu 

sobie z problemami, tym samym pozwala na szerokie opracowanie zagadnienia, 

poprzez rozłożenie go części, a następnie analizę każdego z poszczególnych 

elementów. 

2. Podejście eksperymentalne (metoda prób i błędów). Podejście takie zmusza do 

doświadczeń, gdyż budowa programu oparta jest na wprowadzaniu nowych 

zmiennych, iteracji, itp., w celu znalezienia prawidłowego rozwiązania. 

3. Korygowanie. Tworzenie programu to proces, a więc utworzony program wymaga 

poprawek, w tym usunięcia elementów nadmiarowych.  

4. Ulepszanie. Polega na minimalizacji kodu źródłowego w celu zapewnienia jak 

najefektywniejszego działania danego oprogramowania. 

5. Testowanie. Należy zadbać o odporność na błędy. Zatem wielokrotne testowanie 

pozwala wykluczyć znaczną ich ilość. 

6. Prezentacja własnej koncepcji rozwiązania. Mnogość rozwiązań z użyciem języków 

programowania jest ogromna. Prezentacja własnej koncepcji pracy, własnego 

rozwiązania staje się potwierdzeniem własnych umiejętności, ale również może 

stać się źródłem wiedzy pozyskanej od uczniów, a tym samym zainspirować do 

nowych rozwiązań. 

Programowanie na trzecim etapie edukacji nauczyciele muszą realizować poprzez 

prace z uczniami i wybranym językiem formalnym. Przykładami języków formalnych 
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może być np. C++ lub Python, warto wskazać tez uczniom inne języki, których 

przeznaczenie jest bardzo specjalistyczne ale także języków uniwersalnych jak np. C#.  

Podstawa programowa z 2017 r. wskazuje, iż uczeń w klasach VII i VIII rozumie, 

analizowanie problemów i ich rozwiązywanie. Treści szczegółowe z zakresu progra-

mowania, uczeń: 

 przedstawia problem według specyfikacji, schemat blokowy, lista kroków, język 

naturalny;  

 formułuje algorytmiczne kroki rozwiązania problemu;  

 stosuje algorytmy w rozwiązywaniu podstawowych problemów, m.in. podzielność 

liczby, wyodrębnianie cyfr danej liczny, algorytm Euklidesa, wyszukiwanie i sorto-

wanie elementów, reprezentacja znaków np. kody ASCII, operacje na tekście;  

 ma świadomość i potrafi podać przykłady zastosowań elementów informatyki 

w różnych dziedzinach [3]. 

Z powyższych treści wynika iż, wymagania szczegółowe są bardzo precyzyjne, ich 

realizacja wymaga specjalistycznej wiedzy zarówno od nauczyciela jak również od 

ucznia. Istotne jest wskazanie, że znaczna część wymagań szczegółowych podstawy 

programowej opiera się na zadaniach matematycznych w sposób bezpośredni, np. 

algorytm Euklidesa. Realizacja powyższych treści musi opierać się o aspekt teoretyczny 

tych zagadnień. Niemożliwa jest realizacja tematów bez ich wcześniejszego wyjaś-

nienia, opisania, demonstracji (na tablicy) sposobu działania. Uczniowie nie posiadają 

takiej wiedzy z poprzednich lat nauki, są to nowe treści i należy im zwrócić szczególną 

uwagę. Szczególna uwaga poświęcona tym treściom jest bardzo kluczowa i istotna 

w dalszych etapach nauczania. Należy spojrzeć na zapisy z podstawy programowej 

szkoły średniej przedmiotu informatyka zakresu podstawowego punkt numer 2, który 

mówi stosuje przy rozwiązywaniu problemów z różnych dziedzin algorytmy poznane 

w szkole podstawowej [3]. Na podstawie takiego zapisu należy rozumieć, że nauczy-

ciel w szkole podstawowej na zajęciach informatyki zrealizował wymagane treści.  

4. Podsumowanie  

Istnieje potrzeba ciągłego szkolenia nauczycieli z zakresu technologii informacyjno-

komunikacyjnych oraz programowania. Szkolenie i rozwój umiejętności cyfrowych 

związanych z TIK wśród nauczycieli powinno mieć szczególne miejsce. Rozwój 

technologiczny społeczeństwa wiąże się z przemianami życia społecznego. Nauczy-

ciel, który przygotowuje uczniów do życia w wirtualnym świecie musi sam doskonale 

się poruszać, musi w tej dziedzinie być często ekspertem.  

Należy wskazać, że nauczyciel pełnie rolę wychowawcy. Odpowiednie przygoto-

wanie uczniów do poruszanie się w cyfrowym świecie jest zadaniem bardzo trudnym. 

Uczeń podczas używania sieci Internet trafia na bardzo wiele różnych opinii, wiele 

różnych osób, które prezentują swój styl życia. Bardzo często styl życia prezentowany 

w sieci nie jest rzeczywisty, może w niektórych przypadkach stanowić inscenizacje 

pozytywnego i pełnego sukcesów życia. W takiej rzeczywistości wirtualnej rola nau-

czyciela może być bardzo pomocna, może on pokazać wady treści prezentowanych na 

portalach społecznościowych, aby uchronić uczniów przed negatywnym wpływem 

prezentowanych treści na wychowanka.  
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Wymagania, które stawia podstawa programowa przed uczniami oraz nauczy-

cielami są ogromne. W znacznej części wymagają one od nauczyciela specjalistycznej 

wiedzy i umiejętności praktycznego zastosowania programowania na zajęciach. Rozległe 

i szeroki zakres tematyki związanej z programowaniem wymaga od nauczyciela 

umiejętności praktycznych, które będzie w stanie przekazać. Nauczyciel, który uczy 

elementów programowania musi mieć również świadomość, jak bardzo ważny i istotny 

wpływ może mieć jego praca na późniejszą sylwetkę ucznia na rynku pracy. Nauczy-

ciel musi stwarzać dla uczniów możliwości rozwoju. W przypadku programowania 

aspekt rozwoju umiejętności wśród społeczności klasy może i często jest bardzo różny. 

Umiejętności programowania wśród społeczności klasy można w wielu przypadkach 

można podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupą są osoby, którze doskonale sobie radzą 

z programowaniem, natomiast druga grupa to ich przeciwieństwo, uczniowie posia-

dający niskie umiejętności. Rola nauczyciela w takiej społeczności klasowej jest 

bardzo istotna, ponieważ z jednej strony są Ci, którzy nabyli już umiejętności myślenia 

abstrakcyjnego, a więc mogą realizować dalsze treści. Nauczyciel jednak nie może 

rozwijać kolejnych zagadnień, ponieważ z drugiej strony są uczniowie o niskich 

umiejętnościach. Doskonałym rozwiązaniem może być współpraca klasy. To właśnie 

oni mogą stanowić role ekspertów. Prowadzący może włączyć młodych ekspertów 

w role współprowadzących zajęcia, co zapewne byłoby swego rodzaju mobilizacją 

oraz dawałoby możliwość pobudzenia zdrowej rywalizacji klasowej. 
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Streszczenie 

Nowa podstawa programowa z 2017 r. dla szkół podstawowych i podstawa programowa z 2018 r. dla 

szkół ponadpodstawowych wprowadza naukę programowania jako fundament zajęć informatycznych. 

W niniejszym artykule skupiam się na wyróżnieniu treści programowych dotyczących nauki programo-

wania, a także na przedstawieniu nowych wymagań dla zawodu nauczyciela w zakresie wykorzystania ICT 

oraz programowania. Wskazuje także umiejętności, które uczeń będzie nabywał w trakcie swojej przygody 

z programowaniem.  

Słowa kluczowe: programowanie, podstawa programowa, rozwiązywanie problemów 

Learning programming in schools. New educational challenges in the light  

of the 2017/18 education system reform 

Abstract 

The new core curriculum from 2017. For schools and the core curriculum from 2018 for secondary 

schools, learning programming as the foundation of IT classes. In this article, I focus on highlighting the 

curriculum content for learning programming, as well as on presenting new requirements for the teaching 

profession in the use of ICT and programming. It also indicates the skills that the student will acquire 

during his / her adventure with programming. 

Keywords: programming, core curriculum, problem solving 
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Społeczne i ekologiczne aspekty  

edukacji architektonicznej 

1. Wstęp 

Złożoność problemów i potrzeb ludzkości, i Ziemi wymaga interdyscyplinarnego 

ujęcia oraz stosowania kompleksowych rozwiązań. Następujący rozwój niesie za sobą 

często nieodwracalne konsekwencje. z jednej strony wzrasta efektywność wielu 

procesów gospodarczych, dostępność informacji i mediów oraz stopień zagospoda-

rowania rozmaitych terenów. Z drugiej strony, za tymi zmianami nie zawsze podąża 

ochrona środowiska, spójność jednostki czy jakość przestrzeni. Przeciwnie, w wielu 

przypadkach pogłębia się stan wyeksploatowania natury, niezdolność krytycznego 

myślenia jednostki oraz chaos zabudowy. Rośnie zatem potrzeba powszechnej świado-

mości wagi i znaczenia podejmowanych współcześnie działań oraz ich skutków dla 

przyszłości. Organizacje globalne oraz międzynarodowe regularnie definiują potrzeby 

oraz problemy w zakresie środowiska, społeczeństwa oraz gospodarki. Wyznaczają 

globalne cele i zadania, a poszczególne kraje szukają środków wdrożenia ich na 

własnym terenie. Refleksja nad współczesnymi wyzwaniami jest tym bardziej potrzebna, 

im bardziej dotkliwe mogą być skutki pandemii SARS-CoV-19. Obok skutków 

w dziedzinie zdrowia i opieki medycznej, nastąpiła również reorganizacja życia 

w ogóle. Ograniczenia związane z korzystaniem z przestrzeni publicznych oraz obiektów 

użyteczności publicznej, w tym miejsc pracy i uczenia się, zalecenia zachowania 

dystansu społecznego (fizycznego), praca i nauka zdalna ujawniły nowe problema-

tyczne zagadnienia. Wśród nich wymienić można na przykład ilość i jakość terenów 

zielonych w miastach, niedostosowanie warunków domowych do pracy i nauki, 

a także wzrost ilości czasu spędzonego przy komputerze w odosobnieniu, kosztem 

integracji społecznej. w tym kontekście należy podjąć rozważania nad dotychcza-

sowymi rozwiązaniami: czy spełnią swoją rolę, czy wystarczy je udoskonalić czy też 

stworzyć od nowa. Z pomocą przychodzą wszelkiego rodzaju zintegrowane działania, 

w tym również kompleksowe metody nauczania. Należy do nich między innymi 

edukacja architektoniczna, zwana również przestrzenną lub środowiskową.  

Niniejszy artykuł jest próbą interpretacji potrzeb, problemów oraz wynikających 

z nich celów i zadań omawianych przez organizacje globalne, w kontekście edukacji 

architektonicznej. Celem jest wskazanie społecznych i środowiskowych aspektów 

edukacji architektonicznej jako narzędzia nie tylko dla realizacji globalnych celów na 

rzecz ochrony środowiska i dobrobytu społecznego, ale także dla radzenia sobie 

z aktualną sytuacją i zapobiegania skutkom pandemii.  

  

                                                                
1 miler.ogorkiewicz@gmail.com, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, https://www.phd.umk.pl/ars/. 
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2. Współczesne problemy i cele oraz warunki konieczne do ich realizacji 

W czasach globalizacji podejmowane są międzynarodowe i globalne współprace 

mające na celu diagnozowanie sytuacji, definiowanie problemów oraz poszukiwanie 

środków zaradczych na różnych płaszczyznach. Najbardziej holistyczną koncepcją 

zdaje się być idea Zrównoważonego Rozwoju, gdyż obejmuje ona trzy fundamentalne 

dziedziny oraz relacje między nimi: gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. „Tym, 

co najlepiej oddaje istotę zrównoważonego rozwoju jest pojęcie ładu, ponieważ rozwój 

zrównoważony polega na wprowadzaniu «ładu zintegrowanego», który rozumie się 

jako sumę pięciu porządków: ekologicznego, społecznego, ekonomicznego, prze-

strzennego oraz instytucjonalno-politycznego” [1]. Debaty na rzecz ochrony środowiska 

oraz dobrobytu społecznego w ramach przyszłego zrównoważonego rozwoju rozpoczęły 

się już w latach 60. XX wieku [2]. Od hasła „Mamy tylko jedną Ziemię” na Konfe-

rencji Sztokholmskiej ONZ w 1972 roku, dzieli nas już prawie pół wieku, wiele 

deklaracji i agend: Agenda 21, Milenijne Cele Rozwoju oraz Agenda 2030. Wraz 

z upływem czasu zmieniają się problemy oraz ich priorytet. Powstała w 2015 roku 

w Nowym Jorku Agenda 2030 zawiera 17 celów zmniejszenia lub wyeliminowania 

problemów w zakresie m.in. ochrony praw człowieka (zdrowie fizyczne i umysłowe, 

dobrobyt, dostępność edukacji), gospodarki (zrównoważona konsumpcja i produkcja, 

planowanie przestrzenne, projektowanie przyjaznych siedlisk ludności) oraz ochrony 

środowiska (gospodarka wodna, zużycie źródeł naturalnych). Obok wymienionych 

problemów globalnych, przy przedsięwzięciach na taką skalę pojawiają się kolejne 

problemy, a mianowicie te związane z aktem wykonania zamierzonych zadań. 

„Warunkiem koniecznym do zrównoważonego rozwoju jest sprawiedliwość społeczna 

i wspólnota interesów. Spełnienie ich zawsze i wszędzie wydaje się być zadaniem tak 

trudnym, że praktycznie chyba niewyobrażalnym oraz niewykonalnym” [1]. Niezbędne 

jest stworzenie tych warunków do realizacji postanowień zrównoważonego rozwoju, to 

znaczy, że konieczne są zmiany w sposobie myślenia ekonomicznego i zmiany ustroju 

społecznego [1]. Do osiągnięcia takich warunków należy zastosować odpowiednie 

narzędzia, m.in. edukację. W tym celu mogą posłużyć różne koncepcje kompleksowych 

i zintegrowanych kierunków edukacji jak np. edukacja międzykulturowa [3] czy 

omawiana w niniejszym artykule edukacja architektoniczna, zwana również środo-

wiskową [4]. 

3. Edukacja architektoniczna i jej założenia 

Edukacja architektoniczna bywa kojarzona z kształtowaniem przede wszystkim 

postaw estetycznych. Jest to jednak bardzo ubogie i błędne rozumienie. Edukacja 

architektoniczna to interdyscyplinarne i zintegrowane działanie, mające na celu szerzenie 

świadomości przestrzennej [4], począwszy od analizy zastanego otoczenia, w tym 

środowiska naturalnego, przez definiowanie potrzeb użytkowników przestrzeni po 

próbę rozwiązywania złożonych problemów nie tylko przestrzennych, ale również 

środowiskowych, gospodarczych i społecznych, a także instytucjonalno-politycznych. 

Co więcej, edukacja architektoniczna prowadzona wśród dzieci w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym predestynuje i rozwija naturalne predyspozycje dziecka jako 

architekta-budowniczego. Podejmując się tej roli, choćby w wymiarze kryjówki 

z poduszek, musi zmierzyć się z wyzwaniami w zakresie zaspokojenia potrzeb współ-
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użytkowników, negocjacji z uczestnikami procesu projektowego, planowania przestrzen-

nego, budownictwa, materiałoznawstwa i konstrukcji, lokalnego prawa (domowe 

zasady), a nawet czasu i kolejności wykonywanych działań [5]. Dzięki swojej złożoności 

i kompleksowości edukacja architektoniczna staje się jednym „z kluczowych elementów 

budowania umiejętności rozwiązywania problemów” [6] od szkolnych, jak zadania 

z matematyki, po życiowe, jak kreowanie swojej przestrzeni życiowej. "Programy tego 

typu sprawiają, że architektura przestaje być postrzegana wyłącznie jako techniczna 

umiejętność dostępna wąskiej grupie specjalistów, ale rodzaj ważnej kompetencji 

kulturowej i społecznej, która powinna być dostępna każdemu” [5]. 

W Polsce nie zaistniała jeszcze edukacja architektoniczna powszechna [7], czyli 

taka, która wpisana byłaby w podstawę programową. Natomiast widoczny jest wzrost 

zainteresowania tym tematem, który przejawia się poszerzającym się wachlarzem 

dostępnych form tej edukacji. Bardzo długo edukacja architektoniczna ograniczała się 

do studiów na wydziałach architektury na uczelniach wyższych. W tej chwili dostępne 

są również klasy profilowane w szkołach średnich dla kandydatów na przyszłych 

architektów. Coraz częściej oferta kierowana jest do co raz młodszych uczniów. 

Rozmaite organizacje proponują przeprowadzenie regularnych zajęć z edukacji archite-

ktonicznej w przedszkolach i szkołach podstawowych. Przykładami takich programów 

były i są: „Dialog z otoczeniem”, „Pomorskie ABC przestrzeni” oraz „Archi-przygody”. 

Są to jednak nadal rozproszone działania, mające często charakter eksperymentalny. 

Instytucje kultury także przygotowują oferty związane z zagadnieniami architektury 

i przestrzeni, mają one charakter krótkotrwały, ale otwarty dla wszystkich zaintere-

sowanych. Coraz częściej podejmowane są debaty na temat potrzeby wprowadzenia 

edukacji architektonicznej do szkolnej podstawy programowej. Środowisko projek-

tantów, ale również socjologów i psychologów, jako uzasadnienie podaje takie argu-

menty jak kształtowanie odpowiedzialności za otoczenie i chęci uczestnictwa w jego 

tworzeniu, postawy obywatelskiej, umiejętności krytycznego myślenia, wrażliwości 

estetycznej oraz środowiskowej.  

Edukacja architektoniczna pretenduje do systemu Lifelong Learning [4], obejmując 

swoim zasięgiem wszystkie grupy wiekowe, społeczne i zawodowe. Jak zauważa 

Gądecki: „Krajobraz kulturowy może być kształtowany odpowiednio dopiero wtedy, 

gdy pojawi się powszechna świadomość, zgoda na jego zmianę” [5]. Taka może zajść 

wtedy, kiedy edukacja przestrzenna obejmie całe społeczeństwo. Jakkolwiek uwra-

żliwienie na otoczenie jest możliwe do wykształcenia w każdym wieku [4], to jednak 

„obudzenie świadomości dorosłych, czy też zmiana ich sposobu postrzegania, jest 

procesem niezwykle trudnym” [8]. Doświadczenie innych państw pokazuje, że wpro-

wadzenie zagadnień edukacji architektonicznej we wczesnym etapie życia pozwala 

dzieciom na lepsze zrozumienie i wykorzystanie tej samej przestrzeni niż dorośli [4]. 

Należy mieć to na uwadze również z tego względu, że to dzieci będą w przyszłości 

osobami decydującymi o przestrzeni i środowisku, które niezależnie od stopnia zrealizo-

wania aktualnych postanowień Zrównoważonego Rozwoju, niewątpliwie będzie trudna 

i wymagająca niezwykle przemyślanych działań. 
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4. Edukacja architektoniczna jako narzędzie realizacji celów 

Zrównoważonego Rozwoju 

Edukacja architektoniczna jako program interdyscyplinarny, zintegrowany i komp-

leksowy wyznacza i realizuje cele dotyczące przestrzeni, środowiska, gospodarki, 

rozwoju jednostki oraz społeczeństwa. Są to dziedziny, na których skupiony jest 

program Zrównoważonego Rozwoju. W ramach porozumienia globalnego na rzecz 

ochrony środowiska i dobrobytu społecznego powstają dokumenty zawierające cele na 

określony czas. Ostatnim, wciąż obowiązującym, jest Agenda 2030 na rzecz Zrówno-

ważonego Rozwoju, sporządzona przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 

roku w Nowym Jorku [9]. Zawiera 17 celów do zrealizowania do 2030 roku. Założenia 

edukacji architektonicznej nie wyczerpują postanowień Agendy, jednakże nadal 

programy mają dużą część wspólną. Cele edukacji architektonicznej oraz Zrówno-

ważonego Rozwoju w żadnym wypadku się nie wykluczają, przeciwnie, w dużym 

stopniu są zbieżne, tożsame lub wspierające się wzajemnie. Nie każdy cel z Agendy 

2030 jest celem bezpośrednim edukacji architektonicznej. Jednakże, interpretacja tych 

celów w kontekście kształcenia przestrzennego pozwala na określenie konkretnych 

działań, które realizują z założenia programy edukacji architektonicznej w różnej 

formie, co pokazuje zestawienie poniżej. 

Wybrane cele Agendy 2030 w kontekście szeroko pojętej edukacji architektonicznej: 

 cel 01. Eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie: 

o Zadanie 1.5. Do 2030, zbudować odporność ubogich i podatnych oraz 

zmniejszyć ich narażenie i podatność na związane z klimatem ekstremalne 

zdarzenia i inne ekonomiczne, społeczne i środowiskowe wstrząsy i katastrofy; 

o Interpretacja: Należy zapewnić schronienie dostosowane do miejsca oraz 

zjawisk w nim zachodzących, a także przygotować społeczność na zmienne 

warunki poprzez kształcenie samodzielności i samowystarczalności. Archi-

tektura może przyczynić się do realizacji tego celu bezpośrednio poprzez 

budowę obiektów zaangażowanych społecznie, wykorzystujących lokalne 

zasoby, materiały i siłę roboczą, a także dostosowanych do konkretnego miejsca 

na Ziemi, obiekty takie reprezentują nurt architektury humanitarnej;  

o Działanie: „Tworzenie łańcucha wiedzy i umiejętności, [...] architekt nie tylko 

stawia swoje konstrukcje (a potem wyjeżdża), ale przede wszystkim edukuje 

mieszkańców, pozwala im współuczestniczyć w budowie, tak by dzięki 

prostocie przyjętych rozwiązań, lokalna społeczność zdobywała samodzielność 

i miała z nabytej wiedzy długofalowe korzyści” [10], przykładem jest działal-

ność architektów Yasmeen Lari oraz Alejandro Aravena. 

 cel 03. Zapewnienie zdrowego życia i promowanie dobrego samopoczucia dla 

wszystkich w każdym wieku: 

o Zadanie 3.6. Do 2020, zmniejszyć o połowę globalną liczbę zgonów i obrażeń 

wynikających z wypadków drogowych; 

o Interpretacja: Zaprojektować i wykonać bezpieczną infrastrukturę drogową 

wysokiej jakości, uwzględniając relacje pierwszeństwa między pieszymi 

a kierowcami, zwiększyć świadomość mechanizmów wpływających na bezpie-

czeństwo na drodze. Chociaż termin celu już upłynął, samo zagadnienie bez-

pieczeństwa na drodze pozostaje nadal ważne i aktualne. Planowanie przest-
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rzenne proponuje m.in. rozwiązanie zwane woonerf, czyli z holenderskiego 

ulice do zamieszkania [11]; 

o Działanie: Konsultacje społeczne oraz warsztaty projektowe z blokami infor-

macyjnymi na temat aktualnych trendów w projektowaniu miejskich ulic, 

wspieranie inicjatyw w ramach budżetów obywatelskich i współpraca profe-

sjonalistów z przyszłymi użytkownikami w ramach partycypacyjnego projektu. 

Przykładem są działania projektantów Moniki Arczyńskiej i Łukasza Pan-

cewicza z pracowni A2P2. 

 cel 04. Zapewnienie inkluzywnej i dostępnej edukacji wysokiej jakości oraz 

promowanie możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich; 

o Zadanie 4.a Budować i ulepszać placówki oświatowe, które będą odpowiednie 

(sensitive) dla dzieci, uwzględniając niepełnosprawności i płeć, i zapewnią 

bezpieczne, wolne od przemocy, inkluzywne i efektywne środowiska uczenia 

się dla wszystkich; 

o Interpretacja: Rezygnacja z transmisyjnego modelu nauczania, angażowanie 

uczących się w proces kształcenia, a także włączanie w kształtowanie prze-

strzeni uczenia się, dbałość o materialne środowisko uczenia się oraz świado-

mość jak ono wpływa na użytkowników oraz jak użytkownicy mogą wpływać 

na nie, dostosowując do swoich potrzeb, dostępność dla osób z niepełno-

sprawnością; 

o Działanie: Model edukacji architektonicznej z założenia jest modelem 

otwartym, transformatywnym [12]: „Konwencjonalny styl uczenia się na 

pamięć jest tutaj bezużyteczny, ponieważ tego rodzaju wiedzy nie można 

nauczyć się na pamięć, co oznacza, że dzieci nie można poddawać quizom ani 

testować” [4]. Zatem powyższy cel jest realizowany bezpośrednio przez samą 

formę zajęć z edukacji architektonicznej. Dodatkowo przeprowadza się 

projekty partycypacyjne z udziałem dzieci we współpracy z profesjonalistami 

mające na celu podniesienie jakości środowiska szkolnego, np. projekt 

Foutaineers w Anglii [13]. 

 cel 06. Zapewnić wszystkim dostępność i zrównoważone zarządzanie wodą 

i warunkami sanitarnymi; 

o Zadanie 6.b Wspierać i wzmacniać udział społeczności lokalnych w uspraw-

nianiu gospodarki wodnej i sanitarnej; 

o Interpretacja: Podnosić poziom wiedzy i świadomości dotyczącej gospodarki 

wodnej, zachęcać do oszczędzania wody oraz odzyskiwania wody opadowej; 

o Działanie: Nauczanie (intrygowanie) przez odpowiednio dobrane, ciekawe 

środki architektoniczno-urbanistyczne, w tym przypadku tzw. ogrody desz-

czowe, opracowanie przez specjalistów instrukcji tworzenia własnych ogrodów 

deszczowych. Tablice informujące o funkcji ogrodów oraz o zastosowanych 

gatunkach roślin. Ogrody deszczowe projektowane są w coraz większej ilości 

miast w Polsce, liczne przykłady o różnej skali można zobaczyć w Gdyni 

(ogród deszczowy na poddanym rewitalizacji osiedlu „Meksyk” oraz ogród 

deszczowy przy Infobox).  

 cel 11. Sprawić, aby miasta i osiedla ludzkie były inkluzywne, bezpieczne, 

dostosowane i zrównoważone; 
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o Zadanie 11.3 Do 2030 r. wzmocnić sprzyjającą włączeniu społecznemu 

i zrównoważoną urbanizację oraz możliwość partycypacyjnego, zintegro-

wanego i zrównoważonego planowania i zarządzania osiedlami ludzkimi we 

wszystkich krajach. Zadanie 11.4 Wzmocnić starania na rzecz ochrony 

i zabezpieczenia światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Zadanie 

11.7 Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do bezpiecznych, integra-

cyjnych i dostępnych przestrzeni zielonych i publicznych, w szczególności dla 

kobiet i dzieci, osób starszych i osób niepełnosprawnych; 

o Interpretacja: Umożliwienie mieszkańcom udziału w podejmowaniu decyzji 

dotyczących planowania przestrzennego miast, wspieranie inicjatyw oddolnych, 

docenienie wartości i ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego; 

o Działanie: Prowadzenie projektów partycypacyjnych z udziałem społeczności 

lokalnej, tworzenie interdyscyplinarnych jednostek usprawniających komuni-

kację między mieszkańcami a urzędnikami miast działających w wymiarze 

przestrzennym, społecznym i gospodarczym z tematycznymi programami 

edukacyjnymi. Przykładem takiej organizacji jest Laboratorium Innowacji 

Społecznych w Gdyni z programem UrbanLab Gdynia na czele. 

5. Wyzwania rzeczywistości post-covid 

Dodatkowo, w rok po wybuchu pandemii SARS-CoV-19 mamy do czynienia 

z wyzwaniami, które stawiają dotychczasowe zagadnienia w nowym świetle. Obo-

strzenia dotyczące pracy i nauki, odpoczynku i rozrywki, pozyskiwania dóbr oraz 

konsumpcji skutkują uwypukleniem problematycznych kwestii, takich jak jakość 

warunków mieszkaniowych, funkcjonalność obiektów użyteczności publicznej czy 

dostępność i ilość otwartych przestrzeni publicznych. Powstałe dokumenty zawierające 

zalecenia i refleksje dotyczące edukacji w rzeczywistości post-covid podkreślają 

znaczenie istniejących, ale dotąd niedocenianych rozwiązań. Są to m.in. rozwiązania 

przestrzenne, takie jak dostosowanie szkół poprzez rozbudowanie infrastruktury 

terenów rekreacyjnych np. o „zielone klasy”, a także zwiększenie elastyczności prze-

strzeni szkolnych dla lepszego wykorzystania niezależnie od formy nauczania. Zwraca 

się również uwagę na formę i metody nauczania, podkreślając wagę partycypacji 

uczniów w życiu szkoły dla lepszego wychowania zaangażowanych i odpowie-

dzialnych dorosłych oraz zakres programu nauczania dla kształtowania kompetencji 

przyszłości, w tym umiejętności rozwiązywania złożonych problemów czy umiejęt-

ności adaptacyjnych i krytycznego myślenia [14, 15]. Oprócz wymienionych kwestii 

należy również rozważyć potencjalne skutki aktualnej sytuacji w zakresie rozwoju 

jednostki. Ilość czasu spędzonego w przestrzeni zamkniętej z obowiązkiem pracy 

i nauki zdalnej oraz wybór sposobu spędzania wolnego czasu ograniczony do czterech 

ścian i dostępnych urządzeń elektronicznych, niewątpliwie pogłębia hegemonię wzroku 

[16] i niespójność sensoryczną jednostki. Ze względu na swój niezwykle praktyczny 

i partycypacyjny wymiar, edukacja architektoniczna wydaje się być tym bardziej 

atrakcyjna, choć trudniejsza do wprowadzenia, w aktualnych warunkach sanitarno-

epidemiologicznych. „Praca i nauka w trybie zdalnym sprawiła, że przyjrzeliśmy się 

ergonomii naszych mieszkań, a zamknięcie muzeów i kawiarni spowodowało, że 

zieleń miejska stała się niezwykle pożądana. Niewielu z nas jednak zdaje sobie sprawę 

z tego, że to właśnie edukacja architektoniczna dzieci i młodzieży jest jednym z roz-
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wiązań wielu wyzwań, przed którymi stoimy jako społeczeństwo. Nie tylko w dobie 

pandemii, ale także w obliczu innych zmian zachodzących w świecie” [17]. Nauka 

zdalna stawie wiele trudności nie tylko przed edukacją architektoniczną. Do tych 

trudności należą m.in. brak bezpośredniego kontaktu i bliskości, ograniczony wybór 

aktywności czy brak dostępu do konkretnych materiałów. Jednakże, jak podkreślają 

Paulina Niemczyk i Karolina Żaczek, edukatorki programu Archi-przygody, w aktualnej 

sytuacji można dostrzec wiele możliwości oraz wyzwolić potencjał edukacji architek-

tonicznej [18]. Przemyślane zajęcia dotyczące najbliższego otoczenia (dom, sąsiedztwo, 

okolica), funkcjonalności i ergonomii mogą przyczynić się do ćwiczenia uważności 

oraz poprawy warunków domowych i przystosowania ich do nauki i pracy zdalnej.  

6. Społeczne i ekologiczne aspekty edukacji architektonicznej 

Architektura jest elementem życia codziennego każdego człowieka: „oprawą i tłem 

dla przemijającego życia” [19]. Pozostaje w nierozerwalnym związku z funkcjonowa-

niem społeczeństwa, gospodarki oraz środowiska. Dobrze zaprojektowana przyczynia 

się do rozkwitu relacji społecznych, usprawnia procesy gospodarcze, a także chroni 

środowisko naturalne. Dlatego tak ważna jest świadomość jej znaczenia oraz wpływu 

podczas planowania miast i osiedli ludzkich. „Na każdym niemal kroku spotyka sie 

bałagan i chaos w krajobrazie miast, przedmieść czy mniejszych miejscowości. Wśród 

licznych przyczyn, jedną z najważniejszych jest rola inwestora w procesie projekto-

wania. Kluczowe jest zatem, by był świadomy, że każda jego decyzja dotycząca 

budynku czy cięć kosztów, ma odzwierciedlenie w produkcie finalnym i wpływa na 

całe otoczenie” [8]. Decyzje podejmowane przez władze, urzędników i inwestorów są 

bardzo złożone i podlegają wielu czynnikom. Architektura w swej złożoności i przeni-

kaniu z innymi dziedzinami powinna być jednym z nich. Żeby jednak tak się stało 

muszą zaistnieć odpowiednie warunki: „Krajobraz kulturowy może być kształtowany 

odpowiednio dopiero wtedy, gdy pojawi się powszechna świadomość, zgoda na jego 

zmianę. Tym, czego powinniśmy się podjąć, jest wprowadzenie «edukacji architekto-

nicznej» do szkół podstawowych czy nawet przedszkoli” [5], a także „...warto 

poświęcić więcej uwagi i wysiłku próbom uświadomienia niearchitektom, co wpływa 

na kształt otoczenia i jakie procesy je kształtują, że ważny jest udział w jego tworzeniu 

oraz, że powinno być to umożliwione. Przekazując tę wiedzę już dzieciom, stwarza sie 

potencjał na przyszłość” [8]. 

W tym potencjale mieszczą się aspekty społeczne i ekologiczne edukacji architekto-

nicznej. Jej zasadniczymi celami są m.in. umiejętności techniczne, twórcze, manualne 

oraz abstrakcyjnego myślenia, postawy estetyczne, a także spójność zmysłowa, rozwój 

kreatywności i umiejętność myślenia krytycznego. Wśród aspektów społecznych 

należy wymienić kształcenie postaw obywatelskich oraz wprowadzenie do partycy-

pacyjnych modeli projektowych. Forma zajęć, która zakłada zaangażowanie dzieci we 

wspólne przedsięwzięcia dotyczące najbliższego im otoczenia, uczy współpracy 

i negocjacji, podejmowania decyzji oraz odpowiedzialności za nie. Naśladowanie 

rzeczywistych mechanizmów kształtowania przestrzeni oraz widoczne efekty działań 

podczas zajęć wskazują krajobraz kulturowy, w tym architekturę i przestrzeń, jako 

dobro wspólne, o które należy dbać również wspólnie. Edukacja architektoniczna 

uwrażliwia na otoczenie, zabudowane, ale też naturalne. Wskazanie relacji między 

środowiskiem zbudowanym a naturalnym jest niewątpliwie podstawowym aspektem 
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ekologicznym edukacji architektonicznej. Kolejnymi są m.in. podnoszenie świadomości 

dotyczącej wzajemnych wpływów oraz możliwości ochrony środowiska poprzez 

odpowiedni dobór technologii, konstrukcji, materiałów czy środków architektonicznych. 

Edukacja architektoniczna w sposób niewymuszony i kompleksowy przybliża pojęcie 

Zrównoważonego Rozwoju i wskazuje konkretne narzędzia dla realizacji jego celów. 

Działalność na rzecz ochrony środowiska stanowi o jej ekologicznym wymiarze. 

7. Podsumowanie 

Edukacja architektoniczna kształci wielopłaszczyznowo. Jako interdyscyplinarne, 

zintegrowane działanie w sposób kompleksowy odpowiada na wyzwania i zmiany 

społeczne XXI wieku. Może przyczynić się do poprawy warunków życia człowieka, 

a w konsekwencji do dobrobytu społeczeństwa, a także do polepszenia jakości środo-

wiska zbudowanego oraz ochrony naturalnego. Na podstawie ujęcia celów Zrówno-

ważonego Rozwoju w kontekście edukacji architektonicznej uwypuklono jej społeczne 

oraz ekologiczne aspekty. Mogą one posłużyć jako argumenty popierające potrzebę 

kształcenia przestrzennego całego społeczeństwa, niezależnie od wieku (Lifelong 

learning), lecz w szczególności wskazują potencjalne korzyści z wpisania edukacji 

architektonicznej do podstawy programowej. 
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Społeczne i ekologiczne aspekty edukacji architektonicznej 

Streszczenie 

Złożone problemy, wyzwania i zmiany społeczne XXI wieku wymagają kompleksowych rozwiązań. 

Realizacja globalnych celów na rzecz społeczeństwa i środowiska może dokonać się w odpowiednich 

warunkach, te z kolei mogą zostać stworzone przez zintegrowane i interdyscyplinarne kształcenie np. 

edukację architektoniczną. Na podstawie analizy i interpretacji celów Zrównoważonego Rozwoju oraz 

wyzwań rzeczywistości post-covid, w kontekście potencjału edukacji architektonicznej, wskazano, w jaki 

sposób edukacja architektoniczna może przyczynić się do rozwiązania omawianych kwestii. Omówiono 

także jej społeczne i ekologiczne aspekty jak kształtowanie postaw obywatelskich czy świadomości 

środowiskowej. W artykule podkreślono również potencjalne korzyści z włączenia edukacji architekto-

nicznej do podstawy programowej.  

Słowa kluczowe: edukacja architektoniczna, zrównoważony rozwój 

Social and environmental aspects of architectural education 

Abstract 

The complex problems, challenges and social changes of the 21st century require comprehensive solutions. 

Achieving global social and environmental goals can take place in appropriate conditions, which in turn 

can be created by integrated and interdisciplinary education, e.g. architectural education. It was pointed out 

how architectural education can contribute to solving the discussed issues based on the analysis and 

interpretation of the goals of Sustainable Development and the challenges of the post-covid reality. Social 

and environmental aspects, such as shaping civic attitudes or environmental awareness were discussed as 

well. The article also highlights the potential benefits of including architectural education in the core 

curriculum. 

Keywords: architectural education, sustainable development 
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