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Patrycja Kozera-Mikuła1

Samopoczucie nauczycieli w okresie pandemii COVID-19
1. Wprowadzenie – Pandemia COVID-19 w Polsce a edukacja
Pandemia COVID-19 – ostrej zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez
koronawirusa SARS-CoV-2, rozpoczęła się jako epidemia 17 listopada 2019 w mieście
Wuhan, w prowincji Hubei, w środkowych Chinach, a 11 marca 2020 została uznana
przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za pandemię [1]. Pierwszy przypadek
zakażenia koronawirusem w Polsce stwierdzono 4 marca 2020 roku w szpitalu w Zielonej Górze, gdzie zdiagnozowano zachorowanie 66-letniego mężczyzny, który przyjechał autokarem z Niemiec [2]. W okresie od 14 do 20 marca 2020 roku obowiązywał
w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, a od 15 marca wprowadzono na granicach
Polski kordon sanitarny, znacząco ograniczający ruch graniczny. Od 20 marca, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, obowiązuje w Polsce stan epidemii. 11 marca
2020 roku premier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie (kolejno: zdrowia, edukacji
narodowej, szkolnictwa wyższego): Łukasz Szumowski, Dariusz Piontkowski, Jarosław
Gowin, poinformowali o zamknięciu, w ramach profilaktyki placówek oświatowych na
okres dwóch tygodni (tj. 12-25 marca). Przy czym od czwartku 12 marca nie było
zajęć, ale dzieci mogły przychodzić na zajęcia (jeśli rodzice nie mogli się nimi zająć),
a od 16 marca nastąpiło ich całkowite zamknięcie. Dotyczyło to w szczególności
wszystkich szkół (publicznych oraz niepublicznych), przedszkoli, żłobków oraz szkół
średnich i uczelni, z wyjątkiem szkół specjalnych, ośrodków wychowawczych lub socjoterapii, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół przy zakładach poprawczych
i karnych. Od 6 maja 2020 roku przywrócono stacjonarną pracę przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych, a od 25 maja – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Umożliwiono również uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach. Od 1 czerwca 2020 roku uczniowie pozostałych
klas ze szkół dla dzieci i młodzieży mieli możliwość korzystania z konsultacji ze
wszystkich przedmiotów na terenie szkoły [3]. W praktyce jednak do zakończenia roku
szkolnego 2019/2020 nie odbywały się regularne zajęcia w placówkach edukacyjnych.
W związku z drugą falą pandemii i ponownym wzrostem zakażeń, od 24 października 2020 roku uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i wszystkich klas
szkół ponadpodstawowych, a także słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz
centrów kształcenia zawodowego przeszli ponownie na kształcenie zdalne. Od 9 listopada 2020 roku zawieszone zostały także zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III
szkół podstawowych [4]. Od 18 stycznia 2021roku uczniowie klas I-III powrócili do
nauki stacjonarnej [5]. Do szkoły wrócili też nauczyciele, którzy nie zostali zaszczepieni
przeciw COVID-19, a mogli jedynie poddać się testowi pomiędzy 11 a 17 stycznia
2021 roku. W opinii 30,6% społeczeństwa nauczyciele powinni zostać zaszczepieni
w drugiej kolejności po służbach medycznych [6]. Tymczasem zapisy pedagogów na
1
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szczepienia mają rozpocząć się dopiero na przełomie marca i kwietnia, a ruszyć
dopiero w czerwcu 2021 roku [7].
Sytuacja pandemii COVID-19 spowodowała, że polscy nauczyciele po raz pierwszy
w historii zostali postawieni przed koniecznością pracy zdalnej, bez wcześniejszego
przeszkolenia i wyposażenia w sprzęt informatyczny. Od początku zakładaliśmy, że
mogą nastąpić tu różne problemy, bo zdajemy sobie sprawę, że dla nauczycieli to nowa
forma pracy i nie wszyscy potrafią od razu się w niej odnaleźć – powiedział minister
edukacji Dariusz Piątkowski na antenie Polskiego Radia [8]. Z badań Centrum
Cyfrowego przeprowadzonych pomiędzy 1 a 17 kwietnia 2020 roku na grupie około
tysiąca nauczycieli szkół podstawowych wynika, że 85% nie miało żadnych doświadczeń z edukacją zdalną przed epidemią koronawirusa. Jedna z badanych nauczycielek
powiedziała:
Nie byłam na to zupełnie przygotowana. Należałoby nas najpierw przeszkolić,
zapewnić internet i komputery uczniom, a moja szkoła nie ma nawet dziennika
elektronicznego, oceny stawiam sobie w zeszycie. Mój komputer ledwo zipie,
komputery szkolne nie mają nawet Worda. To dramat [8].
Ankietowani nauczyciele skarżyli się, że pracują po 12 godzin dziennie i wszystkiego muszą się na bieżąco uczyć sami. Stresujący dla nauczycieli jest też kontakt
z rodzicami uczniów komentującymi w często skrajnie różny sposób te same działania
edukacyjne nauczyciela. Eksperci podsumowujący wyniki raportu Centrum Cyfrowego
wskazują, że nauczyciele są przemęczeni i wypaleni. Obawiają się, że nie zdołają
zrealizować podstawy programowej i czekają ich za to konsekwencje z kuratorium. Są
nadmiernie obciążeni biurokracją, narzekają na brak wytycznych ze strony ministerstwa.
Martwią się o brak pieniędzy za nadgodziny. Mają problem z ocenianiem uczniów na
odległość. Żyją w ogromnym napięciu, są przytłoczeni poczuciem odpowiedzialności
za realizację przeładowanej podstawy programowej. Zwracają uwagę, że uczniowie źle
znoszą izolację, tęsknią za rówieśnikami. Jak twierdzi Czetweryńska z Centrum Cyfrowego, nauczyciele wpadli w pułapkę nowoczesności, często korzystają z narzędzi, które
nie są zaprojektowane do lekcji online, brakuje im jednej zintegrowanej platformy do
nauki, która byłaby bezpieczna. Jedna z ankietowanych nauczycielek z 11-letni stażem
powiedziała ankieterom, że ze stresu codziennie wymiotuje i płacze: Nie mam pewności,
czy sprostam temu kosmosowi wymagań [8].

2. Specyfika pracy nauczyciela w świetle pedagogiki, psychologii i badań
społecznych
W ramach subdyscyplin pedagogiki nauczycielem – jego osobowością, doborem do
zawodu, kształceniem, doskonaleniem, pracą zawodową – zajmuje się w szczególności
pedeutologia (gr. paideutes – nauczyciel, logos – słowo, nauka). Z pomocą badaczom
przychodzi również psychologia, która pozwala analizować nauczyciela jako strukturę
idealnych cech, podkreśla znaczenie kwalifikacji psychologicznych w doborze do
zawodu [9] i bada związek osobowości nauczyciela z jego funkcjonowaniem w zawodzie [10]. Kolejnym ważnym obszarem psychologicznej i pedagogicznej analizy są
badania nad stresem w pracy nauczyciela [11] i związane z nimi badania nad wypaleniem zawodowym nauczyciela [12].
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Kwiatkowska, badając specyfikę zawodu nauczyciela, porusza problem szczególnej „trudności pracy” nauczyciela, rozumianej jako opór, który musi on pokonać dla
osiągnięcia celu swojej pracy. Nauczyciel zmaga się więc z oporem informacji (ich
mnogością, różnorodnością i zmiennością), z nieuwagą, obojętnością, czy przekorą
uczniów, oporem rodziców, dyrekcji, a także zespołu koleżeńskiego [9]. Nośnikiem
oporu są również istniejące w szkole warunki – działanie pod presją czasu, potrzeba
wielorakiej dyspozycyjności nauczyciela i hałas [13]. Zawód nauczyciela obciąża więc
fizycznie i psychicznie, na co składa się umysłowe skomplikowanie pracy, którego
wyrazem jest ciągłość wysiłku intelektualnego, ustawicznej uwagi i zmienność warunków
pracy. Uciążliwość pracy nauczyciela daje skumulowany efekt zmęczenia fizycznego,
psychicznego i umysłowego, gdyż nauczyciel pracuje „całym sobą” [9]. Zawód
nauczyciela jest trudny, z natury frustrujący, a nawet wyniszczający psychicznie. To
wywołuje poczucie niedocenienia, a z drugiej strony niską samoocenę – uważa etyk
i filozof profesor Hartman z UJ [14].
Jednocześnie działalność nauczycielska wymyka się wszelkim schematom analityczno-wartościującym [13], gdyż profesja ta charakteryzuje się bardzo wysokim
zróżnicowaniem jakości wykonywanej pracy, która ma charakter jednocześnie twórczości naukowej, technicznej i aktywności artystycznej [9].
Postmodernistyczne przesilenie stawia nową generację pytań o niezbędne minimum
kompetencji nauczycieli, wychowawców, pedagogów, o składniki konieczne we
współczesnej alfabetyzacji pedagogicznej. Czy więc kluczowymi i uniwersalnymi
kompetencjami jest życzliwość, kultura osobista i takt nauczyciela? A może mądrość,
inteligencja twórcza, rozległa erudycja, wiedza przedmiotowa, umiejętności komunikacyjne, empatia, inteligencja emocjonalna, otwartość kulturowa i talent translatorski,
szczerość i bycie autentycznym partnerem? A może wszystkie te kompetencje naraz?
Czy są to jednak umiejętności, których można się nauczyć? Czy może są one
wrodzonymi predyspozycjami osobowościowymi, a braki w ich zakresie w połączeniu
z wyborem zawodu nauczyciela prowadzą do życiowych dramatów i szybkiego
wypalenia zawodowego? [15]
W kontekście wyzwań związanych z trudną materią pracy pedagogicznej DurajNowakowa zwraca szczególną uwagę na znaczenie tożsamości rozumianej jako samookreślenie się w pracy zawodowej pedagoga. Autorka podkreśla szczególną ważność
tego zagadnienia, gdyż łączy ono elementy odpowiedniego wyboru, twórczych postaw,
planów i inspiracji zawodowych, samorealizację w zawodzie i co szczególnie ważne –
zapobiega wypaleniu zawodowemu nauczycieli [16].
Czapiński – psycholog, współautor „Diagnozy społecznej 2011” – twierdzi, że
negatywna selekcja do zawodu trwa nieprzerwanie od czasów PRL-u. Mimo że pensje
nauczycielskie i warunki pracy znacznie się poprawiły w ostatnich latach, a system
awansu zawodowego pozwala (choć tylko przez pierwsze 10 lat pracy) liczyć na wzrost
pensji, nadal uważa się, że zawód nauczyciela jest dla tych, którzy nie mają ambicji
więcej zarabiać. Często nauczycielską specjalizację wybierają na studiach ci, którzy
nie mają widoków na lepszą karierę. To bardzo niekorzystne zjawisko, gdyż zawód ten
jest kluczowy dla społeczeństwa i gospodarki. Zdaniem Czapińskiego trzeba natychmiast
zadbać o dobre przygotowanie nauczycieli do pracy, bo to oni uczą dzieci i młodzież,
jak się odnaleźć w nowoczesnym społeczeństwie – pracować w grupie, być kreatyw9
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nym, szybko uzupełniać wiedzę, co jest kluczowe przy koniecznych dzisiaj częstych
zmianach zawodu [15, 17].
Kwiatkowska twierdzi, że współcześni nauczyciele coraz częściej sygnalizują
przytłoczenie świadomością niemożności spełnienia oczekiwań społecznych, które
przekraczają ich psychiczną i fizyczną wydolność [9]. Młodzież sprawiająca coraz
więcej problemów wychowawczych, prezentująca zaburzenia zachowania, niedostosowanie społeczne, w przekazach medialnych określana jako bezkarna, a z drugiej strony
roszczeniowi albo bierni i zaniedbujący dziecko rodzice pogłębiają poczucie frustracji
i bezradności nauczycieli.
W badaniu „Barometr zawodu nauczyciela” przeprowadzonym przez 4P research
mix dla Wydawnictwa Pedagogicznego „Operon” badacze sprawdzili samopoczucie
nauczycieli, cele zawodowe, oczekiwania wobec pracy. Przepytali 300 nauczycieli (od
szkoły podstawowej po liceum) oraz 300 dorosłych Polaków innych profesji. Badanie
wykazało, że nauczyciele cenią swój zawód niżej, niż jest on w rzeczywistości ceniony.
Jedno z pytań brzmiało: „Który zawód cieszy się największym prestiżem?”. Obie grupy
na pierwszym miejscu wymieniły lekarza, wykładowcę i architekta. Nauczyciele uplasowali swoje zajęcie dopiero na 13. pozycji: za farmaceutą, budowlańcem, górnikiem,
pielęgniarką. Jako mniej prestiżowe zawody uznali tylko urzędnika, bibliotekarza,
kierowcę i ekspedientkę. To świadczy o bardzo niskiej samoocenie współczesnych
nauczycieli, którą kształtują z pewnością negatywne doświadczenia w kontaktach
z uczniami i rodzicami, frustracja związana z niskim uposażeniem finansowym, a także
poczucie braku docenienia [14].
Tymczasem Polacy innych profesji widzą nauczyciela na ósmym miejscu pod
względem prestiżu zawodowego. Za mniej prestiżowy badani uważają m.in. zawód
psychologa czy sędziego, choć oba te zajęcia nauczyciele wywindowali ponad swoją
pozycję. Z badań wynika, że nauczyciele nie czują się w swoim zawodzie komfortowo.
Nie lubią pytań o pensję, niechętnie rozmawiają o czasie organizacji pracy, bo zawsze
im się przy tym wypomina, że mają wakacje i tylko kilka lekcji dziennie. Jednocześnie
w sondażu nauczyciele wysoko ocenili swoje umiejętności. Przyznają, że brakuje im
kompetencji psychologicznych (83% badanych odpowiedziało, że nauczyciele powinni
mieć lepsze przygotowanie psychologiczne), ale większość podkreśliła, że wybrała
zawód zgodnie z powołaniem – aż 85% badanych stwierdziło, że są dobrze przygotowani do prowadzenia zajęć ze swojego przedmiotu. Niemal wszyscy (91%) stwierdzili
jednak, że praca nauczyciela jest w Polsce niedoceniana [14].
Sondaż przeprowadzony dla Wydawnictwa Operon pokazał jednak, że nauczyciele
wciąż mają poczucie misji i mimo trudności nadal podchodzą do zawodu z zacięciem
„siłaczek”. Największą satysfakcję przynoszą im: dobre wyniki uczniów (65%) i sympatia uczniów (31%), ewentualnie uznanie ze strony rodziców (24%), nie liczą już
natomiast na wdzięczność uczniów czy dyrekcji (zaledwie 5%). Wśród zalet zawodu
na pierwszym miejscu wymieniają pracę z dziećmi, a na drugim wakacje, których
najbardziej zazdrości nauczycielom społeczeństwo. Co ciekawe, aż 86% nauczycieli
przyznało w sondażu, że gdyby mieli wybierać jeszcze raz znowu zostaliby nauczycielami. Również w „Diagnozie społecznej 2011” można znaleźć wyniki wskazujące,
że 71% nauczycieli szkół podstawowych i 60% nauczycieli liceów jest ze swojej pracy
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zadowolonych, mimo że większość uważa, że to praca zbyt stresująca, a tylko co trzeci
nauczyciel przyznał w „Diagnozie”, że go rozwija [14].
Niepokojące są jednak doniesienia z badań wskazujące, że ponad połowa Polaków
nie chciałaby, aby ich dziecko było nauczycielem, choć ogromna większość badanych
z szacunkiem odnosi się do pracy pedagogów. Jako stresującą postrzega ją 86% populacji, bardzo odpowiedzialną – 83%, a trudną – 74%. Wśród badanych przeważa przekonanie, że nauczyciele mają wysokie kwalifikacje (68%) i są gotowi je zwiększać,
wykonują pracę dającą im dużo satysfakcji (55%), mają poczucie misji (43%). Mocno
podzielone są opinie co do tego, czy zawód nauczyciela cieszy się dużym szacunkiem:
ponad jedna trzecia badanych (36%) twierdzi, że tak i tyle samo (36%) – że nie. Trzeba
jednak zaznaczyć, że ponad połowa badanych (54%) nie ceni tego zawodu na tyle, by
chcieć, żeby ich dzieci w przyszłości go wykonywały, a tylko jedna trzecia (34%)
odnosi się do tego pomysłu z aprobatą [18, 19].
Zyta Szostek przeprowadziła sondaż wśród młodzieży na temat ich oczekiwań
w stosunku do nauczycieli. Uczniowie objęci badaniem stwierdzili, że najistotniejsza
jest osobowość nauczyciela, a dopiero później jego walory umysłowe i kompetencje
zawodowe. Najbardziej pożądane u pedagoga są zrównoważenie emocjonalne, empatia
oraz sprawiedliwość. Autorytetowi nauczyciela sprzyjają nie tylko wysokie kwalifikacje
moralne i życzliwość okazywana młodzieży, lecz także mądrość życiowa. Miarą jego
autorytetu są przede wszystkim postawy uczniów wobec niego. Nauczyciel powinien
być człowiekiem o silnej osobowości. Jego pracy powinna nieustannie towarzyszyć
myśl o tym, że uczestniczy w ważnym procesie kształtowania młodego pokolenia.
Spolegliwy i empatyczny nauczyciel akceptuje osobowość wychowanków, powstrzymując się od negatywnych sądów i ocen, podważających ich godność i wiarę we
własną wartość i siły. W pracy nauczyciela bardzo ważna jest optymistyczna i pozytywna, świadcząca o jego inteligencji emocjonalnej, postawa wskazująca na potencjalne
możliwości każdego ucznia, podkreślenie jego „mocnych stron i chęci” w szeroko
rozumianej edukacji szkolnej. Pedagodzy powinni doceniać nawet najmniejsze inicjatywy i postęp w nauce każdego wychowanka. Bardzo ważne jest rozbudzenie
u młodzieży pozytywnych zainteresowań i motywowanie do podejmowania wysiłku
intelektualnego. Współczesny uczeń nie chce być traktowany przedmiotowo, chce, aby
nauczyciel rozmawiał z nim zarówno o problemach indywidualnych, jak i istotnych dla
grupy, klasy. Brak prawidłowej komunikacji w relacjach młodzieży z nauczycielem
powoduje zadrażnienia i rozgoryczenia, które często są przyczyną długotrwałych nieporozumień, „zatruwających” dobrą atmosferę w klasie. Fakt ten sprawia, że uczniowie
chodzą niechętnie do szkoły lub jej unikają. Nauczyciel powinien nie tylko efektywnie,
to jest przystępnie i zrozumiale przekazywać uczniom wiedzę, ale także pomagać im
w trudnościach zarówno dydaktycznych, jak i wychowawczych. Sprawować funkcję
opiekuna i doradcy w różnych sytuacjach życiowych, zwłaszcza gdy zawodzi rodzina
czy koledzy. Powinien przejawiać chęć współpracy i wczuwać się w problemy ucznia.
Być opanowanym, cierpliwym i zrównoważonym, sprawiedliwie i obiektywnie oceniającym. Z przeprowadzonych badań wynika, że nauczyciel posiadający fachową wiedzę,
znający i rozumiejący potrzeby uczniów byłby w stanie stworzyć miłą atmosferę
w klasie. Ważne jest, aby był komunikatywny i lubił swoją pracę. Nauczyciel, czy tego
chce, czy nie, zawsze w sposób bardziej lub mniej świadomy wywiera wpływ na
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uczniów całą swoją osobowością. Zarówno wtedy, kiedy postępuje właściwie, jak
i wówczas, gdy działa nagannie. Koniecznie jest zatem, aby nauczyciele rozwijali
wrodzone, pozytywne cechy osobowości, niwelowali negatywne, uzupełniając i wzbogacając je systematycznie o nowe, wartościowe postawy i umiejętności [20].
Z przytoczonych badań wyłania się więc obraz ogromnych, często przytłaczających
wymagań i oczekiwań w stosunku do nauczycieli. Jednocześnie badani uczniowie,
w sposób intuicyjny zbudowali sylwetkę idealnego nauczyciela, który w znacznej mierze
bazuje w swojej pracy na walorach swojej osobowości, a dopiero w dalszej kolejności
na przygotowaniu merytorycznym czy dydaktycznym.
Z kolei nauczyciele badani przy pomocy wywiadów pogłębionych w ramach
projektu „Pozycja społeczno-zawodowa nauczycieli” z 2015 roku wśród czynników
obniżających prestiż zawodu nauczyciela badani wymieniają:
 zmiany społeczne – wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia społeczeństwa
polskiego zmienia się rola społeczna nauczycieli, którzy przestają być głównym
źródłem wiedzy dla swoich uczniów. Nauczyciele mają przekonanie, że sprawują
wobec społeczeństwa funkcję służalczą. Społeczeństwo wymaga od nich, by uczyli
i wychowywali młode pokolenia, jednocześnie deprecjonuje te zadania;
 brak wiedzy większości społeczeństwa na temat specyfiki pracy nauczycieli –
nauczyciele nie mają wątpliwości, że w opinii społecznej funkcjonują jako osoby
dostające zdecydowanie za wysokie wynagrodzenie względem rzeczywistych
nakładów pracy. Tymczasem praca pedagoga, nie kończy się wraz z wyjściem ze
szkoły. Przygotowywanie się do lekcji, sprawdzanie prac uczniowskich, uzupełnianie dokumentacji szkolnej jest niezauważane;
 autoprezentację nauczycieli – pozycję społeczną nauczycieli obniża negatywna
narracja na temat specyfiki ich pracy. Mówiąc o niej nauczyciele rzadko wspominają o jej pozytywnych stronach. Ich wypowiedzi koncentrują się raczej na przeciążeniu pracą, problematycznej młodzieży i braku wsparcia ze strony rodziców;
 negatywną rolę mediów – za negatywne opinie o nauczycielach nauczyciele
odpowiedzialnością obarczają przede wszystkim media (zarówno tradycyjne, jak
i elektroniczne), które podtrzymują i powielają nieprawdziwy obraz tej profesji,
skupiając się na nagłaśnianiu negatywnych przypadków, zamiast promować dobre
praktyki w edukacji i postacie tzw. super belfrów;
 niski status ekonomiczny – nauczyciele mają poczucie otrzymywania zbyt małego
wynagrodzenia w stosunku do swoich kwalifikacji;
 niską jakość kształcenia i pracy nauczycieli – studia pedagogiczne postrzegane są
przez społeczeństwo jako łatwe, nauczyciele mówią o braku odpowiedniego przygotowania do zawodu, szczególnie do pełnienia funkcji wychowawczej i kontaktów
z rodzicami. W związku z tym, szczególnie młodzi nauczyciele, nie są postrzegani
jako profesjonaliści;
 system awansu zawodowego – istniejący system awansu postrzegany jest przez
nauczycieli nie jako mechanizm potwierdzający jakość pracy, tylko jako umożliwiający wzrost wynagrodzenia. Prestiż zawodu jest bowiem także obniżany,
zdaniem nauczycieli, poprzez formalizm i kontrolę obecną w ich codziennej pracy;
 brak akceptacji dla zwiększenia praw ucznia – wzrost podmiotowości uczniów
część nauczycieli ocenia negatywnie, zarzucając dzieciom i młodzieży brak posza12
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nowania dla autorytetów. Niektórzy nauczyciele w pracy z uczniem odwołują się do
metod opartych na nierównowadze sił, co negatywnie wpływa na ich wizerunek;
 percepcję zawodu nauczyciela w oczach rodziców uczniów – obniżający się prestiż
zawodu nauczyciela badani tłumaczą także zmieniającym się postrzeganiem
zawodu przez rodziców uczniów. Jednak wydaje się, że postrzeganie aktywności
rodziców jako przejawów roszczeniowości, a nie troski o dziecko jest niefunkcjonalne;
 relacje w gronie pedagogicznym – podziały w gronie pedagogicznym obniżają
komfort pracy i rzutują na poczucie własnej skuteczności i wartości. Zdarza się, że
nauczyciele są poniżani przez współpracowników lub przełożonych, co znacząco
obniża odczuwanie satysfakcji z wykonywanych zadań. Poczucie niedocenienia
i nieuzasadnionej krytyki powoduje, że nauczyciele stawiają siebie coraz częściej
w negatywnym świetle;
 rolę związków zawodowych – w opinii nauczycieli związki zawodowe, zabiegające
o utrzymanie przywilejów, swoimi działaniami obniżają pozycję społeczną
nauczycieli [21].
Mimo długiej listy negatywnych uwarunkowań prestiżu zawodu nauczyciela badani
nauczyciele zwracali także uwagę na czynniki, które mogą wzmocnić ich pozycję
społeczną. Do tych czynników należą:
 cechy osobiste nauczycieli – nauczyciel otwarty, słuchający, rozumiejący, empatyczny jest zdecydowanie bardziej ceniony przez uczniów i rodziców;
 styl pracy z uczniem – bardziej ceniony społecznie jest w opinii badanych ten, który
jest oddany swojej pracy, angażuje się w życie szkoły i swoich uczniów, potrafi
stworzyć głęboką relację z uczniem i nawiązać komunikację z jego rodzicem.
Zdecydowanie częściej szanuje się tych, którzy potrafią zainteresować danym
przedmiotem i zachęcić do nauki. Szczególnie ceniony przez uczniów jest nauczyciel, który potrafi stworzyć relację mistrz-uczeń, nauczyciel będący swojego rodzaju
przewodnikiem w obszarze wiedzy i w innych wymiarach życia;
 autonomia – większa decyzyjność, udział nauczycieli w zarządzaniu szkołą;
 współczesna rola szkoły – prestiż zawodu nauczyciela wynika także z roli samej
szkoły. Szkoła odpowiedzialna społecznie, zajmująca centralne miejsce w życiu
społeczności lokalnej, warunkuje wysoki prestiż pracujących w niej nauczycieli,
którzy budują swoją pozycję poprzez swoją pracę z uczniem, a także pozostałymi
aktorami życia szkoły, zwłaszcza rodzicami [21].
Na trudną sytuację polskich nauczycieli i brak społecznego wsparcia wpłynęła
z pewnością również ich ogólnopolska akcja strajkowa, rozpoczęta 8 kwietnia 2019
roku i zawieszona 27 kwietnia 2019 roku do września 2019 roku. Miała ona na celu
skłonienie rządu premiera Mateusza Morawieckiego do wprowadzenia podwyżek
wynagrodzeń dla nauczycieli. Strajk był również formą protestu przeciwko zmianom
w oświacie wprowadzonym po 2015 roku i koordynowanym przez minister edukacji
narodowej Annę Zalewską. Akcja strajkowa zorganizowana została przez Związek
Nauczycielstwa Polskiego i Wolny Związek Zawodowy „Solidarność-Oświata”,
w następstwie ogólnopolskiego referendum przeprowadzonego przez ZNP wśród
nauczycieli. Na czele protestu stanął prezes ZNP Sławomir Broniarz. Akcja była największym strajkiem w historii polskiej oświaty od 1993 roku [22]. Opinia społeczna
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w kwestii poparcia protestu nauczycieli była bardzo podzielona. Sondaż Centrum
Badania Opinii Społecznej przeprowadzony w dniach 4-11 kwietnia 2019 roku wskazał,
że osoby popierające strajk stanowiły 44%, a ponad jedna trzecia (36%) nie popierała
strajku. Co szósty badany odnosił się do protestów obojętnie (17%). Rodzice dzieci
uczęszczających do szkół i przedszkoli częściej deklarowali poparcie dla akcji strajkowej (50%) niż ogół Polaków (44%) [23]. Z kolei wyniki badania opinii publicznej
przeprowadzonego 17 kwietnia 2019 roku przez firmę Kantar wskazały, że 47%
ankietowanych uznało, że nie popiera strajku, a 43%, że go popiera [24].
Zawód nauczyciela jawi się więc jako profesja, w której działa przewlekły stres,
specyficzne uciążliwości i stresowe wydarzenia. Stresory specyficzne to zachowania
i cechy uczniów stwarzające tendencje przeciwne do starań nauczyciela, konflikty ze
współpracownikami, stresowe konfrontacje z rodzicami uczniów, nieracjonalne wymagania przełożonych, czynniki administracyjne i instytucjonalne. W zawodzie nauczyciela efekty pracy są z reguły niepewne i bardzo odroczone w czasie. W stosunku do
pedagogów istnieją ponadto ogromne oczekiwania społeczne.
Przewlekły stres powoduje często u nauczycieli wyczerpanie sił i zaburzenia psychosomatyczne. Sam stres nie powoduje jednak zdaniem Sęk wypalenia zawodowego.
Pojawia się ono wskutek doświadczania braku umiejętności poradzenia sobie ze stresem
i interpretowania stresorów w kategoriach zagrożenia lub straty [25, 26]. W innej
publikacji Sęk precyzuje:
W modelu poznawczo-kompetencyjnym wypalenia zawodowego akcentuje się
ocenę obciążenia stresem, przeżywanie obciążeń i subiektywną ocenę własnych
zasobów radzenia sobie z wymaganiami zawodowymi. Z badań wiadomo, że to
właśnie poczucie braku tych kompetencji jest ogniwem kluczowym dla
wypalenia [27].
Tucholska zwraca uwagę na fakt narastającego w ostatnich latach stresu i wypalenia zawodowego w tej grupie zawodowej. Kwieciński twierdzi nawet, że u polskich
nauczycieli można obserwować pełny syndrom wypalenia zawodowego objawiający
się wyczerpaniem emocjonalnym, depersonalizacją, obniżoną motywacją do działania,
brakiem poczucia kompetencji zawodowej oraz obniżeniem aktywności zawodowej [28].
W 1993 roku Pines zaprezentowała ciekawą teorię, według której u podstaw
wypalenia zawodowego leży potrzeba wiary w sens życia. Każdy człowiek ma potrzebę
poczucia, że rzeczy, którymi się zajmuje, są ważne. Wypalenie według Pines pojawia
się, gdy jednostka, która wierzy, że to praca zawodowa może nadać jej życiu sens,
zamiast sukcesów i uznania doświadcza porażek, rozczarowań i zawodów. Wypalenie
traktuje się tutaj jako końcową fazę procesu stopniowego pozbywania się złudzeń
i narastania rozczarowania u osób, dla których praca ma istotne znaczenie w wymiarze
egzystencjalnym [29, 30]. Ciekawą perspektywę badań otwiera więc problematyka
poczucia sensu życia wśród nauczycieli w kontekście ich szczególnego narażenia na
wypalenie zawodowe.
W kontekście trudnej sytuacji społecznej, emocjonalnej i instytucjonalnej polskich
nauczycieli szczególnie interesująca badawczo wydaje się problematyka ich funkcjonowania w unikatowej w historii szkolnictwa, kryzysowej i ekstremalnej sytuacji, jaką
jest z pewnością pandemia COVID-19. Postawiła ona pedagogów przed koniecznością
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samodzielnego dokształcania i nabycia w szybkim tempie nowych kompetencji w zakresie technologii informatycznych, wymagała całkowitej reorganizacji ich zawodowego
i prywatnego życia, a także poradzenia sobie z ogromnym stresem, lękiem, niepewnością i ogromem wymagań i oczekiwań zarówno ze strony pracodawców, władz oświatowych, jak i rodziców i uczniów. Jak twierdzi Maciej Zaród:
Choć to uczniów traktujemy jako najbardziej narażony i najbardziej wrażliwy
element systemu edukacji, w obecnej sytuacji nietrudno zauważyć, że to na
nauczycielach skupiły się oczekiwania i wymagania, płynące zarówno ze strony
ich podopiecznych, jak i z góry, od dyrektorów szkół [31].
W świetle licznych opracowań i doniesień medialnych dotyczących funkcjonowania
uczniów w okresie pandemii, nauczyciele wydają się być grupą zaniedbaną pod względem troski o ich dobrostan, która stała się inspiracją do badań omówionych w niniejszym
opracowaniu.

3. Funkcjonowanie nauczycieli w okresie nauki zdalnej –
wyniki ogólnopolskiego badania
Badanie kwestionariuszem ankiety w formie online pt. „Samopoczucie w okresie
pandemii” przeprowadzono wśród 1260 nauczycieli ze wszystkich rodzajów placówek
edukacyjnych z całej Polski, w okresie od 21.05.2020 do 30.06.2020 r. Prośba o udział
nauczycieli w badaniu kierowana była do dyrekcji placówek poprzez wiadomości
wysyłane na adresy mailowe podane w Systemie Informacji Oświatowej (SIO)
udostępnione autorce przez Kuratoria Oświaty poszczególnych województw. Badanie
było dobrowolne i anonimowe. Kwestionariusz składał się z 37 pytań otwartych
i zamkniętych dotyczących funkcjonowania nauczyciela w okresie pandemii, a również
jego opinii na temat radzenia sobie uczniów i rodziców ze zdalnym nauczaniem. Ze
względu na obszerność badań w niniejszym artykule omówiona zostanie tylko część
wyników, związanych najbardziej z pracą nauczycieli.

3.1. Charakterystyka demograficzna badanej grupy
W badaniu wzięło udział 1260 nauczycieli w wieku od 24 do 65 lat. 84,6% badanych
osób stanowiły kobiety, 14,6% mężczyźni, 10 osób (0,8%) nie chciało ujawniać swojej
płci.
Największą grupę badanych (21,2%) stanowili nauczyciele w wieku 51-55 lat,
grupy liczące po 17,8 % badanych to nauczyciele w wieku 50-66 i 41-45 lat. 14,1%
ankietowanych to osoby w wieku 56-60 lat, a 11% w wieku 36-40 lat. Młodsi nauczyciele w wieku 31-35 lat stanowili tylko 8,2% badanych, a pomiędzy 25. a 30. rokiem
życia zaledwie 4%. Wyniki powyższe wskazują na znacznego stopnia sfeminizowanie
zawodu nauczyciela i dominację w obrębie tego zawodu osób w wieku średnim
i starszym.
Większość badanych nauczycieli to mieszkańcy miast. 28,7% zamieszkuje miasta
do 50 tysięcy mieszkańców, 15,5% miasta powyżej 500 tysięcy mieszkańców, 14,1%
miasta od 150 do 500 tysięcy mieszkańców, a 13,1% badanych miasta od 50 do 150
tysięcy mieszkańców. 27,9% badanych stanowią mieszkańcy wsi. Pod względem
miejsca zamieszkania największą grupę ankietowanych reprezentują nauczyciele z województwa małopolskiego (17,1%) i mazowieckiego (16%), co odpowiada największej
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ilości szkół i placówek edukacyjnych na terenie Polski właśnie w tych województwach. Rozkład badanych z pozostałych województw przedstawia się następująco:
 Pomorskie: 6,4%;
 Warmińsko-Mazurskie: 6,4%;
 Zachodniopomorskie: 6%;
 Śląskie: 6,1%;
 Lubelskie: 5,9%;
 Łódzkie: 5,5%;
 Kujawsko-Pomorskie: 4,8%;
 Wielkopolskie: 4,4%;
 Podkarpackie: 4,3%;
 Podlaskie: 3,9%;
 Opolskie: 3,5%;
 Dolnośląskie: 3,4%;
 Lubuskie: 3,4%;
 Świętokrzyskie: 3,1%;
Pod względem miejsca zatrudnienia nauczyciela 50% badanych to nauczyciele
szkół podstawowych, które stanowią zdecydowaną większość na tle wszystkich
placówek edukacyjnych na terenie Polski. Kolejne najliczniejsze grupy stanowią
nauczyciele liceów ogólnokształcących (14,1%), techników (13%), przedszkoli (5,1%),
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (4,3%), poradni psychologicznopedagogicznych (4%), szkół specjalnych (4%), zasadniczych szkół zawodowych
(1,7%), szkół muzycznych (0,8%).

3.2. Radzenie sobie z nauczaniem zdalnym
10,6% badanych nauczycieli „zdecydowanie zgadza się”, a 26,7% „zgadza się”
z twierdzeniem „Czuję się zestresowana/ny, prowadząc zajęcia on-line z uczniami”,
jednak 60,9% twierdzi, że dobrze przystosowało się do obecnej sytuacji zawodowej
związanej z pandemią, a 25,6% stwierdza to w sposób zdecydowany.
Jednocześnie blisko 75% badanych nauczycieli twierdzi, że w czasie pracy on-line
zwiększyły się ich trudności w kontakcie z uczniami, a blisko 47% zauważa problemy
w kontaktach z rodzicami. 52% badanych dostrzega, że sytuacja nauki zdalnej jest
stresująca dla uczniów, a aż 75% ocenia, że jest to sytuacja stresująca dla rodziców.
Jednocześnie 64% grupy badawczej dobrze ocenia poziom przystosowania się uczniów
do bieżącej sytuacji edukacyjnej, a 45% myśli tak o poziomie przystosowania do niej
rodziców uczniów.
Nauczyciele jako najtrudniejsze w czasie pandemii określają: brak bezpośredniego
kontaktu z uczniami (491 badanych, 39%), nadmiar pracy (385 badanych, 30,5%),
organizację pracy zdalnej (348 badanych, 27,6%), problemy z oceną i weryfikacją
pracy uczniów (198 badanych, 15,7%), problemy z koniecznością łączenia pracy zdalnej
z opieką nad dziećmi (170 badanych, 13,5%). W dalszej kolejności badani wymieniali
izolację, samotność, brak kontaktu z innymi nauczycielami, niepewność, brak poczucia
bezpieczeństwa, ograniczenie ruchu i związane z tym dolegliwości zdrowotne, a także
problemy ze sprzętem komputerowym i łączami internetowymi.
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Na pytanie dotyczące najbardziej pozytywnego aspektu pracy nauczyciela w okresie
pandemii 321 (25,5%) osób stwierdziło, że nie dostrzega nic pozytywnego. 271 (21,5%)
nauczycieli wskazało na pozytywny kontakt z uczniami i możliwość kontynuacji nauki
w formie zdalnej:
Możliwość dotarcia do wszystkich uczniów, udzielenia informacji zwrotnej
każdemu uczniowi, indywidualizowania pracy, lepszego poznania uczniów
(tego nie dało się tak łatwo zrobić w 35-osobowej klasie przez 45 minut
podczas lekcji w realu); Pozytywne jest to że uczniowie nieśmiali, nabrali
wiatru w żagle, poprawili oceny, ta forma lekcji bardzo im odpowiada, są
bardziej aktywni; Uczniowie mogą sprawdzić i przetrenować umiejętność
organizowania własnej pracy oraz fakt, że jest to okazja dla uczniów, którzy
w grupie często „giną” i z racji osobowości nie są w stanie zaprezentować
swoich możliwości; Wielu uczniów dało się poznać w czasie pandemii z jak
najlepszej strony, jako osoby sumienne i kreatywne; To że tęskniąc do uczniów,
uświadamiam sobie, że moja praca jest dla mnie nie tylko ważna, potrzebna
ale i daje mi energię i siłę; Samodzielność dzieci, nabycie przez nich
umiejętności informatycznych i organizacji własnej pracy, odpowiedzialność
za swoje decyzje oraz konieczność nauki czytania ze zrozumieniem. Myślę, że
ułatwi to pracę z uczniami po naszym powrocie do szkoły; Radość dzieci, gdy
widzą mnie przez wideorozmowę. Sympatia, jaką darzą mnie niektórzy
uczniowie i miłe słowa, które przesyłają mi razem z pracami domowymi.
Odwdzięczam się tym samym.
162 (12,8%) badanych wskazało na czas, który zyskało dzięki braku konieczności
dojazdów do pracy i możliwości dostosowania godzin lekcyjnych do swoich potrzeb:
Możliwość samodzielnego planowania i organizowania swojej pracy, pewnego
rodzaju wolność; Mój czas jest lepiej zorganizowany, potrafię wygospodarować
odrobinę czasu dla siebie pomimo wielu obowiązków; Mimo wszystko przed
pandemią wiele czasu trzeba było poświęcić np. na dojazd do pracy, część
czasu zajmowały mniej istotne sprawy, np. rozmowy z koleżankami z pracy,
przerwy. Obecnie ten czas poświęcany na pracę jest bardziej skondensowany.
155 (12,3%) osób wymieniło jako pozytywny kontakt z rodzicami uczniów i ich
większe zaangażowanie w pomoc dzieciom w nauce:
Może to, że wreszcie rodzice dostrzegą fakty ile czasu potrzeba poświęcić
własnemu dziecku, ile pracy wkładają nauczyciele w przygotowanie zajęć;
Rodzice lepiej poznają swoje dzieci, bo spędzają z nimi więcej czasu. Przekonają
się, ile materiału nauczyciel przekazuje uczniom w szkole.
143 (11,3%) nauczycieli podkreśliło rozwinięcie swoich kompetencji i umiejętności
informatycznych:
Podniesienie świadomości i umiejętności obsługi aplikacji i narzędzi informatycznych przez nauczycieli, poznanie nowych technologii oraz technik porozumiewania się z uczniami ( platformy edukacyjne, testportal, aplikacja google).
99 (7,8%) badanych wymieniło rozwój swojej kreatywności:
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Mam wrażenie, że moje lekcje są twórcze, gdyż praca zdalna pomaga mi lepiej
przemyśleć jak dotrzeć do swoich uczniów aby uzyskać efekt w nauczaniu
mojego przedmiotu; pobudzenie kreatywnego myślenia (inna, nowa sytuacja
wymusza nowe podejście – super, nie ma stagnacji w pracy), innowacyjność,
wyjście z rutyny.
72 (5,7%) osoby podkreśliły spokój, odpoczynek od hałasu szkolnego i konieczności zmagania się z trudnymi zachowaniami uczniów:
Smutno to przyznać, ale w sumie pozytywne jest dla mnie to, że nie muszę
rozwiązywać problemów z niekulturalnym wychowaniem uczniów. Z ich niekulturalnym odnoszeniem się do nauczyciela, do rówieśnika, niejednokrotnie
z użyciem wulgaryzmów, trzaskaniem drzwiami. A następnie nie muszę użerać
się z rodzicami, którzy za wszelką cenę chcą wybielić swoje dziecko kosztem
autorytetu nauczyciela. Najpierw będą dociekać czy nauczyciel sobie czegoś
nie wymyślił, a dopiero później będą albo wcale nie wyciągać konsekwencje
od swoich dzieci.
65 osób (5,1%) jako pozytywny aspekt pandemii wymieniło możliwość pracy
z domu i łączenia pracy z opieką nad dziećmi. 21 (1,6%) nauczycieli wyraziło nadzieję
na docenienie pracy nauczycieli przez społeczeństwo, a 4 (0,3%) osoby podkreśliły
pozytywne informacje zwrotne na temat swojej pracy, jakie otrzymali od rodziców.
Na pytanie „Czy pandemia spowodowała, że Pani/Pan nabył/a nowe umiejętności,
wiedzę, zainteresowania? Jeśli tak, to jakie?” odpowiedzi „nie” udzieliło 244 (19,4%).
Aż 727 (57,7%) nauczycieli wskazało obsługę komputera, umiejętności informatyczne,
41 (3,2%) – czytanie książek, 16 (1,3%) – umiejętności kulinarne, 21 (1,6%) – ogrodnicze, 8 (0,6%) – szycie, 6 (0,5%) – malowanie, rysowanie, a 5 nauczycieli (0,4%)
wymieniło ćwiczenia fizyczne.

3.3. Potrzeby nauczycieli
Na pytanie „Czego Pani/Panu w ostatnim czasie brakuje?” 227 (18%) osób
odpowiedziało, że niczego, 631 (50%) wskazało na spotkania i kontakty z ludźmi,
rodziną i przyjaciółmi. 203 (16,1%) badanych stwierdziło, że brakuje im czasu, 163
(12,9%) dostrzega brak bezpośredniego kontaktu z uczniami.
72 (5,7%) nauczycielom brakuje wolności i swobody, 71 (5,6%) – spokoju, a 36
(2,85%) osób tęskni za wyjazdami i podróżami. 35 (2,7%) badanych odczuwa brak
normalności, 25 (1,98%) – brak poczucia bezpieczeństwa. 25 (1,98%) osobom brakuje
odpoczynku, a 34 nauczycielom (2,7%) – ruchu, aktywności, sportu.
Na pytanie „Czego w ostatnim czasie Pani/Pan najbardziej potrzebuje?” 133
(10,5%) badanych udzieliło odpowiedzi, że „niczego”. Pozostali nauczyciele udzielili
następujących odpowiedzi (tab. 1):
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Tabela 1. Analiza ilościowa i jakościowa odpowiedzi na pytanie „Czego w ostatnim czasie Pani/Pan
najbardziej potrzebuje?”
Tematyka odpowiedzi
odpoczynku, wakacji
spokoju, wycieszenia
kontaktu z ludźmi
czasu
swobody i wolności
pójścia do pracy
normalnej pracy
wsparcia zrozumienia
bezpieczeństwa i stabilności
normalności
snu
odpoczynku od komputera
dobrego sprzętu komputerowego i internetu
ruchu, aktywności fizycznej
jasnych, rzetelnych informacji
zdrowia

Ilość udzielonych odpowiedzi
206
193
191
120
82
69

Procent odpowiedzi
16,3%
15,3%
15,2%
9,5%
6,5%
5,5%

69
53
53
43
37
29
23
22
14

5,5%
4,2%
4,2%
3,4%
2,9%
2,3%
1,8%
1,7%
1,1%

Źródło: Opracowanie własne

Na pytanie „Czego w ostatnim czasie Pani/Pan przestał/a potrzebować?” aż 494
(39,2%) udzieliło odpowiedzi „nie”, „niczego”, „nie wiem”, „brak”, „trudno powiedzieć”. Pozostali badani stwierdzili, że w okresie pandemii przestali potrzebować:
 144 (11,4%) – zakupów;
 134 (10,6%) – ubrań;
 85 (6,7%) – makijażu i kosmetyków, fryzjera, kosmetyczki, dbania o wygląd;
 85 (6,7%) – towarzystwa innych ludzi;
 68 (5,4%) – rzeczy materialnych;
 35 (2,8%) – jazdy samochodem;
 33 (2,6%) – wyjść z domu;
 27 (2,1%) – dojazdów do pracy;
 26 (2%) – czasu;
 21 (1,7%) – przebywania w domu;
 19 (1,5%) – telewizji;
 15 (1,2%) – wyjazdów;
 10 (0,8%) – snu;
 8 (0,6%) – pieniędzy.
Pytanie „Jakie przedmioty są teraz dla Pani/Pana ważne?” pokazało jak ważne
i niezbędne do codziennego funkcjonowania stały się w sytuacji pandemii technologie
informatyczne. 327 (26%) badanych wymieniło komputer, laptop lub tablet, 182
(14,4%) osoby – telefon, a 51 (4%) – internet. Pozostali badani wymieniali:
 książki – 101 osób (8%);
 rower – 33 (2,6%);
 samochód – 32 (2,5%);
 dom – 28 (2,2%);
 zdrowie – 27 (2,1%);
 maseczka i płyn do dezynfekcji – 27 (2,1%);
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rodzina – 25 (2%);
łóżko – 14 (1%);
czas – 13 (1%);
ogród – 8 (06%).
317 (25% badanych ) udzieliło odpowiedzi negatywnej – „nic”, „nie wiem”, „trudno
powiedzieć”, „nie ma takich rzeczy”.

3.4. Nastrój nauczycieli
Jedynie 3,6% badanych nauczycieli deklaruje, że w czasie pandemii korzystało
z pomocy psychologa, psychoterapeuty lub psychiatry, podczas gdy przed pandemią
korzystało z niej 12,3% badanych.
Na pytanie „Czy coś Panią/Pana w ostatnim czasie drażni, denerwuje?” 624
(49,5%) nauczycieli odpowiedziało „nie”, 174 (13,8%) odpowiedziało „tak”, a 36
(2,9%) osób stwierdziło, że drażni je „wszystko” lub „wiele rzeczy”. Badani udzielali
również odpowiedzi otwartych, które pogrupowano w obszary tematyczne przedstawione w tabeli 2.
Tabela 2. Analiza ilościowa i jakościowa odpowiedzi na pytanie „Czy coś Panią/Pana w ostatnim czasie
drażni, denerwuje?”
Tematyka odpowiedzi
Organizacja pracy zdalnej
Sytuacja polityczna w Polsce, działania
rządu
Obostrzenia związane z pandemią
Problemy ze sprzętem komputerowym lub
łączami internetowymi
Wymagania w stosunku do pracy
nauczyciela, niedocenienie, brak szacunku
społecznego
Brak bezpośredniego kontaktu z uczniami
Niepewność, chaos, brak poczucia
bezpieczeństwa
Izolacja

Ilość udzielonych
odpowiedzi
241
142

Procent
odpowiedzi
19%
11,2%

107
88

8,5%
7%

72

5,7%

67
65

5,3%
5,2%

45

3,6%

Źródło: Opracowanie własne

Kolejne pytanie otwarte w kwestionariuszu brzmiało: „Czy czegoś Pani/Pan się
w ostatnim czasie boi?”. Odpowiedzi „Nie” udzieliło 647 (51%) osób, odpowiedzi
„Tak” – 32 (2,5%). Bardziej rozbudowane wypowiedzi pozytywnie udzielone na to
pytanie można pogrupować w obszary tematyczne przedstawione w tabeli 3.
Tabela 3. Analiza ilościowa i jakościowa odpowiedzi na pytanie „Czy czegoś Pani/Pan się w ostatnim czasie
boi?”
Tematyka odpowiedzi
Zachorowania na COVID-19, utraty zdrowia,
utraty zdrowia przez najbliższych – dzieci, rodziców
Przyszłości, utraty pracy, utraty bezpieczeństwa
finansowego, kryzysu gospodarczego
Kontynuacji nauki zdalnej od września 2020 r.
Ludzkiej głupoty, nieodpowiedzialności
Źródło: Opracowanie własne
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Ilość udzielonych
odpowiedzi
326

Procent
odpowiedzi
26%

229

18,2%

56
13

4,4%
1%
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Na pytanie „Czy jakiś obraz, dźwięk, wydarzenie w ostatnim czasie szczególnie
Panią/ Pana poruszyło, szczególnie go Pani/Pan pamięta? Jeśli, tak to co to było?” 552
(44%) badanych odpowiedziało „nie”, „nic” lub „nie wiem”. Pozostałe wypowiedzi
można pogrupować następująco:
 342 (27,3% badanych) – obrazy śmierci i choroby ludzi, doniesienia medialne
dotyczące pandemii;
 69 (5,5%) – zjawiska przyrodnicze – zachód słońca, lis wyruszający na łowy, śpiew
ptaków, kwitnący bez, szum wiatru, uderzenia kropel o dach, szum morza, krzyki
mew, zachód słońca, obserwacja gwiazd, księżyca, łabędzie, kwitnące drzewa, mgła
nad łąką, trele kosa, płynąca rzeka, kwitnące niezapominajki, tęcza po burzy,
zapach powietrza po deszczu, osa siedząca na gałązce bzu, las bukowy po deszczu,
podświetlone słońcem świeże jasnozielone listki na tle ciemnostalowych mokrych
pni, szum wiatru w koronach drzew podczas spaceru w lesie, wycie wilków, spacer
w deszczu, zapach wiosny, brzęczenie pszczół;
 62 (5%) – wzruszenia związane z kontaktem z ludźmi – gaworzenie wnuka, płacz
bliskiej osoby, uśmiech dziecka, pierwsze słowo synka „mamo”, oczy synka, prace
uczniów, pomoc i solidarność ludzka;
 44 (3,5%) – obrazy z Włoch – trumny, ciała zmarłych wywożone ciężarówkami;
 44 (3,5%) – utwory muzyczne – koncert Boccelliego w pustej katedrze Mediolańskiej, „Twój ból jest większy niż mój” Kazika, „Co mi Panie dasz?” w aranżacji
Adama Sztaby, „Wszystko ma swój czas” Perfectu, piosenka „Jeszcze będzie
normalnie”, sonata Brahmsa, śpiew na balkonach dla medyków, koncerty w tv;
 39 (3%) – obostrzenia związane z pandemią – ludzie w maseczkach, syreny
alarmowe, drony nad miastem, latarnie wyłączone w nocy, dystans, moment
zamknięcia szkół, kościołów, ślub bez gości, izolacja, zamknięcie granic, strach
przed wyjściem z domu;
 32 (2,5%) – puste ulice, place, szkoły, kościoły;
 18 (1,4%) – obrazy okrucieństwa wobec zwierząt, porzucania ich przez ludzi, ich
cierpienia;
 16 (1,3%) – obrazy służb medycznych w kombinezonach, ich heroizm, brak środków
ochrony osobistej, narażanie zdrowia i życia przez medyków;
 7 (0,6%) – dźwięk karetek pogotowia.

3.5. Radzenie sobie ze stresem
Badani nauczyciele zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie „Co sprawia
Pani/Panu radość w ostatnim czasie? Co Pani/Pan robi, by poprawić sobie nastrój?”.
50 osób (4% badanych) odpowiedziało „nic”, „nie wiem”. Pozostali badani wymieniali:
 324 (26%) – czytanie;
 225 (18%) – spacer;
 202 (16%) – czas z rodziną i dziećmi;
 163 (13%) – kontakt z ludźmi, spotkania i rozmowy;
 152 (12%) – pracę w ogrodzie;
 101 (8%) – rower;
 99 (7,9%) – ćwiczenia ruchowe, sport, bieganie, aktywność fizyczną;
 85 (6,7%) – pracę;
 85 (6,7%) – oglądanie filmów;
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75 (6%) – słuchanie muzyki;
55 (4,4%) – wyjście na łono przyrody, wycieczki;
49 (3,9%) – pracę w ogrodzie;
35 (2,8%) – gotowanie.
Badani nauczyciele zostali również poproszeni o dokończenie zdania: „Jak tylko
skończy się pandemia, to...”. 130 osób (10% badanych) stwierdziło, że „nic się nie
zmieni”, a 20 osób (1,6%) udzieliło odpowiedzi „nie wiem”. Pozostałe wypowiedzi
można pogrupować następująco:
 434 (34,4%) – pojadę na wakacje, wyjadę na wycieczkę, urlop, wczasy:
Wyjadę z mężem na wakacje. Daleko; Wyruszę w świat na wycieczkę; Wyjeżdżam gdziekolwiek, byle dalej; Ruszę przed siebie, gdzie mnie nogi na rowerze
poniosą a zatrzymam się dopiero jak się zmęczę; Wyjadę na egzotyczne
wakacje;


220 (17,5%) – spotkam się ze znajomymi, rodziną, urządzę przyjęcie, spotkanie
w większym gronie:
Zrobię spotkanie wszystkich moich najbliższych osób RAZEM – rodziny, przyjaciół… a jak się nie zmieszczą przy stole, to zrobimy stojącą imprezę! A potem
pojedziemy wszyscy razem w góry!!!!!; Spotkam się z moją 7 klasą i opowiemy
sobie co sprawiało największy problem, a co cieszyło najbardziej; Pójdę na
zakupy, a później tort bezowy, kawa i pogaduchy z koleżankami!; Pójdę na
kawę i lody z przyjaciółmi; Odwiedzę moje dzieci i wnuczka i przytulę ich,
umówię się na kawusię z przyjaciółką w Rynku, pójdę do muzeum, będę
normalnie żyć; Będę się serdeczne witać ze wszystkimi;



163 (13%) – wrócę do normalności, do stacjonarnej pracy:
Z chęcią wrócę do normalnej pracy w sali;



147 (12%) – odpocznę, odżyję, odetchnę:
W końcu odetchnę z ulgą i przestanę obawiać się o zdrowie i życie moich
rodziców; Zacznę oddychać; ...odetchnę pełną piersią i będę cieszyć się
życiem; Będę przytulać wszystkich ludzi;



60 (4,8%) – pójdę do kina, teatru, na koncert, na basen, na trening, do fryzjera:
zabiorę dziecko na basen i kulki; Pójdę potańczyć), Pędzę do kina!; Wezmę
udział w koncertach filharmonicznych i operowych;



40 (3,2%) – zmienię życiowe priorytety, przewartościuję swoje życie, zmienię
swoje życie, wiem teraz co jest najważniejsze:
Będę dbać o siebie i bliskie mi osoby, o relacje oparte na wzajemnym szacunku
i miłości; Spróbuję zachować nowe zwyczaje związane z życiem codziennym,
bardziej dbać o zdrowie; Zwolnię tempo pracy; Bardziej zadbam o siebie i swój
komfort psychiczny; Będę cenić swój czas bardziej niż przed pandemią, już wiem
bez czego mogę się obyć a co jest niezbędne; Postaram się być uważniejsza na
drugiego człowieka; Będę nadal próbowała utrzymać spokój wewnętrzny,
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przestanę gonić, postaram się lepiej planować tydzień, żyć spokojniej, robić
więcej dla siebie i dla rodziny; Zacznę dbać o swoje zdrowie; Bardziej będę
cenić każdą chwilę; będę bardziej dbała o relacje międzyludzkie; Zacznę cenić
wartość życia.

3.6. Poczucie sensu życia u nauczycieli
94,4% badanych twierdzi, że ich życie ma sens, 1,2% nie dostrzega sensu w swoim
życiu, a 8,4% nie wie czy ich życie ma sens. 185 nauczycieli (14,7% badanych) nie
udzieliło w ogóle odpowiedzi na to pytanie. Osoby, które udzieliły pozytywnej odpowiedzi na pytanie o sens ich życia jako jego źródła wymienili:
 rodzinę (422 osób, 34%);
 samorealizację i wszechstronny rozwój (244 badanych, 19,4%);
 życie i pracę dla innych (183 badanych, 14,5%);
 życie jako dar, cud, który sam w sobie ma sens (105 badanych, 8,3%);
 wiarę w Boga i życie pozagrobowe (51 osób, 4%).
Na pytanie „Czy w związku z pandemią inaczej Pani/Pan myśli o sensie życia?
Jak?” aż 944 (75,2%) osoby udzieliło odpowiedzi „nie”, twierdząc, że pandemia nie
zmieniła ich myślenia o sensie życia. Wśród odpowiedzi pozytywnych 249 osób
(19,8%) wskazało, że dostrzega obecnie kruchość i krótkość życia i uważa, że należy
„żyć tu i teraz”, ciesząc się z drobiazgów i tego co się ma:
Życie jest bardzo krótkie, trzeba doceniać każdy dzień; Docenianie tego co się
ma tu i teraz; Wierzę, że życie jest piękne i trzeba z niego czerpać pełnymi
garściami; Przewartościowałam wiele rzeczy, dotarło do mnie, że w każdej
chwili wszytko może się zmienić, a nawet skończyć; Ważna jest dla mnie
uważność i wdzięczność za to co mam, Trzeba cieszyć się chwilą i żyć tak,
jakby każdy dzień był tym ostatnim; Wszystko mija, wszystko się zmienia, nie
znasz dnia ani godziny; Życie jest tu i teraz i nie można odkładać niczego na
później, życie to piękny dar, trzeba go szanować i cieszyć się każdym dniem.
88 (7%) badanych docenia kontakt z rodziną i bliskimi osobami:
Tak, zmieniły się priorytety w moim życiu w związku z pandemią. Doceniłam
jak ważny jest kontakt czy też bliskość innych w moim życiu; Myślę że sens
życia to obcowanie z drugim człowiekiem.
34 (2,7%) wypowiedzi dotyczyło refleksji filozoficznej i religijnej:
Wszystko w życiu ma swój sens i przyczynę; Bóg jest moim sensem; Wszystko
jest po coś; Wydaje mi się, że wszystko co nas spotyka ma jakiś cel, choć nie
zawsze rozumiemy to w danym momencie, po czasie może okazać się, że coś
dobrego może z tego wyniknąć; Od dawna powtarzam, że świat zmierza w złym
kierunku, że potrzebne jest jakieś katharsis, żeby ludzie się w końcu opamiętali.
Więc może to jest po coś; Tak myślałam na początku pandemii: ludzie zwolnią,
zaczną „być”, będzie mniej agresji, chamstwa, wyścigu szczurów. Ale z biegiem dni i miesięcy widzę, że chyba niewiele się zmieni. Kto ma w sobie autorefleksję, to miał ją i przed pandemią. Kto jej nie miał wcześniej, to chyba
nadal jej mieć nie będzie. Ponoć „tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono”.
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Ja mam zamiar „być” i cieszyć się tym, co mam. A świat? Czas pokaże; Już
dawno przerażona byłam niszczeniem Ziemi, zbyt dużym konsumpcjonizmem,
niezrozumieniem tych istotnych rzeczy przez polityków i ludzi, którzy mogą
mieć wpływ na to.
19 (1,5%) osób jako nowy priorytet wskazało troskę o swoje zdrowie i dobre
samopoczucie i zaspakajanie swoich potrzeb:
Staram się być dobra dla siebie i uporządkowana w środku; Warto myśleć
o sobie, przewartościowałam swoje życie; teraz bardziej cenię sobie spokój, po
siedzeniu w domu wróciłam do pracy, ale dbam o swój odpoczynek, staram się
być wcześniej w domu, bardziej o siebie zadbać, sprawiać sobie drobne
przyjemności; bardziej skupiam się na rozwoju wewnętrznym, życie jest po to,
aby się nim cieszyć a nie gonić za zyskiem.
Na pytanie „Czy w związku z pandemią inaczej Pani/Pan myśli o przyszłości?
Jak?” 524 (42%) udzieliło odpowiedzi „nie”. 372 (29,5%) twierdzi, że w przyszłość
patrzy z lękiem, niepokojem, strachem, niepewnością, bezradnością, pesymistycznie:
Myślę, że już nic nie będzie takie jak przed pandemią. Strach przed zarazą
będzie ludziom jeszcze długo towarzyszył. Wiele firm zbankrutuje i ludzie
stracą pracę, oraz stałe źródła dochodu, więc dramatycznie wzrośnie liczba
bezrobotnych. Wzrośnie też liczba ludzi cierpiących na depresję; Przyszłość
mnie przeraża, pandemia pokazała, że niczego nie można być pewnym, nic nie
można planować; Mam wrażenie że ta pandemia będzie ze mną do końca
życia; Tak. Od dawna powtarzam, że świat zmierza w złym kierunku.
119 (9,4%) badanych twierdzi, że zmieniło hierarchię wartości, wie teraz co jest
najważniejsze w życiu, analizuje swoje życie, skupia się na rozwoju duchowym,
docenia wartość zdrowia i rodziny:
Myślę, że niczego nie można być pewną dlatego trzeba chwytać piękne chwile,
obcować z naturą, z najbliższymi, oddawać się drobnym przyjemnościom,
inwestować we własny rozwój, organizować piękny czas z Rodziną; Pojawia
się częstsza refleksja nad kruchością ludzkiego istnienia i akceptacja tego;
Przestałam zupełnie zamartwiać się drobiazgami – zdrowie i bezpieczeństwo
moich bliskich jest najważniejsze, choć było tak i przed pandemią. Moje obawy
nie dotyczą mnie, ale przyszłości moich dzieci; Oczywiście. Myślę, że czas
przemija, że biegamy non stop za pieniądzem, posadą, za lepszym wykształceniem... a tak naprawdę nie to nam w życiu jest potrzebne, potrzebny nam jest
kontakt z drugim człowiekiem. I choćbyśmy skromnie żyli, a częściej poświęcali
czas na rozmowy z bliskimi, spotkania z nimi, to więcej zyskamy!; Najważniejsze
jest zdrowie, reszta schodzi na dalszy plan.
117 (9,3%) osób planuje tylko najbliższą przyszłość, uważa, że liczy się „tu i teraz”,
chwila obecna, trzeba się cieszyć każdym dniem i korzystać z życia, doceniać to co się ma:
jestem przekonana, że nie należy odkładać rzeczy na później, bo nigdy nie
wiadomo jak będzie wyglądać „jutro”; całe życie jest chwilą, cenię sobie
każdy dzień; Żyj najpiękniej jak potrafisz; Trzeba doceniać to co się ma; Życie
jest za krótkie, żeby marnotrawić je bezczynnie. Trzeba korzystać z okazji do
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tego, by realizować swoje marzenia, plany; W każdej chwili rzeczywistość,
którą znamy może się radykalnie zmienić. Należy korzystać z uroków tego, co
daje nam wolność (podróże, spotkania z bliskimi, leniwe popołudnie w kawiarni; Tak inaczej, uważam, że trzeba bardziej cieszyć się życiem, mniej
myśleć o problemach i przykrościach, bo życie jest jak cienka nitka szybko
może się przerwać, więc trzeba iść po niej z werwą, wdzięcznością i radością,
póki jest cała; Nic nie jest dane na zawsze.
100 (8%) badanych patrzy w przyszłość z nadzieją, optymistycznie, pozytywnie,
perspektywicznie:
mimo wszystko pozytywnie; Jestem optymistką, opanujemy wirusa; Z nadzieją;
liczę że wszystko wróci do normy; mam nadzieję, że szybko zostanie wynaleziona szczepionka i wszystko wróci do normy.
12 (0,95%) wypowiedzi dotyczyło pozytywnych aspektów pracy zdalnej w przyszłości.
Wśród odpowiedzi na pytanie „Czy zauważa Pani/Pan pozytywny wpływ pandemii
na swoje życie? Jeśli tak, to pod jakim względem?”, odpowiedzi „tak” udzieliło 187
(15%), a „nie” aż 746 (59%):
Nie ma pozytywów. Jest tylko strach przed utratą zdrowia, strach przed utratą
pracy; Pracuję więcej niż zwykle, jestem znerwicowany, coraz bardziej
zestresowany. A i tak zewsząd słychać tylko połajanki na nauczycieli; Na mnie
nie wpłynęła pozytywnie, bardziej człowiek stał się samotnikiem, bo zamknięty
był w czterech ścianach przed komputerem, jak można długo tak żyć w izolacji;
często ogarnia mnie strach, lęk, nic nie cieszy, jak długo można tak żyć.
Wśród pozytywnych aspektów pandemii badani wymieniali:
297 (24%) badanych wskazało na zwolnienie tempa życia, mniej stresu, więcej
czasu na odpoczynek i troskę o swoje potrzeby:
Będąc w domu, jestem spokojniejsza, mniej zestresowana, bardziej wypoczęta.
Nie ograniczają mnie tak mocno ramy czasowe pracy; Chwila postoju,
zwolnienia, docenienia relacji międzyludzkich, drobnych rzeczy jak wspólna
kawa, docenienia również przyrody, zwłaszcza w trakcie zakazów spacerów
itp.; częściej analizuję swoje emocje i ich przyczyny, potrafię nad nimi zapanować; Mogę teraz pracować we własnym tempie. „Odpuszczać”, kiedy czuję się
gorzej. Nie męczy mnie poranne wstawanie; Izolacja pomogła mi się wyciszyć
i odpocząć; Jestem bardziej uporządkowana; Jestem bardziej wyciszona i spokojna; Jestem bardziej wypoczęta; Jestem spokojniejszy, nie denerwuje się.
Ogólnie moje zdrowie psychiczne i się poprawiło; odpoczęłam psychiczne,
dużo lepiej zorganizowałam sobie dzień, nadrobiłam zaległe sprawy, jeszcze
bardziej utwierdziłam się w wartościach, którymi żyję; Mam więcej czasu dla
siebie, dla rodziny. Mogę czytać więcej książek, które uwielbiam i są moją
pasją. Więcej czasu przeznaczam na sport, bieganie, spacerowanie, a także
pracę fizyczną w ogródku; Mam więcej czasu dla siebie i bliskich. Mogłam
spędzić dużo czasu z przyrodą, która pięknie budziła się do życia i usłyszeć ją;
Umiejętność samoorganizacji i samokontroli, umiejętność zauważenia
drobnych, ale ważnych rzeczy.
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271 (22%) nauczycieli podkreśliło czas spędzony z rodziną:
bardziej cenię towarzystwo moich bliskich; integracja rodziny; Dzięki izolacji
ja i mój mąż możemy spędzić pierwsze trzy miesiące życia mojej córki przez
cały czas przy niej (oboje pracujemy zdalnie) – to jest bezcenne; Doceniam
czas spędzony z bliskimi, przestałam przekładać wartości materialne jako te
najważniejsze; Mogłam poświęcić więcej czasu i uwagi moim dzieciom, które
są teraz znacznie spokojniejsze, lepiej śpią; Mam czas na obserwację swojego
dziecka podczas nauki i zabawy. Wykorzystuje ten okres do tego, by jak najwięcej być razem – gramy, rozmawiamy, wspólnie czytamy książki, słuchamy
muzyki, tańczymy, oglądamy ulubione filmy i bajki, chodzimy na spacery,
gotujemy ect.
49 (3,9%) odpowiedzi wskazywało na refleksję filozoficzną nad sensem życia,
przewartościowania:
Bardziej cenę życie i każdą rzecz, która mnie otacza; bardziej doceniam to, co
mam; Czas refleksji; chwila zastanowienia się, co w życiu jest ważniejsze a co
mniej ważne; Głębsza refleksja duchowa, zwłaszcza podczas Wielkanocy;
Bardziej doceniłam normalność; Cenić w życiu to co najbardziej ważne; Doceniam małe rzeczy, spacer, ciepła herbata, śniadanie zjedzone w spokoju; Dostrzegłam, że życie materialne nie jest tak ważne. Liczą się dobrzy ludzie
wokół; Pandemia powiedziała „sprawdzam” – okazało się, że pokazała
w jaskrawym świetle to, co do tej pory było tylko sporadyczne, uwierające
tylko trochę. Pandemia skupiła to wszystko jak w soczewce, wyostrzyła, potwierdziła”; „Konieczność zatrzymania się, refleksji życiowej; Inny sposób
patrzenia na życie, na pracę i kontakty społeczne. Dostrzeżenie nowych
aspektów funkcjonowania człowieka oraz przejawów wzajemnego wspierania
się czy poświęcania dla innych (np. służby medyczne); mam większy dystans do
życia, mam więcej wiary i ufności wobec Pana Boga; Miałam czas, aby
przeanalizować co dla mnie tak naprawdę jest najważniejsze; Pod względem
filozoficznym tak... jesteśmy tu na chwile, życie trzeba cenić; Pogłębiłam
refleksję na temat przemijalności...; Nauczyłam się pokory wobec tego co ode
mnie nie zależy; Przestałam przypisywać znaczenie rzeczom nieważnym;
Przewartościowanie tego, co w życiu jest ważne”; „Mam więcej czasu na
refleksję nad sensem życia; Dzięki pandemii przewartościowałam niektóre
drażliwe sprawy, jakie przytrafiły mi się w życiu i potrafię do nich podejść
z większym dystansem. Stałam się silniejsza, dojrzałam emocjonalnie; Na
pewno widzę pozytyw w tym, że docenia się to, co zostało ograniczone. Widzi
się osoby starsze, którym się poświęca za mało czasu. Widzi się, że człowiek
lgnie do drugiego i że tak naprawdę bez społeczności jest nam ciężko żyć.
Wydawało by się, że kontakt online może nam zastąpić realny świat, myślę, że
każdy już teraz rozumie, że jednak nic nie jest w stanie zastąpić bycia razem tu
i teraz; Refleksja, że w życiu może być różnie i należy umieć to zaakceptować;
Zaczęłam doceniać to czego nie doceniałam wcześniej; Ważne jest to, co tu
i teraz; Ważne stało się jeszcze ważniejsze, nieważne przestało mieć znaczenie.
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32 (2,5%) osoby dostrzegły jako pozytywne w czasie pandemii poszerzenie kompetencji zawodowych w zakresie nauki zdalnej i obsługi urządzeń informatycznych:
Polubiłam pracę zdalną i świetnie się czuję pracując z domu.
23 (1,8%) wypowiedzi dotyczyły oszczędności pieniędzy:
Zauważyłam, że niewiele potrzeba pieniędzy do zaspokojenia moich potrzeb.

4. Podsumowanie
Przedstawione wyniki badania nauczycieli kreślą niejednoznaczny i wielowymiarowy obraz emocjonalnego i społecznego funkcjonowania tej grupy zawodowej
w okresie pandemii. Podniesienie kompetencji informatycznych, rozwój kreatywności
i nowych metod dydaktycznych to z pewnością najbardziej pozytywne aspekty, które
przyniosła ona w sferze zawodowej. Z drugiej strony podkreślone w odpowiedziach na
kilka pytań odczucie braku kontaktu bezpośredniego z uczniem pokazuje esencję
zawodu pedagoga, którą stanowi zawsze relacja i dialog między uczniem i nauczycielem. Jednocześnie badani dostrzegają pozytywny aspekt możliwości kontynuowania
nauczania w formie zdalnej i zwiększenia zaangażowania rodziców w pomoc dzieciom
w nauce.
Blisko 40% badanych czuje się zestresowanych koniecznością pracy zdalnej,
jednak niemal 87% uważa, że dobrze przystosowało się do tej nowej dla nich sytuacji.
Zdecydowana większość badanych dostrzega trudności w relacjach z uczniami i rodzicami, które są konsekwencją braku bezpośredniego kontaktu, jednocześnie empatycznie dostrzegając stres uczniów i ich rodziców w tym zakresie.
Nadmiar pracy, organizacja pracy zdalnej, problemy z weryfikacją i obiektywną
oceną pracy uczniów – to kolejne trudności związane z pracą w okresie pandemii.
Badanie ujawniło ogrom frustracji, które są udziałem tej grupy zawodowej w zakresie
wielu wymagań i oczekiwań ze strony zróżnicowanych odbiorców ich działań, którym
towarzyszy organizacyjny i instytucjonarny chaos, niepewność i brak poczucia bezpieczeństwa. Stresorem dla nauczycieli jest również sytuacja polityczna związana
z pandemią.
Wielu nauczycieli twierdzi, że dopiero w czasach pandemii dostrzegli, co jest dla
nich ważne, co doceniają, czego potrzebują, a czego im brakuje. Pojawia się wiele
refleksji dotyczących sensu życia, priorytetów, konfliktów, rozterek dotyczących czasu
przeznaczonego na pracę i czasu dla rodziny.
„Czas” jest kategorią, która pojawia się w wypowiedziach osób badanych wyjątkowo
często i to zarówno jako „czas odzyskany”, dzięki brakowi konieczności dojazdów do
pracy czy dostosowaniu godzin pracy do swoich potrzeb i możliwości, „czas” umożliwiający odpoczynek, relaks, bliskość z rodziną, podziwianie piękna przyrody, refleksję,
a z drugiej strony jako „czas utracony” w związku z ogromem pracy, biurokracją,
koniecznością zmiany form i metod dydaktycznych, przeniesieniem pracy do środowiska domowego. Część badanych ma „czas” na promowany, zwłaszcza teraz samorozwój, odpoczynek i czas dla siebie, jednak wielu nauczycieli „czasu” ma jeszcze
mniej niż zwykle i znacznie trudniej go zorganizować, jednocześnie pracując i opiekując
się lub monitorując zdalną naukę własnych dzieci. Jedni podkreślają więcej ciszy
i spokoju w swoim życiu, jakby „czas stanął w miejscu”, a inni wręcz „przebodźco27
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wanie”, problemy ze snem, stały niepokój i rozdrażnienie. Psycholodzy podkreślają, że
oferty efektywnego spędzania czasu w czasie pandemii mogą sprawiać, że czujemy
presję, by być aktywnym i nie marnować czasu, choć wiele osób potrzebuje właśnie
braku aktywności, wyciszenia, przestrzeni na zajęcie się swoimi emocjami [32].
Badani nauczyciele wskazywali, że przestali podczas pandemii potrzebować
zakupów, nowych ubrań, makijażu i kosmetyków, fryzjera i kosmetyczki, dbania o swój
wygląd i wielu innych rzeczy materialnych. Niezbędne natomiast stały się komputer,
tablet, telefon, ale także książki, rower, samochód, dom. (…) nauczymy się w większym
stopniu żyć zdalnie. Zmieni się definicja obecności, staniemy się jakby mniej fizyczni.
(…) To zalążek zupełnie nowej kultury – jak pisze Olga Tokarczuk [33].
Jednocześnie pandemia wydaje się być swego rodzaju „katalizatorem” dla wszelkich
problemów emocjonalnych. Często osoby pozornie zdrowe psychicznie, okazują się
mieć bardzo silne mechanizmy obronne, uniemożliwiające konfrontację z własnymi
emocjami. Sytuacja pandemii może obnażyć nieskuteczność tych mechanizmów i bolesną konieczność zmierzenia się ze sobą. W badaniu te osoby prawdopodobnie unikały
konfrontacji z trudnymi, skłaniającymi do refleksji pytaniami, często nie udzielając
żadnej odpowiedzi lub odpowiadając „nie”, „nie wiem”, „brak”, „nie chcę odpowiadać”.
Z kolei osoby cierpiące na zaburzenia lękowe, bojące się swoich wyimaginowanych
lęków w konfrontacji z realnym zagrożeniem pokazują niejednokrotnie odwagę
i odporność psychiczną. Jak twierdzi Cezary Żechowski, mamy wówczas szansę na
zamianę frustracji na współczucie dla osób bardziej narażonych na zachorowanie,
takich jak pracownicy służb medycznych. Przez to doświadczenie mamy szansę na
wykroczenie poza własne ja, poza własną perspektywę i interes. W badaniu pojawiło
się wiele takich postaw, zwłaszcza w wypowiedziach dotyczących medialnych obrazów
pandemii, śmierci i cierpienia chorych ludzi, poświęcenia lekarzy i służby medycznych
[34].
Jak twierdził brytyjski psychoanalityk Peter Fonagy, izolacja społeczna jest kluczowym czynnikiem odróżniającym zdrowie psychiczne od zaburzenia. Poczucie odrębności,
osamotnienia w zaburzeniach jest powodem ogromnego cierpienia, a wszyscy wskutek
pandemii takiej izolacji doświadczamy [34]. Cierpienie związane z brakiem kontaktów
międzyludzkich, kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, to najwyraźniejszy aspekt przeżywania pandemii, który ujawniał się w odpowiedziach na niemal wszystkie pytania
ankiety.
Wielu badanych w swoich refleksach podkreśla kruchość i ulotność ludzkiego
życia, konieczność skupienia się na „tu i teraz” i epikurejskiego doceniania każdej
chwili. Jak pisze Olga Tokarczuk:
Wirus przypomniał nam przecież to, co tak namiętnie wypieraliśmy – że
jesteśmy kruchymi istotami, zbudowanymi z najdelikatniejszej materii. Że
umieramy, że jesteśmy śmiertelni. Że nie jesteśmy oddzieleni od świata swoim
„człowieczeństwem” i wyjątkowością, ale świat jest rodzajem wielkiej sieci,
w której tkwimy, połączeni z innymi bytami niewidzialnymi nićmi zależności
i wpływów. Że jesteśmy zależni od siebie i bez względu na to, z jak dalekich
krajów pochodzimy, jakim językiem mówimy i jaki jest kolor naszej skóry, tak
samo zapadamy na choroby, tak samo boimy się i tak samo umieramy. Uświadomił nam, że bez względu na to, jak bardzo czujemy się słabi i bezbronni
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wobec zagrożenia, są wokół nas ludzie, którzy są jeszcze słabsi i potrzebują
pomocy. Przypomniał, jak delikatni są nasi starzy rodzice i dziadkowie i jak
bardzo należy im się nasza opieka. Pokazał nam, że nasza gorączkowa
ruchliwość zagraża światu. I przywołał to samo pytanie, które rzadko mieliśmy
odwagę sobie zadać: Czego właściwie szukamy? Lęk przed chorobą zawrócił
więc nas z zapętlonej drogi i z konieczności przypomniał o istnieniu gniazd,
z których pochodzimy i w których czujemy się bezpiecznie. I nawet gdyśmy byli,
nie wiem jak wielkimi podróżnikami, to w sytuacji takiej, jak ta, zawsze
będziemy przeć do jakiegoś domu [35].
Wielu badanych nauczycieli ujawniło w swoich wypowiedziach ogrom lęków
spowodowanych przez pandemię. Przede wszystkim jest to lęk przed zachorowaniem
i utratą zdrowia, lęk o zdrowie najbliższych – dzieci i rodziców, ale także lęk o przyszłość,
utratę pracy, bezpieczeństwa finansowego, lęk przed kryzysem gospodarczym. Blisko
30% badanych przyznaje, że w przyszłość patrzy z lękiem, niepokojem, niepewnością
i bezradnością. Niemal 10% badanych twierdzi, że zmieniło hierarchię wartości, wie
teraz co jest w życiu najważniejsze, skupia się na rozwoju duchowym. Tyle samo
planuje tylko najbliższą przyszłość, skupia się na chwili obecnej. Tylko 8% badanych
nauczycieli patrzy w przyszłość z nadzieją i optymizmem. Aż 59% badanych nie
dostrzega żadnego pozytywnego wpływu pandemii na swoje życie. Potwierdzają to
wyniki ogólnopolskiego badania dotyczącego zdalnej edukacji „Zdalne nauczanie
a adaptacja do warunków społecznych podczas epidemii koronawirusa” (projekt realizowany przez Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Fundację Orange oraz Fundację
Dbam o Mój Zasięg), według których aż 65% nauczycieli stwierdziło, że czuje się
psychicznie dużo gorzej (30%) lub trochę gorzej (35%) w porównaniu do czasu sprzed
zamknięcia szkół [36].
To bardzo niepokojące wyniki. Anna Król-Kuczkowska postrzega pandemię
COVID-19 wręcz w kategoriach traumy. Koncepcja holenderskiego badacza Ciano
Aydina mówi, że jest to doświadczenie, które niszczy nasze idee, nasze oczekiwania
i wyobrażenia o nas samych, świecie, społeczeństwie i przenosi je w klimat ogromnego
chaosu, skrajnej niepewności i pomieszania. Psycholożka w świetle tej definicji traumy
postrzega ją jako wysadzenie w powietrze dotychczasowego obrazu życia, które
pociągnie za sobą utratę zdolności radzenia sobie, nawet jeśli ją wcześniej mieliśmy
i generować będzie dużo trudnych uczuć: panikę, smutek, bezsilność, złość. Terapeutka
przytacza badania skutków pandemii eboli z 2017 roku, które wykazało, że wiele osób
przejawiało całe spektrum reakcji potraumatycznych – wysoki poziom stresu, poczucie
beznadziei, lęku pomieszanego z poczuciem przytłoczenia, a niektórzy mieli pełnoobjawowe PTSD, czyli zespół stresu pourazowego. Powoduje on, że mózg w sensie
emocjonalnym nie przyjmuje, że zagrożenie już się skończyło, ono dla niego cały czas
trwa. Bessel von der Kolk – psychiatra, badacz traumy twierdzi wręcz, że trauma jest
nie tylko zdarzeniem, które miało miejsce kiedyś w przeszłości. To także ślad, jaki to
zdarzenie odcisnęło w umyśle, mózgu i ciele. Ten ślad ma konsekwencje i zmienia
sposób, w jaki ludzki organizm radzi sobie w teraźniejszości. Zdaniem Król-Kuczkowskiej to, co może sprzyjać traumatycznemu wymiarowi pandemii to fakt, że to
doświadczenie nie jest jeszcze opowiedziane. Dopóki na poziomie społecznym nie
stworzymy wielowymiarowej narracji na jej temat będzie ono wędrowało po naszym
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społecznym ciele. W dodatku zostaliśmy pozbawieni podstawowych dla człowieka
metod radzenia sobie ze stresem, które polegają na szukaniu wsparcia u innych,
gromadzenia się w większych grupach, przytulania się.
Coraz częściej słyszę o poczuciu samotności, pustki, ogromnym zmęczeniu, tak
jakby siła rażenia tego pandemicznego doświadczenia była większa, niż
myśleliśmy.(…) Jest wyraźna tendencja spadkowa ogólnego samopoczucia. Na
początku było dużo lęku, niepewności, napięcia. Teraz częściej obserwuję
obniżenie nastroju, poczucie przytłoczenia, bezsilność, apatię [36].
Judith Herman, twierdzi nawet, że wydarzenia traumatyczne potrafią być tak
niszczące nie dlatego, że same w sobie są trudne czy, że rzadko występują, ale dlatego,
że wyczerpują nasze zasoby [37].
Czy więc po pandemii tej wirusowej czeka nas kolejna – pandemia niedomagań
emocjonalnych i psychicznych? Koncepcja „chronicznego smutku” Simona Olshanskiego mówi o smutku po czymś co zostało nieodwracalnie utracone i w znaczący
sposób zmieniło czyjeś życie. To szczególna forma żałoby, bo życie nie zostało
utracone, ale nieodwracalnie i trwale, czasem dramatycznie zmienia swój kształt, to
poczucie, że ktoś nas czegoś ważnego pozbawił, to smuga cienia, która powraca [37].
Pytanie o obrazy, dźwięki czy wydarzenia z okresu pandemii przyniosło przede
wszystkim obrazy śmierci i choroby związane z doniesieniami medialnymi, ale nie
tylko. Wielu badanych przywołało piękne poetyckie opisy obrazów i dźwięków związanych z przyrodą budzącą się wiosną do życia i dostrzeżoną szczególnie intensywnie
w okresie izolacji. Pojawiły się też obrazy szczególnej bliskości z innymi ludźmi,
utwory muzyczne towarzyszące pandemii, a także obrazy związane z obostrzeniami
i lockdownem – puste ulice, kościoły, szkoły, syreny alarmowe, obrazy okrucieństwa
wobec zwierząt, obrazy służb medycznych, dźwięki karetek pogotowia.
Szczególnie podobne do siebie, są odpowiedzi na pytanie o plany po pandemii.
Większość badanych marzy o wakacjach, wycieczce, urlopie czy wczasach, potrzebuje
spotkań z rodziną, przyjaciółmi, przyjęcia w większym gronie, powrotu do normalności
i stacjonarnej pracy, odpoczynku wytchnienia, wyjścia do kina, teatru, na koncert,
basen czy trening, do fryzjera.
Może jak twierdzi Krystyna Skarżyńska, autorka ogólnopolskich badań dotyczących
dobrostanu psychicznego, doświadczanego stresu, depresji i lęku, nie jest prawdą, że
życie w pandemii COVID-19 jest dla większości ludzi traumą, że niemal wszyscy
wymagamy leczenia psychiatrycznego lub jakiejś formy psychoterapii.
To prawda, że pandemia blokuje lub utrudnia realizację takich podstawowych
potrzeb społecznych jak bezpieczeństwo, afiliacja, bliskość, wolność czy skuteczność. Wprowadziła do naszego życia niepewność, pokrzyżowała plany. Ale
istnieją też poważne różnice indywidualne w ważności tych potrzeb, co sprawia,
że dla pewnych osób pandemia stwarza wielki stres, dla innych jest tylko
przykrym utrudnieniem, a jeszcze inni czują się w pandemii jak ryby w zdrowej
wodzie. (…) W naszym badaniu z czerwca tego roku mierzyliśmy poziom stresu,
depresji i lęku, tylko średni lęk był nieco wyższy niż przed pandemią, natomiast
wskaźniki stresu i depresji pozostały na podobnym poziomie jak były wcześniej.
W całej próbie zauważyliśmy duże odchylenia od tych średnich, ale w obu
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kierunkach, czyli nie było wyraźnego przesunięcia w kierunku wysokich wskaźników stresu czy depresji. W naszym badaniu okazało się, że orientacja komunitarna (preferencja wspólnoty opartej na współzależności, przeciwstawna
orientacji liberalnej) wiąże się z niższym lękiem, depresją i stresem, a z wyższym ogólnym dobrostanem psychicznym [36].
Badanie wykazało ponadto, że 53% dorosłych Polaków doświadcza stresu politycznego i chaosu informacyjnego, a w kryzysie pandemicznym ma poczucie braku
wsparcia i opieki. Zdaniem badaczki w potocznym myśleniu występuje tendencja, by
przeceniać psychologiczne efekty zdarzeń zewnętrznych, zwłaszcza tych negatywnych
na obniżenie dobrostanu jednostki. Jest to tak zwane „złudzenie patetyczne”, Oceniając
poziom szczęścia innych ludzi koncentrujemy na obiektywnych elementach ich sytuacji –
na przykład stanie zdrowia, stracie bliskiej osoby – a nie znamy i przez to nie uwzględniamy indywidualnych mechanizmów adaptacyjnych, sposobów radzenia sobie, które
pozwalają podtrzymać indywidualny, stały poziom dobrostanu [38].
W utrzymaniu stałego poziomu dobrostanu pomaga stabilność poczucia sensu
życia. Badani nauczyciele dostrzegają go w rodzinie, w samorealizacji i wszechstronnym rozwoju, w życiu i pracy dla innych, która jest esencją pracy nauczyciela. Życie
jest też, zdaniem części badanych, cudem, który sam w sobie ma sens lub zyskuje go
w kontekście wiary w Boga. Ponad 75% badanych stwierdziło, że pandemia nie
zmieniła ich myślenia o sensie życia. Wśród nauczycieli, którzy dostrzegli zmianę
w tym zakresie wielu dostrzegło kruchość i krótkość życia, potrzebę życia „tu i teraz”,
doceniło kontakt z rodziną i bliskimi. Liczne wypowiedzi świadczyły również o refleksji
filozoficznej i religijnej poszukującej sensu w pandemii, czy odkrytej potrzeby troski
o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Igor Rotberg twierdzi, że jeżeli kryzys pandemii
uda się przepracować mamy szansę na wypracowanie nowych, lepszych postaw wobec
życia. Zdaniem psychologa po pierwszej fazie szoku, kolejnych fazach reakcji
emocjonalnych w postaci lęku, smutku, złości i buntu, może pojawić się faza pracy nad
tym, co trudne. W końcu następuje faza nowej orientacji, zmiany postaw, ale to proces,
w który musimy włożyć pewien wysiłek.
W psychologii istnieje zjawisko wzrostu potraumatycznego. Gdy przychodzi
kryzys, uruchamiamy zasoby, dzięki którym nie tylko udaje nam się pokonać
trudności, ale uczymy się czegoś nowego. I to rozwija. (…) Przenieśliśmy załatwianie spraw do sieci, nauczyliśmy się pracować zdalnie. Epidemia przyspieszyła też pewne procesy w sferze relacji. (…) np. w niektórych związkach
partnerzy przekonali się, że nie chcą być dłużej ze sobą. A w innych przeciwnie:
zaczęli się bardziej cenić. W niektórych obudziła się wręcz filozoficzna refleksja.
(…) Pandemia to pierwszy za naszego życia kryzys globalny. A jeśli coś jest
globalne i trudne, każe nam się skonfrontować z kwestiami ostatecznymi, sensem
życia, z prawdą o naszych prawdziwych potrzebach, relacjach, wartościach.
To się już dzieje i może być początkiem pozytywnej transformacji [39].
Olga Tokarczuk pisze o „testowaniu” przez pandemię.
Na poziomie indywidualnym odkrywamy te swoje potrzeby, o których już
zapomnieliśmy – spokoju, osobności, oderwania, refleksji, nudy. Siedząc
zamknięci w domu możemy uważnie przyjrzeć się sobie i swoim granicom.(…)
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Na ile rzeczywiście żyję swoim życiem? Czy to wciąż ja, czy może jakieś
narzucone mi i zinternalizowane rytuały i zachowania?(…) Może się okazać,
że wbrew pochwałom i deklaracjom rodzina wcale nie jest najważniejsza
i najpiękniejsza, że dla wielu widok ukochanej osoby i przebywanie z nią przez
cały dzień, bez przerwy, stanie się nie do zniesienia. Że własne dzieci denerwują.
Że praca to coś, do czego trzeba się zmuszać i czego się tak naprawdę
nienawidzi [33].
W swoim felietonie na temat pandemii opublikowanym w „Frankfurter Allgemaine
Zeitung” oraz na profilu na Facebooku, Noblistka, zwierza się:
Dla mnie już od dłuższego czasu świata było za dużo. Za dużo, za szybko, za
głośno. Nie mam więc „traumy odosobnienia” i nie cierpię z tego powodu, że
nie spotykam się z ludźmi. Nie żałuję, że zamknęli kina, jest mi obojętne, że
nieczynne są galerie handlowe. Martwię się tylko, kiedy pomyślę o tych wszystkich, którzy stracili pracę. Kiedy dowiedziałam się o zapobiegawczej kwarantannie, poczułam coś w rodzaju ulgi i wiem, że wielu ludzi czuje podobnie,
choć się tego wstydzi. Moja introwersja, długo zduszana i maltretowana
dyktatem nadaktywnych ekstrawertyków, otrzepała się i wyszła z szafy. (…)
Czy aby nie jest tak, że wróciliśmy do normalnego rytmu życia? Że to nie wirus
jest zaburzeniem normy, ale właśnie odwrotnie – tamten hektyczny świat przed
wirusem był nienormalny? [35].
Odzwierciedla to opinie badaczy, że pandemia to okres, który sprzyja robieniu
bilansów. Grzymała-Moszczyńska twierdzi, że próbujemy nadać sens doświadczeniu
pandemii i być może to będzie czas na przewartościowania w naszym życiu [32].
Mimo wachlarza emocji i różnych sposobów nadawania sensu nowej rzeczywistości zaskakujące okazuje się to, że odpowiedzi badanych nauczycieli są do siebie
pod wieloma względami niezwykle podobne. Czy świadczy to o solidarności przeżywania pandemii czy uniwersalnej kondycji ludzkiej? Różnią nas jednak mechanizmy
obronne. U części są one masywne i sztywne, „psychiczna skóra” między ich światem
wewnętrznym i zewnętrznym jest nieprzepuszczalna. Wtedy mają niewielką szansę,
aby poznać siebie. Są też tacy, którzy mają zbyt słabe mechanizmy obronne, a ich
„psychiczna skóra” jest tak cienka, że daje lękom wymiar rzeczywistości bez żadnej
przeciwwagi czy alternatywy. Ważne abyśmy tworzyli różne opowieści o pandemii, im
bardziej będą one różnorodne, tym bardziej będą chroniły przed poczuciem wstydu –
poczuciem, że nie ma dla mnie miejsca, bo myślę i czuję inaczej i to mnie wyklucza.
A ludzie są po prostu różni i bardzo różnie przez to doświadczenie przechodzą.
Dla jednych ograniczenie kontaktów, jest źródłem wielkiego cierpienia, ale są
też osoby, które czują ulgę (…) [37].
Wypełnienie kwestionariusza mogło mieć więc aspekt terapeutyczny, pozwoliło
podzielić się swoimi lękami i niepewnością, zwerbalizować to, co nie zostało wypowiedziane, objąć refleksją swoje życie, stworzyć niepowtarzalną, osobistą narrację
o własnym przeżywaniu pandemii. Przedstawione w niniejszym opracowaniu badania
otwierają więc szeroką perspektywę badań biograficznych, które w pogłębiony sposób
pozwolą ukazać indywidualne portrety psychologiczne badanych nauczycieli, ich
narracje związane z przeżywaniem pandemii i jej wpływ na ich dobrostan biopsychospołeczny i duchowy.
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Samopoczucie nauczycieli w okresie pandemii COVID-19
Streszczenie
Pandemia COVID-19 – ostrej zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2
rozpoczęła się jako epidemia 17 listopada 2019 roku w mieście Wuhan, w prowincji Hubei, w środkowych
Chinach, a 11 marca 2020 roku została uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za pandemię.
Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce stwierdzono 4 marca 2020 roku. Od 20 marca
2020 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, obowiązuje w Polsce stan epidemii. 11 marca
2020 roku zamknięto, w ramach profilaktyki, placówki oświatowe i do zakończenia roku szkolnego
2019/2020 nie odbywały się regularne zajęcia w szkołach. W związku z drugą falą pandemii i ponownym
wzrostem zakażeń, od 24 października 2020 roku uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, a od 9 listopada 2020 roku także zajęcia stacjonarne dla uczniów
klas I-III szkół podstawowych zostały zawieszone. W efekcie pandemii Polscy nauczyciele po raz pierwszy
w historii stanęli przed koniecznością pracy zdalnej, podczas gdy w większości nie byli wystarczająco
przeszkoleni i kompetentni w zakresie technologii informatycznych. Artykuł prezentuje kolejno specyfikę
pracy nauczyciela w świetle psychologii, pedagogiki i badań społecznych. Najważniejszą część pracy
stanowi ilościowa i jakościowa analiza ogólnopolskiego badania on-line przeprowadzonego wśród 1260
nauczycieli z wszystkich rodzajów placówek edukacyjnych z całej Polski w okresie od maja do czerwca
2020 roku. Kwestionariusz dotyczył radzenia sobie z pracą zdalną, nastroju nauczycieli i ich sposobów
radzenia sobie ze stresem, a także wpływu pandemii na ich myślenie o przyszłości i sensie życia. Analiza
wyników badania pozwala ocenić kondycję psychologiczną polskich nauczycieli w ekstremalnej sytuacji
kryzysu związanego z pandemią.
Słowa kluczowe: nauczyciel, pandemia COVID-19, nauka zdalna, stres, radzenie sobie, sens życia,
dobrostan

Teachers' well-being during the COVID-19 pandemic
Abstract
The COVID-19 pandemic – an acute infectious disease COVID-19 caused by the coronavirus SARS-CoV-2
began as an epidemic on November 17, 2019 in Wuhan City, Hubei Province, Central China, and on
March 11, 2020 was recognized by the World Health Organization (WHO ) for a pandemic. The first case
of coronavirus infection in Poland was found on March 4, 2020. From March 20, 2020, in accordance with
the regulation of the Minister of Health, the state of epidemic applies in Poland. On March 11, 2020,
educational institutions were closed, as part of preventive measures, and there were no regular classes in
schools until the end of the 2019/2020 school year. Due to the resurgence of infections associated with the
second wave of the pandemic, from October 24, 2020, students in grades IV-VIII of primary schools and
all grades of post-primary schools, and from November 9, 2020 also full-time classes for students of grades
1-3 of primary schools were suspended. As a result of the pandemic, Polish teachers for the first time in
history faced the need to work remotely, while most of them were not sufficiently trained and competent in
the field of information technology. The article presents the specificity of the teacher's work in the light of
psychology, pedagogy and social research. The most important part of the work is the quantitative and
qualitative analysis of a nationwide online survey conducted among 1,260 teachers from all types of
educational institutions from all over Poland in the period from May to June 2020. The questionnaire was
about coping with remote work, teachers' mood and ways of coping with stress, as well as the impact of the
pandemic on their thinking about the future and the meaning of life. The analysis of the research results
allows to assess the psychological condition of Polish teachers in the extreme situation of the crisis related
to the pandemic.
Keywords: teacher, COVID-19 pandemic, remote learning, stress, coping, meaning in life, well-being
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Wybrane aspekty emisji głosu edukatora
w odniesieniu do pracy online
1. Wstęp
Edukacja odgrywa istotną rolę w życiu niemalże każdego człowieka. To dzięki niej
zdobywamy wiedzę, uczymy się nowych umiejętności oraz podnosimy swoje kwalifikacje. Osoby zajmujące się nauczaniem innych mają w taki sposób prezentować swoje
treści, aby pobudzać do rozwoju oraz wyzwalać pasję do nauki. Mówić tak, aby słuchanie było dla odbiorcy przyjemnością.
Informacja o pandemii COVID-19 ogłoszona na początku 2020 r., wywołała wśród
wszystkich ludzi na całym świecie ogromny zamęt i niepokój. Pojawił się nieznany,
bezprecedensowy problem, z którym przyszło się zmierzyć.
U niektórych osób pojawił się strach, a nawet panika, ale na pewno nikt, niezależnie od miejsca zamieszkania, nie był przygotowany na bezpośrednie
i późniejsze skutki wybuchu epidemii. Nasze myśli, wypowiedzi i oceny podążały
albo w kierunku świadomego wytworzenia pewnego stanu adaptacji do zaistniałej sytuacji, albo mniej świadomie wyparcia emocji jej towarzyszących [1].
Przed współczesnymi edukatorami2 [2] zostały postawione nowe wyzwania. Głos
jak dotąd bardzo w ich pracy istotny zaczął odgrywać jeszcze większe znaczenie. Choć
e-learning nie jest zjawiskiem nowym, ostatnio zaczął pełnić funkcję dominującą.
Konieczność izolacji i dystansu społecznego spowodowała znaczne przyspieszenie
nauczania w formie zdalnej. Nowe technologie stały się najważniejszymi narzędziami
komunikowania się.
Przejście wielu osób na tryb pracy home office, zdalne nauczanie i ograniczenie jakichkolwiek kontaktów społecznych wyłącznie do czatów video i komunikatorów internetowych nagle uczyniło nasze cyfrowe narzędzia niezbędnymi [3].
Każdy człowiek, dla którego głos jest narzędziem pracy, powinien się nim sprawnie
posługiwać. To szczególnie istotne dla nauczycieli, wykładowców, aktorów, dziennikarzy, osób związanych ze sprzedażą, marketingiem, szkoleniowców, trenerów, duchownych, prawników czy polityków. Niniejsza publikacja ma charakter informacyjnoedukacyjny. Jej celem jest podkreślenie znaczenia działań profilaktycznych w aspekcie
emisji głosu edukatorów, czyli osób zawodowo zajmujących się nauczaniem innych.
Istotne znaczenie odgrywa również propagowanie wiedzy dotyczącej pracy głosem
oraz umiejętności jego poprawnego wykorzystywania. Jest to ważne szczególnie teraz,
kiedy praca online stała się dla wielu osób wiodącą formą kontaktów zawodowych.

1

jolahazla@gmail.com, logopeda, www.lepszamowa.pl.
Edukator – wg słownika języka polskiego – osoba, która zawodowo zajmuje się edukacją – uczeniem,
kształceniem kogoś; nauczyciel.
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2. Głos jako główne narzędzie pracy zawodowej edukatorów
Głos jest szczególnie mocno eksploatowany przez osoby zajmujące się edukacją.
Od tego, jakie jest jego brzmienie zależy jak jesteśmy odbierani. Nie trzeba być
ekspertem, żeby wiedzieć, że przyjemny, a zarazem zdecydowany głos to połowa
sukcesu w wystąpieniu publicznym [4].
Głos to bez wątpienia nasza wizytówka, identyfikacja w procesie komunikacji. Głos
jest jak odcisk palca – niepowtarzalny i wyjątkowy [5].
Głos jest papierkiem lakmusowym wskazującym stan psychiczny człowieka [6]. Jest
różnie definiowany
w zależności do funkcji, które spełnia, właściwości fizycznych i efektów, które
wywołuje. Głos jest określany przez:









akustyków – jako mieszanka szumów i tonów;
fizyków – jako fala;
fizjologów – jako wtórna funkcja krtani;
językoznawców – jako ciąg głosek;
muzyków – jako doskonały instrument;
psychologów – jako podstawowe narzędzie komunikowania się;
aktorów – jako jeden ze sposobów przekazywania emocji;
śpiewaków – jako sposób wywoływania wrażeń estetycznych [7].

Zdrowy i dźwięczny głos jest ogromnym atutem, który może podnosić atrakcyjność
rozmówcy, wzbudzając tym samym większe zaciekawienie odbiorcy.

3. Budowa aparatu głosowego
W czasie mówienia powietrze przedostaje się z płuc do tchawicy zwieńczonej krtanią.
Wewnątrz krtani są umiejscowione fałdy głosowe, które podczas mówienia zbliżają się
do siebie i wibrują. Pobudzając w ten sposób do drgań powietrze, przekształcają je
w falę głosową. Fala głosowa swój ostateczny kształt przybiera w nasadzie (jama
gardłowa, nosowa i ustna). To są rezonatory wzmacniające dźwięk. To właśnie wielkość i kształt rezonatorów oraz ich umiejętne wykorzystanie mają wpływ na barwę
i moc naszego głosu. Jeśli fałdy głosowe są zdrowe, drgają na całej swojej długości
równomiernie, pracują regularnie. Zaburzenia w działaniu fałdów mogą pojawić się
wtedy, kiedy nieodpowiednio się zwierają. Zwarcie fałdów głosowych, czyli inaczej
nastawienie głosowe może występować jako:
 nastawienie miękkie – fałdy głosowe zwierają się w sposób naturalny, są swobodne,
drganie jest wcześniejsze niż zwarcie. Jest to najwłaściwszy sposób zwarcia oraz
fizjologicznie najbardziej poprawny;
 nastawienie twarde – fałdy głosowe zbliżają się do siebie w sposób nagły, mocno na
siebie napierając. Pojawia się przy tzw. twardym atakowaniu dźwięku. Jest to złe
nastawienie, w efekcie którego może pojawić się;
 nastawienie chuchające – kiedy fałdy głosowe zwierają się nierówno na całej swojej
powierzchni. Między fałdami powstaje szczelina umożliwiająca przepływ powietrza
wydechowego, powodując szum. Jest to uważane za objaw patologiczny [8].
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Największą wartością naszego aparatu głosowego jest możliwość wytworzenia
dźwięku artykułowanego. Dzięki niej człowiek rozwinął mowę, która umożliwia
mu wzajemną komunikację [9].
Dzięki zdrowemu i pięknie brzmiącemu głosowi możemy zjednać sobie grono
słuchaczy, ale możemy też skutecznie do siebie zrazić, jeśli głos jest ochrypły lub
monotonny. Warto więc zadbać o to by brzmiał jak najlepiej. Wszyscy ci, którzy
zawodowo posługują się głosem powinny mieć świadomość dotyczącą prawidłowego
nim operowania by był sprawny i zdrowy przez długie lata. Okazuje się, że znajomość
właściwej emisji głosu zdaje się być niewystarczająca. Te treści wydają się nam
oczywiste, a nawet wręcz nudne, ale nadal wiedza o tych zasadach oraz ich przestrzeganie nie idą w parze [10]. Problemy z głosem są częstym zjawiskiem wśród osób
zajmujących się nauczaniem. Badania Instytutu Medycyny Pracy wskazują, że co roku
notuje się ponad 3,5 tys. zachorowań na choroby narządu głosu [11]. Najczęściej są to
nauczyciele, którzy nadmiernie wysilają swój głos.
Częstość występowania zaburzeń głosu wśród nauczycieli jest czterokrotnie większa
niż wśród osób nieposługujących się zawodowo głosem [12].
Nie istnieje gotowy przepis na to, aby głos działał sprawnie, aby był zawsze dobrze
wykorzystywany. Ważna jest jednak świadomość właściwej emisji głosu.

4. Emisja głosu
Czym jest emisja głosu i dlaczego warto znać jej prawidłowe zasady? Definicja
emisji głosu zaproponowana przez L. Buksak to:
posyłanie dźwięku przed siebie (od łac. emittere – wypuszczać, wysyłać;
emissio – wydanie). Prawidłowa emisja głosu to posyłanie dźwięku przed
siebie w taki sposób, żeby pięknie brzmiał, docierał tam, gdzie chcesz, i miał
takie natężenie, jakie jest potrzebne [13].
Według A. Walencik-Topiłko, termin emisja głosu rozumiany jest jako
wydobycie głosu na zewnątrz, a także skoordynowany zespół czynności oddychania, fonacji i artykulacji oraz powstającego przy tym rezonansu, służący
wydobywaniu i wysyłaniu głosu; rozróżnia się emisję głosu mówionego
i śpiewanego [14].
Przedstawione definicje emisji głosu wskazują, że jest to złożony proces, na który
składa się: oddychanie, fonacja, czyli tworzenie dźwięku, rezonans i artykulacja.

4.1. Oddychanie
Ćwiczenia oddechowe realizuje się po to, aby wypracować właściwy sposób
oddychania. I choć oddech jest w życiu człowieka czynnością podstawową, to na ogół
nie zwraca się na nią szczególnej uwagi. A przecież oddech to fundament głosu; to
surowiec, z którego powstają wypowiadane przez nas słowa [15].
W praktyce można wyróżnić trzy typy oddychania: szczytowy – w którym biorą
udział górne żebra oraz unoszą się obojczyki, piersiowy – w którym rozsuwane
są na boki żebra w środkowej części klatki piersiowej, przeponowy – w którym
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w znaczącym stopniu bierze udział przepona, opadając podczas wdechu oraz
podnosząc się przy wydechu [16].
Należy mieć na względzie, że:
Poprawny oddech wykorzystywany w emisji głosu to oddech swobodny i elastyczny. Oddech taki wypływa z oddechu fizjologicznego. Podstawą w pracy
nad oddechem jest spokój ciała i pozbawienie korpusu wszelkich napięć [17].
Nie bez znaczenia w prawidłowej emisji głosu jest postawa ciała. Sylwetka
powinna być wyprostowana i swobodna, a głowa utrzymana w linii prostej w stosunku
do tułowia.
Podstawowe cele ćwiczeń oddechowych to: nauka oddechu pełnego, brzusznoprzeponowego, zwiększenie pojemności płuc, wzmocnienie mięśni biorących
udział w oddychaniu, utrzymanie płuc w dobrej formie, ekonomiczne zużywanie
powietrza, wydłużenie fazy wydechowej i równomierności siły wydechu,
zsynchronizowanie pauz oddechowych z treścią wypowiedzi [18].
Przystępując do ćwiczeń oddechowych należy się wyciszyć i zrelaksować, by zminimalizować wszelkie napięcia. Ćwiczyć w przewietrzonym pomieszczeniu, pamiętając
o tym, aby nie odbywało się to tuż po posiłku. W ćwiczeniach oddechowych zwracamy
uwagę na oddech statyczny – kiedy nie mówimy (prawidłowy jest oddech nosem) oraz
oddech dynamiczny, który występuje podczas mówienia (wtedy oddech może być
realizowany zarówno przez nos, jak i przez usta). Ćwiczenia wykonujemy w różnych
pozycjach ciała: stojącej, siedzącej oraz leżącej.
Przykładowe ćwiczenia oddechowe:
 wciąganie powietrza nosem i wydychanie ustami. Czynność należy powtórzyć kilka
razy;
 w pozycji leżącej na plecach wykonywanie swobodnego wdechu nosem i wydechu
ustami, wypowiadając przy tym spółgłoskę ,,s” lub ,,f”. Jedna dłoń znajduje się na
wysokości przepony, by móc lepiej kontrolować ruch brzucha oraz klatki piersiowej. Podczas wdechu ręka leżąca na brzuchu powinna się unosić, a przy wydechu
opadać. To samo ćwiczenie można wykonywać na stojąco oraz na siedząco.
Oddychanie przeponowe uważane jest za najkorzystniejsze dla człowieka;
 w pozycji leżącej na brzuchu należy oderwać od podłoża ręce i nogi. Zrobić wdech
i wydech. Na wydechu policzyć do dziesięciu. Powtórzyć ćwiczenie kilkakrotnie.
Po każdym wydechu położyć ręce i nogi na podłodze i odpocząć;
 w pozycji siedzącej położyć splecione dłonie na karku. Podczas wdechu mocno
odchylamy łokcie do tyłu, podczas wydechu łokcie powracają do przodu aż do
zetknięcia się;
 wyliczanie na jednym wydechu coraz większej ilości słów np.: jedna wrona bez
ogona, druga wrona bez ogona, trzecia wrona bez ogona (…) a ta jedenasta, wrona
ogoniasta;
 liczenie na jednym wydechu: 1, 2, 3, 4, 5, …;
 w pozycji stojącej uniesienie ramion w górę wykonując przy tym wdech oraz
opuszczenie ramion w dół wydychając powietrze w sposób powolny.
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4.2. Fonacja
W skład aparatu fonacyjnego wchodzą: krtań, żuchwa, język, podniebienie miękkie.
Ćwiczenia fonacyjne stosuje się po to, aby tworzący się głos mógł wydobywać się bez
wysiłku. Mają one na celu rozluźnienie gardła oraz krtani. Niezwykle istotną rolę podczas fonacji odgrywa postawa ciała. Należy stać w taki sposób, aby ręce utrzymywać
swobodnie wzdłuż ciała nie splatając ich do tyłu. Ciężar powinien być rozłożony
równomiernie na dwie nogi.
Żuchwa powinna pozostawać swobodna, bez napięć, które często występują przy
tzw. szczękościsku, kiedy to szczęka górna względem żuchwy pozostają w stanie
naprężenia. Bardzo ważnym ćwiczeniem, które może być pomocne w otwarciu krtani
jest wyobrażenie sobie gorącego ,,ziemniaka” w ustach. To pozwala na uzyskanie
odczucia większej przestrzeni w gardle. Podniebienie miękkie unosi się i nieco uwypukla, co prowadzi do osiągnięcia szerszej skali rezonansu [19].
 przykładowe ćwiczenia fonacyjne: można je realizować wymawiając przedłużone
samogłoski: a, o, e, u, y, i, ciche mruczenie przedłużonej spółgłoski ,,m”,
przedłużanie spółgłoski ,,m”, dodając samogłoski: mmma, mmmo, mmmy, mmme,
łączenie samogłosek ze spółgłoską ,,m”: ammm, ommmm, ymmm, immm, emmm.

4.3. Rezonans
O walorach brzmieniowych dźwięku oraz o jego nośności decyduje rezonans.
Praca nad rezonansem, tj. pobudzeniem i wykorzystaniem wszystkich rezonatorów i komór rezonansowych, staje się centralnym zagadnieniem w nauce
poprawnej emisji [20].
Istnieją dwa główne rodzaje rezonansu: głowowy oraz piersiowy. Przy prawidłowej
fonacji rezonans piersiowy objawia się dźwiękami niskimi i średnimi. Im wyższa
częstotliwość dźwięku, tym bardziej aktywne stają się rezonatory nasady. Aby uaktywnić rezonans głowowy, który jest tym najbardziej decydującym o jakości dźwięku
[21] należy otworzyć aparat głosowy w taki sposób, aby ułatwić fali dźwiękowej,
wędrującej z krtani wzmocnienie w rezonatorach nasady. Sprzyja temu rozluźniona
krtań i gardło, swobodne ułożenie języka, luźna żuchwa oraz napięte podniebienie
miękkie. Aby rozluźnić żuchwę można opuścić ją oraz unieść powtarzając czynność
kilkakrotnie, wykonać delikatny masaż twarzy.
 przykładowe ćwiczenia rezonacyjne: mormorando – śpiewanie, mruczenie z zamkniętymi ustami najczęściej na głosce ,,m”, ciche mruczenie przez nos, naśladowanie syreny strażackiej z wykorzystaniem samogłosek ,,e”, „i”.

4.4. Artykulacja
Artykulacja – to mechanizm tworzenia głosek w narządach mowy, przy aktywnym
wykorzystaniu rezonansu [22]. Budowa oraz prawidłowe funkcjonowanie narządów
artykulacyjnych mają wpływ na to jak brzmią poszczególne głoski. Dla emisji głosu
odgrywa to niebagatelne znaczenie, ponieważ im bardziej wyrazista jest artykulacja,
tym lepiej odbierany jest głos. Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego mają na celu dbałość
o sprawność warg, języka, podniebienia miękkiego oraz żuchwy. Ćwiczenia powinny
być dostosowane do indywidualnych możliwości ćwiczącego.
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przykładowe ćwiczenia warg: parskanie, rozciąganie warg w uśmiechu oraz ściąganie ich w „dziubek”, cmokanie, nabieranie i utrzymywanie powietrza nad górną
i dolną wargę, naprzemienne wypowiadanie samogłosek „u” oraz „i” przy jednoczesnym ściąganiu warg, nagryzanie górnymi zębami wargi dolnej i dolnymi zębami
wargi górnej, wciąganie policzków do jamy ustnej, zamykanie i otwieranie warg
wysuniętych do przodu (rybka);
 przykładowe ćwiczenia języka: kląskanie językiem, oblizywanie zębów przy
szeroko otwartych ustach, dotykanie przy opuszczonej żuchwie czubkiem języka na
zmianę dolnych i górnych zębów, masowanie językiem podniebienia, przeciskanie
języka pomiędzy zaciśniętymi zębami, kierowanie języka w kąciki ust, nie dotykając
przy tym warg i zębów, przesuwanie czubka języka od zębów po podniebieniu
w głąb jamy ustnej w kierunku podniebienia miękkiego;
 przykładowe ćwiczenia podniebienia miękkiego: udawanie głośnego chrapania,
naśladowanie ziewania, wdychanie i wydychanie powietrza z językiem wysuniętym
na brodę, płukanie gardła ciepłą wodą, czyli tzw. gulgotanie, przenoszenie za
pomocą słomki małych skrawków papieru, picie gęstego soku lub jogurtu przez
cienką rurkę, wymawianie sylab i logatomów z głoskami tylnojęzykowymi np.: ka,
ko, ke, akka, okko, ekke, ga, go, ge, gy, agga, aggo, egge, yggy;
 przykładowe ćwiczenia żuchwy: opuszczanie i podnoszenie żuchwy, wykonywanie
ruchów imitujących żucie gumy, wysuwanie i cofanie żuchwy, chwytanie dolnymi
zębami wargi górnej. Przy ćwiczeniach żuchwy należy uważać, by zbytnio nie
nadwyrężać stawu skroniowo-żuchwowego i wykonywać je ostrożnie;
 przykładowe ćwiczenia dykcyjne: wykonujemy je po rozgrzewce aparatu artykulacyjnego. Wypowiadamy trudniejsze zbitki spółgłoskowe oraz zwroty i zdania.
Najpierw powoli, dokładnie, z pewną przesadą, wielokrotnie powtarzając, później
w szybszym tempie: „pta, bda, kta, gda, pte, bde, kte, gde, pty, bdy, kty, gdy, pto,
bdo, kto, gdo, ptu, bdu, ktu, gdu” [23].
Łamańce językowe są zazwyczaj okazją do ciekawego urozmaicenia ćwiczeń
poprawnej wymowy:
 szczygły szczebioczą w szczelinie na szczycie szałasu;
 czy trzy cytrzystki grają na cytrze, czy druga gwiżdże, a trzecia łzy trze?;
 szelestnym szemrzą brzozy szeptem, lepkim osoczem drzewa broczą;
 Bolero Ravela;
 nie marszcz czoła!;
 Podczaszy, pomocnik Cześnika, podczas uczty pod trzema drzewami wpadł w potrzask;
 koszt poczt w Tczewie;
 zaszczuty starzec chory na trzustkę zżółkł ze zgryzoty;
 zapłać należność dentystce;
 wytrzep trzepaczką trzcinową te trzy trzcinowe krzesła;
 u Turka na biurku piórka;
 szczebiot dzieci przeszkadzał Strzemboszowi w głośnych ćwiczeniach gry na cytrze
i na skrzypcach;
 szczenię szczeka w szczawiu;
 krnąbrna Barbara krnąbrnej Barbarze powtarzała wstrętne potwarze;
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szczoteczka szczoteczce szeptała coś w teczce;
bo w naturze perzu leży, by się jak najszerzej szerzył;
szedł Mojżesz przez morze, jak żniwiarz przez zboże, a za nim przez morze trzy
cytrzystki szły. Paluszki cytrzystek nie mogą być duże, gdyż w strunach cytry
uwięzłyby;
coraz zażartsza;
szczegóły przestępstw w Pszczynie;
mistrz trzyma smycz;
szelest trzcin, trzepot traw, szmer szemrzącego źródełka Anielkę rozmarzył;
w puszczy usłyszano chrzęst oręża;
wiatr poświstuje wśród liści osiki, a trzmiel brzęczy w powietrzu;
wpadł ptak do wytapetowanego pokoju;
król królowej tarantulę włożył czule pod koszulę;
jeszcze deszcze chłoszczą leszcze, jeszcze leszcze pieszczą kleszcze;
deszcz pluszcze w bluszczach puszczy, w bluszczach puszczy pluszcze deszcz;
popłakuje Paula w auli, że koala łka w Australii [24].

5. Wybrane przyczyny problemów z głosem wśród nauczycieli
Nauczyciel to profesjonalista, w którego pracy – niezależnie od przygotowania do
zawodu – głos odgrywa rolę pierwszoplanową [25].
Wśród przyczyn problemów z głosem wśród nauczycieli należy wyróżnić czynniki
zewnętrzne oraz wewnętrzne.
Czynniki zewnętrzne to: przedłużony czas pracy głosem, praca w hałasie, nieodpowiednie warunki akustyczne sal, brak wyposażenia w aparaturę nagłaśniającą, złe
warunki klimatyczne pomieszczeń (suche, przegrzane, zapylone powietrze), częste
infekcje dróg oddechowych w środowisku pracy, charakterystyczne zwłaszcza dla
grupy wiekowej dzieci, obciążenia społeczne wynikające m.in. z wad organizacyjnych
oraz nieprawidłowych relacji interpersonalnych w placówkach pedagogicznych.
Do czynników wewnętrznych zaś należy zaliczyć: nieprawidłową technikę emisji
głosu, brak przestrzegania higieny narządu głosu (np. palenie papierosów czynne
i bierne, picie mocnej kawy lub herbaty), nieprawidłowości konstytucjonalne traktu
głosowego (np. wrodzone asymetrie lub dysplazje krtani, gardła i podniebienia),
wadliwą postawę podczas emisji głosu w pracy, przewlekłe choroby laryngologiczne
(np. przewlekłe zapalenia zatok lub migdałków), schorzenia ogólne (np. alergie,
zaburzenia hormonalne), refluks żołądkowo-przełykowy, często rozpoznawany po raz
pierwszy podczas endoskopii krtani, zaburzenia adaptacji w stresie zawodowym [26].

5.1. Profilaktyka i higiena głosu
By móc długo wykonywać swój zawód, który wymaga sprawnego posługiwania się
głosem, należy wypracować u siebie zdrowe nawyki prawidłowej emisji i higieny
głosu. Pisząc o profilaktyce M. Kisiel stwierdza, że:
[…] w zakresie emisji głosu jest działaniem mającym na celu zapobieganie
powstawaniu chorobom głosu, poprzez utrzymanie narządu głosotwórczego
i całego organizmu w dobrej kondycji zdrowotnej, a także wczesne wykrycie
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i leczenie chorób. Działania profilaktyczne w zakresie choroby zawodowej
nauczycieli obejmują: zapewnienie obowiązkowego kształcenia w zakresie
emisji głosu (na studiach i cyklicznie w trakcie kariery zawodowej), zapewnienie regularnych konsultacji foniatrycznych, ograniczenie liczebności klas,
zapewnienie prawidłowej organizacji pracy uwzględniającej przerwy w wysiłku
głosowym, wyposażenie klas w mikrofony i sprzęt nagłaśniający, zapewnienie
komfortu pracy głosem (prawidłowy mikroklimat i jakość powietrza) [27].
Często nie jest możliwe, aby zmienić warunki pracy lub zupełnie wyeliminować
choroby, które już istnieją. Ważne jest jednak to, aby znać podstawowe zasady emisji
i higieny głosu oraz stosować się do nich w miarę możliwości. Istotne znaczenie
odgrywa jakość mikrofonu oraz nauka obsługi technicznej sprzętu, który pomaga nam
w pracy głosem. Szczególnie teraz, kiedy media o charakterze fonicznym oraz praca
online i związany z nią wysiłek głosowy stały się tak powszechne jak nigdy dotąd.
Właściwości wypowiedzi, na jakie w tym wypadku osoba wypowiadająca się
powinna zwrócić uwagę, to barwa głosu, poprawna, staranna artykulacja oraz
struktura ortofoniczna wypowiedzi, a także odpowiednia intonacja – tempo
mowy, wykorzystywanie pauz, dynamika i czas trwania poszczególnych
elementów wypowiedzi [28].

6. Emisja głosu podczas pracy online
Kształcenie, szkolenia w formie online, webinary czy rozmowy telefoniczne stały
się w ostatnim czasie bardzo powszechną formą przekazu. Głos zaczął odgrywać
większe znaczenie niż obraz. Pandemia, obawy o zdrowie i życie najbliższych spowodowały, że w dużej mierze emocje te towarzyszą nam również podczas pracy. Ma to
bezpośrednie przełożenie na oddech, który wpływa na emisję głosu. W spotkaniach
„na żywo” można wspomagać swoje wystąpienie mimiką, gestykulacją, korzystając
z szerokiego arsenału mowy ciała.
W pracy online istotne jest tempo mówienia oraz ton głosu, który często może być
zmieniony poprzez pojawiające się emocje. Do powyższych problemów dochodzą
często mało komfortowe warunki lokalowe, jeśli chodzi o akustykę pomieszczeń,
konieczność współdzielenia sprzętu lub pokoju z członkami rodziny, dziećmi, które
uczestniczą w edukacji zdalnej lub są zbyt małe, by zrozumieć, że potrzebna jest cisza.
Na jakość głosu wpływa też nieumiejętne korzystanie ze sprzętu (mikrofon, który
wychwytuje błędy artykulacyjne, wszelkie zacięcia czy głośnie westchnienia). Szczególnie brzmią głoski szumiące: sz, ż, cz, dż, syczące: s, z, c, dz lub zwartowybuchowe: p, b, t, d, k, g, które wypowiadane do mikrofonu w sposób przesadny
powodują nieprzyjemnie brzmiące „pyknięcia”, szumy czy świsty.
W emisji głosu bardzo ważna jest stojąca postawa ciała, jako ta najbardziej wskazana. Pracując online najczęściej siedzimy, wychylamy nadmiernie głowę do ekranu
komputera, co blokuje krtań. Dochodzi w ten sposób do niechcianych przeciążeń
głosu.
Tworzą się napięcia w obszarze szyi oraz obręczy barkowej. Długie siedzenie przy
biurku podczas pracy online powoduje również ściśnięcie i blokowanie swobodnej
pracy przepony. Czas pracy zdalnej często ulega przesunięciu lub wręcz wydłużeniu,
ponieważ pracując online jesteśmy postrzegani jako dostępni non stop.
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Często forsujemy głos, ulegając odruchowi audio-fonacyjnemu, czyli mówimy
głośniej, z większym natężeniem niż wymaga tego sytuacja. Koncentrując się na dbałości o nasz głos należy mieć na względzie kondycję całego ciała. Parafrazując znane
powiedzenie: „w zdrowym ciele zdrowy duch” nie zapominajmy o tym, że „w zdrowym
ciele, zdrowy głos” Dbając o kondycję fizyczną całego organizmu mamy szansę
poprawić ogólną wydolność układu oddechowego, która jest niezbędna w prawidłowej
emisji głosu. Należy pamiętać o tym, aby często popijać niegazowaną wodę, ograniczyć spożywanie mocnej kawy i herbaty, które mają właściwości wysuszające śluzówkę
gardła. Długie siedzenie przy biurku w jednej pozycji może powodować bóle i napięcia
szczególnie w okolicach karku.
Często zmieniaj pozycję ciała, by uniknąć usztywnienia mięśni i napięć
wpływających na krtań. Rób przerwy i wstawaj od „biurka”. Przejdź się,
rozruszaj, rozluźnij napięte oczy, rozciągnij klatkę piersiową, wyciągnij kręgosłup, przykucnij i rozciągnij mięśnie pleców, rozruszaj i rozluźnij ramiona,
poruszaj głową (skręty w prawo-lewo, ruch góra-dół), wykonaj proste
ćwiczenia ogólnorozwojowe, potruchtaj w miejscu lub wykorzystaj elementy
jogi, jeśli ją praktykujesz [29].
Bardzo ważne jest unikanie infekcji górnych dróg oddechowych oraz oszczędzanie
głosu w czasie ich trwania. Spacery lub bieg na świeżym powietrzu, wychodzenie
z domu, kiedy jest to tylko możliwe, wietrzenie pomieszczeń, w których pracujemy oraz
zapewnienie odpowiedniej wilgotności i temperatury to podstawowe zasady dbałości
o głos. Absolutnym przeciwskazaniem jest palenie papierosów oraz spożywanie alkoholu i ostrych przypraw.

7. Podsumowanie
Praca online stała się wiodącą formą kontaktów zawodowych, doprowadzając do
zwiększonego wysiłku głosowego. W artykule podjęto próbę analizy zagadnień, które
dotyczą emisji i higieny głosu w pracy edukatora, czyli osoby zawodowo zajmującej
się nauczaniem innych. Wskazano na profilaktykę w tym zakresie jako istotny aspekt
chroniący głos. Dbałość o głos jest nierozerwalnie związana z dbałością o całe ciało.
Tylko w zdrowym, zrelaksowanym, bez zbędnych napięć ciele jest w stanie wytworzyć
się elektryzujący dźwięk. Dzięki temu, treści przekazywane w procesie nauczania będą
inspirować oraz motywować odbiorców do rozwoju. Pandemia i związane z nią zmiany
w kontaktach społecznych i zawodowych jednoznacznie pokazały, że nauczanie zaczęło
ewoluować w kierunku edukacji zdalnej i być może zostanie z nami na dłużej. Troska
o głos, czyli narzędzie pracy jest więc koniecznością.
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Wybrane aspekty emisji głosu edukatora w odniesieniu do pracy online
Streszczenie
Informacja o pandemii COVID-19 ogłoszona na początku roku 2020, wywołała wśród wszystkich ogromny
zamęt i niepokój. Przed współczesnymi edukatorami postawiła nowe wyzwania. Głos jak dotąd ważny
w ich pracy, zaczął odgrywać jeszcze większe znaczenie. Praca online stała się wiodącą formą kontaktu,
a głos eksploatowany bardziej niż dotychczas. Nowe technologie zaś stały się podstawowymi narzędziami
komunikowania. Niniejsza publikacja ma charakter informacyjno-edukacyjny. Jej celem jest podkreślenie
znaczenia działań profilaktycznych w aspekcie emisji głosu edukatorów, czyli osób zawodowo zajmujących się nauczaniem innych. Istotne znaczenie odgrywa również propagowanie wiedzy dotyczącej pracy
głosem oraz umiejętności jego poprawnego wykorzystywania. Szczególnie teraz, kiedy w dużej mierze
funkcjonujemy zawodowo, w alternatywnych przestrzeniach, jakimi stały się media.
Słowa kluczowe: emisja głosu, higiena głosu, edukacja, edukator, praca online

Selected aspects of the educator's voice emission regarding online work
Abstract
The news of the COVID-19 pandemic announced at the beginning of 2020 has caused great confusion and
anxiety amongst people everywhere. It posed new challenges for today's educators. Their voice, having had
already been an important part of their work, has become even more crucial. Online working has become
a leading form of contact and the voice begun to be exploited even more than before. New technologies
have become the basic tools of communication. This publication has an informative and educational
character. It aims to emphasise the importance of preventive measures in the aspect of voice emission for
educators, i.e. people professionally involved in teaching others. It is also important to promote knowledge
of how to work with the voice and how to use it correctly. Especially now, as we function professionally to
a large extent in alternative spaces such as the media.
Keywords: voice emission, voice hygiene, education, educator, online work
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Synchronicznie czy asynchronicznie? Jak skutecznie
komunikować się podczas zajęć zdalnych?
1. Wprowadzenie
Zajęcia zdalne prowadzone są za pośrednictwem internetu na polskich uczelniach
od dwudziestu lat. Pierwsze studia e-learningowe zostały uruchomione w 2001 roku
przez Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej, następnie wiele
uczelni wyższych sięgnęło po rozwiązania kształcenia online, oferując studentom
różne kierunki studiów. Przez ten czas środowisko nauki zdalnej ewoluowało – przez
wiele lat korzystano z powodzeniem z systemów LMS (ang. Learning Management
System), czyli systemów zarządzania treściami edukacyjnymi, do których zaliczyć należy
platformy edukacyjne opartych przede wszystkim na narzędziach do komunikacji asynchronicznej (np. platformy Moodle, WebCT, Oracle iLearning, Lotus Learning Space,
Cisco Learning Solutions, Blackboard). Od chwili rozpoczęcia pandemii SARS-CoV-2
zaczęto jednak na masową skalę wykorzystywać aplikacje do zespołowej pracy i nauki
w czasie rzeczywistym (np. MS Teams, Zoom, Google Meets).
Znany wszystkim i praktykowany od czasów powstania pierwszych uniwersytetów
sposób bezpośredniego komunikowania na zajęciach i wykładach został zastąpiony
komunikacją pośrednią, wykorzystującą internet, komputery czy urządzenia mobilne
do prowadzenia dialogu edukacyjnego. Biorąc pod uwagę dość krótką historię porozumiewania się przez internet (jej początki sięgają 1969 roku, tj. eksperymentu na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, gdzie po raz pierwszy stworzono i wykorzystano do komunikacji sieć komputerową) [1], można zauważyć, że procesy komunikacyjne cały czas się kształtują, dostosowując się na bieżąco do dość dynamicznie
zmienianych aplikacji i mediów, wirtualnej przestrzeni i potrzeb.
Wraz z pojawianiem się w internecie kolejnych narzędzi umożliwiających komunikację synchroniczną (czat, wideokonferencja) i asynchroniczną (e-mail, forum dyskusyjne) stało się ważne wypracowanie nowych zasad porozumiewania za pomocą pisma
na masową skalę, nieznaną w dotychczasowej historii kontaktów międzyludzkich.
Rosnąca popularność komunikacji internetowej i brak jakichkolwiek instytucji, które
w sformalizowany sposób wpływałyby na formę i jakość porozumiewania się spowodowały, że w polskojęzycznej przestrzeni sieci rozwinęła się przede wszystkim polszczyzna potoczna, będąc dominującym wariantem języka, szczególnie w typie konwersacyjnym i korespondencyjnym (portale społecznościowe, czaty, komunikatory
internetowe, gry online). Z drugiej strony w internecie coraz częściej zaczęła się pojawiać także komunikacja oficjalna, m.in. w kontaktach służbowych, podczas komunikowania się z klientami robiącymi zakupy przez sieć, w korespondencji obywateli
z e-urzędami. Również na uczelniach, jeszcze na długo przed pandemią SARS-CoV-2,
normą było porozumiewanie się za pośrednictwem internetu, zarówno podczas
1
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wzajemnych kontaktów nauczycieli akademickich, jak i nauczycieli akademickich ze
studentami – utarło się już podczas pierwszych zajęć, że ci ostatni sami proszą o podanie
przez wykładowcę adresu e-mailowego i przekazują grupowy adres, umożliwiając sobie
w ten sposób szybką wymianę informacji już poza spotkaniami na zajęciach i wykładach. Nieco inaczej wyglądała sytuacja na zajęciach prowadzonych na platformach
edukacyjnych – w tej wirtualnej przestrzeni, w specjalnie wydzielonym obszarze dla
danego przedmiotu (nazywanym zwykle w gronie specjalistów zajmujących się
e-edukacją kursem, z ang. curse) komunikacja realizowana była przede wszystkim
w formie zapisanej, asynchronicznej. Tu zarówno nauczyciele akademiccy, jak i studenci
samodzielnie wypracowywali model komunikacji, w której dialog był niezbędnym
warunkiem efektywności wzajemnych kontaktów, a tym samym umożliwiał właściwie
realizowany proces kształcenia. Przebiegał on jednak z założeniem nierównoczesnego
kontaktu, gdzie w określonym czasie (zwykle w danym tygodniu) studenci i nauczyciele
akademiccy pracowali, uczyli się w wybranym samodzielnie przez siebie momencie
i kontaktowali przede wszystkim za pomocą pisma na forach czy wiadomościach przez
pocztę wewnętrzną platformy. Przez ostatnie dwadzieścia lat wirtualne środowiska
nauki (tj. platformy edukacyjne) pojawiły się w niemal wszystkich publicznych i niepublicznych uczelniach, jednak ich użycie i znajomość zasad pracy w tym środowisku
nie była powszechna, co pokazała sytuacja związana z pandemią SARS-CoV-2.
W momencie zawieszenia zajęć stacjonarnych, w marcu 2020 roku, na wielu uczelniach prowadzono przez cały semestr letni zajęcia bądź za pośrednictwem dowolnych
aplikacji do wideokonferencji, umożliwiających równoczesny, synchroniczny kontakt
(np. Zoom, MS Teams, Facebook Messenger, Google Meets, Skype), bądź asynchronicznie za pośrednictwem platformy, a czasami nawet przy użyciu poczty elektronicznej. Niekiedy nauczyciele akademiccy wykorzystywali kilka narzędzi: aplikacje do
wideokonferencji, fora, pocztę elektroniczną. Takie przejściowo stosowane rozwiązania
zniknęły wraz z rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego (2020/2021), między
innymi w związku z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z 2020 roku wykorzystania synchronicznych aplikacji wideokonferencyjnych – uczelnie
postawiły na to rozwiązanie, traktując platformy edukacyjne jako dodatkowe środowisko nauki.
Obserwując te zmiany warto zastanowić się, czy rekomendowany wybór aplikacji
opartych przede wszystkim na komunikacji synchronicznej pozwala na w pełni efektywne komunikowanie, a co za tym idzie na właściwy przebieg kształcenia w formule
zdalnej? Czy może jednak platformy edukacyjne, jako główne miejsca komunikacji
i kształcenia, dają większe możliwości? A może warto wykorzystywać w nauce zarówno
narzędzia do synchronicznej, jak i asynchronicznej nauki i komunikacji? W rozdziale
autorka skupi się na analizie procesu komunikowania podczas zajęć realizowanych
zdalnie w obu tych trybach. Istotne będzie określenie niezbędnych aplikacji do efektywnej nauki i pracy zdalnej, jak również przeanalizowanie sytuacji komunikacyjnej
powstającej podczas porozumiewania się za pośrednictwem MS Teams i na platformie
edukacyjnej.

2. Proces komunikacji jako element e-zajęć
Wraz z pojawianiem się w sieci WWW narzędzi służących komunikacji synchronicznej (czat, webinarium, wideokonferencja, wirtualna tablica) i asynchronicznej
(e-mail, forum) stało się ważne wypracowanie nowych zasad porozumiewania za
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pomocą obrazu i pisma na masową skalę, nieznaną w dotychczasowej historii kontaktów
międzyludzkich. Jak zostało to już wspomniane we Wprowadzeniu, rosnąca popularność
komunikacji internetowej spowodowała, że w polskojęzycznej przestrzeni sieci rozwinęła się przede wszystkim polszczyzna potoczna, będąca dominującym wariantem
języka, szczególnie w typie konwersatoryjnym (czaty, wideokonferencje, komunikatory internetowe, gry online) i korespondencyjnym (e-maile, posty na forach czy
portalach społecznościowych) [2-6]. Z czasem jednak pojawiać się zaczęła także
polszczyzna oficjalna, co należy wiązać z coraz szerszym stosowaniem sieci WWW do
komunikacji służbowej czy urzędowej.
W sieci, czyli przestrzeni skonwergowanych mediów,
(…) w wielu wymiarach reprodukuje modele komunikowania właściwe starym
mediom, jednakże w wielu aspektach nie pozwala na kategoryzowanie go jako
medium masowego, generuje nowe schematy komunikacje, stając się tzw.
nowym medium [7].
Tak jest w przypadku dyskursu edukacyjnego, w którym uczestniczą nauczyciele
akademiccy i studenci. Trudno sobie wyobrazić przebieg jakiegokolwiek procesu
kształcenia bez udziału komunikacji. Podkreślić należy w tym miejscu, iż dyskurs
edukacyjny może być widziany w szerokiej społecznej i kognitywnej perspektywie jako
każda forma transmisji wiedzy z perspektywy eksperta do perspektywy nowicjusza [8].
Stosunkowo nowa, nietypowa dla kształcenia wyższego przestrzeń prowadzenia
dyskursu, jaką jest internet, wpływa na sposoby i formy komunikowania podczas zajęć
i kształtuje nowe nawyki i wzorce zachowań podczas wirtualnej nauki. Istotne jest
w tym miejscu zdefiniowanie pojęcia edukacji zdalnej. Autorka traktuje ją jako złożony
proces kształcenia za pośrednictwem sieci WWW, podczas którego najważniejsze jest
myślenie danej instytucji o osobie uczącej się i zapewnienie jej – poprzez dostęp do
wirtualnej przestrzeni do nauki – możliwości aktywnej nauki, a także możliwości porozumiewania się z innymi człon-kami społeczności zdobywającej wiedzę i kompetencje
oraz z nauczycielem akade-mickim. Istotą tak prowadzonego dyskursu edukacyjnego
jest interakcja zachodząca w procesie kształcenia, skupiona na merytorycznej
wartości komunikatu językowego, realizowana przede wszystkim w takich gatunkach tekstu, jak: dys-kusja, debata, konwersacja, komentarz, oraz niepozbawiona
elementów emocjo-nalnych. Warto zwrócić uwagę, że ze względu na wybraną formę
kształcenia (kształcenie zdalne – e-learning, czy mieszane, hybrydowe – blended
learning) i zastosowane metody kształcenia (metody podające, metody problemowe,
metody eksponujące i metody praktyczne), proces komunikacji przebiegać może
w różny sposób [9]. Ważne są także wykorzystywane w tym procesie narzędzia i aplikacje, które umożliwiają synchroniczną lub asynchroniczną komunikację.
Niezależnie od wymienionych powyżej czynników warto także uwzględnić postulowane przez A. Skudrzyk i J. Warchalę
bezustanne schodzenie do poziomu ucznia, by następnie móc włączyć go
w pożądany dyskurs: na gotowości do interakcji – do współudziału w procesie
dydaktycznym poprzez przyjmowanie perspektywy ucznia i ‘wciąganie’ go
przed horyzont innego dyskursu [10].
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Ten postulat odnosi się nie tylko do niższych poziomów edukacji, ale także kształcenia akademickiego, i jest szczególnie istotny w kształceniu za pośrednictwem sieci
WWW, bowiem zapośredniczenie komunikacji przez media stwarza szereg barier
komunikacyjnych i może potęgować niechęć uczących się do wzięcia udziału w dialogu
edukacyjnym.
W czasie procesu kształcenia online interakcja komunikacyjna nauczycieli akademickich i studentów możliwa jest nie tylko za pośrednictwem wypowiadanych słów,
ale także za pomocą wcześniej przygotowanych materiałów (tekstowych, multimodalnych itp.), tak więc dyskurs uwarunkowany jest:
 swoistością mediów użytych w procesie dydaktycznym, ich możliwościami, jak
i ograniczeniami;
 nietypowym miejscem nauki (sieć WWW), a co z tym związane, nowym
kontekstem komunikowania się (sformalizowana nauka w wirtualnej przestrzeni,
która przede wszystkim wykorzystywana jest do nieformalnych kontaktów
i interakcji);
 różnymi kompetencjami w komunikacji zapośredniczonej, sieciowej uczestników
procesu dydaktycznego (np. różnica pokoleniowa: nauczyciele akademiccy – digital
immigrants, studenci – digital natives i wynikający z tego zróżnicowany poziom
znajomości narzędzi cyfrowych);
 odmiennymi kompetencjami społecznymi, w tym przede wszystkim różną
znajomością norm społecznych i wzorców zachowań na uczelni przez nauczycieli
akademickich i studentów oraz umiejętnością ich postrzegania, rozumienia w nowej
sytuacji edukacyjnej i nowej przestrzeni (sieć WWW);
 różnymi kompetencjami merytorycznymi, czyli stanem wiedzy i znajomością
omawianych zagadnień;
 niejednakowymi celami, potrzebami edukacyjnymi oraz emocjonalnymi;
 odmienną hierarchią wartości uczestników procesu kształcenia;
 asymetryczną relacją społeczno-zawodowo-dydaktyczną (nauczyciel akademicki ↔
student) i wynikającym z niej dystansem społecznym [11, s. 135].
Sytuacja komunikacyjna w e-edukacji jest odmienna od „klasycznej”, spotykanej
się na zajęciach w sali wykładowej, bowiem wykorzystane w procesie porozumiewania
media wpływają na jej kształt i warunkują nowe sposoby tworzenia multimedialnego
dyskursu i jego realizacji. Brak bezpośredniego kontaktu, zubożona komunikacja niewerbalna podczas wideokonferencji (np. ze względu na niewyraźny obraz, słabą
przepustowość sieci, niesprawny sprzęt), a niekiedy czasem jej brak oraz grafizacja
tekstu (np. podczas wykorzystania e-maili, forów), stosowanie hiperłączy (jako sposobu
organizacji dyskursu i tekstów), przenikanie nieoficjalnych wzorców zachowań typowych dla komunikacji sieciowej do komunikacji oficjalnej determinuje porozumiewanie się, a co za tym idzie także przebieg e-zajęć. Należy zauważyć, że opisane tu
czynniki – związane z użyciem mediów, aplikacji, ale też wirtualną przestrzenią
i sytuacją komunikacyjną, kodem, sposobem tworzenia komunikatów – wzajemnie na
siebie wpływają. Nie bez znaczenia jest tu także czas prowadzenia dyskursu. Znaczna
część kierunków studiów do momentu wybuchu pandemii SARS-CoV-2 prowadzona
była tradycyjne – komunikacja miała miejsce tu i teraz (czyli podczas trwania zajęć),
ograniczając się jedynie do terenu uczelni i godzin, w których zajęcia się odbywały.
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Systemowe wprowadzenie kształcenia zdalnego spowodowało, że zmieniona przestrzeń
nauki zmieniła też jej czas. Dotychczasowa, pełna synchronia została na początku
pandemii zastąpiona komunikacją asynchroniczną bądź łączeniem jednej komunikacji
z drugą. Wprawdzie rok akademicki 2019/2020 upłynął już pod znakiem używania
przede wszystkim narzędzi synchronicznych (np. MS Teams, Zoom, Google Meets), to
te drugie, synchroniczne, nadal były wykorzystywane (e-maile, a także platformy, a na
nich fora, wiadomości).
Podkreślając raz jeszcze wagę procesu komunikacji podczas kształcenia warto
w tym miejscu przyjrzeć się tym aplikacjom i narzędziom, które ją umożliwiają. Ostatnie
półtora roku nauki zdalnej stanowi ciekawą perspektywę, by móc przeanalizować,
w jaki sposób tryb synchroniczny i asynchroniczny wpływają na skuteczną komunikację
podczas zajęć zdalnych.

3. Tryb synchroniczny i asynchroniczny podczas e-zajęć
W ostatnim dwudziestoleciu, gdy podstawowym środowiskiem nauki były platformy
edukacyjne, wielokrotnie przytaczano w dyskusjach akademickich argumenty dotyczące
wyższości kształcenia tradycyjnego nad zdalnym. Najczęściej wskazywano na brak
bezpośredniego kontaktu, a co za tym idzie na rodzące wątpliwości miejsce i czas,
w których realizowana jest nauka zdalna. Nauczyciele akademiccy korzystający z platform edukacyjnych narzekali, że nie są pewni, kto znajduje się „po drugiej stronie”,
podważali samodzielność wykonywanych prac, zadań, testów. Podkreślano, że nic nie
zastąpi komunikacji twarzą w twarz, gdy widzi się rozmówcę. I choć nikt nie ma
wątpliwości, że taka bezpośrednia komunikacja jest najskuteczniejsza i najefektywniejsza, to sytuacja pandemiczna pokazała, że pojawienie się narzędzi do komunikowania
synchronicznego na masową skalę (czyli aplikacji typu MS Teams, Zoom, Google
Meets), umożliwiających wzajemne widzenie i słyszenie się niewiele zmieniło w kwestii
obaw i niechęci do kształcenia zdalnego. Mimo możliwości równoczesnego kontaktu
w dyskusjach nauczycieli akademickich (a także nauczycieli szkół podstawowych czy
średnich) nadal słychać jest narzekania na niską efektywność takiej nauki, szybkie
nużenie się uczestników zajęć, słabe efekty kształcenia zdalnego, niemożność zweryfikowania samodzielności wykonanych prac, testów, zrzucając to na karb niedoskonałych narzędzi i nieustannie porównując zajęcia zdalne z bezpośrednim kształceniem w siedzibie uczelni. Wiele osób zapomina, że w e-edukacji przestrzeń fizyczna
realizacji zajęć nie jest wartością nadrzędną, bowiem sieciowa rzeczywistość kształcenia
online nie da się odnieść do tej kategorii. Ważna staje się jednak wirtualna przestrzeń
technologiczna, która zapośredniczą kontakt między nadawcami a odbiorcami oraz
przestrzeń społeczno-kulturowa, czyli głębokie osadzenie komunikacji w określonych
warunkach, umożliwiających realizację procesu dydaktycznego [11, s. 124]. Tryb
synchroniczny, asynchroniczny i wykorzystywane w nich narzędzia narzucają określone
warunki komunikacji.
Warto w tym miejscu zastanowić się, czy jednak to narzędzia są niedoskonałe, czy
może zabrakło pogłębionej refleksji nad ich działaniem i możliwościami efektywnego
wykorzystania podczas nauki? W tym celu należy zestawić sobie narzędzia i aplikacje
do kształcenia zdalnego, by w pełni ocenić ich działanie i ukazać możliwości
wynikające z ich stosowania.
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3.1. Narzędzia/aplikacje do nauki synchronicznej
Tryb synchroniczny realizowany jest za pośrednictwem aplikacji umożliwiających
równoczesny kontakt – wzajemne widzenie się i słyszenie (np. MS Teams, Zoom,
Google Meets, ClickMeeting, Messenger, Skype) lub dający tylko możliwość pisana
do siebie tu i teraz (np. czat), w konfiguracji jeden do jednego i jeden do wszystkich.
Na uczelniach najczęściej wykorzystuje się w tym celu systemy wideokonferencyjne,
które rozwijane były wcześniej jako rozwiązania w kontaktach biznesowych (np. MS
Teams, Zoom, ClickMeeting). Zachodzi w nich interakcja w tym samym momencie,
szczególnie na poziomie wymiany komunikatów głosowych, bowiem przy prowadzeniu
zajęć dla większej grupy osób (zwykle powyżej 20) większość aplikacji wideokonferencyjnych nie umożliwia widzenia wszystkich równocześnie. Warto też zaznaczyć, że
jeśli ukazanych jest na ekranie równocześnie 15 uczestników zajęć, to są to zwykle ich
miniatury. Aplikacje synchroniczne w czasie pandemii zyskały też moduł umożliwiający
pracę w mniejszych grupach (w tak zwanych pokojach). Warto zwrócić uwagę, że
zostały także wyposażone w narzędzia o typowo asynchronicznym charakterze, na
przykład MS Teams w Zespołach posiada sekcję „Wpisy”, w której można, nie będąc
w trakcie zajęć, dodawać wiadomości, rozmawiać. Można także dodawać w dowolnym
momencie pliki, zadania (i oceniać prace), notatki w „Notesie”.

3.2. Narzędzia/aplikacje do nauki asynchronicznej
Kompleksowe rozwiązania do nauki asynchronicznej dają przede wszystkim
wirtualne platformy edukacyjne, czyli systemy: LMS (Learning Management System),
LCMS (Learning Content Management System) lub VLE (Virtual Learning Environment). Są to złożone, informatyczne systemy organizacji, zarządzania wiedzą i procesem
nauki, które oferują nie tylko możliwość udostępniania informacji (w różnych formach,
np. tekstowej, graficznej, wideo, audio), ale także samodzielne (zadania) lub zautomatyzowane sprawdzanie efektów kształcenia (testy, quizy). To systemy oferujące także
możliwość współpracy i wymieniany informacji (za pośrednictwem forów, czatów,
webinariów, wideokonferencji, wirtualnej tablicy itp.), śledzenie postępów osób uczących
się (dzienniki ocen, komentarze do zadań, historie logowania itp.), archiwizowanie
materiałów edukacyjnych i danych o samym procesie kształcenia.
Platforma wyposażona jest (niezależnie od modelu) w kilka narzędzi do komunikacji
zarówno asynchronicznej (fora, wiadomości), jak i synchronicznej (czat, wirtualna
tablica, systemy wideokonferencyjne). Jak dotąd w Polsce, ze względu na przyjmowane przez uczelnie modele dydaktyczne i założoną organizację zajęć, głównym
narzędziami służącymi do porozumiewania się były te służące do komunikacji asynchronicznej – forum dyskusyjne i wewnętrzna poczta e-zajęć, co wiązać należy
z użyciem platform przede wszystkim podczas realizacji studiów niestacjonarnych.
Dominowanie asynchronicznego modelu komunikacji na platformach łączyło się w tej
sytuacji z elastycznym planowaniem czasu udziału studentów i nauczycieli akademickich w merytorycznych dyskusjach – określony temat czy zagadnienie realizowane
było przez wyznaczony czas (np. tydzień), więc korzystanie przede wszystkim z forum
stawało się rozwiązaniem optymalnym, zapewniającym wszystkim uczestnikom
e-zajęć możliwość zabrania głosu w dogodnym dla nich momencie. Narzędzia
synchroniczne (tj. czat, wirtualna tablica, webinarium, wideokonferencja) wykorzystywane były zdecydowanie rzadziej, głównie ze względów organizacyjnych – ustalenie
pasującego wszystkim studentom studiów niestacjonarnych terminu wirtualnego
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spotkania nie było łatwe, stąd też prowadzenie webinariów, czatów czy wideokonferencji ograniczało się do wykorzystywania ich do np. cyklicznych konsultacji. W czasie
pandemii platformy stały się na części uczelni miejscem dodatkowego wsparcia procesu
dydaktycznego realizowanego synchronicznie, np. za pośrednictwem MS Teams.

3.3. Synchronicznie czy asynchronicznie? Podobieństwa i różnice. Zalety
i wady
Wskazane powyżej rozwiązania technologiczne podciągają za sobą określone
konsekwencje w sferze konstruowania i przebiegu procesów komunikacji podczas
e-zajęć. Użycie narzędzi synchronicznych czy asynchronicznych wymusza bowiem
zmianę sposobu formułowania i przekazywania komunikatów: w trybie synchronicznym są one tworzone doraźnie, w formie mówionej, w trybie asynchronicznym są
one zapisane, a więc tworzone i odbierane nierównocześnie, a ich percepcja jest
odroczona w czasie.
Tabela 1. prezentuje porównanie modeli komunikacji za pośrednictwem wybranych,
najczęściej używanych w polskich uczelniach wyższych aplikacji do komunikacji
asynchronicznej (MS Teams) i synchronicznej (system LMS, platforma Moodle),
wykorzystywanych do nauki zdalnej. Zestawienie to stworzone jest w oparciu
o wykorzystanie w aplikacji MS Teams do komunikacji transmisji wideo, natomiast
w wypadku platformy do komunikacji za pośrednictwem forum i wiadomości.
Tabela 1. Podobieństwa i różnice wynikające z użycia aplikacji do komunikacji asynchronicznej (MS Teams)
i synchronicznej (Moodle) podczas e-edukacji
aplikacje do komunikacji synchronicznej
aplikacje do komunikacji asynchronicznej
komunikacja zapośredniczona przez media
przekształcona przestrzeń komunikacyjna – z publicznej (na uczelni), na prywatną (domową)
podobieństwa

różnice

zwiększony dystans społeczny
rola nadawcy (nauczyciel akademicki) – dominująca
rola odbiorcy (student) – aktywno-pasywna
możliwa wymiana ról między nadawcą a odbiorcą komunikatów – dialogiczność
dominacja komunikacji mówionej nad
dominacja komunikacji pisanej nad mówioną
pisaną – oralność
– piśmienność
komunikacja synchroniczna – zakładająca
komunikacja asynchroniczna – zakładająca
dyskurs tu i teraz
dyskurs rozciągnięty w czasie
tryb linearny (komunikacja mówiona)
dominuje tryb hipertekstowy – nielinearna
i tryb hipertekstowy (wynikający
i niesekwencyjna organizacja informacji
z użycia aplikacji)
do odbiorcy komunikatów dociera najpierw
do odbiorcy komunikatów dociera przede
obraz osoby mówiącej, a potem treść
wszystkim obraz pisma (ikonizacja pisma),
komunikatu
a osoba mówiąca jest za nim „ukryta”
rośnie znaczenie komunikacji niewerbalnej,
rośnie znaczenie komunikacji werbalnej,
a maleje komunikacji werbalnej
a maleje komunikacji niewerbalnej
odbiorca zwraca uwagę przede wszystkim
odbiorca zwraca uwagę przede wszystkim
na osobę, a dopiero potem na komunikat
na komunikat, a dopiero potem na osobę,
która go napisała
komunikacja, mimo że przebiegająca
według określonego planu, w znacznym
stopniu spontaniczna

Źródło: opracowanie własne
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Powyższe zestawienie ukazuje, że niezależnie od wykorzystywanych w procesie
komunikacji narzędzi/aplikacji umożliwiają one rzeczywisty dialog edukacyjny,
którego inspiratorem staje się nauczyciel akademicki organizujący zgodnie z własnym
doświadczeniem dydaktycznym i merytoryczną wiedzą proces kształcenia.
Przedstawione różnice dotyczą zmiany formy komunikatów – z mówionych (tryb
synchroniczny) na zapisane (tryb asynchroniczny) i czasu ich odbioru – z równoczesnej percepcji (tryb synchroniczny) na odroczony ich odbiór (tryb asynchroniczny).
Jakie są w zalety i wady stosowania obu analizowanych trybów? Ich zestawienie
prezentuje tabela 2.
Tabela 1. Zalety i wady wynikające z użycia aplikacji do komunikacji asynchronicznej (MS Teams)
i synchronicznej (Moodle) podczas e-edukacji

zalety

wady

aplikacje do komunikacji synchronicznej
pozwalają na szybką komunikację, do której uczestnicy procesu kształcenia
są przyzwyczajeni z tradycyjnie realizowanych zajęć
umożliwiają szybkie zadania pytania i udzielenie na nie odpowiedzi
pozwalają na łatwe przekazanie emocji nie tylko w sferze niewerbalnej,
ale także poprzez ton głosu, intonację
umożliwiają oszczędność czasu i kosztów związanych z dojazdem na uczelnię
oraz powielaniem materiałów (zarówno dla studentów, jak i nauczycieli)
aplikacje do komunikacji asynchronicznej
tekst zapisany (na forach, w materiałach dydaktycznych, prezentacjach itp.) jest trwały,
można do niego wielokrotnie wrócić
tekst zapisany daje odbiorcy możliwość refleksji, dłuższego analizowania
poszczególnych wypowiedzi, przemyślenia
następuje minimalizacja czynników emocjonalnych, jak strach czy nieśmiałość,
występujących podczas widzenia się tu i teraz
pojawiają się korzyści dla nauczycieli i studentów,
którzy mają nieograniczony czasowo kontakt ze sobą podczas e-zajęć
istnieje możliwość wielokrotnego wykorzystania materiałów dydaktycznych,
podczas całego toku studiów
rozwijane są umiejętności pisania (studenci)
następuje podwyższenie samodzielności i odpowiedzialności za organizację czasu pracy,
punktualność, systematyczność – zarówno wśród studentów, jak i nauczycieli akademickich
ma miejsce oszczędność czasu i kosztów związanych z dojazdem na uczelnię oraz powielaniem
materiałów (zarówno dla studentów, jak i nauczycieli)
aplikacje do komunikacji synchronicznej
nie umożliwiają bezpośredniego kontaktu z uczestnikami procesu kształcenia
komunikacja niewerbalna jest zubożona (odbiorcy jako zbiór miniatur twarzy/ikon)
lub nie ma jej wcale (efekt wyłączonej kamery)
tekst mówiony jest nietrwały, ulotny, szybko zapominany
długotrwałe uczestnictwo w zajęciach z użyciem kamery powoduje bierność studenta,
znużenie, zmęczenie
konieczne jest posiadania odpowiedniego sprzętu i szybkiego łącza (nauczyciel i studenci)
aplikacje do komunikacji asynchronicznej
nie umożliwiają bezpośredniego kontaktu z uczestnikami procesu kształcenia
brak jest komunikacji niewerbalnej lub zastępowana jest ona emotikonami i emoji,
co uniemożliwia jednoznaczną interpretację emocji osoby piszącej
dyskurs edukacyjny jest rozciągnięty w czasie – dłuższe oczekiwanie na odpowiedź,
rozwiązanie problemu, wyjaśnienie niejasności
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odczuwalna jest trudność w utrzymaniu stałej aktywności (nauczyciel i studenci)
i konieczność wypracowania własnego, skutecznego systemu motywacji studentów
konieczny jest dłuższy czas opracowania materiałów dydaktycznych (nauczyciel)
oraz formułowania wypowiedzi pisanych na forach, w komentarzach,
wiadomościach (studenci, nauczyciel)
konieczne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu (nauczyciel i studenci)
Źródło: opracowanie własne

Niezależnie od tego czy wybiera się tryb nauki synchronicznej, czy asynchronicznej, żadna z nich nie zastąpi bezpośredniego kontaktu nauczyciela akademickiego
ze studentami. Warto jednak zwrócić uwagę, że każdy z tych trybów posiada takie
zalety, które w połączeniu obu trybów dają zarówno nauczycielom akademickim, jak
i studentom możliwość zrealizowania programu zajęć oraz osiągnięcia zamierzonych
efektów kształcenia. Wymaga to jednak o wiele większego zaangażowania nauczyciela
akademickiego, który nie tylko omawia znajdujące się w programie kształcenia zagadnienia, ale także świadomie tworzy różnorodne zasoby edukacyjne, planuje aktywności
osób uczących się, motywuje na bieżąco studentów, inicjuje aktywności, zna zasady
moderowania dyskusji asynchronicznej, jak i synchronicznej z użyciem różnych
aplikacji itd. Jak pokazały doświadczenia edukacji zdalnej w pandemii SARS-CoV-2,
największą bolączką realizowanych w ten sposób zajęć była wykorzystywana podczas
nich metoda podająca i szybkie znużenie studentów.
Warto zauważyć, że opisane narzędzia do komunikacji synchronicznej i asynchronicznej uzupełniają się – gdy potrzebne jest omówienie złożonych zjawisk, wyjaśnienie
wątpliwości, dyskutowanie, wspólne opracowywanie projektów mogą być z powodzeniem stosowane, a wtedy ich wady się niwelują.

4. Podsumowanie
Zaprezentowane w tabeli 1. i 2. zestawienia skłaniają do wniosku wskazują, że wybór
określonego narzędzia/aplikacji do komunikacji synchronicznej i asynchronicznej
pociąga za sobą określone zmiany w procesie komunikacji, a co za tym idzie wymaga
od nauczycieli odmiennego podejścia do etapu projektowania i opracowania e-zajęć,
jak i ich realizacji. Wykorzystanie narzędzi do komunikacji synchronicznej czy asynchronicznej powinno wiązać się z tematyką kształcenia na danym kierunku, uwzględniać jego specyfikę i potrzeby zarówno nauczycieli, jak i studentów. I tu należy
podkreślić, nie powinno być zdeterminowane odgórnymi zarządzeniami ministerstwa,
władz uczelni czy danego wydziału, a wynikać ze specyfiki realizowanych zajęć. To
nauczyciel, jako specjalista w danej dziedzinie, ale także dydaktyk, powinien samodzielnie decydować, czy do realizacji zakładanego celu bardziej nadają się narzędzia
synchroniczne czy asynchroniczne. Odgórne narzucanie pewnych rozwiązań (czyli
w wypadku uczelni nakaz korzystania z narzędzi synchronicznych, np. MS Teams)
zubaża przebieg kształcenia, a co za tym idzie proces dyskursu edukacyjnego. Spłyca
go, nie pozostawia czasu na refleksję, na współtworzenie go przez studentów zmuszanych do wielogodzinnego siedzenia i – niestety nader często – biernego słuchania.
Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna powinna być wpisana w precyzyjny
i klarowny opis koncepcji e-zajęć, przebieg procesów uczenia i nauczania, w planowane
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aktywności uczestników, w poszczególne opisy zasobów edukacyjnych, źródła informacji, multimedia, w polecania mające na celu aktywizację, angażowanie studentów
i sprawdzenie wiedzy oraz kompetencji. Jej celem powinno być tak trudne w edukacji
zdalnej utrzymanie celowości projektowanych działań edukacyjnych, urozmaicenie
procesu edukacyjnego i – o czym dość często się zapomina – tworzenie społeczności
uczącej się. Bez różnorodności użytych w tym celu narzędzi cel ten może być trudny
do osiągnięcia.
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Synchronicznie czy asynchronicznie? Jak skutecznie komunikować się podczas
zajęć zdalnych?
Streszczenie
Zajęcia zdalne prowadzone są na polskich uczelniach od dwudziestu lat. Przez ten czas środowisko nauki
zdalnej ewoluowało – przez wiele lat korzystano z powodzeniem z platform edukacyjnych opartych przede
wszystkim na narzędziach do komunikacji asynchronicznej (np. Moodle, Blackboard). Od chwili rozpoczęcia pandemii SARS-CoV-2 zaczęto na masową skalę wykorzystywać aplikacje do zespołowej pracy
i nauki w czasie rzeczywistym (np. MS Teams, Zoom, Google Meets). Każde ze wskazanych rozwiązań
pociąga za sobą wykorzystanie określonego sposobu komunikacji – asynchronicznej lub synchronicznej.
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania, w jaki sposób określone aplikacje wpływają na skuteczną komunikację podczas zajęć zdalnych oraz które z nich umożliwiają efektywne prowadzenie procesu dydaktycznego opartego na dialogu nauczyciel-student.
Słowa kluczowe: e-edukacja, kształcenie hybrydowe (mieszane), dyskurs akademicki online, dyskurs
synchroniczny, dyskurs asynchroniczny
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How to successfully communicate during remote courses? Synchronously
or asynchronously?
Abstract
Remote courses have been present in Polish academia for twenty years. During that time, remote learning
environment has evolved – for many years, educational platforms based on asynchronous communication,
such as Moodle or Blackboard, have been successfully used. However, since the start of SARS-CoV-2
pandemic, applications utilizing real time communication (e.g. MS Teams, Zoom, Google Meets) have
been heavily utilized for real-time education and tasks requiring cooperation of entire teams. Each of
mentioned solutions requires use of specific type of communication – synchronous or asynchronous. This
article attempts to answer how certain applications impact successful communication during remote courses
and which of them make effective guiding of didactic process based on teacher-student dialogue possible.
Keywords: e-learning, blended learning, online academic discourse, synchronously discourse, asynchronously discourse
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Wyzwania, atuty i ograniczenia nauczania zdalnego
w opiniach studentów uczelni wyższej
1. Wstęp
Nauczanie zdalne na polskich uczelniach nie jest zjawiskiem nowym. Przed rokiem
2020 nie było ono jednak rozpowszechnione na tak szeroką skalę. W obliczu pandemii
koronawirusa SARS-CoV-2, władze wielu szkół wyższych zdecydowały się zainwestować w profesjonalne platformy służące do nauczania zdalnego oraz w szkolenia dla
kadry z prowadzenia zajęć w trybie on-line. Nauczanie w tej formie stało się niemałym
wyzwaniem zarówno dla władz uczelni, wykładowców, jak i studentów, którzy z dnia
na dzień musieli przejść z dobrze już znanego nauczania tradycyjnego na zdalne.
Wyzwaniem okazało się nie tylko przygotowanie zajęć w zmienionej formule, ale
i opanowanie w krótkim czasie zakupionych narzędzi, a także dostosowanie oceniania
i weryfikacji osiąganych przez studentów efektów do nowych realiów. Studiujący
także w bardzo krótkim czasie musieli dostosować się do innej formuły pozyskiwania
wiedzy oraz stawić czoła wielu wyzwaniom związanym z nauczaniem realizowanym
we własnym mieszkaniu. Artykuł porusza tematykę realizacji zajęć zdalnych na uczelni
wyższej, wskazuje na jej atuty oraz ograniczenia. Celem opracowania jest skonfrontowanie teorii w tym zakresie z praktyką ukazaną przez pryzmat badań ankietowych
przeprowadzonych w ponad 100-osobowej grupie studentów Gnieźnieńskiej Szkoły
Wyższej Milenium.

2. Specyfika nauczania zdalnego
Nauczanie jest pewnego rodzaju umiejętną aranżacją zestawu wzmocnień lub
inaczej – organizacją warunków zewnętrznych dla uczenia się. Zadaniem edukatora
jest przede wszystkim występowanie w roli osoby wspomagającej proces uczenia się
[1]. Nie inaczej jest w przypadku nauczania zdalnego.
W literaturze przedmiotu, zagadnienie nauczania zdalnego, zwanego także kształceniem na odległość, najczęściej definiowane jest jako metoda nauczania, która zamiast
bezpośredniego kontaktu uczącego się i nauczającego wykorzystuje kontakt pośredni
[2]. W definiowaniu tego pojęcia podstawowe znaczenie ma prowadzenie procesu
dydaktycznego w warunkach, w których wykładowcy i studenci (lub nauczyciele
i uczniowie) są od siebie oddaleni (niejednokrotnie są to bardzo duże odległości). Nie
powinno to jednak stanowić przeszkody, gdyż sam proces dydaktyczny wykorzystuje
w tym przypadku, nowe technologie informacyjno-komunikacyjne umożliwiające
przesłanie w czasie rzeczywistym, drogą elektroniczną m.in.: głosu, obrazu oraz
danych i materiałów [3].
Popularność nauczania zdalnego (np. kursów on-line) rosła w Polsce na długo przed
pandemią. Nie stanowiły one jednak nigdy wcześniej zajęć mających zastąpić tradycyjne

1

anahe@o2.pl, Wydział Nauk Społecznych, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, https://milenium.edu.pl/.
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wykłady. Były jedynie ich uzupełnieniem, dodatkowym elementem tradycyjnego
systemu nauczania. Sytuacja zmieniła się znacząco w 2020 roku.
Najpierw od marca do czerwca 2020 roku, a później od 26 października 2020
roku cała Polska znalazła się w strefie czerwonej, co oznaczało, że zajęcia dla
studentów zaczęły odbywać się prawie wyłącznie zdalnie [4].
Podczas takich zdalnych zajęć wykładowca omawiał zagadnienia, będące przedmiotem kursu, niejako „do komputera” i w większości przypadków nie widział słuchaczy
(w licznych grupach wykładowych, nie ma możliwości włączenia przez wszystkich
studentów kamerek i mikrofonów) – trudniej więc stwierdzić, czy studenci rozumieją
przekazywane im treści. Większa jest jednak w takim przypadku dyscyplina czasowa
w ramach zajęć, prowadzący robi bowiem mniej dygresji, a studenci mają ograniczone
możliwości dyskusji (zwykle ogranicza się ona do odpowiedzi zamieszczanych na
czacie, na pytania wykładowcy). Treści graficzne prezentowane w ramach zajęć są
bardziej czytelne i lepiej przyswajalne, kiedy wykładowca udostępniania prezentację
on-line, a studenci widzą ją na własnych monitorach niż gdy wyświetla się ją w dużej
sali za pomocą projektora. Trudniej jednak utrzymać koncentrację uwagi prowadzącego
i studentów w czasie tak zorganizowanych zajęć.
Półtorej godziny zajęć przy komputerze kosztuje wszystkich więcej energii
i uwagi, niż ten sam czas w sali wykładowej [4].
Formuła zajęć on-line sprawdza się w małych grupach i w przypadku seminariów.
Można wtedy włączyć kamery i mikrofony wszystkim uczestnikom zajęć. Więcej jest
więc interakcji i łatwiej o koncentrację uwagi. Można też np. połączyć się z ekspertem
z danej dziedziny, który w normalnych warunkach nie miałby możliwości przybycia na
spotkanie ze studentami [4]. Większe wyzwanie stanowią zajęcia dedykowane dla
dużych grup wykładowych.

3. Nowe technologie jako wsparcie w procesie nauczania w ramach
uczelni wyższej
Współcześnie pojawia się coraz więcej możliwości prowadzenia zajęć, które można
wykorzystywać jako uzupełnienie tradycyjnego nauczania lub całkowicie samodzielnie.
Wspomnieć w tym miejscu warto o tzw. edukacji na odległość (e-learning) rozwijającej
się w Polsce intensywnie od lat, która zapoczątkowała m-learning, czyli nauczenie na
odległość wymagające bezprzewodowej technologii, a później także b-learning nazywany nauczaniem komplementarnym [5].
E-learning jest to nauczanie/komunikacja pomiędzy nauczającym a uczącym się,
która następuje za pośrednictwem technologii komputerowych. Umożliwia m.in. wykonywanie różnego rodzaju szkoleń dostępnych na platformach edukacyjnych, takich jak
np. Moodle. Ciekawą formą pracy ze studentami jest nauczanie komplementarne
(blended learning/b-learning) stanowiące połączenie tradycyjnych i nowoczesnych
metod nauczania. Stwarza ono szansę nawiązywania i pogłębiania relacji w grupie.
Metoda ta zachęca zarówno do poznawania nowych zagadnień, jak i daje możliwość
rozwijania kompetencji społecznych. B-learning pozwala studentom na wykorzystanie
swoich umiejętności z zakresu nowych technologii, które przyczyniają się do zgłębiania
tematów poruszanych w ramach zajęć [5]. Ciekawą formą prowadzenia zajęć jest
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obrazowanie ich poprzez stworzenie prezentacji multimedialnych, bogatych w zdjęcia,
wykresy czy filmy. Im więcej zmysłów zostanie włączonych do działania, tym bardziej
wzrastają możliwości opanowania materiału – jeśli w ramach jednych zajęć uruchomione zostaną: czytanie, słyszenie, widzenie, mówienie, a także działanie – to otrzymać
można aż 90% efektywności w przypadku zapamiętywania materiału [6].
Do nowych technologii wspierających proces nauczania należy zaliczyć przede
wszystkim algorytmy wykorzystywane przez platformy do nauki zdalnej, takie jak:
ClickMeeting, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams i wiele innych. Wykorzystują
one m.in. sieci neuronowe – np. w ramach Platformy Google Meet istnieje możliwość
włączenia napisów, jeśli rozmówcy rozmawiają w języku angielskim i jeden z nich, np.
ze względu na problemy z jakością dźwięku, ma potrzebę czytania tego, co rozmówca
mówi [7].
Wszystkie wyżej wymienione platformy, pomimo iż istniały na długo przed 2020
rokiem, wraz z początkiem tego roku zaczęły intensywnie się rozwijać i dodawać nowe
funkcjonalności (przeznaczone dla edukacji). Przed 2020 rokiem MS Teams był
aplikacją wchodząca w skład pakietu biznesowego Microsoft dla przedsiębiorstw, a od
2020 roku mogą z niej korzystać praktycznie wszyscy. Dodano funkcjonalności wykorzystywane przede wszystkim w edukacji na odległość i zwiększono limity użytkowników. W przypadku platformy ZOOM zniesiono limity czasowe (czas trwania jednego
spotkania/lekcji) dla nauczycieli (wcześniej limit wynosił 40 minut i był to czas
bezpłatnego korzystania z Platformy, przy pojedynczym wydarzeniu) [8].
Nowe technologie, są pojęciem szerokim i mają bardzo duży potencjał edukacyjny –
wskazują na niego także gry komputerowe. Najszersze właściwości edukacyjne mają
gry strategiczne, do których potrzeba umiejętności logicznego myślenia, planowania
i podejmowania decyzji [9].
Współczesna edukacja to już nie seria pojedynczych lekcji czy wykładów, lecz
proces stałego doskonalenia się przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Uczniowie
i studenci uczestniczą w procesie dydaktycznym wszędzie i przez cały czas. Nowe
technologie edukacyjne wspierają ten proces. To właśnie dzięki nowym technologiom
nauczyciele i wykładowcy mogą korzystać z zasobów informacji dostępnych na całym
świecie, współpracować on-line z ekspertami z innych krajów, tworzyć własne zasoby
edukacyjne, rozbudowywać i uzupełniać kompetencje [10].

4. Atuty i perspektywy nauczania zdalnego
Pierwsza fala pandemii w marcu 2020 roku, zaskoczyła władze polskich uczelni.
Z dnia na dzień musiano „przestawić się” na nauczanie w trybie zdalnym. Zdecydowana
większość dała sobie z tym radę. Szkoły wyższe korzystają dziś ze zdobytego wówczas
doświadczenia. Zdalna forma nauczania zachęca studentów do samodzielnego uczenia
się. Otrzymują oni zestaw materiałów w przystępnej, multimedialnej i interaktywnej
formie. Akcent został przesunięty z „nauczania” na „uczenie się” i może to być bardzo
atrakcyjna metoda dla przedstawicieli młodej generacji. Na podstawie dotychczasowych
doświadczeń, można wnioskować, iż wiele rozwiązań w obszarze nauczania zdalnego
pozostanie na uczelniach na dłużej – w założeniu powinno to pozwolić na większą elastyczność procesu kształcenia. Większość studentów nie ma obaw przed korzystaniem
z technologii, mają w tym doświadczenie i są do tego pozytywnie nastawieni [11].
Pandemia dała ogromny impuls do poprawy jakości nauczania on-line. Warto jedno60
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cześnie podkreślić, że nauczanie zdalne powinno ułatwiać proces kształcenia, ale nie
dominować go. Studia to praca z ludźmi, budowanie relacji, poznawanie opinii innych,
inteligentne spieranie się. Nie można tego wszystkiego osiągnąć tylko zdalnie. Wiodące,
światowe uniwersytety już przed pandemią stawiały coraz bardziej na zdalną formę
kształcenia. Wychodzono z założenia, że wykładowca, który potrafi zaangażować
studentów w sali wykładowej, będzie prawdopodobnie potrafił to zrobić skutecznie
także zdalnie, za pośrednictwem takich platform, jak np. ClickMeeting, Zoom czy
Microsoft Teams (im bardziej zaangażowany wykładowca, tym bardziej angażujące
powinny być zajęcia). Pozytywnym aspektem tej formy nauczania jest również sposób
przekazywania materiałów źródłowych studentom. Wcześniej były one niejednokrotnie
powielane w formie papierowej, obecnie można je wysyłać w plikach. Ogromną zaletą
kształcenia na odległość jest również możliwość uczestniczenia w zajęciach niezależnie
od miejsca pobytu, a więc także oszczędność czasu i finansów [11]. Efekty kształcenia
zdalnego będą jednak widoczne dopiero za jakiś czas. Największym wyzwaniem dla
uczelni może być więc, utrzymanie wysokiej jakości kształcenia.
Jeśli chodzi o perspektywy kształcenia zdalnego, to biorąc pod uwagę jak duże
inwestycje w rozwój ponieśli twórcy platform oraz uczelnie wyższe decydujące się na
zakup lub stworzenie własnych, dedykowanych dla swojej kadry i studentów platform
edukacyjnych – zdalne nauczanie pozostanie w świecie edukacji na dłużej.
Nie bez znaczenia jest także ogromny rozwój edukacji zdalnej kierowanej do
edukatorów. Microsoft stworzył m.in. Microsoft Educator Center (Akademię Cyfrowego
Edukatora), czyli platformę z prawie milionem kursów dla ludzi zajmujących się
edukacją na każdym poziome [12]. Prężnie działają także organizacje, które wspierają
wyrównywanie szans w sytuacji edukacji zdalnej. Przykładem może być Fundacja
Katalyst Education, której misją jest wyrównywanie szans wszystkich uczniów w Polsce
poprzez tworzenie darmowych, cyfrowych, otwartych, wysokiej jakości narzędzi edukacyjnych i dostarczanie usług wspierających optymalne ich wykorzystanie. Fundacja
realizuje m.in. projekt Pi-stacja z darmowymi wideo-lekcjami oraz rozwija darmowe,
interaktywne narzędzie doradztwa zawodowego – Mapę Karier, z której korzystać mogą
studenci, ale również kadra uczelni wyższych związana z doradztwem zawodowym [13].

5. Wyzwania i ograniczenia nauczania zdalnego
Z punktu widzenia wykładowcy, zupełnie inaczej prowadzi się zajęcia w interakcji
z osobami w sali wykładowej, a inaczej ze studentami, którzy są po drugiej stronie
komputera. Dodatkowo z innymi wyzwaniami mierzą się uczelnie największe, a z innymi
te bardzo małe, o niewielkiej liczbie studentów. Uczelnia, która prowadzi wiele zajęć
ćwiczeniowych, na których wymagana jest bezpośrednia aktywność studentów musi
rozważyć, jak podzielić grupy i jak zorganizować zajęcia w salach webinarowych,
którymi dysponuje [14]. Członkowie zespołów projektowych w ramach ćwiczeń, mogą
np. komunikować się ze sobą za pośrednictwem dostępnych, w ramach wybranej
platformy, kanałów. Prawie każda platforma przeznaczona do nauki zdalnej ma do
dyspozycji czaty czy fora dyskusyjne, można również wykorzystać grupy tworzone za
pośrednictwem telefonii komórkowej [15]. Dla starszych studentów wyzwaniem może
być już sama technologia. Narzędzia do e-learningu są bardziej skomplikowane niż
obsługa mediów społecznościowych. Jest też problem samodyscypliny. Inaczej pracuje
się w grupie. W murach uczelni studenci motywują się wzajemnie, budują relacje,
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pomagają sobie. Do tego dochodzi brak osobistego kontaktu z wykładowcami. Proces
kształcenia w ramach uczelni wyższej, oparty jest na relacjach międzyludzkich, które
z pewnością trudniej utrzymywać zdalnie. Atmosfera i charakter studiowania, które
kojarzą się z przebywaniem na uczelni, a nie nauką z domu, są dla studentów bardzo
ważnym aspektem w ich rozwoju. Jest to istotne szczególnie w początkowych latach
studiów, kiedy młodzi ludzie wchodzą w dorosłe i samodzielne życie. Kształcenie
zdalne im tego nie ułatwia. Dlatego niektóre uczelnie zdecydowały się zorganizować,
przynajmniej dla studentów I roku, pierwsze zajęcia w ramach semestru zimowego
w 2020 roku, w swoich siedzibach, tak aby studenci mieli szansę chociaż przez jakiś
czas, studiować w tradycyjnej formie [14]. Technologia nie zastąpi kontaktów i inspiracji, z których studenci uczą się takich ważnych umiejętności, jak chociażby pracy
zespołowej czy negocjacji [11]. Niemałym wyzwaniem są też problemy techniczne,
które utrudniają prowadzenie zajęć i ich odbiór po stronie studentów. Z pomocą kształcenia na odległość można z powodzeniem uczyć studentów pewnych kompetencji, ale
nie wszystkich – trudno uczy się chociażby kompetencji miękkich.

6. Nauczanie zdalne w opiniach studentów – raport z badań
Badanie zostało przeprowadzone w grudniu 2020 roku wśród studentów dwóch
kierunków: Zarządzanie i Pedagogika Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium.
Badaniem celowo nie objęto studentów pierwszych roczników, tak aby ankietowani
mieli możliwość porównania tradycyjnego nauczania w ramach uczelni wyższej z nauczaniem on-line, mającym miejsce w czasie pandemii w 2020 roku.
Problem główny badań został określony jako pytanie: Jaka jest specyfika nauczania
zdalnego w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium w opiniach jej studentów?
Problemy szczegółowe określono jako pytania:
 Jakie są atuty nauczania zdalnego w opinii studentów GSW Milenium?
 Jakie są ograniczenia nauczania zdalnego w opinii studentów GSW Milenium?
 Jakie są wyzwania związane z wykorzystaniem nowych technologii w opinii
studentów GSW Milenium?
 Jakie są perspektywy nauczania zdalnego w opinii studentów GSW Milenium?
Celem poznawczo-teoretycznym badań było zgłębienie problematyki związanej
z nauczaniem zdalnym w ramach uczelni wyższej. Cele praktyczne natomiast stanowiły:
określenie atutów i stopnia wykorzystania nowych technologii w edukacji zdalnej oraz
określenie ograniczeń, jak i perspektyw edukacji zdalnej w GSW Milenium.
W badaniach zastosowany został autorski kwestionariusz ankiety, który składał się
z 13 pytań oraz metryczki. W metryczce zamieszczono pytania pozwalające zweryfikować płeć, wiek badanych oraz kierunek studiów. Ze względu na objętość niniejszego
opracowania, w artykule przedstawiono jedynie część wyników uzyskanych w trakcie
wspomnianego badania. Ankietowanych zapytano m.in. o atuty i jakość zajęć on-line
oraz problemy wynikające z edukacji zdalnej, a także jej perspektywy w porównaniu
do zajęć prowadzonych w formie tradycyjnej. W badaniu wzięło udział 101 studentów,
z czego 89% stanowiły kobiety. 51% ankietowanych stanowiły studentki i studenci
z kierunku pedagogika, a 49% – z kierunku zarządzanie. Wiek badanych osób obrazuje
wykres 1.
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Wiek
Poniżej 25 lat

29%

25-30 lat

23%

31-40 lat

30%

Powyżej 40 lat

19%

Wykres 1. Wiek badanych [opracowanie własne]

Jak widać na powyższym wykresie wiek ankietowanych był bardzo zróżnicowany.
Najwięcej osób, które wypełniły ankietę było w przedziale wiekowym od 31 do 40 lat,
niewiele mniej było w wieku poniżej 25 lat, najmniej liczną grupę stanowiły osoby
powyżej 40. roku życia.
W pytaniu pierwszym zapytano studentów o to, jak często biorą udział w uczelnianych zajęciach on-line. Odpowiedzi ankietowanych obrazuje wykres 2.
Czy bierze Pan/Pani udział we wszystkich zajęciach on-line
organizowanych przez uczelnię?
Tak, staram się uczestniczyć we wszystkich
zajęciach on-line przewidzianych w planie
zajęć dla mojego kierunku i roku studiów

95%

Jestem zalogowany/a, ale nie uczestniczę
aktywnie

4%

Jestem dostępny on-line tylko na
niektórych zajęciach

1%

Wykres 2. Uczestnictwo w zajęciach on-line [opracowanie własne]

Zdecydowana większość studentów, bo aż 95%, stara się uczestniczyć we wszystkich zajęciach on-line przewidzianych w planie zajęć dla swojego kierunku i roku
studiów.
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W dalszej kolejności zapytano ankietowanych o atrakcyjność zajęć on-line realizowanych przez Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium. Badani do wyboru mieli trzy
opcje odpowiedzi, co obrazuje wykres 3.
Jak ocenia Pan/Pani atrakcyjność zajęć on-line dla
studentów Milenium?
Większość zajęć jest prowadzona w
bardzo atrakcyjnej formie

33%

W większości przypadków, zajęcia są
znacznie mniej atrakcyjne od tych
realizowanych w formie tradycyjnej

14%

Tylko niektóre zajęcia przyciągają moją
uwagę

53%

Wykres 3. Atrakcyjność zajęć on-line [opracowanie własne]

Większość badanych studentów (bo aż 53%) stwierdziła, że tylko niektóre zajęcia
przyciągają ich uwagę, dla 33% duża część zajęć realizowanych w GSW Milenium jest
prowadzona w bardzo atrakcyjnej formie. Jedynie dla 14% ankietowanych ta forma
zajęć jest zdecydowanie mniej atrakcyjna od tradycyjnej.
Studentów zapytano także o jakość prowadzonych zajęć on-line (pod kątem nagłośnienia, obrazu, ale i prezentacji multimedialnych przygotowanych przez wykładowców).
Większość badanych bardzo dobrze oceniła ten aspekt realizacji zajęć, co pokazuje
wykres 4.
Jak ocenia Pan/Pani jakość prowadzonych zajęć zdalnych
(dźwięk, kamera, prezentacje multimedialne itp.)?
Wszystkie zajęcia są prowadzone w
bardzo dobrej jakości

52%

W większości przypadków jakość zajęć online jest znacznie słabsza od tych
realizowanych w formie tradycyjnej

9%

Tylko niektóre zajęcia nie budzą żadnych
zastrzeżeń pod względem jakości

39%

Wykres 4. Jakość zajęć on-line [opracowanie własne]
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Dla 52% badanych wszystkie zajęcia realizowane przez wykładowców GSW
Milenium są bardzo dobrej jakości, dla 39% badanych tylko niektóre zajęcia nie budzą
żadnych zastrzeżeń, a jedynie 9% studentów zdecydowanie preferuje jakość zajęć
realizowanych w formie tradycyjnej – na sali wykładowej. Wskazywać to może na
pozytywny odbiór zajęć on-line, w ramach których wszyscy studenci mają przed sobą
ten sam obraz, co eliminuje trudności związane z nagłośnieniem w dużej sali, czy
problem z czytaniem slajdów przez studentów siedzących w ostatnich rzędach sali
wykładowej.
W kolejnym pytaniu poproszono studentów o ocenę wykorzystania przez wykładowców możliwości, jakie stwarza prowadzenie zajęć w ramach wybranej platformy,
np. ClickMeetnig (z której korzysta większość wykładowców GSW Milenium).
Odpowiedzi zobrazowane zostały na wykresie 5.
Czy wykładowcy wykorzystują wszystkie możliwości jakie
stwarza prowadzenie zajęć w ramach wybranej Platformy,
np. Clickmeetnig (udostępniają filmy, prezentacje,
tablicę/czat, dokumenty, dodatkowe opracowania,
przeprowadzają testy/ankiety)?
Większość wykładowców wykorzystuje
wiele możliwości

48%

Większość korzysta jedynie z jednej lub
dwóch funkcjonalności platformy

10%

Tylko niektórzy wykorzystują wiele
możliwości

43%

Wykres 5. Ocena wykorzystania przez wykładowców możliwości, jakie stwarza prowadzenie zajęć w ramach
wybranej platformy [opracowanie własne]

Większość studentów dobrze oceniła korzystanie przez wykładowców z możliwości, jakie stwarzają platformy do nauczania on-line. Blisko 50% badanych uważa,
że większość wykładowców wykorzystuje wiele możliwości platformy, niewiele mniej
osób potwierdziło, że niektórzy wykorzystują wiele możliwości, a tylko 10% badanych
oceniło, że większość prowadzących zajęcia korzysta jedynie z jednej lub dwóch
funkcjonalności platformy. Może to sugerować, że większość wykładowców przeszła
szkolenie lub samodzielnie przestudiowała funkcjonalności wybranej platformy, przed
rozpoczęciem zajęć on-line.
W kolejnym pytaniu poproszono badanych o wskazanie atutów edukacji zdalnej.
Studenci mogli wybrać więcej niż jedną odpowiedź, co pokazano na wykresie 6.
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Największe atuty edukacji zdalnej to
Brak problemów z dojazdem na
Uczelnię

72%

Mniejsze wydatki związane z
dojazdem/wyżywieniem na Uczelni

65%

Więcej czasu spędzonego z rodziną

44%

Czytelność prezentacji

36%

Większa dyscyplina czasowa po
stronie wykładowców

9%

Nie widzę atutów w tej formie nauki

5%

Wykres 6. Atuty edukacji zdalnej [opracowanie własne]

Za największy atut edukacji zdalnej studenci uznali brak problemów z dojazdem na
uczelnię – 72% badanych wskazało na tę odpowiedź. Również bardzo często (65%)
studenci wskazywali na mniejsze wydatki związane np. z wyżywieniem na uczelni czy
dojazdem lub noclegiem poza miejscem zamieszkania. 44% badanych jest zadowolona
z tej fory zajęć ze względu na więcej czasu, jaki mogą spędzić z rodziną. 36% ankietowanych za atut uważa również udostępnianie przez wykładowcę prezentacji na
monitorze komputera co powoduję, że treści graficzne są bardziej czytelne i lepiej
przyswajalne, niż gdy wyświetla się je w dużej sali za pomocą projektora. W tym
pytaniu większość badanych wskazywała na więcej niż jeden atut zajęć prowadzonych
w formie on-line.
W dalszej kolejności poproszono studentów o wskazanie źródeł zakłóceń (problemów) w odbiorze zajęć on-line. Ankietowani, w tym przypadku również mogli wybrać
więcej niż jedną odpowiedź, co obrazuje wykres 7.

Jakie źródła zakłóceń w odbiorze zajęć
w domu występują w Pana/i przypadku?
Słaby Internet

44%

Przeszkadzający domownicy

37%

Nie mam takich problemów

30%

Hałas w mieszkaniu
Inne

18%
1%

Wykres 7. Źródła zakłóceń w odbiorze zajęć on-line [opracowanie własne]
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Podstawowym problemem i źródłem zakłóceń w odbiorze zajęć realizowanych
w formie on-line okazał się Internet w mieszkaniach i domach studentów, którego
jakość negatywnie oceniło aż 44% badanych. Większość ankietowanych wskazała
tylko na jeden lub dwa problemy. Źródłem zakłóceń są też dla studentów domownicy
przebywający niejednokrotnie w tym samym pomieszczeniu, w czasie trwania zajęć.
Dużym wyzwaniem dla 18% badanych okazał się też hałas w mieszkaniu. 30%
ankietowanych nie wskazało jednak na żadne problemy czy przeszkody w odbiorze
zajęć on-line.
Studentów poproszono także o ocenę efektywności zdalnego nauczania. Ocenę tę
obrazuje wykres 8.
Jak ocenia Pan/i efektywność zdalnego nauczania?
Efekty kształcenia są znacznie gorsze w
porównaniu ze studiowaniem w
systemie tradycyjnym

16%

Efekty kształcenia są porównywalne ze
studiowaniem w systemie tradycyjnym

41%

Efekty kształcenia są nieznacznie gorsze
w porównaniu ze studiowaniem w
systemie tradycyjnym

32%

Efekty kształcenia są lepsze w
porównaniu ze studiowaniem w
systemie tradycyjnym

12%

Wykres 8. Efektywność nauczania zdalnego [opracowanie własne]

Dla wielu badanych (41%) efekty kształcenia on-line są porównywalne do efektów
osiąganych przy tradycyjnym studiowaniu. 32% ankietowanych stwierdziło, że efekty
kształcenia on-line są nieznacznie gorsze w porównaniu ze studiowaniem tradycyjnym.
Co ciekawe – 12% badanych lepiej ocenia efektywność zajęć on-line niż tych realizowanych na sali wykładowej. Jedynie dla 16%, efekty kształcenia on-line są znacznie
gorsze w porównaniu z tradycyjnymi zajęciami. Może to sugerować, iż studenci
w dłuższej perspektywie czasu, przynajmniej częściowo, chętnie pozostaliby przy nauczaniu zdalnym.
Doprecyzowaniu tego zagadnienia zostało poświęcone kolejne z pytań ankietowych,
w którym poproszono studentów o ocenę, czy w przyszłości nauczanie zdalne może
zastąpić to tradycyjne. Odpowiedzi pokazano na wykresie 9.
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Czy w Pana/i opinii w przyszłości nauczanie zdalne
może zastąpić tradycyjne?
Zdecydowanie tak

14%

Zdecydowane nie, nic nie zastąpi
kontaktu z wykładowcą i innymi
studentami z roku

25%

Tylko w przypadku niektórych
kierunków studiów

26%

Dobrym rozwiązaniem jest połączenie
obu form nauczania

36%

Wykres 9. Przyszłość nauczania zdalnego [opracowanie własne]

Wielu ankietowanych, bo aż 36% jest zdania, że najlepszym rozwiązaniem byłoby
połączenie w przyszłości obu form nauczania. 26% badanych jest zdania, że w przypadku niektórych kierunków studiów, nauczanie zdalne może w przyszłości zastąpić
tradycyjne. Co ciekawe – 14% respondentów uważa, iż nauczanie on-line z całą
pewnością zastąpi w przyszłości tradycyjne formy nauczania i tylko jedna czwarta
badanych uważa, iż nic nie zastąpi kontaktu z wykładowcą i relacji z innymi studentami z roku. Biorąc pod uwagę, iż studenci byli o to pytani po prawie całym letnim
semestrze roku akademickiego 2019-2020 i ponad połowie semestru zimowego
realizowanego w roku 2020 w formie zdalnej, można uznać, iż niewielki odsetek
studentów odczuwa dyskomfort związany z tą formą nauki.
Aby móc ocenić, czy studenci czują się mniej czy bardziej komfortowo ze zdalną
formą nauczania, zapytano ich także o to, czy w czasie trwania pandemii w 2020 roku,
oprócz zdalnego studiowania, przeszli także zawodowo na pracę w trybie on-line.
Odpowiedzi obrazuje wykres 10.
Czy w czasie trwania pandemii pracuje Pan/i
zdalnie?
Tak

11%

Nie

58%

Częściowo

31%

Wykres 10. Praca zawodowa studentów w formie zdalnej [opracowanie własne]
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Zdecydowana większość studentów (bo aż 58%) nie pracowało w formie zdalnej
w czasie pandemii w 2020 r. 31% badanych przyznało, iż częściowo pracowało zdalnie,
tylko 11% badanych w czasie studiowania on-line, pracowało w tej samej formie.
Należy więc uznać, iż nie tylko studenci pracujący on-line doceniają zdalną formę
nauczania w ramach studiów.

7. Podsumowanie
Specyfikę nauczania zdalnego w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium
w opiniach jej studentów można scharakteryzować zaczynając od tego, że zdecydowana
większość jej studentów, bo aż 95% stara się uczestniczyć we wszystkich zajęciach online realizowanych przez ich uczelnię. Jest to porównywalna, a w wielu przypadkach
nawet wyższa, deklarowana frekwencja niż na zajęciach realizowanych w tradycyjnej
formie.
Odnosząc się do pierwszego ze szczegółowych problemów badawczych należy
stwierdzić, że większość ankietowanych wskazała co najmniej kilka atutów, jakie
wynikają z nauczania zdalnego. Były to przede wszystkim mniejsze wydatki związane
z tą formą zajęć, lepsza czytelność materiałów udostępnianych on-line przez wykładowców i możliwość spędzania w większym zakresie czasu z rodziną. 53% badanych
stwierdziło, że tylko niektóre zajęcia on-line przyciągają ich uwagę, a dla 33% – większość tak realizowanych zajęć w GSW Milenium jest prowadzona w bardzo atrakcyjnej
formie. Jedynie dla 14% ankietowanych forma zajęć on-line jest zdecydowanie mniej
atrakcyjna od tradycyjnej.
Jeśli chodzi o ograniczenia edukacji zdalnej (drugi z postawionych szczegółowych
problemów badawczych), to podstawowym problemem i źródłem zakłóceń w odbiorze
zajęć realizowanych w formie on-line okazał się Internet w mieszkaniach i domach
studentów, którego jakość negatywnie oceniło aż 44% badanych. Większość ankietowanych nie wskazała jednak na więcej niż jeden problem (sporadycznie wskazywali na
dwa problemy). Źródłem zakłóceń są dla studentów także domownicy przebywający
w mieszkaniu, w czasie trwania zajęć.
Odnosząc się do kolejnego z problemów badawczych, dotyczącego wyzwań związanych z wykorzystaniem nowych technologii, to warto zaznaczyć, iż większość studentów
dobrze oceniła wykłady i wykładowców pod kątem możliwości, jakie stwarzają platformy do nauczania on-line. Blisko 50% badanych uważa, że większość wykładowców
wykorzystuje wiele możliwości platformy.
Dla większości badanych efekty nauczania on-line są porównywalne z efektami
osiąganymi przy tradycyjnym studiowaniu. Ponad jedna czwarta badanych uważa, że
w przypadku niektórych kierunków studiów, nauczanie zdalne może w przyszłości
zastąpić tradycyjne, a jeszcze więcej (36%) jest zadania, że najlepszym rozwiązaniem
byłoby połączenie w przyszłości obu form nauczania. Perspektywy dla edukacji
zdalnej w GSW Milenium są więc obiecujące.
Pomimo ewidentnych ograniczeń, jakie niesie za sobą nauczanie zdalne (brak bezpośredniego kontaktu z wykładowcą, uboższe relacje społeczne w grupach studenckich),
studenci szybko zaaklimatyzowali się i odnaleźli w nowej formie kształcenia, widzą jej
atuty i są przekonani, iż nauczanie zdalne nie zniknie wraz z końcem pandemii.
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Wyzwania, atuty i ograniczenia nauczania zdalnego w opiniach studentów uczelni
wyższej
Streszczenie
Idea edukacji całożyciowej wspomaganej kształceniem zdalnym jest znana na polskich uczelniach od
wielu lat. Uczelnie niepubliczne adresują swoją ofertę do osób dorosłych w różnym wieku i są w stanie
zaangażować w ramach zajęć zarówno młodych absolwentów liceum czy technikum, jak i osoby, które na
podjęcie studiów zdecydowały się wiele lat po ukończeniu szkoły średniej. Nigdy wcześniej natomiast
zajęcia on-line nie zastępowały całkowicie tradycyjnych wykładów, traktowane były raczej jako ich
uzupełnienie. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wymusiła szereg zmian w edukacji na poziomie
wyższym. Mimo faktu realizowania od wielu lat części zajęć w formie e-learningu, przejście całkowicie na
nauczanie zdalne okazało się niemałym wyzwaniem zarówno dla władz uczelni, wykładowców, jak
i samych studentów. Zupełnie inaczej prowadzi się zajęcia w interakcji z osobami w sali wykładowej,
a inaczej ze studentami, którzy są w swoich domach, przed ekranem komputera. Kluczowe wydaje się
pytanie: czy wykładowca, który potrafi zaangażować studentów w sali, będzie potrafił to zrobić równie
skutecznie także w trybie on-line, no i czy studenci do podobnego zaangażowania będą tak samo zmoty-
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wowani? Dodatkowo, z racji swojej specyfiki, z trochę innymi problemami mierzą się uczelnie największe,
a z innymi te niepubliczne, mniejsze, o niewielkiej liczbie studentów.
Artykuł porusza tematykę realizacji zajęć zdalnych na poziomie wyższym, zarówno jej atutów, jak
i problemów z nią związanych, na przykładzie wybranej uczelni niepublicznej. Celem opracowania jest
dokonanie analizy literatury oraz czasopiśmiennictwa, dotyczących edukacji zdalnej na poziomie studiów
wyższych, oraz ukazanie prawideł jej funkcjonowania w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium i jej
atrakcyjności oraz ograniczeń w opiniach studentów. Cel został zrealizowany poprzez analizę przytoczonych
aktualnych artykułów prasowych oraz pozycji książkowych dotyczących edukacji zdalnej realizowanej
w 2020 roku oraz przez interpretację wyników badań własnych autorki przeprowadzonych wśród studentów
metodą sondażu diagnostycznego. Wyniki wskazują na fakt, iż pomimo ewidentnych ograniczeń, jakie
niesie za sobą nauczanie zdalne, badani studenci szybko odnaleźli się w nowej formie kształcenia i byli
przekonani, iż nauczanie zdalne nie zniknie wraz z końcem pandemii.
Słowa kluczowe: nauczanie zdalne, uczelnia wyższa, e-learning, zajęcia on-line

Remote study challenges, advantages and disadvantages based on opinion
of university students
Abstract
The idea of lifelong education supported by e-learning has been known at Polish universities for many
years. Non-public universities address their offer to adults of all ages and are able to engage both young
and people who decided to study many years after graduating. On the other hand, never before have online
study replaced traditional lectures, they were treated rather as a supplement to them. The SARS-CoV-2
pandemic has forced a number of changes in education. Some of the classes have been conducted as
e-learning for many years, but the transition to remote learning turned out to be a challenge for university
authorities, lecturers, and the students themselves. The classes look completely different when they are in
the lecture room and different when students are at home in front of the computer screen. The key question
is: will a lecturer who can engage students in the classroom, will be able to do it also on-line, and will the
students be equally motivated to engage? Besides, due to their specificity, the largest universities face
different problems, than the smaller ones.
The article concerns remote learning at the university, advantages, and problems related to it, on the
example of the one non-public university: Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium. The aim was to analyze
the literature and magazines about remote learning and online study at the university and to show the
principles of remote learning carried out by the Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium and its
effectiveness based on students' opinions. The goal was achieved through the analysis of the current press
articles and books about remote learning implemented in 2020 and the analysis of the results of the
research among students. The results show that despite the evident limitations of remote learning, the
students have adopted quickly the new form of education, and remote learning would not disappear with
the end of the pandemic.
Keywords: remote learning, university, e-learning, online study

71

Eliza Borczyk1

Nowoczesne technologie w obliczu zdalnego kształcenia
1. Wstęp
W marcu 2020 roku, gdy z powodu pandemii koronawirusa ogłoszono lockdown,
z dnia na dzień stanęliśmy w obliczu konieczności znacznego ograniczenia naszych
potrzeb, rezygnacji z bezpośredniego kontaktu z bliskimi i znajomymi, a także
znalezienia alternatywnych metod pracy i nauki. Niezbędnym narzędziem do realizacji
tych celów okazały się wówczas nowoczesne technologie.
Celem niniejszego badania jest analiza pozytywnych i negatywnych aspektów ich
użycia w procesie nauczania języków obcych na poziomie akademickim w dobie
pandemii.

2. Nowoczesne technologie w edukacji
Internet i nowoczesne technologie już od lat 90. stanowią istotny element kształcenia
językowego. Zapewniają dostęp do nieograniczonej ilości informacji, do interaktywnych
materiałów autentycznych, do różnego typu słowników i translatorów. Ponadto, oferują
szeroką gamę narzędzi umożliwiających komunikację ustną i pisemną w języku obcym.
Obecnie każde urządzenie z dostępem do Internetu pozwala uruchomić transmisję
wideo, prowadzić zajęcia online, konsultacje, czy nawet przeprowadzać testy. Do zrealizowania tych celów można posłużyć się jednym z komercyjnych komunikatorów,
takich jak: Messenger, Skype, WhatsApp, Google Duo, Viber, Team Speak, Signal,
Telegram, Zoom, Microsoft Teams, Webex, Discord [1, 2]. Najpopularniejszym narzędziem informatycznym przeznaczonym do wykorzystania w procesie nauczania są
natomiast platformy edukacyjne. Mają charakter dedykowany, są dopasowane do
specyfiki nauczania na danej uczelni i, choć znajdują swoje zastosowanie na studiach
stacjonarnych, zostały stworzone z myślą o umożliwieniu zdalnego nauczania przez
Internet [3]. To właśnie platformy ułatwiły kontynuację procesu kształcenia w dobie
pandemii. Jaka jest ich specyfika i w jakich celach można ich użyć?
Platforma e-learningowa to połączenie strony internetowej, programu komputerowego oraz bazy danych, z dostępem chronionym hasłem, której głównym zadaniem
jest przekazanie użytkownikowi informacji (np. wiedzy z wybranej dziedziny i zakresu
materiału) [4]. To rozwiązanie technologiczne i organizacyjne nauczania na odległość
za pośrednictwem Internetu, spójne dla całej uczelni, wydziału lub kierunku studiów
[5]. To także doskonałe narzędzie do magazynowania materiałów o charakterze uzupełniającym, rozszerzającym zakres zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym. Ułatwia
kontakt ze studentami, prowadzenie korespondencji czy przesyłanie poprawionych
prac [6].
Możliwość udostępnienia wirtualnej tablicy, czy uruchomienia w trakcie
spotkania testów i ankiet sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do realizacji
zarówno nauki zdalnej, jak i rozbudowanych szkoleń i konferencji w formie
online [7].
1
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Podsumowując, platformy e-learningowe pozwalają zaoszczędzić dużą ilość czasu
poświęcanego na organizację klasycznych spotkań, zwiększają efektywność przyswajania materiału, usprawniają proces przekazywania informacji i komunikację, a przede
wszystkim dają prowadzącym większą kontrolę nad przebiegiem procesu nauczania
i jego efektami [8].

3. Postawa nauczycieli akademickich wobec narzędzi cyfrowych
Użycie narzędzi cyfrowych ma wiele zalet w procesie nauczania, jednakże wymaga
nieustannego doskonalenia i nabywania nowych umiejętności przez nauczycieli, co
może stanowić barierę do ich stosowania. Potwierdzenie znajdujemy we wnioskach
sformułowanych przez Elżbietę Gajek do przeprowadzonych na ten temat badań.
W swej publikacji z 2006 roku napisała, że
pomimo wysiłków podejmowanych w ostatnich latach w celu włączenia TIK
[Technologie Informacyjne i Komunikacyjne] w codzienną praktykę uniwersytecką droga do pełnej akceptacji zmian wprowadzanych przez technikę
w środowisku akademickim jest jeszcze daleka [1].
Tendencja ta utrzymuje się również w drugiej dekadzie XXI wieku. W 2017 roku
zapytano nauczycieli akademickich kilku wyższych polskich uczelni technicznych
o ich postawę i opinię na temat platform edukacyjnych. Z odpowiedzi jednoznacznie
wynika, iż wykładowcy mieli spory dystans do tego zagadnienia. Wśród czynników
zniechęcających do uczenia przez Internet najczęściej wskazywali brak wystarczających
umiejętności technicznych w zakresie obsługi platformy, jak również brak samodyscypliny. Istotnym elementem, który ogranicza używanie tego narzędzia jest niewystarczająca ilość czasu: przygotowanie dobrych materiałów dydaktycznych e-learningowych
jest zadaniem czasochłonnym, wymagającym od wykładowców dużego nakładu pracy,
zaangażowania i wprowadzania na bieżąco koniecznych aktualizacji [6]. Innym czynnikiem zniechęcającym okazuje się również postawa samych uczących się. Studenci
z reguły są nastawieni pozytywnie do zadań na platformach, jednak do tego typu pracy
niezbędna jest silna motywacja i samodyscyplina.

4. Postawa studentów wobec narzędzi cyfrowych
Wśród pracowników naukowo-dydaktycznych funkcjonuje przekonanie, że wielu
studentów wykazuje niedostateczny poziom samodzielności. Choć często korzystają
z Internetu, reprezentują niski poziom wiedzy ogólnej i słabo sobie radzą z poszukiwaniem informacji i rozwiązywaniem problemów. Ponadto, dość bezkrytycznie traktują
treści odnajdowane w sieci [6].
Potwierdzenie tych wniosków można odnaleźć w innej publikacji [9]. W 2019 roku,
wśród studentów trzech filologii Kolegium Języków Obcych Politechniki Śląskiej,
zostało przeprowadzone badanie o charakterze sondażowym, które dotyczyło strategii
nauczania i uczenia się języków specjalistycznych (w tym, użycie nowoczesnych
technologii). Z analizy kwestionariusza wynika, że znaczny odsetek studentów używa
mało efektywnych i zróżnicowanych technik pracy z językiem w domu. Ponadto,
przejawia niewystarczające zaangażowanie w samodzielne poszukiwanie materiałów
i pogłębianie wiedzy specjalistycznej z wykorzystaniem Internetu. Sami wykładowcy
niezbyt często proponują aktywności na platformie edukacyjnej. Przeprowadzone
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badanie bardzo wyraźnie pokazało, że proces kształcenia językowego, jeśli ma być
skuteczny, musi uwzględniać rozwój autonomii i stosowny trening strategii: tych
kognitywnych (dotyczących pracy z materiałem językowym), metakognitywnych (ściśle
związanych z samą organizacją procesu uczenia się), jak i afektywnych (stymulujących
pozytywną postawę i motywację) (klasyfikację i opis strategii uczenia się można
znaleźć u Oxford, Wenden) [10, 11].
Warto w tym momencie zadać pytanie czy konieczność zastosowania wyłącznie
zdalnego kształcenia w dobie pandemii przełamała niechęć nauczycieli akademickich
do narzędzi cyfrowych i czy nauka zdalna jest skutecznym treningiem strategii,
kształtującym większą samodzielność i autonomię studentów?

5. Opis badania
Aby na nie odpowiedzieć, w czerwcu 2020 roku, wśród studentów Lingwistyki
Stosowanej i Filologii w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki
Śląskiej przeprowadzono anonimową ankietę. Kwestionariusz został przygotowany na
Dysku Google, zawierał 13 pytań zamkniętych i jedno otwarte. Został udostępniony
w trybie online na Platformie Zdalnej Edukacji, jak również przekazany studentom
drogą mailową.
Nadrzędnym celem przeprowadzenia ankiety była analiza pozytywnych i negatywnych aspektów korzystania z nowoczesnych technologii w procesie nauczania i uczenia
się na odległość, organizacji procesu nauczania przez wykładowców, postawy i motywacji studentów wobec zdalnego trybu kształcenia, a także umiejętności zarządzania
czasem i autonomiczności w organizacji procesu uczenia się. Sformułowano następujące
pytania badawcze:
 Jakie doświadczenie z kształceniem zdalnym mają ankietowani studenci?
 Jaka była ich opinia na temat zdalnego kształcenia przed pandemią?
 Czy opinia ta zmieniła się po kilku miesiącach nauki zdalnej?
 W jaki sposób nauczyciele akademiccy organizują proces nauczania w trybie
zdalnym?
 Czy studenci regularnie uczestniczą w zajęciach online i wykonują zadania?
 Jak postawa studentów wpływa na efekty uczenia się?
 Z jakimi trudnościami spotykają się studenci?
 Jak studenci oceniają kwestię testowania online?
 Jakie są pozytywne aspekty nauki zdalnej?
Pierwsze cztery pytania ankiety posłużyły do opisu próby badawczej: wieku, płci,
roku i kierunku studiów. Ankieta została wypełniona przez 109 studentów pierwszego
roku Lingwistyki Stosowanej i trzeciego roku Filologii (angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, niemieckiej i włoskiej) (w sumie 50 studentów). Na kierunku Lingwistyka
Stosowana udział w badaniu wzięło 59 studentów specjalności: język angielski
z hiszpańskim, język angielski z włoskim, język francuski z angielskim i język niemiecki
z angielskim. 90% ankietowanych reprezentowała płeć żeńską, 97% stanowiły osoby
do 25. roku życia, pozostałe 3% badanych to osoby między 26. a 30. rokiem życia.

74

Nowoczesne technologie w obliczu zdalnego kształcenia

6. Analiza badania










Jakie doświadczenie z kształceniem zdalnym mają ankietowani?
Do prawidłowej oceny pozytywnych i negatywnych aspektów kształcenia na
odległość niezbędne było uzyskanie informacji, czy badani studenci I roku
Lingwistyki, jak i kontynuujący studia filologiczne (III r.), zetknęli się z tego typu
kształceniem przed pandemią. Z odpowiedzi na pytanie wynika, iż 56% ankietowanych nigdy nie miało do czynienia z nauczaniem zdalnym, a jedna trzecia
z nich doświadczyła go tylko okazjonalnie. Nie zauważono istotnej różnicy procentowej w odpowiedziach studentów I i III roku. Można więc uznać, że dla
zdecydowanej większości badanych, kształcenie zdalne wprowadzone w marcu
2020 roku było pierwszym tego typu doświadczeniem.
Jaka była opinia studentów na temat zdalnego kształcenia przed pandemią?
Studenci, którzy nigdy nie doświadczyli uczenia się w trybie zdalnym (57%
ankietowanych) wyrazili do niego raczej neutralny stosunek, 30% respondentów,
którzy w mniejszym lub większym stopniu zetknęli się z kształceniem na odległość
oceniło je pozytywnie, tylko 15% – raczej negatywnie.
Czy opinia ta zmieniła się po kilku miesiącach nauki zdalnej?
Odpowiedzi na kolejne pytanie pozwoliły zaobserwować, czy w okresie od marca
do czerwca 2020 roku zmieniła się opinia studentów na temat nauczania na
odległość. Z zebranych danych można wywnioskować, iż tylko 27% ankietowanych
zachowało postawę neutralną, a 32% podtrzymało pozytywne i bardzo pozytywne
opinie. Liczba osób mających zdanie negatywne i bardzo negatywne wzrosła z 15
do 40%. Uzasadnienie tej tendencji można znaleźć w dodatkowych uwagach
zamieszczonych przez respondentów: zdalne nauczanie nie jest oceniane pozytywnie, jeśli wykładowcy nie prowadzą bezpośrednich zajęć online, a ograniczają
się tylko do udostępniania materiałów do samodzielnego opracowania. Ponadto,
ankietowani podkreślają, że ocena często zależy od przedmiotu i konkretnego
prowadzącego.
W jaki sposób nauczyciele akademiccy organizują proces nauczania w trybie
zdalnym?
Z ilościowej analizy odpowiedzi studentów wynika, iż prawie 90% wykładowców
regularnie prowadziło zajęcia w trybie online, udostępniając jednocześnie różnego
typu materiały do zajęć (dokumenty, prezentacje, linki), 61% umieszczało na
platformie edukacyjnej dodatkowe materiały do samodzielnego opracowania.
Około 5% wykładowców skorzystało z platformy edukacyjnej do przeprowadzenia
ankiet.
Czy studenci regularnie uczestniczą w zajęciach online i wykonują zadania?
Jaką postawę i poziom zaangażowania w proces kształcenia reprezentowali
studenci? Analiza odpowiedzi wskazuje, że regularnie, we wszystkich zajęciach
online uczestniczyło niespełna 43% ankietowanych, 41% starało się uczestniczyć
w większości z nich, około 4% studentów brało w nich udział bardzo rzadko lub
tylko w niektórych zajęciach.
Jeśli chodzi o pracę własną z materiałami pozostawionymi przez wykładowców na
platformie, tylko 54% studentów przyznało, iż wykonywało regularnie wszystkie
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zadania, 32% starało się wykonać większość z nich, a 3% wykonywało tylko
niektóre, czasem po upływie terminu.
Jak postawa studentów wpływa na efekty uczenia się?
Kolejne pytanie pozwoliło zaobserwować, w jakim stopniu kształcenie w trybie
zdalnym wpłynęło na efekty uczenia się. Niewiele ponad 20% respondentów
wyraża przekonanie, iż rezultaty są podobne do tych osiąganych podczas tradycyjnego procesu nauczania, tylko 2% studentów twierdzi, że są lepsze, a 20% nie
potrafi tego ocenić. Niepokojącym wydaje się fakt, że aż 45% badanych uważa, iż
podczas zdalnego kształcenia osiąga znacznie gorsze wyniki. Analiza kolejnych
pytań kwestionariusza pozwoliła uzyskać informacje, jakie czynniki decydowały
o braku systematyczności w uczestnictwie w zajęciach i w wykonywaniu zadań,
a w konsekwencji, wpłynęły na słabsze oceny.
Z jakimi trudnościami podczas zdalnego nauczania spotykają się studenci?
W kolejnym punkcie kwestionariusza ankietowani mieli okazję wypowiedzieć się
na temat przeszkód i trudności, z jakimi mieli do czynienia podczas zdalnego kształcenia. Odpowiadając na pytanie, studenci mogli wybrać trzy spośród dziewięciu
zaproponowanych opcji odpowiedzi. Ponad 40% badanych, jako czynnik determinujący gorsze efekty uczenia się wskazała brak bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi zajęcia, a w konsekwencji brak motywacji do pracy zdalnej. Prawie 60%
studentów przyznało, iż liczba zadań do wykonania była zbyt duża, a praca z materiałami pozostawionymi na platformie edukacyjnej do samodzielnego opracowania
zabierała więcej czasu niż tradycyjne zajęcia (45%). Aż 33% badanych borykało się
z brakiem dobrego łącza internetowego, około 10% nie ma dobrego komputera lub
drukarki. Tylko 4% studentów wśród trudności wymieniło niewystarczające umiejętności techniczne. Z dodatkowych uwag możemy się dowiedzieć, iż czynnikiem
demotywującym był brak korekty wszystkich wykonanych zadań przez wykładowców.
Jak studenci oceniają kwestię testowania online?
Istotny element badania stanowiła analiza pytania otwartego, w którym chcieliśmy
poznać opinię studentów na temat testowania online. Reakcje i odczucia badanych
są bardzo różne, od bardzo pozytywnych po skrajnie negatywne. Po pierwsze, wielu
ankietowanych uważa, że w domu trudniej się skupić, nie zawsze są właściwe
warunki pracy, przez co testowanie online nie odzwierciedla faktycznie posiadanej
wiedzy. Po drugie, jest bardziej stresujące niż w trybie tradycyjnym. Stres ten spowodowany jest nie tylko brakiem dobrego łącza, zbyt słabym sprzętem komputerowym, ale przede wszystkim mniejszą ilością czasu przeznaczonego na wykonanie testu czy przemyślenie odpowiedzi. Studenci rozumieją, że skrócenie czasu na
odpowiedź czy napisanie kolokwium podyktowane jest koniecznością wyeliminowania nieuczciwości i niesamodzielności studentów, jednak nie uwzględnia
problemów technicznych. Często nie ma możliwości powrotu do poprzedniego
zadania, a po zakończeniu testu zazwyczaj nie jest udostępniony podgląd prawidłowych odpowiedzi. Ankietowani często podkreślali w swych wypowiedziach, że
testowanie wiedzy online ma sens, tylko jeśli dostają feedback i mogą poprawić
swoje błędy.
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Wielu respondentów nie ma zastrzeżeń do testowania online, o ile oczywiście
wszystko działa jak należy pod względem technicznym. Ich zdaniem, sprawdzanie
wiedzy w trybie zdalnym jest zbliżone do tradycyjnych metod: istnieje możliwość
ułożenia zarówno otwartych, jak i zamkniętych pytań. Oczywiście, istnieje ryzyko,
że student sięgnie po materiały pomocnicze, ale to już kwestia jego motywacji
i indywidualnego podejścia do nauki.
 Jakie są pozytywne aspekty nauki zdalnej?
Zdaniem ankietowanych, kształcenie w trybie zdalnym ma wiele pozytywnych
aspektów. Aż 42% studentów przyznało, iż dzięki pracy zdalnej poprawiło swe
umiejętności techniczne w zakresie korzystania z nowych technologii, 25% poświęcało na naukę więcej czasu, natomiast 20% uczyło się bardziej systematycznie, co
niewątpliwie jest znaczącym osiągnięciem. W dodatkowych komentarzach,
ankietowani niejednokrotnie podkreślali, że zdalne nauczanie pozwala na lepszą
organizację czasu nauki i bardziej elastyczny grafik. Wielu studentów doceniło fakt,
że nie traci czasu na dojazdy oraz że może robić kilka rzeczy jednocześnie. Część
ankietowanych wyraża opinię, że kształcenie na odległość bywa bardziej stresujące
niż w bezpośrednim kontakcie, jednak zajęcia online są ciekawe, dobrze zaplanowane i nie różnią się od tych prowadzonych na uczelni. Niektórzy studenci
twierdzą wprost, iż zajęcia online są lepsze od zajęć tradycyjnych, studia to jest czas
na samodzielną naukę i zajęcia tradycyjne mogą być zastąpione przez nauczanie
zdalne i jest to bardzo dobry sposób na zmotywowania do nauki. Wielu badanych,
w obliczu pandemii, doceniło możliwość kontaktu wzrokowego, spotkania z wykładowcą i innymi studentami: wspaniałym osiągnięciem jest to, kiedy wykładowca
potrafi poprowadzić zajęcia w taki sposób, że jedyną różnicą, która jest widoczna
jest to, że nie jesteśmy ze sobą bezpośrednio; niech tracą studenci, którzy nie są na
wszystkich zajęciach obecni.
Analiza kwestionariusza pokazała znacząca różnicę w podejściu studentów I i III
roku. Studenci I roku (Lingwistyki Stosowanej) są nastawieni bardziej krytycznie
wobec kształcenia i testowania na odległość, wykazują postawę bardziej roszczeniową.
Nieformalny wywiad przeprowadzony z wykładowcami wskazał dodatkową tendencję:
to studenci I roku często podczas zajęć nie uruchamiali kamerki, a kontakt wzrokowy
można było wyegzekwować jedynie na zaliczeniu. Być może nie zdążyli nawiązać
silnych relacji między sobą i z wykładowcami. Studenci III roku Filologii natomiast to
bardziej zżyte ze sobą grupy, doceniają kontakt wzrokowy z wykładowcami i są bardziej
wyrozumiali w ocenie. Ich komentarze są bardziej dojrzałe i świadome pozytywnych
i negatywnych stron zdalnego kształcenia.

7. Podsumowanie i wnioski
Celem badania, jak już wcześniej wspomniano, była analiza pozytywnych i negatywnych aspektów użycia nowoczesnych technologii w trybie zdalnym w ramach
studiów filologicznych w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki
Śląskiej.
Przed okresem pandemii, ankietowani studenci nie mieli doświadczenia z nauczaniem wyłącznie w trybie online przez dłuższy czas. Po kilku miesiącach pracy zdalnej
ich opinie na temat tego typu kształcenia są zróżnicowane. Jedna trzecia badanych ma
na ten temat pozytywne zdanie: uważa ten rodzaj kształcenia za ciekawy, motywujący,
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dający wykładowcom dodatkowe narzędzia do wykorzystania i, jednocześnie, mobilizujący studentów do większej samodzielności i lepszego zarządzania czasem. Negatywną postawę wobec kształcenia online reprezentują osoby mniej zdolne, mniej
odporne na stres i gorzej radzące sobie z organizacją własnego procesu uczenia się, jak
również jednostki potrzebujące bezpośredniego kontaktu z wykładowcami na uczelni
lub, po prostu, niemające odpowiednich warunków do pracy w domu.
Z analizy kwestionariusza jednoznacznie wynika, że postawa studentów jest silnie
uwarunkowana postawą samych wykładowców. Jest pozytywna, gdy zajęcia odbywają
się w sposób regularny w trybie online, a negatywna, gdy tego bezpośredniego kontaktu
brakuje i student musi we własnym zakresie opracowywać nowy materiał.
Wykładowcy bez problemu poradzili sobie z organizacją kształcenia na odległość:
prawie wszyscy regularnie prowadzili zajęcia online i umieszczali na platformie dodatkowe linki i materiały do samodzielnego opracowania. Z drugiej jednak strony, sami
studenci nie byli w stu procentach zaangażowani w proces kształcenia, nie wszyscy
uczestniczyli systematycznie we wszystkich zajęciach online i nie wykonywali regularnie wszystkich zadań. Zdaniem części ankietowanych, żadne zajęcia zdalne, nawet
spotkania online, nie zastąpią pracy na uczelni.
Wśród najczęściej spotykanych trudności podczas zdalnego kształcenia studenci
wymieniają problemy techniczne. W dobie ogólnodostępnego Internetu okazuje się, że
nie wszyscy posiadają wystarczająco dobre łącze, co 10 student nie ma sprzętu komputerowego o właściwych parametrach do uczestniczenia w zajęciach online na wybranych
przez wykładowców komunikatorach. Wielu studentów nie posiada również drukarki,
umożliwiającej drukowanie niezbędnych materiałów na zajęcia na bieżąco. Pozostałe,
bardzo istotne elementy utrudniające proces uczenia się to czynniki psychologiczne.
Znaczna część badanych przyznaje się do spadku poziomu motywacji. Podyktowany
jest takimi czynnikami, jak: brak bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi i innymi
studentami, zbyt duża liczba zadań do wykonania we własnym zakresie i brak informacji zwrotnej, tzw. feedback’u. Studentom często brakuje czasu na efektywne przyswojenie materiału czy uczenie się słówek.
Badanie pokazało, iż kontroli wyników w trybie zdalnym towarzyszy dużo większy
stres niż podczas tradycyjnego sprawdzania wiedzy. Powodują go głównie takie
czynniki, jak: problemy techniczne, które nie mają miejsca w warunkach stacjonarnych
(brak dobrego komputera i łącza internetowego), mniejsza ilość czasu na przemyślenie
odpowiedzi, gorsze warunki do skupienia się lub taka konstrukcja testu, która nie
pozwala na powrót do poprzednich zadań.
Choć wielu ankietowanych określiło swoje efekty jako gorsze lub zbliżone do tych
osiąganych podczas tradycyjnego procesu nauczania, nie oznacza to, że tryb zdalny
jest mało efektywny lub nie pozwala zrealizować celów kształcenia w dostatecznym
stopniu. Spora grupa studentów znakomicie odnalazła się w tym trybie nauczania. Wielu
nich przyznało, że dzięki pracy zdalnej poprawili umiejętności techniczne w zakresie
korzystania z nowych technologii, poświęcili na naukę więcej czasu i pracowali bardziej
systematycznie. Dzięki kształceniu na odległość, bardziej świadomie i autonomicznie
organizowali swój proces uczenia się.
Podsumowując badanie, należy stwierdzić, że nowoczesne technologie mają wiele
zalet: pomagają w organizacji procesu kształcenia, mają działanie motywujące, umo78
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żliwiają dostęp do wszelkich materiałów i narzędzi, ułatwiają zdobywanie wiedzy,
pozwalają ją sprawdzić. Ponadto, indywidualizują proces uczenia się i kształtują autonomię. Nie sposób nie zauważyć, że aby wszystkie te funkcje zostały spełnione,
kluczowa pozostaje osoba nauczyciela. Przypomnijmy, jakie role niezmiennie pełni
w procesie kształcenia:
 jako organizator: planuje, formułuje cele, dobiera materiały i narzędzia pracy;
 jako motywator: pobudza do aktywności, zaangażowania, odpowiedzialności za
swój proces uczenia się;
 jako ekspert: przekazuje wiedzę i kształtuje umiejętności jej pozyskiwania;
 jako egzaminator: przeprowadza ewaluację;
 jako osoba ułatwiająca proces uczenia się: wyjaśnia, wspiera, stosuje zróżnicowane
metody nauczania;
 jako psycholog: powinien być dobrym obserwatorem, diagnozującym problemy [12].
Według Marco Mezzadriego, włoskiego dydaktyka, nowe technologie stawiają
przed nauczycielem nowe role i wyzwania, z którymi potrafi się mierzyć, kształtują
jego nowe kompetencje [13]. Podobne wnioski odnajdujemy w publikacji „Strategie
uczenia się języków obcych w środowisku cyfrowym”:
Wyniki badań potwierdzają istotną rolę nauczyciela, który stosuje TIK na
lekcjach lub tylko zachęca uczniów lub studentów do samodzielnego uczenia
się języków z wykorzystaniem materiałów i narzędzi cyfrowych. Nauczyciel
wpływa więc bezpośrednio na postawy i aktywność edukacyjną uczniów, nie
tylko w klasie lecz także poza nią, budując autonomię uczniów [14].
Aby w pełni wykorzystać narzędzia cyfrowe w zdalnym trybie kształcenia, należy
sformułować następujące wskazania dla prowadzących zajęcia zdalne:
 bezpośredni kontakt ze studentami poprzez prowadzenie regularnych zajęć online;
 dostosowanie ilości materiału do możliwości czasowych studentów;
 przeznaczanie części zajęć na dokończenie zadań;
 podawanie źródeł informacji i egzekwowanie podawania źródeł przez studentów;
 regularna korekta zadań i informacja zwrotna dla studentów;
 wsparcie psychologiczne, motywowanie do nauki, budowanie pozytywnej postawy;
 zachęcanie studentów do włączania kamer na zajęciach;
 prowadzenie treningu strategii kognitywnych, ze szczególnym uwzględnieniem
korzystania z zasobów Internetu (np. translatorów);
 wybór form testowania, które zapewniają studentom dostateczną ilość czasu na
udzielenie wszystkich odpowiedzi i możliwość sprawdzenia tych już udzielonych.
Te i wiele innych wskazówek efektywnej organizacji zdalnego procesu nauczania
można odnaleźć, między innymi, w publikacji Uniwersytetu Śląskiego [15].
Odpowiadając na główne pytanie badawcze, czy nowoczesne technologie stanowią
barierę czy użyteczne i dyscyplinujące narzędzie kształcenia, należy zdecydowanie
wskazać tę drugą opcję.
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Ankieta z zakresu zdalnego kształcenia
1. Płeć
a) Kobieta
b) Mężczyzna
2. Wiek
a) do 25
b) 26-30
c) powyżej 30
3. Rok studiów ……………..
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4. Kierunek studiów ……………………..……………………………………..
5. Czy przed wprowadzeniem obowiązkowego nauczania zdalnego uczestniczyłeś w e-learningowych formach
nauczania? (wskaż jedną odpowiedź)
a) bardzo często
b) często
c) czasami
d) rzadko
e) nigdy* (*Jeśli Twoja odpowiedź brzmi ‘nigdy’ przejdź do pytania 7)
6. Jaki był Twój stosunek do pracy na platformach e-learningowych przed wprowadzeniem obowiązku kształcenia
zdalnego? (wybierz jedną odpowiedź)
a) bardzo pozytywny
b) pozytywny
c) neutralny
d) raczej negatywny
e) negatywny
f) inne ………………………………………………………………………………
7. Jaki jest obecnie Twój stosunek do nauczania zdalnego? (wybierz jedną odpowiedź)
a) bardzo pozytywny
b) pozytywny
c) neutralny
d) raczej negatywny
e) negatywny
f) inne ………………………………………………………………………………
8. W jakim celu prowadzący zajęcia stosują platformy e-learningowe po wprowadzeniu obowiązku kształcenia
zdalnego? (wskaż dowolną ilość odpowiedzi)
a) do prowadzenia zajęć online
b) w celu udostępnienia materiałów z zajęć (dokumenty tekstowe, prezentacje multimedialne, linki)
c) w celu udostępnienia materiałów oraz zadań dodatkowych do samodzielnej pracy
d) w celu przetestowania wiedzy
e) w celu przeprowadzenia różnego typu ankiet
f) inne ………………………………………………………………………………
9. Czy wykonujesz wszystkie zadania? (wybierz jedną odpowiedź)
a) wykonuję regularnie wszystkie zadania
b) staram się wykonać większość zadań
c) wykonuję tylko niektóre zadania, czasem po upływie terminu
d) nie wykonuję samodzielnie żadnych zadań
e) inne……………………………………………………………………………….
10. Czy uczestniczysz regularnie w zajęciach prowadzonych online?
a) uczestniczę we wszystkich zajęciach online
b) uczestniczę w większości zajęć online
c) uczestniczę tylko w niektórych zajęciach online
d) uczestniczę bardzo rzadko w zajęciach online
e) nie uczestniczę w zajęciach online
f) inne ………………………………………………………………………………
11. Jak oceniasz wpływ pracy zdalnej na efekty uczenia się? (wskaż jedną odpowiedź)
a) są zbliżone do efektów osiąganych w nauczaniu tradycyjnym
b) są lepsze
c) są gorsze
d) nie mam zdania
e) inne ……………………….……………………………………………………
12. Z jakimi trudnościami spotykasz się w podczas zdalnego nauczania? (wybierz maksymalnie trzy odpowiedzi)
a) brak motywacji do nauki w trybie zdalnym
b) brak bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi zajęcia
c) niewystarczające umiejętności techniczne
d) brak dobrego łącza internetowego
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e) brak dobrego komputera
f) brak drukarki
g) praca z materiałami na platformie zabiera więcej czasu
h) zbyt dużo zadań do wykonania
i) nie spotykam się z żadnymi trudnościami
j) inne ………………………..…………………………………………………….
13. Twoim zdaniem, jakie są zalety zdalnego kształcenia?
a) mam większą motywację do nauki
b) uczę się bardziej systematycznie
c) poświęcam na naukę więcej czasu
d) doskonalę umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii
e) mam lepszy kontakt z prowadzącymi zajęcia
f) inne ………………………..……………………………………………….
14. Co sądzisz o testowaniu wiedzy online? (pytanie otwarte) ……………………

Nowoczesne technologie w obliczu zdalnego kształcenia
Streszczenie
Tematem artykułu są nowoczesne technologie jako narzędzie, które umożliwiło kontynuację procesu
kształcenia w dobie pandemii. Z wielu opracowań i publikacji wynika, iż przed wprowadzeniem obowiązkowego nauczania zdalnego, nauczyciele akademiccy, przywiązani do tradycyjnych metod nauczania,
dość niechętnie korzystali z platform edukacyjnych. Wśród przyczyn takiego podejścia wskazywali, z jednej
strony, brak wystarczających umiejętności technicznych i czasu do opracowania materiałów, z drugiej strony,
niedostateczną samodzielność studentów w procesie uczenia. Celem badania jest: obserwacja postaw
i motywacji wykładowców i studentów po wprowadzeniu obowiązkowego kształcenia zdalnego, analiza
pozytywnych i negatywnych aspektów użycia nowoczesnych technologii, w tym platform edukacyjnych,
w zdalnym kształceniu językowym na poziomie akademickim oraz odpowiedź na pytanie czy nowoczesne
technologie stanowią barierę czy użyteczne i dyscyplinujące narzędzie kształcenia. Aby na nie odpowiedzieć, w czerwcu 2020 roku przeprowadzono anonimową ankietę wśród studentów Lingwistyki Stosowanej
i Filologii w Instytucie Badań nad Edukacją i Komunikacją Politechniki Śląskiej. Z badania jednoznacznie
wynika, iż zarówno nauczyciele akademiccy, jak i studenci, poradzili sobie w procesie kształcenia na
odległość. Nowoczesne technologie pomagają w organizacji nauczania, mają działanie motywujące, umożliwiają dostęp do wszelkich materiałów i narzędzi, ułatwiają zdobywanie wiedzy i pozwalają ją sprawdzić.
Ponadto, indywidualizują proces uczenia się, mobilizują do bardziej efektywnego zarządzania czasem
i kształtują autonomię. Aby wszystkie te funkcje zostały spełnione, kluczowa pozostaje osoba nauczyciela.
Nowe technologie stawiają przed nim nowe wyzwania i kształtują jego nowe kompetencje. Proces kształcenia na odległość z użyciem nowoczesnych technologii przebiega prawidłowo, kiedy nauczyciel utrzymuje
bezpośredni kontakt ze studentami poprzez prowadzenie regularnych zajęć online, dostosowuje ilość
materiału do możliwości czasowych uczących się, przeznacza część zajęć na dokończenie zadań, regularnie
przeprowadza korektę zadań i daje informację zwrotną. Niezwykle istotne jest również wsparcie psychologiczne ze strony prowadzącego zajęcia, motywowanie do nauki, budowanie pozytywnej postawy, prowadzenie treningu strategii oraz wybór form testowania, które zapewniają studentom dostateczną ilość czasu
na udzielenie wszystkich odpowiedzi i możliwość sprawdzenia tych już udzielonych.
Słowa kluczowe: technologie informacyjne, platformy edukacyjne, postawa, strategie uczenia się

Modern technologies in the face of remote learning
Abstract
The subject of the article is modern technology as a tool which made it possible to continue the education
process during the pandemic. Many studies and publications show that before the introduction of compulsory
remote teaching, academic teachers who were attached to traditional teaching methods were quite reluctant
to use educational platforms. Among the reasons for such an approach, they indicated, on the one hand,
a lack of sufficient technical skills and time to develop materials, on the other hand, insufficient self-reliance
of students in the teaching process. The aim of the study is: to observe the attitudes and motivations of
lecturers and students after the introduction of compulsory remote education, to analyse the positive and
negative aspects of the use of modern technologies, including educational platforms, in language remote
education at the academic level, and to answer the question whether modern technologies constitute
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a barrier or a useful educational tool enabling self-discipline. To answer these questions, an anonymous
survey was conducted in June 2020 among the students of Applied Linguistics and Philology at the
Institute for Research on Education and Communication of the Silesian University of Technology. The
survey clearly shows that both the academic teachers and the students have successfully dealt with the
process of distance learning. Modern technologies help in the organization of teaching, have a motivating
effect, enable access to all materials and tools, facilitate the acquisition of knowledge and allow to test it.
Moreover, they individualize the learning process, mobilize for more effective time management and shape
autonomy. For all these functions to be fulfilled, the teacher's person remains crucial. New technologies
pose new challenges and shape his or her new competences. The process of distance learning with the use
of modern technologies is appropriate when the teacher maintains direct contact with students by
conducting regular online classes, adjusts the amount of material to the time possibilities of the students,
dedicates part of the classes to the completion of tasks, regularly corrects tasks and gives feedback.
Psychological support from the teacher, motivation to learn, building a positive attitude, strategy training
and the choice of such testing forms that give students enough time to give all the answers and the
possibility to check those already given are also extremely important.
Keywords: information technologies, educational platforms, attitudes, learning strategies
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Zdalne lekcje języka polskiego oczami uczniów
1. Wstęp
Wybuch epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 [1-3], zmienił świat: część
ludzi przestała pracować, niektórzy świadczyli pracę zdalnie, zamarły kontakty towarzyskie. Globalne wyzwanie wymagało przeorganizowania życia w niemal wszystkich
sferach ludzkiej aktywności. Zmiana dotyczyła także szkoły, która właściwie z dnia na
dzień przeniesiona została do przestrzeni wirtualnej [4]. Tradycyjne relacje face to face
zastąpiono relacjami w sieci. Nauczyciele, działając w trybie awaryjnym [5], poszukiwali
skutecznych form nauczania, by pomóc uczniom w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu
umiejętności przewidzianych w „Podstawie programowej…” [6].
Sytuacja kryzysowa zdeterminowała konieczność poszukiwania nowych form przekazu lekcyjnego, obligując nauczycieli do znacznie większego wykorzystania narzędzi
informatycznych. Oparte na słowie godziny polskiego wzbogacone zostały o przekaz
medialny (prezentacje, filmy, zasoby wirtualnych przestrzeni), który w czasach zarazy
pojawiał się w znacznie większym stopniu (niekiedy zastępował normalną lekcję).
Podejmowane praktyki miały na celu przezwyciężanie barier, wynikających z zapośredniczonego poprzez sieć kanału komunikacyjnego, wzmacniały przekaz słowny,
dawały szansę na wielokrotne obcowanie z omawianymi treściami, ułatwiały ich
percepcję w tempie dostosowanym do możliwości wychowanka, motywowały do
aktywności, uatrakcyjniały proces kształcenia2.

2. Cel badań i pytania badawcze
Głównym celem badań, przeprowadzonych w styczniu i lutym 2021 roku, było
rozpoznanie postrzegania przez uczniów szkół średnich sposobów nauczania języka
polskiego w czasie zamknięcia szkół spowodowanego pandemią. W obszarze zainteresowania badawczego znalazły się m.in. sprawy związane z praktykami czytania lektur,
sposobem strukturowania lekcji, wprowadzaniem narzędzi informatycznych, wirtualnych możliwości korzystania z dóbr kultury. Młodzi ludzie pisali także o lekcjach,
które zapadły im w pamięć. Badanie miało głównie charakter jakościowy. Przeprowadzone zostało online metodą anonimowego sondażu diagnostycznego. Było dobrowolne,
wzięło w nim udział 647 uczniów klas maturalnych (67% reprezentowało liceum, 33% –
technikum), którzy pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie. Respondentów rekrutowano poprzez kontakty z nauczycielami zrzeszonymi w różnorodnych grupach polonistycznych na portalu społecznościowym Facebook (m.in. E-Poloniści, Lekcje

1
malgorzata.gajak@uni.lodz.pl, Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Wydział Filologiczny,
Uniwersytet Łódzki, www.uni.lodz.pl.
2
Niektóre aspekty kształcenia polonistycznego online znalazły oświetlenie m.in. w: „Nauczaniu zdalnym
w dobie pandemii. Wyzwania i doświadczenia edukacji polonistycznej” pod redakcją Agnieszki Kanii,
Klaudii Muchy-Iwaniczko i Marianny Szumal [7] oraz w grudniowym numerze czasopisma „Polonistyka.
Innowacje” z 2020.
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w sieci, Budzący się poloniści, Poloniści z Pasją czy Polski na Czasie). Jako osoba
badająca nie dysponowałam listami osób badanych.
Młodzi ludzie, objęci ankietą, pochodzili z wielu stron Polski: dużych miast (46%),
miast średnich (28%), niewielkich miejscowości (17%), wsi (9%). Miejsce zamieszkania
nie miało wpływu na ocenę nauczania zdalnego. Warto dodać, że większość z nich
przejawiała pozytywny stosunek do nauki: średnią powyżej 4,5 miało 45% respondentów, średnią w granicach 4,0 – 37%. Tylko 18% miało średnią mieszczącą się w granicach 3,5-3,9. Taki dobór próby badawczej z pewnością zadecydował o charakterze
wypowiedzi: w zasadniczej większości młodzi ludzie prezentują potencjał zdalnego
nauczania, szukają jego dobrych stron.
W niniejszym artykule, ze względów na ograniczenia, wynikające z charakteru
publikacji, uwagę skoncentruję na kilku kwestiach, dotyczących praktyk interpretacyjnych, strukturowania lekcji, możliwości narzędzi internetowych. Jedynie sygnalnie
wspomnę o cieniach edukacji zdalnej, pominę zaś zagadnienia związane z dobrostanem
uczniów, relacjami pomiędzy partnerami procesu edukacyjnego.

3. O niektórych praktykach czytania lektur i organizacji lekcji polskiego
w dobie pandemii
1. Badani uczniowie doceniają czas, którzy nauczyciele przeznaczali na działania
motywujące do czytania, poprzedzające właściwy proces analityczno-interpretacyjny.
Młodzież podkreślała przede wszystkim korzyści, płynące ze wspólnego, głośnego
czytania, potwierdzając tym samym stanowisko Anny Janus-Sitarz:
Z pewnością działaniem, które ma ogromną moc w zachęcaniu do lektury, jest
także głośne czytanie (…). O tym efekcie przekonująco pisał Daniel Pennac,
podkreślając, że głośna lektura jest aktem współodczuwania ze słuchaczami,
z tekstem i jego autorem – podczas czytania na głos „książki otwierają się na
oścież, a całe tłumy tych, którzy uważali się dotąd za wykluczonych z lektury
(...), ufnie przestępują próg urzeczenia [8, s. 207].
Jeden z respondentów, a stanowisko to uznać można za reprezentatywne, zanotował:
Gdy nauczycielka zaczęła czytać, początkowo nie słuchałem. Nagle jednak
zmieniła głos, postawiła pytanie: co dalej – ocali Wokulski majątek, czy sobie
nie poradzi? Jak myślicie? Zacząłem się zastanawiać, trwało milczenie i znów
kilka wersów tekstu. Zaczęliśmy pisać na czacie… Dlaczego to polonistka
robi? Po co nam czyta? Postanowiliśmy zajrzeć do tekstu… Może my też damy
z siebie więcej?
Wspólna lektura wspierana była różnorodnymi ćwiczeniami rozwijającymi wyobraźnię. Wypełniając karty pracy, młodzi ludzie projektowali dzieje bohaterów,
konstruowali ich biografie, przewidywali tematykę na podstawie informacji podanych
na okładce książki bądź przygotowanych przez nauczyciela. Wcielali się – jak pisze
licealistka – w rolę pisarza, choć, oczywiście, zgłaszane intuicyjnie propozycje nie
zawsze pokrywały się z wizją artysty. Niekiedy głośne czytanie inicjowali wychowankowie. Wybrane fragmenty (na tym etapie ważna była pomoc polonisty). przedstawiali
koleżankom i kolegom. Takie odwrócenie ról budziło współodpowiedzialność za jakość
zajęć, zwiększało zaangażowanie w ich przebieg.
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Gdy otrzymałem propozycję prezen-tacji fragmentów – relacjonował uczestnik
badania – przeraziłem się. Jednak wskazówki nauczycielki ułatwiły zadanie.
Udało się.
W podobny sposób swoje wrażenia wspominała inna uczennica:
Nigdy tego wcześniej nie było. Głośne wspólne czytanie… Najpierw czytała
nauczycielka, później zgłaszaliśmy się my… Trema, jak to wypadnie… I jaki
fragment wybrać, by zaciekawić… Budująca dyskusja po lekturze … No tak,
o czym będzie „Przedwiośnie”?
Przywołane wypowiedzi potwierdzają znaczenie działań polonistów ukierunkowanych na pozyskanie zainteresowania podopiecznych dla tekstów kanonicznych.
Powrót w warunkach pandemii do dawnej metody typolekturalnej (zob. 9, s. 219-253;
10, s. 220-223) pozwalał na wymianę zdań, sądów i opinii, otwierał przestrzeń dzieła.
Wyzwolenie pozytywnych emocji zachęcało do czytania refleksyjnego, związanego
z poszukiwaniem odpowiedzi, które pojawiały się w czasie pierwszej lekcji.
Uczniowie, z których większość nie spotkała się z takim zabiegiem, wyrażają nadzieję, że głośna lektura stanie się stałym elementem polskiej rzeczywistości edukacyjnej w przyszłości3. Oddajmy głos ankietowanym:
Uważam, że głosowa interpretacja tekstu otwiera drogę do jego wnętrza,
ułatwia zrozumienie wielu treści. Książka staje się „żywa”, zaczyna mówić,
a to niezmiernie ważne. Zawsze czułem dyskomfort, gdy otwierałem nową
lekturę. Zazwyczaj już na początku jej nie rozumiałem…
Głośne czytanie przekonywało do podjęcia trudu lektury. Tak powinno
działać z wieloma utworami. Poloniści chyba wiedzą, że normalnie
czytamy tekstu, lecz posługujemy się brykami, streszczeniami4. Dlaczego
robimy? Przeraża nas wiele spraw… choćby ta, że nie rozumiemy
pierwszych zdań i odpadamy.

się
nie
tak
już

Zawsze czytałam cicho, głośnego czytania się krępowałam, a niesie ono tyle
korzyści. Wpiszmy tę praktykę do codzienności szkolnej. Taka interakcja prowadzi do wytwarzania więzi, rodzi się bowiem coś, co możemy nazwać wspólnotą czytelniczą. Czułam jakąś głęboką intymną więź z moimi koleżankami
i kolegami.

3

Stanisław Bortnowski, polonistom poszukującym sposobów na pozyskanie uczniów do czytania, udzielił
kilku rad: pierwszą była zachęta do głośnego, wspólnego czytania (recytacje, konkursy, inscenizacje
współistniejące z obserwacją wykonań zawodowych artystów); drugą – działania motywacyjne, mające na
celu pokazanie wartości tkwiących w lekturze i przezwyciężenie niechęci wobec niej jako tekstu szkolnego; tu
również pojawić powinny się intuicyjne, prywatne opinie uczniów na temat tekstu oraz prezentacja ich
upodobań czytelniczych; trzecią – sporządzenie umowy czytelniczej, dotyczącej lektur uzupełniających
(swoiste zobowiązanie do czytania), czwartą – przeprowadzenie zajęć motywujących do czytania przed
omawianiem lektury (np. konkurs na najpiękniejszą okładkę); piątą – stosowanie różnorodnych metod
ułatwiających dialog z tekstem („metodyczne szaleństwo”), zob. [11].
4
Bortnowski zwracał uwagę na problem nieczytania lektur już w latach 80. XX w. [12]; zob. również badania
późniejsze [13-15].
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Ankietowani opisywali także stany, które towarzyszyły im podczas głośnej lektury
fragmentów dłuższych utworów literackich. Zaliczyli do nich: ciekawość poznawczą
(97%), chęć zapamiętania jak największej liczby szczegółów (90%), uważne skupienie
na fragmencie dzieła (85%), fokusowanie myśli na temacie (83%), próby wczucia się
w sytuację bohatera (67%). Można powiedzieć, że wspólne, głośne czytanie stanowiło
skuteczny oręż w przełamywaniu bierności czy niechęci wobec omawianego utworu.
Prowadziło także do aktywności umożliwiających spojrzenie na rozmaite problemy
„oczami drugiego człowieka”. Do dobrodziejstw głośnego czytania młodzi ludzie –
podobnie czyni to Janus-Sitarz – zaliczyli ponadto możliwość bezpośredniego obcowania z dziełem (a nie brykiem), dokonywanie syntezy percypowanych treści, próby
formułowania sądów i opinii „na gorąco”, dążenie do wymiany spostrzeżeń pomiędzy
uczniami, stawianie pytań do tekstu [16].
2. W okresie poprzedzającym omawianie lektury uczniowie wielokrotnie proszeni
byli o poszerzanie wiadomości kontekstowych: nauczyciele opowiadali ciekawostki
z życia pisarza, przybliżali opinie krytyków, a czasami relacje ówczesnych uczniów na
temat dzieła. Młodzi ludzie zachęcani byli również do zapoznawania się z realiami
epoki, w której powstał tekst bądź toczyła się jego akcja. Pytania, domagające się odpowiedzi, były zróżnicowane. Oto kilka z nich: jak wyglądał świat w międzywojniu? (tu
pojawiają się różne epoki literackie). Czym zajmowali się ludzie? Co ich interesowało?
Jaka była ówczesna sytuacja Polski? Jaka Europy? Jaka była codzienność zwykłych
ludzi (płace, warunki życia, możliwości rozwoju, itp.)? Jakie wydarzenia kulturalne
wpływały na kształtowanie się społecznej świadomości?
Respondenci niejednokrotnie mówili, iż lektura dawnej prasy, śledzenie informacji
na temat spraw ważnych i mniej istotnych (także reklam, ogłoszeń, notatek itp.), możliwość przeglądania fotografii, ułatwiały percepcję dzieła. O tych praktykach pisali:
Literatura wojny i okupacji przeraża. Zastanawiałem się, dlaczego tak mało
mówimy o I wojnie światowej, a tak dużo o II… Zrozumiałem po lekturze
fragmentów wypowiedzi Hannah Arendt. Gdy zło się zbanalizuje, można
mnożyć okrucieństwo, tym bardziej, że sprawcami stawali się zwykli ludzie.
Straszny mechanizm.
II wojna światowa, przedstawiana w literaturze, przemawia znacznie silniej
w kontekście spersonalizowanych wypowiedzi. Zrozumiałam traumę, gdy
polonistka poleciła nam obejrzenie relacji byłych więźniów Oświęcimia. Nikt
z nas nie mógł przez pewien czas nic mówić. W końcu nauczycielka przeczytała
fragmenty opowiadań Borowskiego… One „żyły”, mówiły, rodziły bunt,
niedowierzanie: jak do tego mogło dojść? Tego nigdy nie pojmę. I narodził się
strach… przecież wojna może się dokonać w każdym momencie. Tamtej też nie
zapowiadały szczególne zdarzenia.
Lata 1939-1945: miliony ofiar. Te wielkie liczby jednak nie przemawiają tak,
jak przemówiły relacje świadków tamtych dni. Doświadczenie tragiczne,
traumatyczne, odbierające dech w piersiach. Ludzie, zwykli ludzie zdolni do
tak bestialskich czynów.
Respondenci akcentowali (395), że wcześniej, gdy poznawali inne lektury, nie
poświęcano tak wiele czasu na konteksty. Raczej eksponowano treść utworów, która
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weryfikowana była poprzez liczne kartkówki, testy, wypracowania, prace klasowe.
Nauczyciele koncentrowali uwagę na faktach opisanych w konkretnych dziełach,
odpytywali z ich znajomości. W czasie zdalnego nauczania większy nacisk kładli na
czytanie egzystencjalne, emocjonalne. Proponowali, by – co podkreśla większość
ankietowanych (89%) – zbliżyć literaturę do życia, uczynić z niej opowieść o człowieku, jego wędrówce pełnej meandrów, zawirowań, zwrotów, wzlotów i upadków.
Znacznie częściej zachęcali wychowanków do wyrażania własnych przemyśleń
i refleksji5.
Wspólne projektowanie zagadnień do omówienia było ciekawym wyzwaniem –
wyznaje uczeń technikum. Sprawiło, że nie podchodziłem do lekcji tak, jak
wcześniej. Wręcz przeciwnie: skoro zgłosiłem problem, chciałem o nim mówić.
Mało tego, chciałem, by mówili o nim też inni. Chciałem zainteresować ich
moim punktem widzenia. Stawałem się organizatorem lekcji. Liczyłem, że będę
oryginalny. W podob-nym stylu wypowiadali się pozostali. Niekiedy pojawiały
się żartobliwe spostrzeżenia: No i stało się. Ja, mieszkaniec ostatniej ławki,
siedzący w ciszy, nagle zainicjowałem dyskusję klasową na dwie godziny. Nikt
się tego nie spodziewał. Nawet ja sam. A ile potem było komentarzy.
Choć niektórzy spotykali się z taką formą pracy w okresie przedpandemicznym, to
nie w pełni ją doceniali. Samotność czasów zarazy, brak tradycyjnych kontaktów,
sprawiały, że dostrzegli potencjał, jaki tkwi w wymianie myśli, rozmowie czy dyskusji
(w normalnych warunkach daru rozmowy nie odbierali w ten sposób).
3. Wielu uczniów (77%) wspominało o interpretacji lektur za pomocą współczesnych narzędzi komputerowych. Z aprobatą mówili o tworzeniu profili bohaterów
na aplikacji randkowej np. Tinder lub na innym portalu społecznościowym, np.
Facebook [17]. Jedna z uczennic wspomina działania związane z charakteryzowaniem
Izabeli Łęckiej: konto bohaterki uzupełniała poprzez dodawanie powieściowych znajomych, komponowała posty w jej imieniu, pisała do nich komentarze, tak jak na Facebooku, ale w oparciu o tekst Bolesława Prusa. Inną formą, wymienianą przez uczestników badań, były memy oraz komiksy. Tworzone za pomocą aplikacji internetowych
(np. http://generator.memy.pl/; http:// fabrykamemow.pl/dodaj; Pixton, Comic & Meme
Creator) pozwalały w skrótowy sposób prezentować zasadnicze problemy konkretnej
lektury bądź wybranych jej fragmentów. Uczyły uważnego czytania, precyzji językowej
(transformacja dłuższej wypowiedzi w kilkuzdaniowy tekst) oraz kreatywności.
Aktywnościom respondentów patronowała chęć zaskoczenia kolegów i koleżanek,
przyciągnięcia ich zainteresowania. Ich komentarze są świadectwem zaangażowanego
uczestnictwa w procesie lekcyjnym:
Za pomocą czterech-pięciu kadrów przedstawić symboliczne sceny z życia
Judyma. To prawdziwe wyzwanie. Ale udało się. Ja wybrałem starą kamienicę
(symbol dzieciństwa Judyma) zespoloną z drabiną (wyjście z nędzy); białego
5

S. Bortnowski o znaczeniu indywidualnych sądów o lekturze pisze: Pomóżmy uczniom wyznać prawdę bez
lukru, wyzłościć się na autora, zdenerwować, pokłócić w ataku na znienawidzoną książkę lub w obronie
ukochanego tytułu (przecież są takie), a nawet zachęcić do powrotu do czytelniczej przygody. To mogłyby być
anonimowe ankiety, jak też okrągły stół naśladujący w formie konkretny program telewizyjny z udziałem
polityków [11, s. 76].
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łabędzia (symbol możli-wości wyboru); złamane serce (nieudana miłość), laskę
Eskulapa (symbol posłannictwa lekarza), rozdartą sosnę (symbol klęski).
Komiks o relacjach Wokulskiego z Rzeckim w sześciu odsłonach. Myślałem, że
się nie da. Podchodziłem sceptycznie do tego pomysłu. Gdy jednak zobaczyłem
prace innych, wiedziałem, że się uda. Jak wyglądała moja praca? Nieźle (tak
mówili). Zawarłem w niej charakterystyczne elementy: stary strój subiekta,
kapelusz Stacha; a rozmowy dotyczyły sklepu, znaczenia przyjaźni, Izabeli
Łęckiej i Stawskiej.
Utwory Jana Kochanowskiego w memach – super zadanie. Musiałem uważnie
przeczytać teksty, by właściwie przygotować grafikę. Zaproponowałam memy
związane z ideą epikureizmu, pochwałą przyrody, zmiennością losu ludzkiego,
śmiercią jako rozwiązaniem ostatecznym oraz relacją między człowiekiem
a Bogiem.
„Lalka” Prusa i memy – zadanie o tyle trudniejsze, że wiele takich prac jest
w in-ternecie. Ale daliśmy radę. Przedstawialiśmy także bohaterów drugoplanowych: Szumana, Zasławską, Wąsowską, Stawską. Oczywiście Wokulski,
Rzecki i Łęcka też musieli być [18, 19].
Popularnością cieszyło się tworzenie reklam promujących działania bohaterów (np.
sklepu Wokulskiego), zaproszeń na spotkania i imprezy (młodzi ludzie wspominali
zaproszenie na ślub Tadeusza i Zosi, Jadwigi Mikołajczykówny i Lucjana Rydla,
Zenona Ziembiewicza i Elżbiety Bieckiej), organizowanie aukcji przedmiotów (ze
sklepu Wokulskiego, żołnierzyków Rzeckiego, z salonu Kolichowskiej) oraz tweetów
na różne tematy (np. wydarzeń politycznych w „Lalce”, strajków robotników
w „Granicy”, zebrań ziemiaństwa w tejże lekturze).
Podobne oceny zyskiwały metody, takie jak coaching [20], lektura w pudełku [21],
lektura przez dziurkę od klucza [22]. Choć różniły się rozwiązaniami, to ich zadaniem
była transformacja tekstu na ujęcia symboliczne: rekwizyty, rysunki, prace przestrzenne, zdjęcia, obrazy, które wiązały się z dziełem. Choć wskazania coachingu nie
są liczne (34%), to warto przybliżyć ideę tego typu aktywności. Na lekcji uczniowie
pracowali w kilkuosobowych grupach. Po wypełnieniu kwestionariusza osobowego
bohatera (tu najczęściej Wokulski, Judym, Ziembiewicz), wychowankowie wyodrębniali problemy, z których każdy opatrywali pięciokrotnie pytaniem „dlaczego” (technika
5xWhy), co pomogło im na precyzyjniejszą ich identyfikację. W dalszej kolejności
określali strefy wpływu (po określeniu celu życia bohatera w tabeli wpisywali z jednej
strony sytuacje, na które miał on wpływ, z drugiej – od niego niezależne). Prace wieńczyły przygotowywane w Canvie karty motywacji ze starannie dobranymi cytatami [20].
Celem egzemplifikacji przywołam lekcyjne spotkanie z „Ludźmi bezdomnymi”
Stefana Żeromskiego. Uzupełniając kwestionariusz osobowy Tomasza Judyma, uczniowie podawali informacje na temat jego wieku, zawodu, pochodzenia społecznego,
miejsca zamieszkania. Określali sytuację rodzinną, relacje interpersonalne (przyjaciele,
wrogowie), wskazywali zalety i wady, wymieniali sukcesy oraz porażki. Ciekawym
zadaniem było podanie zdarzeń, z których bohater był dumny i tych, których żałował.
Młodzi ludzie kończyli także zdania: Cieszę się…; Moja pasja…; Nie potrafiłbym żyć
bez…; Lubię…; Marzę…; Podziwiam…; W innych ludziach cenię… Mierzyli się
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także z opisem stanu emocjonalnego mężczyzny oraz precyzowali wyznawany przez
niego światopogląd.
Technika 5xWhy pozwoliła na sprecyzowanie problemów, przed którymi stanął
Judym. Przykładowo, na pytania, dlaczego bohater poniósł klęskę jako lekarz, padały
odpowiedzi: bo jest wykluczony ze środowiska; bo nie chce być towarzyszem zabaw
arystokratów w uzdrowisku; bo pochodzi ze środowiska ludzi biednych, którym chce
pomagać; bo nie umie pogodzić życia rodzinnego z zawodowym.
Kolejne zadanie wiązało się z określeniem wydarzeń, które stanowiły konsekwencje
wyborów Tomasza oraz tych, które od niego nie zależały. Zdaniem młodych ludzi,
miał on wpływ m.in. na relacje z Joasią, decyzję o samotniczym życiu, rezygnację
z założenia rodziny, sposób realizacji swojej misji. Nie mógł natomiast zmienić swojego
pochodzenia społecznego, stosunku lekarzy i ludzi bogatych do siebie (ci drudzy nie
chcieli, by ich medyk leczył ubogich), ówczesnych realiów społecznych, warunków
życia robotników i chłopów.
Karty motywacji, wieńczące proces analizy i interpretacji, zawierały różne wpisy.
Podaję kilka przykładowych:
Aby służyć innym, musisz się sam realizować.
Życie to nie tylko służba innym.
Miłość jest największym darem – ona nie stoi na przeszkodzie w realizacji
zawodowych aspiracji.
Z ukochaną kobietą u boku osiągniesz więcej.
„Lektura w pudełku” pozwalała na gromadzenie przedmiotów związanych
z konkretną pozycją książkową (np. figurek ulepionych z plasteliny lub wykonanych
z klocków lego, lalki, laski Eskulapa, kamienicy, zdjęć, [np. obozów koncentracyjnych,
Warszawy], reprodukcji obrazów, rysunków, cytatów, listów do bohaterów) i tworzenia
opowieści związanej z tekstem. Warto wspomnieć, że niektórzy uczniowie posługiwali
się narracją interaktywną, zawierającą pytania do pozostałych uczestników zajęć (miały
one zróżnicowany charakter: dotyczyły zdarzeń, świata uczuć bohaterów, sytuacji
wyboru i konsekwencji decyzji)6. Umieszczanie rekwizytów w pudełku pozwalało na
operowanie skrótem, często metaforą.
Technika oglądu dzieła przez dziurkę od klucza otwierała z kolei możliwość
dokładnego przyglądania się konkretnym wyimkom tekstu; młodzi ludzie wspominali
o takim charakteryzowaniu bohaterów „Sceny więziennej” z III cz. „Dziadów” Adama
Mickiewicza; podkreślali, że każda z trzech grup wyeksponowała inne fragmenty
dramatu, np.: jedna mówiła tylko o Konradzie, inni podkreślali zachowania młodych
aresztantów, pozostali skoncentrowali się na postaci Sobolewskiego).
Wypowiedzi uczniów potwierdzają ich gotowość do współdziałania i poszukiwania
własnych, niestandardowych rozwiązań.

6

Np. Gdyby Ziembiewicz inaczej postąpił z Justyną, jak mogłoby wyglądać jego życie?; Gdyby Wokulski
potrafił przestać kochać Łęcką, jak potoczyłyby się jego losy?
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Myślę, że gdybyśmy coaching zastosowali nie tylko do bohaterów – notuje
jedna z uczestniczek badania – lecz do nas samych, wiele dowiedzielibyśmy się
o sobie. Tak jak o Wokulskim.
Rekwizyty do „Makbeta” Szekspira. Pracowaliśmy w trzech grupach i każda
miała inny pomysł. Niesamowite. Moja grupa skoncentrowała się na zbroi jako
symbolu etyki rycerskiej. Omówiliśmy czyny niezgodne z etyką, których
dopuścił się bohater. Druga posłużyła się rekwizytem noża, eksponując
zbrodnicze działania bohatera. Ostatnia za pomocą lalki – niemowlaka
omówiła relacje między małżonkami.
„Ludzie bezdomni” przez dziurkę od klucza. Fokusowałam zebranie u doktora
Czernisza. Dokładnie przyjrzałam się jego uczestnikom. Rozplanowałam
rozmiesz-czenie postaci, co ułatwiło wizualizację oraz opowieść o zdarzeniach.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się drama. Wcielano się w postaci literackie,
posługiwano się rekwizytami, pisano tweety, poprzez które konkretyzowano charakter
postaci, miejsca akcji oraz rozmaite zdarzenia. Obok słów, pojawiały się rysunki, gesty,
dużą rolę odgrywała poza. To wszytko można było przedstawić za pomocą kamerki.
Uczniowie zwracali też uwagę na interaktywne prezentacje nauczycieli (92%). Były
one trzyczęściowe. Część pierwsza zawierała materiały teoretyczne, pomocne przy
omawianiu lektury (elementy biograficzne, kontekst historycznoliteracki, malarski,
filozoficzny, zbiór motywów), część druga – dział: „Już to powinieneś wiedzieć”,
zapewniający możliwość weryfikacji wiadomości, trzecia – zadania do wykonania.
Kilka, czasami kilkanaście slajdów stanowiło odpowiednik podręcznika z ćwiczeniami.
Pojawiały się zagadki, koło fortuny, quizy, Qr kody, fragmenty filmów, cytaty do
interpretacji, zdjęcia, obrazy, plakaty, a także tematy wypracowań typu maturalnego.
Praca na wielu poziomach służyła wielostronnemu oglądowi dzieła, uwzględnianiu
jego różnorodności, zespalaniu warstwy treściowej z wiedzą teoretycznoliteracką.
Ćwiczenia pozwalały także na kształcenie sprawności językowych. Wreszcie, budziły
ciekawość poznawczą, motywowały do aktywności. Celem egzemplifikacji warto
przywołać cztery reprezentatywne wypowiedzi:
Przed pandemią tylko my robiliśmy prezentację. Polonistka niezwykle rzadko
i zawsze w programie Power Point. Teraz pojawiły się prezentacje w Genial.ly.
Robią wrażenie, a jednocześnie stanowią wyzwanie dla nas. Skoro nauczycielka tyle czasu poświęca na przygotowanie dla nas materiału, to i my
powinniśmy więcej dać z siebie. Taki rodzaj dwustronnego zobowiązania.
Gry na języku polskim nie były codziennością. A przecież są ciekawą formą
pracy. Chęć wygrania, rywalizacja motywowała do pracy. Wstyd było czegoś
nie wiedzieć. To wartość pandemii. Chciałabym, aby taka forma pozostała
z nami na dłużej. Sprawdzałam swoją wiedzę niejako bez stresu.
Podziwiam prezentacje nauczycielki. Dużo dobrej wiedzy, wreszcie obrazy,
które pomagają w identyfikowaniu treści. Nadto zdjęcia, zapadające w pamięć.
I tyle faktów. Prezentacje te ułatwiały mi nie tylko poznawanie nowego
materiału, ale także jego podsumowywanie.
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Nie zapomnę lekcji o Hamlecie, gdy oglądaliśmy fragmenty przedstawienia,
pracowaliśmy z tekstem, omawialiśmy interaktywnie relacje pomiędzy bohaterami. A na koniec gra, sprawdzająca wiedzę z teatru antycznego i szekspirowskiego. No cóż, nie zawsze umiałam. Ale na następną grę przygotuję się
znacznie lepiej. Powiem ponadto, że gra pozwalała się rozluźnić. Czułam się,
jakbym nie była na zajęciach.
4. W odmienny sposób nauczyciele organizowali przedmaturalne powtórki. Przede
wszystkim proponowali krótkie filmiki z YouTube, m.in. „Matura z polskiego”,
„Lektury na rozszerzenie”, „Wiedza z Wami”, „Najważniejsze motywy literackie”,
„Zeszyt polskiego”. Uczniowie, zaskoczeni, że ich poloniści znają, jak napisała jedna
z uczennic, tajne materiały, dostępne tylko dla młodzieży, podkreślali, że pedagodzy
starannie dobierali materiały pod kątem rzetelności przekazywanych informacji,
walorów merytorycznych i metodycznych. Na lekcjach nie pojawiały się przekazy
o dyskusyjnej (fragmentami) wartości edukacyjnej. Respondenci dodawali także, że
filmików nie mogli oglądać bezrefleksyjnie, gdyż w trakcie słuchania wypełniali karty
pracy.
Syntezie sprzyjały także różnorodne gry, które, wprowadzając czynnik rywalizacji,
zachęcały do rekapitulacji materiału. Sytuowały go ponadto w różnorodnych perspektywach, pozwalając na łączenie treści zagadnieniami i motywami. Zadania podzielone
były na poziomy o różnym stopniu trudności (polegały na rozpoznawaniu cytatów,
charakteryzowaniu bohaterów, łączeniu ich ze względu na podobieństwa sytuacji
życiowych, zespalaniu słów piosenek z konkretnymi postaciami, odpowiadaniu na
pytania związane z lekturą i prezentowaniu argumentacji, opiniowaniu tez, interpretowaniu kontekstów). W ten sam sposób uczniowie powtarzali materiał gramatyczny.
Ważną, i dla wielu wychowanków, nową metodą syntetyzowania materiału, były
lekturowniki [23]. Większość (69%) spotkała się z nimi po raz pierwszy w czasie
pandemii. Zawierały one, niczym portfolio, streszczenia, ważniejsze cytaty, spis wybranych tematów wypracowań, skojarzenia uszeregowane pod względem powtarzalności
motywów oraz sketchnotki – krótkie hasłowe informacje dotyczące dzieła. Taka forma
zapisu ułatwiała – jak twierdzili ankietowani – poruszanie się w „gąszczu spraw
i zagadnień”, pomagała w porządkowaniu materiału, jak też umożliwiała jego szybki
ogląd. Uczyła również współpracy, bowiem maturzyści wymieniali się np. streszczeniami dzieł. Rejestracja relacji uczeń – tekst, obserwacja własnych czytelniczych
zainteresowań i zmian, jakie zachodzą w postrzeganiu pewnych zagadnień na przestrzeni
czasu, pozwalała na budowanie samoświadomości nastolatków. I tym razem praktyka
szkolna potwierdziła sugestie precyzowane przez Janus-Sitarz, która podpowiadała, by
młodzi ludzie zapisywali nie tylko czytelnicze spostrzeżenia, lecz uwzględniali również
okoliczności aktu spotkania z lekturą. Pomocne w sporządzaniu takich zapisów miały
być – jak pisze krakowska badaczka –
refleksje związane z miejscem lektury i wszelkimi okolicznościami jej towarzyszącymi oraz próba odpowiedzi na pytania: Kto polecił mi ten utwór? Co
o nim wiedziałem, zanim zacząłem go czytać? Jakie było moje nastawienie (co
na nie wpłynęło), jakie oczekiwania? Jakie skojarzenia budził sam tytuł utworu?
W jakiej mierze zdeterminowały one moje rozumienie tekstu? [24, s. 62].
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5. Zmienił się, zdaniem badanych, sposób organizowania zajęć. Wychowankowie
nowy materiał poznawali w domu, by na lekcji wykonywać już trudniejsze ćwiczenia7.
Model lekcji odwróconej (wyprzedzającej)8 – o czym mówi uczeń technikum –
zwiększył ilość działań wykonywanych w ciągu 45 minut9. W tym czasie
mogliśmy pracować w parach, grupach, ustalać poglądy, które na koniec były
prezentowane na forum. Podobała mi się możliwość wspólnego dyskursu.
Naprawdę poznawaliśmy siebie.
Do ważnych korzyści należy też przeobrażanie tradycyjnych ról: nauczyciel z osoby
wiodącej stawał się tutorem, przewodnikiem w procesie kształcenia, uczeń zaś – wcielał
się w rolę badacza, formułującego pytania wobec dzieła i poszukującego na nie odpowiedzi10. Warto oddać głos młodzieży:
Na początku byłam zaskoczona. Wszystko w domu… Wcześniej zawsze nauczyciel podawał nowe treści. Pierwszy raz nie wywiązałam się z zadania i okazało
się, że nie mogę właściwie uczestniczyć w zajęciach. Mówili inni, ja milczałam,
ale postanowiłam to zmienić. I tak zrobiłam. Okazało się, że materiał nie był
taki trudny. Wcześniej przyswojony, mógł podlegać dalszej „obróbce”.
Nie zawsze wcześniej starannie przygotowywałem się do lekcji. Nie było
bowiem takiej potrzeby. Nauczyciel i tak wszystko mówił. Gdy jednak na lekcji
zaczynaliśmy pracę od konkretnych ćwiczeń, trzeba było znać lekturę bądź
teorię. Bez tych elementów nic nie dawało się zrobić.
Badani uczniowie do zalet lekcji odwróconej zaliczyli ponadto: możliwość wielokrotnego odsłuchiwania materiału (82%), współodpowiedzialność za proces edukacyjny
(89%), indywidualizację treści kształcenia (67%) oraz regulowanie tempa pracy (67%).
Etap końcowy lekcji wyprzedzającej polegał na sprawdzaniu już z całą klasą stopnia
opanowania materiału. Młodzi ludzie występowali w roli krytycznego recenzenta
dokonań własnych i kolegów, podkreślając jednocześnie, że to, czego się nauczyli,
stanowi ważny etap w procesie poznawania literatury.
6. Efektywność nauczania zwiększały narzędzia informatyczne. Ankietowani
jednogłośnie stwierdzają, że edukacja tradycyjna znacznie rzadziej odwoływała się do
tych środków. Pandemia zdeterminowała nauczycielskie próby sięgania po różnorodne
aplikacje edukacyjne. Uczniowie wymienili m.in. programy, takie jak: genial.ly, wakelet,
canvę, wortArt, nearpod, padlet, prezentacje Google, Storyboardthat, tricider, mentimeter, generator konta na instagramie oraz generator wycinków prasowych. Umożliwiały one wielostronny ogląd dzieła kultury, przeciwdziałały nudzie, motywowały do
pracy, zachęcały do podejmowania działań interaktywnych, wyzwalały twórcze
pomysły.
7

To kluczowy moment dla lekcji odwróconej. Uczniowie pracowali samodzielnie, w parach lub w grupach.
Korzystali z materiału opracowanego przez nauczyciela. Mogli również sami tworzyć bazy z linkami do
stron, zawierających potrzebny materiał, i rozsyłać je kolegom i koleżankom.
8
Uczeń nie posłużył się tą terminologią. Na temat edukacji wyprzedzającej zob. [25-27].
9
Mowa o etapie weryfikacji wiedzy, jej porządkowaniu i zastosowaniu w ćwiczeniach.
10
Przypomnieć warto publikacje, które mówiły o nadreprezentacji pogadanki w szkolnej rzeczywistości
edukacyjnej Bortnowskiego oraz Barbary Myrdzik [28-31].
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7. Nauczanie zdalne zintensyfikowało kontakty młodzieży ze sztuką. Na lekcjach
polskiego pojawiały się wirtualne wycieczki po muzeach w Polsce i za granicą.
Młodzież zwiedzała Muzeum Auschwitz-Birkenau (95%), Akropol w Atenach (87%),
Muzeum Powstania Warszawskiego (78%), Musée d’Orsay w Paryżu (77%), British
Museum w Londynie (76%), Luwr w Paryżu (74%), Rijskmuzeum w Amsterdamie
(56%), Metropolitan Museum w Nowym Yorku (54%), Prado w Madrycie (52%),
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (27%), Muzeum Watykańskie
w Rzymie (17%).
O wirtualnych wycieczkach młodzi ludzie pisali:
Właściwie rzadko chodziłem do muzeów. No, wiadomo Akropol, Auschwitz.
A teraz, dzięki pandemii (co za paradoks) można było tyle zobaczyć. I to jest
niesamowite, elektryzujące. Pomyślałem, że zajrzę do tych miejsc, gdy
wszystko wróci do normy.
Utkwił mi szczególnie Luwr. Omawialiśmy wtedy „Mona Lizę” Herberta.
Celne zestawienie.
Niemal wszyscy ankietowani pozostawili komentarze, dotyczące Oświęcimia. Pojawiają się w nich refleksje na temat traumy II wojny światowej, tragedii ludzi, którzy
stali się więźniami Auschwitz. Silne emocje wzbudzał widok baraków, łóżek, strach
wywoływały zgromadzone na wystawie włosy ofiar oraz przedmioty codziennego
użytku. Zapiski młodych ludzi na temat odczuć są krótkie, lakoniczne, często jednowyrazowe: To okropność, Jak można!!!, Niewyobrażalne. Faktu, że „Ludzie ludziom
zgotowali ten los” wciąż nie daje się zracjonalizować, wytłumaczyć, wyjaśnić. Uczniowie piszą więc z przekonaniem, iż miejsca, takie jak Auschwitz, muszą trwać
w ludzkiej pamięci. O nich nie wolno zapomnieć.
Na lekcjach prezentowano również fragmenty przedstawień teatralnych zgromadzonych w NINATECE, jak też wokalne interpretacje poezji, omawianej w szkole.

4. Cienie edukacji online w opinii uczniów
Większość badanych, bo aż 93%, wspomina o braku kontaktów międzyludzkich.
Relacje internetowe nie zastąpiły dawnych spotkań towarzyskich. Zajęcia zdalne
powodowały, że wiele reakcji było zapośredniczonych bądź opóźnionych. Również
mimika twarzy miała bardziej „jednostajną postać”, by posłużyć się sformułowaniem
jednego z uczestników badania. Konieczność oglądania siebie w ekranie (54%)
sprawiała, że czasami młodzież traciła wątek dyskusji, a koncentrowała się na własnym
wyglądzie. Skupienie uwagi utrudniali również inni domownicy – ich rozmowy, wykonywane czynności często rozpraszały uwagę.
Kolejną barierą w edukacji zdalnej stanowił nadmiar czasu spędzonego przed
ekranem. Mimo iż nastolatkowie wzrastali w dobie komputerów, nigdy jednak nie
siedzieli tyle godzin przed ekranem. Respondenci, choć pozytywnie postrzegali starania
nauczycieli, mające na celu urozmaicenie toku lekcji, to tęsknili do tradycyjnej rozmowy
face to face w zaciszu pracowni polonistycznej (84%).
Licealistka zauważa:
Oczywiście, przyjemnie jest leżeć w łóżku niemal do 8, ale świadomość
siedzenia przed komputerem 8 godzin nie napawa optymizmem.
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Polonistka się stara, ale gdy zajęcia mamy dopiero na siódmej godzinie
lekcyjnej, to siłą rzeczy jestem zmęczona i czasami nie uważam. Myśli same
odpływają. Wiem, że traciłam czas, ale nie mogłam nic z tym zrobić.
Lubię czytać książki w wersji tradycyjnej. Te, zapisane w sieci, są okey, ale
w pandemii było ich za dużo.
Wśród problemów, obniżających możliwości percepcyjne, uczniowie wymienili
ponadto: trudności techniczne oraz kłopoty związane z zasięgiem Internetu.

5. Refleksje końcowe
Pandemia znacznie zmieniła rzeczywistość polskiej szkoły, poczynając od sposobów
organizowania zajęć, stosowanych metod i technik, po znacznie częstsze wykorzystywanie narzędzi informatycznych. Uczestniczący w badaniu, zaangażowani w uczenie
się, z wysoką motywacją (na co wskazuje w pewnym stopniu średnia ocen), mający
odpowiednią bazę do nauki (sprzęt, oprogramowanie) pozytywnie ocenili działania
polonistów, starających się zbliżyć tematykę lektury do ich świata. Na zaangażowanie
nauczycieli odpowiadali pracą własną, niejednokrotnie intensywniejszą niż w okresie
przedpandemicznym. Egzystencjalne czytanie literatury ułatwiało odpowiedź na wiele
pytań, które stawiali wobec rzeczywistości tekstu i świata im dostępnego. Pozwalało
poszerzać horyzonty poznawcze, zdobywać w bezpiecznych warunkach doświadczenie,
także to, które nie było dostępne w codziennej empirii. Aktowi percepcji służyła
wspólna, głośna lektura tekstu [32]. Praktyki takie poprzedzały akt analizy i interpretacji. Do czytania lektur motywowały również proponowane przez nauczycieli
bogate konteksty: historyczne, literackie, filozoficzne, malarskie itp. Holistyczny ogląd
dzieła inspirował do działań twórczych, aktywizował, zachęcał do rozmowy i dyskusji.
Należy podkreślić, że wydłużenie działań poprzedzających lekcyjne spotkanie
z dziełem spotkało się z dużą życzliwością młodzieży. Wydaje się, że wspomnianą
praktykę, znaną z przeszłości, ale czasami pomijaną w czasach przed pandemią, należałoby wzmocnić w przyszłości. Bogaty warsztat metodyczny, proponowany przez
polonistów, otwierał możliwość oglądu testów literackich z wielu stron. Nauczyciele,
nawiązując do ustaleń Bożeny Chrząstowskiej, która aplikowała na grunt szkolnej
dydaktyki założenia Wincentego Okonia [33], swoje propozycje wpisywali w strategię
eksponującą (E), ukierunkowaną na rozwój procesów emocjonalnych, sytuujących
ucznia w roli czytelnika (np. swobodne wypowiedzi na temat przeczytanego dzieła,
projekcja fragmentów ekranizacji filmowych, przedstawień teatralnych, filmików
z YouTube). Sytuując wychowanka w roli wykonawcy, stosowali strategię opartą na
działaniu (O; tu m.in. gry i zabawy, ćwiczenia praktyczne, głośne czytanie, przekład
intersemiotyczny, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu). Strategia poszukująca (P) umożliwiała młodemu człowiekowi podejmowanie działalności badawczej (m.in. ćwiczenia
wstępne: charakterystyka postaci, plan, dekompozycja utworu, opis jego struktury;
działania analityczne: opis i określenie funkcji danego elementu poetyki, uchwycenie
związków między elementami, odczytanie znaczeń strukturalnych, określenie dominanty
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kompozycyjnej w utworze, itp. [34])11. Na lekcjach zdalnych stosunkowo rzadko pojawiała się strategia A, oparta na przekazie wiedzy przez nauczyciela.
Podkreślić warto, że w nauczaniu online respondenci, omawiając dzieła, posługiwali
się współczesnymi narzędziami (Facebook, mem, komiks). Taka forma działań ułatwiała
rozpoznawanie problemów uniwersalnych, przekonywała, że literatura stale opowiada
o człowieku i jego dylematach, za każdym razem jednak posługuje się innymi
rekwizytami, kostiumami, środkami językowej organizacji tekstu.
Quizy, gry, krzyżówki w atrakcyjny sposób ułatwiały zarówno interpretację lektur,
jak też zachęcały do powtarzania materiału. Zwiększały zaangażowanie młodych ludzi
w proces kształcenia, dzięki przejściu od motywacji zewnętrznej (uczę się ze względu
na konieczność zaliczenia testów, kartkówek) do motywacji wewnętrznej (uczę się, by
rozwijać siebie, poznawać świat, otwierać nowe horyzonty).
Ankietowani uczniowie, choć w zdecydowanej większości doceniali zalety edukacji
tradycyjnej, to akcentowali, że relacji bezpośrednich nie zastąpią łącza internetowe.
Kontakty w realnej rzeczywistości, zdaniem badanych, tworzą dodatkowe więzi wspólnotowe, budują atmosferę współobecności aktualizowanej w lekcyjnym spotkaniu
z dziełem literackim i partnerami procesu edukacyjnego.
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Zdalne lekcje języka polskiego oczami uczniów
Streszczenie
Pandemia COVID-19 zmieniła oblicze współczesnego świata, także szkolnego. Niemal z dnia na dzień
tradycyjne relacje face to face zastąpiono relacjami w sieci. Celem artykułu jest prezentacja uczniowskich
opinii na temat wirtualnych lekcji języka polskiego. Przybliżę uwagi młodych ludzi dotyczące zajęć, które
zapadły im w pamięć, omówię uznane przez nich za cenne nauczycielskie strategie organizacji procesu
kształcenia oraz sprawdzania wiedzy i umiejętności. Wskażę te rozwiązania nauczania zdalnego, które
stanowiły celną odpowiedź na wyzwania nowej rzeczywistości (m.in. prezentacje w genialny, rozmaite
narzędzia, takie jak quizy, gry dydaktyczne, ćwiczenia interaktywne, edukacyjne zasoby YouTube
w postaci filmików). Przedstawię również negatywne relacje i spostrzeżenia na temat zdalnego nauczania
oraz wskażę ich przyczyny (zbyt długi czas spędzony przy komputerze, osamotnienie w działaniach,
nieumiejętność skoncentrowania uwagi przez dłuższy czas). Wypowiedź swoją opieram na materiale
empirycznym pozyskanym w ankiecie online. Badanie przeprowadziłam w styczniu i lutym 2021 roku,
obejmując nim 647 maturzystów z całego kraju.
Słowa kluczowe: nauczanie zdalne, kształcenie polonistyczne, uczniowie, metody aktywizujące

Remote Polish language lessons through the eyes of students
Abstract
COVID-19 pandemic has changed the face of the modern world, including schools. Almost overnight,
traditional face to face relationships were replaced with online relationships. The aim of the article is to
present students' opinions on virtual Polish language lessons. I will present the remarks of young people
about the activities that they remember, I will discuss the teaching strategies that are considered valuable
by them for organizing the education process and for checking knowledge and skills. I will point out those
remote learning solutions that were an accurate response to the challenges of the new reality (including
genius presentations, various tools such as the wheel of fortune, quizzes, didactic games, interactive
exercises, educational resources in the form of YouTube videos). I will also present negative relations and
observations about distance learning and indicate their causes (too long time spent at the computer,
loneliness in activities, inability to concentrate attention for a long time. I base my opinion on the material
obtained in the online survey. in January and February 2021, including 647 high school graduates from all
over the country.
Keywords: Remote learning, Polish language education, students, activating methods

98

Magdalena Malik1

Rodzice i edukacja zdalna (zarys problematyki)
1. Wstęp
Marzec 2020 roku zmienił oblicze edukacji. Uczniowie pierwszy raz uczestniczyli
w lekcjach online. Nauczyciele rozpoczęli prezentowanie tematu z każdego przedmiotu
zdalnie. Rodzice czy opiekunowie musieli zadbać o sprzęt komputerowy, połączenie
sieciowe oraz miejsce pracy dziecka. Dla każdego było to wyzwanie, które starano się
wykonać jak najlepiej i z korzyścią dla ucznia. Wszyscy uczestnicy procesu kształcenia
mieli nadzieję, że edukacja szybko wróci do formy stacjonarnej i będzie jak w każdym
roku szkolnym, czyli o godzinie ósmej rozpoczyna się nauka. Niestety praca zdalna
trwała nadal.
Poruszając zagadnienie kształcenia na odległość, trzeba pamiętać o rodzicach
i opiekunach prawnych dzieci. Dla obu grup była to sytuacja nowa, która wymusiła
zmianę planów w życiu zawodowym i prywatnym, dostarczając jednocześnie dodatkowych obowiązków m.in.: na niwie szeroko ujętej oświaty. Poza przygotowaniem
kwestii technicznych i miejsca do nauki, rodzic został sam z kłopotami emocjonalnymi, fizycznymi czy intelektualnymi dziecka. Kontakty online z wychowawcą i nauczycielami, psychologiem czy pedagogiem nie były wystarczające do rozwiązywania
ujawnianych trudności ucznia. Należy pamiętać, że rodziny posiadające dziecko
o specjalnych potrzebach edukacyjnych miały do wykonania podwójne zadanie [14].
Były zmuszone poradzić sobie z zagadnieniami merytorycznymi, wychowawczymi
czy nawet dydaktycznymi, do których dochodziły np.: zajęcia terapeutyczne. I jak
pozostali rodzice musieli zadbać o pracę zawodową i obowiązki domowe.
Poniższy artykuł dotyka zagadnień związanych z funkcjonowaniem trzech ważnych
podmiotów w szkole: ucznia, nauczyciela i rodzica w czasie pandemii. Współpraca
wymienionych osób przekłada się na efekty w nauce, klimat społeczny w klasie czy
placówce oraz na kształtowanie i przygotowanie młodego człowieka do życia w społeczeństwie. Poruszając tematykę uczestnictwa rodziców w czasie nauki zdalnej warto
poznać, nawet w małym stopniu, wybrane aspekty edukacji zdalnej i osoby prowadzącego. Pozwoli to czytelnikowi na szersze ujęcie poruszanych kwestii i dlatego zastosowano niniejszy podział. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na sytuację życiową
rodziców ucznia, którzy w ostatnim czasie mierzyli się z nową formą zdobywania
wiedzy swoich dzieci. Mogli spojrzeć z odmiennej perspektywy na grono pedagogiczne,
wiadomości i umiejętności własnego dziecka, a także czas, który obie strony przeznaczają na codzienną pracę dydaktyczną.

2. Edukacja zdalna
Pandemia zmusiła uczestników kształcenia do zmiany kontaktów i sposobów przekazywania wiedzy, dzielenia się umiejętnościami czy sprawdzania osiąganych efektów.
Przyśpieszyła działania w obszarze alternatywnych rozwiązań w oświacie. W edukacji
1
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od kilku lat można było zauważyć wkraczanie nowych trendów w nauczaniu i coraz
śmielsze wykorzystywanie technologii. Rozwój informatyki i telekomunikacji został
podyktowany zmianami w sferze gospodarczej i kulturalnej, co wiąże się z zapotrzebowaniem na specjalistów w poszczególnych dziedzinach na rynku pracy. Rolą szkoły
jest między innymi przygotować dzieci i młodzież do wyboru między innymi drogi
kariery zawodowej [7]. Wiążę się to z dostosowaniem metod pracy do ucznia i pamiętaniem o nabywaniu przez niego umiejętności, które będzie wykorzystywał w przyszłości. Można na tej podstawie wysnuć wniosek, że e-nauka nie sprawi żadnych
kłopotów dla jej uczestników. Praktyka pokazała jak sporo rzeczy jest do wykonania
w obszarze kształcenia na odległość, aby funkcjonowało bez zarzutów [9].
Nauczanie z wykorzystaniem Internetu jest jedną z form nauczania na odległość,
czyli kształcenia niezależnie od miejsca i czasu. Zachowuje się bezpośredni kontakt
między uczestnikami (interakcja), charakterystyczny dla komunikacji przez sieć [16].
W pierwszym roku pracy online wystąpiły problemy, do których zaliczono: zawodność
stosowanego sprzętu, brak wystarczających umiejętności w obsłudze wybranej platformy, rozluźnienie kontaktu z prowadzącym z przyczyn technicznych czy brak spotkań
z rówieśnikami w szkole i w czasie wolnym od lekcji. Po przeszło dwunastu miesiącach wykorzystania e-learningu, sytuacja została w większym stopniu opanowana.
Uczestnicy edukacji zdalnej mieli świadomość, na jakie nieścisłości muszą być przygotowani, co powinno zostać wcześniej zabezpieczone, ale również jak należy pracować,
aby osiągnąć zamierzone efekty. Ciągła praca zdalna obnażyła także podziały między
uczniami, ich domem rodzinnym, podejściem do kształcenia, możliwościami wykorzystania nabytych umiejętności czy sprawności w komunikacji z rówieśnikami. Po
stronie nauczycieli natomiast można było zauważyć występujące niedoskonałości, do
których zaliczyć należało obsługę techniczną sprzętu, korzystanie z zasobów Internetu
czy wspieranie uczniów na polu emocjonalnym i intelektualnym.
Zróżnicowany obraz polskiej szkoły w nowych warunkach przyczynił się do przeprowadzenia szeregu badań naukowych, z których wybrano najistotniejsze informacje
i zostały przedstawione poniżej.
W Szkole Podstawowej we Wrocławiu została przeprowadzona ankieta elektroniczna.
Wzięło w niej udział siedemdziesięciu siedmiu uczniów i pięćdziesięciu jeden
nauczycieli. Obie grupy odpowiadały na pytania nawiązujące do zdalnego nauczania.
Dokonywali jego oceny, wypowiadali się na temat uczuć występujących podczas pracy
online, a także o możliwościach stosowanego sprzętu. W grupie uczniów uzyskano
następujące odpowiedzi:
 ponad połowa nie potrzebowała wsparcia technicznego;
 dopuszczają możliwość edukacji zdalnej w przyszłości (odpowiedzi 60% ankietowanych);
 uważają (71%), że szkoła jest najlepszym miejsce do nauki;
 wysoko ocenili dostęp do zamieszczanych materiałów;
 bardzo wysokie notowania otrzymały wystawione oceny, które były wyższe niż
uzyskiwane w kształceniu stacjonarnym;
 uważali, że był lepszy kontakt z rodziną;
 znacznie doskwierał dzieciom brak kontaktu z rówieśnikami;
 stwierdzili, że było mało czasu wolnego.
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Nauczyciele, odpowiadając na pytania w ankiecie, uznali, że:
dopuszczają naukę zdalną w przyszłości (70%);
na temat wsparcia w zakresie obsługi sprzętu multimedialnego były odpowiedzi,
w ramach których blisko co trzeci nauczyciel nie potrzebował pomocy technicznej,
połowa nauczycieli czasami, a blisko co piąty korzystał z konsultacji;
 krytykowali złą stabilność Internetu;
 zdecydowanie popierają pracę w szkole, bo uzyskują lepsze efekty;
 ponad połowa kadry pedagogicznej borykała się z pogorszeniem nastroju;
 dostrzegli, że dysponowali znacznie mniejszą ilością czasu wolnego;
 dużo pracy poświęcali na naukę obsługi nowych aplikacji i przygotowania materiału
do zajęć [1].
Analizując powyższe odpowiedzi, dostrzega się, że niektóre z nich są zbieżne dla
obu grup, jak korzystanie z edukacji zdalnej, utożsamianiem placówki oświatowej jako
miejsca do pracy/nauki, w której znacznie lepiej zdobyć czy przekazać wiedzę i umiejętności. Nauczyciele i uczniowie zdecydowanie odczuli brak kontaktu z drugą osobą,
dzieci, jak i dorośli różnie reagowali na odosobnienie, które spowodowała pandemia.
W informacjach z kolejnych badań, które zostały (4) przeprowadzone na grupie
uczniów (1768 osób) szkół średnich, również, dowiadujemy się, że w trakcie pandemii
występowały częściej negatywne emocje i problemy psychosomatyczne. Antidotum na
to było szukanie wsparcia społecznego i relacji z innymi osobami. W opisywanym
okresie spotkania z drugą osobą, kolegą czy koleżanką (11%) lub sympatią były bardzo
rzadkie (15%) [4].
Informacją ujawnianą w badaniach był czas poświęcany na kształcenie online [4].
Nauczyciele wskazywali czasochłonność procesu edukacji zdalnej jako główny problem,
bardzo mała grupa (4%) wskazywała, że jest to kłopotliwe, ale umieją sobie poradzić.
Uważano, że czasochłonność wynika z samokształcenia i dostosowania metodyki do
specyfiki nauczania zdalnego. Wskazywano na łączenie różnych metod edukacji zdalnej
i podtrzymywanie kontaktu z uczniami oraz rodzicami za pośrednictwem różnych
narzędzi komunikacji [2]. Ocena własnych możliwości przez nauczycieli ulegały znacznej zmianie w trakcie pracy. Edukacja zdalna wszystkich bardziej obciążyła niż stacjonarna, dał znać wysiłek w organizowanie i dostosowanie własnej pracy do nowych
realiów, a także obniżone samopoczucie. W raporcie innego badania można było przeczytać, że uczniowie mieli problem z koncentracją (27%), trudności w rozumieniu
przekazywanej wiedzy (26%) i co piąty uczeń (19%) nie wykonywał prac na czas [16].
Internet przybrał inne oblicze, wcześniej był narzędziem do rozrywki lub służył
jako cel komunikacyjny, natomiast w czasie pandemii został wykorzystany jako jedno
ze źródeł zainteresowania nauką. Tak było w przypadku osoby prowadzącej lekcję
w sposób transmisyjny i interaktywny. Jeśli spojrzało się na odbiorcę to niektórzy
uczniowie podczas lekcji grali czy przeglądali portale społecznościowe. Poza tym
nauczyciele i dzieci wskazywali na wydłużony czas spędzany przed komputerem
i izolację od znajomych. Oba czynniki bardzo każdej z grup doskwierały. Zachowanie
odpowiedniego poziomu higieny cyfrowej, w szczególności w edukacji zdalnej, jest
kluczowe dla poprawy koncentracji i podniesienia wyników w nauce i samej jakości
nauczania [3, 13]. Była to kwestia pomijana.
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Efektywna edukacja zdalna wymaga dostępu do narzędzi komputerowych, dzięki
którym swobodnie realizujemy szereg aktywności np.: przygotować prace, programy
tekstowe, graficzne. Edukacja zdalna nie jest możliwa bez dostępu do Internetu szerokopasmowego, dzięki niemu można m.in.: szybko pobierać i wysyłać pliki, oglądać
przesyłane strumieniowo materiały wideo czy prowadzić rozmowę.
Literatura przedmiotu, wyniki z badań, rozmowy z dziećmi i nauczycielami, a także
z rodzicami pozwalają postawić wniosek, że bardzo ucierpiały relacje międzyludzkie
i ich odbudowa może się okazać pierwszoplanowa po powrocie do szkół [17].
Podstawą (…) jest zachowanie, podtrzymanie i ulepszenie relacji międzyludzkich,
które manifestują siłę na płaszczyźnie edukacyjnej. Wśród tych relacji najważniejsze to: nauczyciel-uczeń oraz nauczyciel-rodzina ucznia (…). Tak samo
ważne są też relacje rówieśnicze pomiędzy uczniami z jednego zespołu
klasowego, ale również kontakty z innymi rówieśnikami [15].
Edukacja zdalna uwidoczniła jak bardzo, mimo wielu trudności, nauczyciel i uczeń
potrafią razem pracować, prowadzić dialog czy uzupełniać swoje działania. Brak
możliwości wejścia w mury szkolne pokazał jak ogromną rolę odgrywa miejsce spotkań
dzieci, rodziców i nauczycieli, którym jest placówka edukacyjna.

3. Kształcenie zdalne i rodzice
Rozpoczęcie nauki w formie zdalnej przez dzieci spowodowało diametralną zmianę
w życiu całej rodziny. Nauczanie na odległość mogło przybrać charakter synchroniczny
(online), gdy jest prowadzone w czasie rzeczywistym lub asynchroniczny, gdy materiały
zostały udostępnione uczniom niezależnie od czasu [7]. Zdobywanie wiedzy na odległość wiąże się w dużym stopniu z jej samodzielnym przyswajaniem [10]. Nie zawsze
budziło to zachwyt uczniów i rodziców. Przeprowadzone badania w obszarze kształcenia
online obejmowały dorosłych, którzy chętnie podejmowali dialog. Zmusza do refleksji
i wniosków do dalszej współpracy na niwie oświaty. Słuchając i czytając opinie rodziców na temat kształcenia na odległość, trudno nie myśleć o włączeniu ich w proces
edukacji, ponieważ uzyskane wyniki obrazują, w jakich obszarach zdalne nauczanie
funkcjonuje prawidłowo, a co należy usprawnić i poprawić [11].
Badaniem pod nazwą „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych
w czasie pandemii koronawirusa” objęci zostali nauczyciele, uczniowie i rodzice
z wybranych szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce. Celem badania
było najszersze spojrzenie na zagadnienie edukacji zdalnej. Realizacja przebiegała
w terminie: 12.05-12.06.2020 i uczestniczyły w nim 34 placówki oświatowe [16].
Obszarem zainteresowania badawczego były zagadnienia związane z edukacją zdalną,
do których sformułowano między innymi następujące pytania badawcze:
1. Co myślą uczniowie, rodzice oraz nauczyciele o zdalnej edukacji? Jak oceniają
swoje przygotowanie do tej formy prowadzenia zajęć?
2. Jak zmieniło się, w porównaniu do okresu wcześniejszego, korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz różnych zasobów online w czasie
zamknięcia szkół?
3. Jak nauczyciele, rodzice oraz uczniowie poradzili sobie z obowiązkiem realizacji
zajęć w formie zdalnej?
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4. Jak wyglądało zaangażowanie nauczycieli, uczniów oraz rodziców w realizację tych
zajęć? Jakiego wysiłku (poznawczego, emocjonalnego, fizycznego) oraz jakich
kompetencji (technicznych, organizacyjnych, metodyczno-dydaktycznych, społecznych) to od nich wymagało?
5. Jakie emocje i stany emocjonalne towarzyszyły uczniom, rodzicom oraz nauczycielom w okresie zdalnej edukacji?
6. Jakiego rodzaju wsparcia oczekiwali nauczyciele, uczniowie oraz rodzice oczekiwali, a jakie otrzymali?
7. Jakich trudności w okresie prowadzenia edukacji zdalnej doświadczyli przedstawiciele badanych grup i jak były one rozwiązywane [16].
W badaniu uczestniczyło 979 rodziców, z czego 90% to kobiety. Wśród nich 20%
posiadało dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE). 42% wychowuje
dziecko z mężem, z partnerem, a 47% samotnie. Pod względem ukończonej szkoły 43%
posiada wykształcenie wyższe, 10% – licencjat, 33% – średnie, a 10% – zawodowe.
W przypadku sytuacji materialnej 6% ma bardzo dobrą, 39% udzieliło odpowiedzi, że
żyje dobrze, 22% jakoś sobie radzi, a 2% obawia się biedy. Istotne są wyniki, jakie
zostały uzyskane, można przeczytać:
 co czwarty rodzic (26%) musiał zakupić nowy sprzęt i transfer danych internetowych, niektórzy pożyczali sprzęt (9%). Zaznaczone zostały braki, w których
wymieniano: skaner 38%, drukarki 25%, słuchawki i mikrofon 40%. Ponad połowa
badanych udzieliła odpowiedzi, że w wybranej formie edukacji korzysta ze
smartfona,
 na pytanie: Jak często podejmowane były aktywności online zarówno przed
pandemią koronawirusa, jak i w jej trakcie? 62% badanych napisało, że nie gra
w gry cyfrowe, połowa nie publikuje postów i komentarzy w mediach społecznościowych. Natomiast 28% badanych poświęcało czas na utrzymanie kontaktu ze
znajomymi lub rodziną, a 20% na rozmowę z bliskimi o treściach znalezionych
w Internecie. I tak jak u dzieci czy nauczycieli, rodzice doświadczyli złego samopoczucie psychicznego lub fizycznego, które było gorsze w porównaniu do czasu
sprzed pandemii. U 1-2% pojawiło się uczucie smutku, samotności, przygnębienia,
a połowa sygnalizowała o trudnościach w zasypianiu.
 84% rodziców zamieściło odpowiedzi, że nie krytykuje i nie kłóci się w Internecie
[16].
Znaczna większość wyraziła tęsknotę za tym, co było przed pandemią. Biorąc pod
uwagę jak dziecko funkcjonowało i spędzało swój czas, ale także jak przedstawiały się
kontakty międzyludzkie oraz możliwości w sposobie zagospodarowania czasu wolnego.
Interesująco przedstawiają się badania przeprowadzone na temat zdalnego nauczania w oczach rodziców dzieci uczęszczających do szkół podstawowych. Objęły grupę
trzystu osiemdziesięciu sześciu rodziców, których choć jedno dziecko uczęszcza do
klas 1-6. Ze względu na płeć, udział wzięło 337 kobiet i 21 mężczyzn. Rodzice umieszczali odpowiedzi w kwestionariuszu składającego się z 43 pytań, których treść koncentrowała się na problematyce zdalnego nauczania. Badaniu podlegało, między innymi:
 zaangażowanie rodziców w zdalną edukację dziecka w wymiarze czasowym;
 ocena zdalnego nauczania dzieci w sytuacji pandemii koronawirusa;
 związek między czasem spędzonym przez rodziców na pomaganiu dziecku w nauce
a oceną tej formy edukacji;
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związek między czasem przeznaczonym na edukację dziecka a realizacją
codziennych zadań rodzicielskich.
Warto zaznaczyć, że 76% badanych jest rodzicem dwojga lub trojga dzieci, a 26,2%
rodziców posiada dwoje lub troje dzieci kształcących się w klasach 1-6. Wiadomo, że
spora grupa rodziców musiała poświęcić czas więcej niż jednemu dziecku, a to oznaczało, iż czas przeznaczony na edukację się wydłużał. Prawie jedna trzecia badanych
spędzała do dwóch godzin na pomaganiu dziecku w edukacji. Podobny procent rodziców
pracował z dzieckiem dziennie 3 godziny, a 31,3% znacznie dłużej. Wypowiadając się
w ocenie zdalnego nauczania, rodzice byli bardzo surowi, ponieważ tylko 5% postawiła
bardzo dobry, ponad połowa natomiast koncentrowała się przy niskiej ocenie. Rodzice
wskazywali, że w trakcie nauki online czas, który przeznaczają na pomoc dzieciom jest
znacznie dłuższy niż przed pandemią. U większości budziło to niezadowolenie, ponieważ brakowało chwil dla siebie oraz trudniej było sprostać wszystkim obowiązkom
domowym [5].
Odnosząc się już do przywołanych wcześniej badań ze szkoły podstawowej we
Wrocławiu, warto poświęcić uwagę rodzicom, którzy również wzięli w nich udział.
W ich opinii nauka zdalna powinna otrzymać ocenę umiarkowaną, 40% z badanych
oceniła całość bardzo dobrze lub wysoko. Ponad połowa przyznała, że korzystała
z pomocy w obsłudze stosowanych narzędzi często lub zawsze. W pytaniu nawiązującym do kontaktów z rodziną co dziesiąty badany postawił notę dobrą. Najniższe
oceny uzyskano w pytaniu pod adresem czasu wolnego i panującego nastroju w czasie
pandemii [1].
Przeglądając kolejne badania dostrzega się wskazanie, że negatywne relacje towarzyszące edukacji online występowały na linii nauczyciele-rodzice. Pierwsza grupa
jako argumentów na swoją obronę używała stwierdzeń sprzecznych z oczekiwaniami
ze strony rodziców. Druga grupa czuła się obciążona pracą i zbyt mocno zaangażowana
w zagadnienia nauki. Z czego rodził się ich opór i rozczarowanie [2]. Przeglądając
Librus napływają kolejne wiadomości, wśród których czytamy, że jako jeden z najważniejszych problemów doświadczanych przez uczniów to brak możliwości bezpośrednich kontaktów uczniów z nauczycielami (11). Wpływało to na relacje rodziców
z prowadzącymi, ale też przekładało się na atmosferę w domu. Skarżyli się, że edukacja
była prowadzona mało interaktywnie, ponieważ dzieci miały wskazywane jedynie
filmy edukacyjne do samodzielnego oglądania. Były przekazywane wiadomości
z informacją, która strona w podręczniku, zadanie w zeszycie ćwiczeń powinna zostać
przeczytana i rozwiązane jednak wszystko należało wykonać samodzielnie.
Reasumując poruszane zagadnienia, należy zaznaczyć, że rodzice w czasie edukacji
zdalnej pełnili funkcję „łącznika” uczniów z klas integracyjnych czy o specjalnych
potrzebach edukacyjnych w kontaktach z nauczycielami. W obu grupach zadania, jakie
mieli do wykonania często wykraczały poza ich umiejętności dydaktyczne, a przez
większy etap kształcenia online mogli czuć się jak nauczyciele. Wymóg zorganizowania przestrzeni do nauki w warunkach domowych nie w każdej rodzinie przebiegał
podobnie i był podyktowany dobrem dziecka. Różna była świadomość rodzica
o potrzebach jego pociechy w sferze nauki. Nie można zapomnieć o dzieciach w domach
z problemami, w których nie można było liczyć na pełne wsparcie rodziców i wówczas
nauka była utrudniona [8].
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4. Podsumowanie
Kształcenie na odległość nie zniknie z obszaru edukacji, dlatego należy spojrzeć na
tę formę nauki jako możliwość do pracy z uczniem w wyjątkowych sytuacjach np.:
wypadek losowy, który uniemożliwia bezpośrednie uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych. W przyszłości można skorzystać z kontaktów online, aby ulepszyć współpracę
z rodzicami czy wspierać dziecko poprzez dodatkowe powtórzenia materiału lub
omówienie interesujących go tematów. Kształcenie zdalne i kształcenie na odległość,
e-edukacja lub e-learning są pojęciami odnoszące się do tego samego procesu, choć
przedstawiające różne aspekty. Proces kształcenia można realizować w całości na
odległość albo w formie hybrydowej, stosując łącznie tradycyjne i wirtualne metody
nauczania (12). Warto zwrócić uwagę jak bardzo i w jakim stopniu dana forma przekazywania wiedzy może zostać wykorzystana na niwie oświaty osiągając jednocześnie
dobre wyniki w kształceniu.
Mając w pamięci sprawy techniczne, które nie dla wszystkich uczestników edukacji
zdalnej były proste do rozwiązania warto pracować nad ujednoliceniem narzędzi do
komunikacji. Dobrą praktyką będzie kontrolowanie, dbanie o sprzęt, uzupełnianie
wyposażenia czy szukanie specjalistów, aby w momencie uruchamiania komputerów
można było pracować bez komplikacji. Literatura przedmiotu i badania nasuwają
wniosek, że:
najważniejsza będzie zdolność radzenia sobie ze zmianą, uczenia się nowych
rzeczy i zachowania równowagi psychicznej w nieznanych sytuacjach. Aby
nadążać za tempem świata w 2050 roku, trzeba będzie nie tylko tworzyć nowe
pomysły i produkty, lecz także, a może przede wszystkim, raz po raz tworzyć na
nowo samego siebie [6].
Ograniczone spotkania, a także ich brak w grupie dzieci, rodziców czy między
koleżankami i kolegami oraz znajomymi wpłynęły na relacje międzyludzkie. Szkoła
jest miejscem, w którym bardzo dobrze dostrzega się wynikające stąd kłopoty. Warto
na przyszłość zastanowić się nad zorganizowaniem warsztatów, spotkań tematycznych lub szkoleń, których celem będzie odbudowa relacji interpersonalnych [18].
W murach placówki można zauważyć, że pandemia koronawirusa przyniosła również
pozytywne aspekty spędzania czasu wolnego z najbliższymi. Do nich zaliczymy
większe zainteresowanie drugim człowiekiem, wspólne rozmowy czy wykonywanie
wspólnie obowiązków domowych.
Analiza przeprowadzonych badań wśród rodziców w trakcie nauki zdalnej pokazała,
z czym mieli najwięcej problemów, co dostarczało satysfakcji i czego oczekują w przyszłości. Wnioski z badań mogą posłużyć jak punkt wyjścia do lepszej, z wymiernymi
efektami, pracy na polu oświaty rodziców i nauczycieli. Wyznaczenie i realizacja wspólnych celów usprawniłoby działania w sferze dydaktyczno-wychowawczej i społecznej.
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Streszczenie
Marzec 2020 roku zmienił oblicze edukacji. Uczniowie pierwszy raz uczestniczyli w lekcjach on-line.
Nauczyciele po raz pierwszy przedstawiali temat z każdego przedmiotu zdalnie. Rodzice czy opiekunowie
musieli zadbać o sprzęt komputerowy, połączenie sieciowe oraz miejsce pracy ucznia. Dla wszystkich było
to wyzwanie, które starano się wykonać jak najlepiej i z korzyścią dla dziecka. Większość osób miała
nadzieję, że życie wróci szybko do normalności i będzie jak w każdym roku szkolnym, czyli o godzinie
ósmej rozpoczynamy naukę. Niestety edukacja zdalna trwa nadal.
Kolejny rok nauki na odległość, pokazał, że sytuacja została w większym stopniu opanowana. Uczestnicy
edukacji on-line mają świadomość, na jakie problemy muszą być przygotowani, co powinno zostać wcześniej
zabezpieczone, ale również jak należy pracować, aby osiągnąć zamierzone efekty. Ciągła praca zdalna
obnażyła podziały między uczniami, ich domem rodzinnym, podejściem do kształcenia, możliwościami
wykorzystania nabytych umiejętności czy sprawności w komunikacji z rówieśnikami. Po stronie nauczycieli
natomiast można było zauważyć występujące nieścisłości, do których trzeba zaliczyć obsługę techniczną
sprzętu, korzystanie z zasobów Internetu czy wspieranie uczniów na polu emocjonalnym i intelektualnym.
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Rodzice i edukacja zdalna (zarys problematyki)
Poruszając zagadnienie kształcenia zdalnego, należy uwagę poświęcić osobie rodzica, który spotkał się
nową sytuacją i musiał zmienić własne przyzwyczajenia oraz pogodzić wszystko z obowiązkami zawodowymi, a czasami także z życiem prywatnym. Poza przygotowaniem spraw technicznych i przysłowiowego
kącika do nauki, rodzic został sam z kłopotami emocjonalnymi, fizycznymi czy intelektualnymi dziecka.
Kontakty on-line z wychowawcą, nauczycielem psychologiem czy pedagogiem nie były wystarczające do
rozwiązania kłopotów ucznia. Należy pamiętać, że rodzice posiadający dziecko o specjalnych potrzebach
edukacyjnych mieli do wykonania podwójne zadanie. Mimo że nauka zdalna trwa ponad rok część
problemów ciągle można określić jako „stare”, których nikt nie potrafi rozwiązać.
Słowa kluczowe: rodzice, dziecko, szkoła, niepełnosprawność, edukacja zdalna, komputer, telefon, współpraca

Parents and the online education
Abstract
March 2020 changed the face of education. Students for the first time participated in the online schooling.
Teachers for the first time taught all the subjects online.
Parents or guardians needed to provide computer equipment, the Internet connection, and the student’s
working space. Most of the people hoped that life would go back to normal relatively quickly and that the
school meetings would restart at 8 o’clock. Unfortunately, the online education is still continuing.
Another year of online education has showed that the situation is more or less under control. The online
education participants know what problems they need to face and solve in order to be successful. The
continuous online work diminished many barriers among the students, their families, attitudes toward
learning and their skills and abilities. It was noticed, however, that the teachers lack technical expertise or
knowledge about the Internet’s resources or the ability to support students emotionally or intellectually.
While talking about online education, the parents’ role must be mentioned. The parents faced new
challenges and had to position themselves among their work responsibilities, private lives, and the new
situation. The parent was left not only to organize the child’s working space but also to attend to the child’s
emotional, intellectual, and physical needs. The online contact with the classroom teacher, counselors, or
the school psychologist was not enough to remedy all the child’s problems. It needs to be underlined that
parents with a child with exceptionalities had even a bigger task to overcome. Even if the online education
has been offered for over a year and some of the issues can be regarded as "old" as for now no one provides
the solutions.
Keywords: parents, child, school, disability, online education, computer, telephone, collaboration
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Wykorzystanie platformy MS Teams
w nauczaniu przedmiotów humanistycznych
1. Wstęp
Pandemia, z którą zmaga się świat od ponad roku, radykalnie przeobraziła funkcjonowanie współczesnego człowieka. W sposób wyjątkowo bezwzględny udowodniła,
że pojawiające się ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa ludzkości, zagrożeń, będących
efektem przeludnienia, ubóstwa, zaniedbań higienicznych, jak również teorie wskazujące globalizację, zanieczyszczenie środowiska, efekt cieplarniany jako źródła katastrof
zagrażających planecie, nie są jedynie hasłami sloganowymi, czy teorią spiskową, ale
stają się rzeczywistością. Przemiana znanego nam świata: zamykanie otwartych granic,
ograniczanie swobodnego przepływu turystów i pracowników, słowo lockdown obecne
w przestrzeni medialnej, nie tylko definiuje stan mentalny, w jakim znajdują się jednostki
i całe społeczeństwa, ale dookreśla rzeczywistość, od której nie ma ucieczki. Z jednej
strony zostają ograniczone swobody obywatelskie, z drugiej owe ograniczenia budzą
bunt i odrzucanie wszelkich obostrzeń. Dominującymi emocjami w życiu społecznym
stają się strach i agresja, które, utrzymując się przez dłuższy czas, prowadzą do apatii
i stanów depresyjnych, wycofania. Niepewność, chwiejność, nieprzewidywalność
ludzkiej egzystencji zastępują rutynę i plan dnia codziennego. Ulotność życia staje się
niezwykle rzeczywista, uniemożliwia planowanie przyszłej kariery czy chociażby
letnich wakacji.
Jak w czasie pandemii, sytuacji, która dla wszystkich uczestników procesu kształcenia jest absolutnym novum, prowadzić zajęcia edukacyjne, jak nie tylko przekazywać
wiedzę przedmiotową, ale i tę o otaczającym świecie, o sposobie życia w nowej rzeczywistości, jak proponować wsparcie, kiedy nauczyciel/wykładowca sam nie posiada
dostatecznej wiedzy na jej temat?
W związku z koniecznością wprowadzenia nauczania zdalnego na studiach pierwszego i drugiego stopnia na niespotykaną do tej pory skalę, w trybie niemal natychmiastowym, pojawiła się potrzeba opisania i zbadania tego zjawiska. Powstało wiele opracowań, ankiet, raportów, próbujących opisać ten proces oraz przedstawić i podsumować
doświadczenia, jakie zostały zebrane i wnioski wysnute zarówno przez prowadzących
zajęcia, jak i biorących w nich udział studentów. Są to przede wszystkim prace opublikowane w Internecie, które prezentują szeroką gamę zarówno metod badawczych
(wywiad, ankieta, obserwacja), jak i materiału badawczego (różnorodność grup poddanych badaniu, pod względem wyboru kierunku i stopnia studiów, kraju, w którym
przeprowadzane było badanie, zakresu tematycznego badania, czasu, w którym zostały
przeprowadzone itd.). Jedne prezentują podejście stricte naukowe, mają zasięg ogólnoświatowy, tak jak raport „Nauczanie zdalne. Oswojenie (nie)znanego. Wpływ pandemii
COVID-19 na szkolnictwo wyższe” [1], inne to opracowania naukowe o zasięgu
krajowym, jak na przykład raport Marty Klimowicz „Polskie uczelnie w czasie
1
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pandemii” [2], czy ankieta opracowana przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej
Polskiej „Kształcenie zdalne. Historia prawdziwa. Oczami studentów” [3] lub raport
„Jak studenci postrzegają nauczanie zdalne. Ogólnopolskie badanie opinii studentów
na temat nauczania zdalnego” [4], a jeszcze inne prezentują ujęcie publicystyczne, przedstawiają bardzo osobiste i indywidualne spojrzenie na problem nauczania zdalnego: są
to wywiady „Nauczyciele akademiccy o prozie nauczania w czasie pandemii” [5] oraz
„Rok po wybuchu pandemii – perspektywa wykładowcy i przemyślenia studentów
[wywiady]” [6].
Mimo tego, że wiele spostrzeżeń, obserwacji i wniosków pokrywa się z tymi, przedstawionymi w wymienionych powyżej opracowaniach [1-3, 5, 6], to niniejszy artykuł
stanowi próbę jeszcze innego spojrzenia na nauczanie zdalne w dobie pandemii, skupia
się bowiem na konkretnych przedmiotach i na pracy wykładowcy z poszczególnymi
grupami. Opisuje, w jaki sposób w czasie zdalnego nauczania, przy pomocy platformy
MS Teams były prowadzone zajęcia z angielskiego języka biznesu oraz zajęcia z zakresu
kulturoznawstwa. Autorka pragnie podzielić się swoimi doświadczeniami, obserwacjami
oraz wnioskami, jakie pojawiły się po ponad rocznej pracy w systemie zdalnym, omówić
problemy, jakie niesie z sobą ten sposób nauczania, a także przedstawić zmianę
perspektywy spojrzenia na pracę ze studentami w formie stacjonarnej, gdy pandemia
się skończy.
Celem niniejszej pracy jest nie tylko ukazanie sposobów wykorzystania narzędzi
cyfrowych w pracy ze studentami, ale i wskazanie możliwości i zagrożeń, jakie niesie
ze sobą zdalne nauczanie z perspektywy prowadzonych zajęć z przedmiotów humanistycznych.

2. Początki nauczania w systemie zdalnym
O trudnościach, które napotykali zarówno prowadzący zajęcia, jak i studenci,
zwłaszcza w początkowej fazie nauki zdalnej pisze Klimowicz w raporcie „Polskie
uczelnie w czasie pandemii,” nazywając ów czas pierwszą fazą: fazą zawieszenia
i chaosu, po której następowały kolejne cztery: wsparcie (lub jego brak) […] nowa
normalność […] przeciążenie […] pogodzenie się z sytuacją i wyciągnięcie wniosków
[2]. Raport przedstawiony przez Klimowicz bardzo trafnie ujmuje proces, jakiemu
podlegali studenci oraz prowadzący zajęcia. O początkowym chaosie i trudnościach
związanych ze zdalnym nauczaniem, a następnie stopniowym przystosowywaniu się
do sytuacji czytamy również w pozostałych opracowaniach [1, 4, 5]. Doświadczenie to
jest zatem wspólne dla całego środowiska akademickiego, bez względu na kierunek
studiów, ich stopień, czy szerokość geograficzną ośrodka uniwersyteckiego, w którym
odbywały się zajęcia online.
Praca na platformie MS Teams w początkowych tygodniach nie była zadaniem
łatwym, brak znajomości narzędzia, którym należało się posługiwać, presja czasu,
problemy stricte techniczne (m.in. wymagania systemowe i sprzętowe, uruchamianie
poszczególnych aplikacji, udostępnianie zawartości ekranu) sprawiały, że pierwsze
doświadczenia związane z pracą zdalną naznaczone były stresem. Poznawanie możliwości platformy MS Teams, narzędzi, które proponuje, aplikacji, z których można
korzystać, a także wielu udogodnień przychodziło stopniowo, podobnie jak i pewność,
że platforma pozwala na pełną indywidualizację procesu nauczania, na autonomiczne
prowadzenie zajęć, dzięki czemu proces edukacyjny zostaje pozbawiony presji czy
napięcia, którejkolwiek ze stron uczestniczących w tym procesie.
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3. Nauczanie przedmiotów humanistycznych – ogólna charakterystyka
poszczególnych zajęć
3.1. Praktyczna nauka języka angielskiego (grupa kilkuosobowa, trzeci rok
studiów licencjackich, kolejne wspólne zajęcia wykładowcy i grupy, zajęcia
prowadzone w języku angielskim)
Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym były bezpośrednią kontynuacją zajęć
stacjonarnych. Pracowano, korzystając z tego samego podręcznika: „The Business 2.0.
Upper Intermediate” [7] oraz ćwiczeń gramatycznych „Grammar for Business” [8].
Liczebność grupy umożliwiała pracę całego zespołu w czasie rzeczywistym, bez konieczności dodatkowych podziałów. Dzięki temu, że grupa znała się od dłuższego czasu,
wszyscy chętnie wypowiadali się i włączali w dyskusję, brali czynny udział w zajęciach.
Jednakże w związku z tym, że trzeba było zrezygnować z pewnych form aktywności, takich jak praca w parach pod nadzorem wykładowcy, praca w dwóch grupach
ze zmieniającym się składem osobowym (praca w osobnych pokojach, które można
stworzyć na platformie Teams nie zawsze przebiega płynnie, ze względu na zawirowania
techniczne, poza tym wykładowca nie ma również możliwości nadzoru wszystkich
wyodrębnionych zespołów symultanicznie, nie zawsze może pomóc, zareagować
w odpowiedniej chwili), że nie było możliwości komunikacji pozawerbalnej (nie wszyscy
studenci mogli korzystać z kamer komputerowych ze względu na ograniczenia sprzętowe, zaś część z nich pracowała, korzystając ze smartfonów bądź tabletów), zajęcia te
wymagały ze strony nauczyciela dodatkowych starań, by, przy wprowadzaniu nowych
zagadnień, upewnić się, że wszyscy rozumieją temat i biorą czynny udział we wszystkich ćwiczeniach. Dlatego też, dużo częściej niż w przypadku zajęć stacjonarnych
(w czasie których jednym spojrzeniem można ocenić, czy grupa bądź poszczególne
osoby rozumieją przedstawiany temat), pojawiały się pytania o to, czy wiadomo o czym
jest mowa, jakie poszczególni studenci mają przemyślenia na temat przeczytanego
artykułu lub obejrzanego materiału, czy wymaga on dodatkowych wyjaśnień, jak
rozumieją dany problem, itd.
Elementem niezwykle pomocnym, urozmaicającym monotonię zajęć, które w przeciwnym razie ograniczałyby się jedynie do pracy z podręcznikiem, słuchania nagrań,
oglądania filmów video i prezentacji przygotowanych do poszczególnych rozdziałów
podręcznika, była możliwość korzystania z nieograniczonego źródła materiałów
dodatkowych, jakim jest sieć (przede wszystkim z materiałów pochodzących z portali
biznesowych oraz prasy biznesowej dostępnej online). Zasoby internetowe, zarówno
teksty artykułów, jak i filmy dotyczące treści omawianych wcześniej w oparciu
o podręcznik sprawiły, że studenci korzystali z większej ilości materiałów dodatkowych,
niż w analogicznym czasie w trakcie zajęć stacjonarnych. Na uczelni, nie było możliwości korzystania ze sprzętu audiowizualnego we wszystkich salach, gdzie odbywały
się zajęcia. Podobnie działo się z tekstami artykułów, do których pełnych wersji zamieszczonych w sieci mieli dostęp wszyscy studenci w czasie zajęć zdalnych i mogli korzystać z tekstów w pełnej oprawie graficznej, ze wszystkimi dodatkami multimedialnymi, a w razie potrzeby, również z wydruku. Studenci bardzo chętnie korzystali
z tych wszystkich źródeł, wzbogacając w ten sposób nie tylko swoje słownictwo, ale
także wiedzę o świecie współczesnym, w zakresie takich zagadnień, jak m.in.: edukacja
w biznesie, technologia informacyjna, jakość.
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Internet okazał się również skarbnicą ćwiczeń gramatycznych. Dla studentów dużo
atrakcyjniejsze okazały się te ćwiczenia, które można robić online oraz samodzielnie
sprawdzić ich poprawność w czasie zajęć (studenci otrzymywali linki do poszczególnych stron z ćwiczeniami i każdy, w swoim tempie je wykonywał), a ewentualne
wątpliwości można było przedstawić na forum grupy i wspólnie przedyskutować
punkty sporne.

3.2. Obsługa klienta w języku angielskim (grupa kilkuosobowa, trzeci rok
studiów licencjackich, kolejne wspólne zajęcia wykładowcy i grupy, zajęcia
prowadzone w języku angielskim)
Przedmiot, o którym mowa, grupa studiowała jedynie w formie online, a nauczany
był tylko przez jeden semestr. Ponieważ zajęcia te były prowadzone w minionym roku
akademickim, w formie stacjonarnej, praca zdalna okazała się idealną formą dla tej
tematyki. Ubiegłoroczne zajęcia prowadzone w sali bez możliwości korzystania
z multimediów były mniej atrakcyjne dla studentów i, pomimo wysiłków nauczyciela,
mniej efektywne. W czasie tegorocznych zajęć zdalnych korzystano z rozdziałów kilku
podręczników (m.in. „Tourism, Lexical Compendium” [9], „Contemporary Tourism:
An International Approach” [10]), a przede wszystkim z zasobów internetowych
(głównie z tekstów zamieszczonych na portalu https://customerthink.com/ [11]) oraz
materiałów prasowych (m.in. „Business English Magazine – Hospitality” [12]).
Studenci mieli możliwość poznania tekstów dotyczących zagadnień związanych
z obsługą klienta w świecie współczesnym, poznania przykładów firm cenionych przez
swoich klientów, przedstawionych w nietuzinkowy sposób, w ciekawej oprawie
audiowizualnej. Grupa bardzo chętnie pracowała metodą studium przypadku, gdzie
w sposób szczegółowy analizowano poszczególne sytuacje biznesowe. W ankiecie,
przeprowadzonej pod koniec cyklu zajęć, studenci wskazali tematy, które najbardziej
im się podobały, okazało się, że były to te, które wiązały się z konkretnymi i autentycznymi przykładami dobrej i złej obsługi klienta, zagadnienia związane z kontrolą
jakości, mianowicie: mystery shopping: advantages and disadvantages, customer service
vs customer suport i how to control stress. W czasie tych zajęć poza czytaniem tekstów
typowo biznesowych oraz oglądaniem materiałów szkoleniowych zamieszczanych
w internecie (m.in. na youtube), korzystano z tekstów prasowych, blogów przedstawiających bogato ilustrowane, autentyczne opowieści klientów, którzy relacjonowali
własne doświadczenia (m.in. https://www.helpscout.com/10-customer-service-stories/
[13]). Grupa była niezwykle mała (udział w zajęciach brały jedynie trzy osoby), co
sprzyjało przyjaznej atmosferze, w której dyskusja, rozmowa, wymiana zdań była
bardzo swobodna i naturalna.

3.3. Kultura wypowiedzi w języku angielskim (grupa kilkunastoosobowa,
pierwszy rok studiów licencjackich, pierwszy kontakt wykładowcy i grupy,
zajęcia prowadzone w języku angielskim)
Przedmiot prowadzony na pierwszym roku studiów licencjackich, a więc w czasie
kiedy równolegle do procesu nauczania następuje proces integracji grupy oraz asymilacja
studentów w społeczności akademickiej wymagał wiele wysiłku i wrażliwości od
wykładowcy. Te procesy, które w normalnych warunkach przebiegają na płaszczyźnie
formalnej (w salach wykładowych) i nieformalnej (w przestrzeni miasta, na terenie
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kampusu) w czasie pandemii przeniosły się niemal całkowicie do przestrzeni wirtualnej,
tak więc integracja grupy następowała przede wszystkim w czasie zajęć na platformie
Teams i zajmowała więcej czasu, niż w warunkach normalnych. Pozbawienie możliwości wykorzystywania komunikacji pozawerbalnej w procesie edukacyjnym (podobnie,
jak w przypadku innych grup, nie wszyscy korzystali z kamer, ze względu na problemy
techniczne bądź ograniczenia sprzętowe) sprawiło, że poznanie studentów zajęło dużo
więcej czasu i wymagało wprowadzenia przez wykładowcę innych form pracy (spotkania w mniejszych grupach (podział na pokoje), praca indywidualna ze studentami,
gry językowe, odgrywanie ról). Obecność na zajęciach osoby, która nie władała
językiem polskim (student z Hiszpanii), wymagała, by wykładowca korzystał jedynie
z języka angielskiego, nawet jeśli studenci posiłkowali się językiem polskim, a to
zdarzało się dość często w czasie pierwszych zajęć. W takiej sytuacji należało wszystko
to, co zostało powiedziane po polsku powtarzać w języku angielskim, często najpierw
w formie opisowej, uproszczonej, a następnie wprowadzać słownictwo specjalistyczne,
tak by nikt z uczestników procesu edukacyjnego nie czuł się wyobcowany. Działanie
takie przyniosło bardzo dobre rezultaty, ponieważ studenci, tłumacząc własne zdania
na język angielski, pomagali sobie wzajemnie, co nie tylko przyspieszyło integrację
grupy, ale i wpłynęło niezwykle pozytywnie na atmosferę zajęć.
Pracowano z podręcznikiem „The Business 2.0. Intermediate” [14] oraz z materiałami dodatkowymi m.in.: „English Grammar in Use” [15], „Business Vocanulary in
Use: Intermediate” [16], poza nagraniami audio i video towarzyszącymi podręcznikowi, korzystano z ćwiczeń gramatycznych online, które studenci mogli wykonywać
we własnym tempie, sprawdzając samodzielnie poprawność wykonania oraz omawiając
wspólnie zadania sprawiające trudności. Dużą pomocą były również materiały związane
z tematyką zajęć, które można było obejrzeć na youtube i innych portalach internetowych (np. te ilustrujące problem outsourcingu czy zjawiska „wrap rage”). Często
stosowana była metoda studium przypadku, gdzie dzięki wykorzystaniu cyklu Kolba,
można było lepiej poznać predyspozycje studentów, zaobserwować kto ma naturę
bardziej refleksyjną, kto zdolności analityczne, a kto woli aktywnie działać, co pozwoliło w czasie kolejnych spotkań na właściwy rozdział zadań i poleceń. Przy zajęciach
dotyczących prezentacji produktu, poza oglądaniem prezentacji w sieci, studenci
przygotowywali swoje własne prace, a także przygotowywali prezentacje w mniejszych
grupach, które następnie przedstawiali całemu zespołowi.
Wiele czasu należało w tej grupie poświęcić na upewnienie się, że wszyscy studenci
rozumieją podawane i objaśniane treści, czy konstrukcje gramatyczne. Nie można było
ograniczyć się jedynie do pytania, czy wszystko jest zrozumiałe, ale uzyskać pewność
poprzez prośbę o opisanie danego zagadnienia własnymi słowami, bądź indywidualną
ocenę przedstawianego problemu

3.4. Kultura i literatura krajów anglojęzycznych (jedna grupa kilkunasto-,
druga kilkuosobowa, drugi i trzeci rok studiów licencjackich, pierwszy
kontakt wykładowcy i grupy, zajęcia prowadzone w języku polskim)
Dla nauczyciela był to pierwszy kontakt z obiema grupami studentów, ze względu
na brak możliwości komunikacji pozawerbalnej oraz częstotliwość spotkań (zajęcia
odbywały się w odstępie dwutygodniowym) wzajemne poznanie się uczestników
procesu edukacyjnego zajęło dłuższy czas. Również wybór metod pracy z obiema
grupami był nieco utrudniony, dla kilkorga studentów (pochodzących z Ukrainy) język
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polski był językiem obcym, co wiązało się z problemami językowymi, w takich
sytuacjach używano języka angielskiego (którym studenci władali) i w ten sposób
wyjaśniane były sporne kwestie. Ze względu na specyfikę przedmiotu korzystano
z wielu pozycji książkowych w języku polskim i angielskim traktujących o literaturze
i kulturze krajów anglojęzycznych, które były udostępniane studentom na platformie.
Dobre rezultaty przyniosło sporadyczne wprowadzenie pracy z tekstem metodą
dociekań filozoficznych i próba stworzenia z grupy wspólnoty dociekającej. Okazało
się jednak, że najlepszymi metodami pracy w obu grupach była prezentacja (przygotowywana przez wykładowcę i/lub studentów, dyskusja nad przeczytanym/obejrzanym
materiałem oraz krótki wykład). Poza wspomnianymi pozycjami książkowymi, korzystano z materiałów zamieszczonych w Internecie na temat literatury i kultury krajów
anglojęzycznych (jedna z grup omawiała zagadnienia związane z Wielką Brytanią, zaś
druga z Kanadą, Australią, Nową Zelandią oraz RPA). Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia dotyczące adaptacji filmowych literatury anglojęzycznej,
a także motywów i toposów charakterystycznych dla kultury wspomnianych krajów.

4. Specyfika pracy zdalnej w zależności od liczebności oraz znajomości grupy
Praca zdalna w małej grupie (opisana w podrozdziałach 3.1 oraz 3.2), w której
studenci znają się między sobą, i którą zna nauczyciel, to praca komfortowa, jeśli
dodatkowo grupa jest zgrana, a jej członkowie życzliwie do siebie nastawieni, zajęcia
przebiegają sprawnie, bezstresowo i studenci czerpią z nich wiele korzyści, efektywnie
wykorzystując czas, który spędzają wspólnie.
Jeśli studenci tworzący grupę oraz wykładowca dopiero poznają się, a dodatkowo
grupa ta jest liczna (sytuacja przedstawiona w podrozdziale 3.3), konieczne jest
wprowadzenie pracy w pokojach (a więc podział na mniejsze grupy), następnie rotacji
osób pracujących wspólnie, a także próba indywidualizacji pracy ze studentem. Dużo
czasu oraz cierpliwości trzeba poświęcić na sprawdzanie rozumienia przekazywanych
treści, upewniać się, że wszyscy w równym lub chociaż zbliżonym stopniu biorą udział
w dyskusji, czy rozmowie, bardzo często trzeba zachęcić, dopytać studentów, którzy są
zbyt nieśmiali, by zabrać głos, a jednocześnie zrobić to w sposób taktowny. Można
spróbować scedować na samych studentów wyznaczanie kolejnej osoby do odpowiedzi
na pytania, w ten sposób zmieniając ćwiczenia słownikowe czy gramatyczne w rodzaj
gry, zabawy językowej, jednocześnie obniżając poziom stresu u odpowiadających osób.
Wyzwanie stanowi grupa, której członkowie znają się między sobą, zaś wykładowca
dopiero ich poznaje i którzy, z nieznanych powodów, nie chcą zaangażować się
w proces edukacyjny (opisane w podrozdziale 3.4). Próby aktywizacji takiego zespołu
wiążą się z działaniem, którym grupę trzeba zaskoczyć, zachęcić do współpracy,
można to zrobić poprzez zaproszenie do dyskusji nad kontrowersyjnym materiałem.
W przypadku prowadzonych zajęć, była to m.in. dyskusja nad filmem „Piknik nad
wiszącą skałą” [17]. Ze względu na otwartą konstrukcję utworu można było zaproponować różne odczytania i interpretacje. Innym sposobem aktywizacji może być prośba
o komentarz do czyjejś zaskakującej wypowiedzi (np. na temat Kolumba jako mordercy,
który nie zasługuje na upamiętnienie w historii świata) lub pytanie o temat, który byłby
dla grupy interesujący, a jednocześnie prowokujący (takim okazał się amerykański
gangsta rap). Grupa sprowokowana w ten sposób do współpracy chętniej angażuje się
w proces edukacyjny, zamiast apatii, czy zniechęcenia pojawia się entuzjazm, zaangażowanie i chęć zgłębienia tematu
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5. Korzyści oraz zagrożenia, jakie niesie ze sobą zdalne nauczanie
Jak wspomniano wcześniej możliwość korzystania z niemal nieograniczonych
zasobów materiałów internetowych w czasie zajęć, jest ogromnym wzbogaceniem
procesu edukacyjnego, możliwość przedstawiania prezentacji, artykułów, tekstów
źródłowych oraz filmów w pełnej oprawie graficznej czy audiowizualnej rozwija
i wzbogaca wiedzę oraz zasób słownictwa studentów, poszerza ich horyzonty, wyzwala
kreatywność, chęć samodzielnego poszukiwania odpowiedzi, zachęca do indywidualnej
aktywności, a następnie do dzielenia się z grupą własnymi przemyśleniami i odkryciami.
Te spostrzeżenia znajdują potwierdzenie we wspomnianych opracowaniach internetowych. W bardzo pozytywny sposób o dostępności materiałów dźwiękowych, audiowizualnych oraz tekstowych (zarówno tych online, jak i udostępnianych przez nauczycieli) wypowiadają się studenci z uczelni europejskich [1], a także polscy studenci
i wykładowcy [3, 5].
Zdalna praca zespołowa sprawiła, że studenci, pracując nad poszczególnymi zadaniami, integrowali się, na dwóch poziomach komunikacyjnych, jednym była praca
w zespole na platformie Teams, zaś drugim, równoległym praca, w której wykorzystywali inne komunikatory społecznościowe, typu Messenger, Facebook. Takie
działanie pozwalało na przeprowadzanie pewnych wstępnych, nieformalnych ustaleń
(dotyczących np. podziału wykonywanych zadań, kolejności prezentacji, wyboru ról,
itp.) we własnym gronie studentów, tak, by na forum grupy, w formie oficjalnej przedstawić już gotowe ustalenia. W ten sposób tworzyły się wewnętrzne mechanizmy,
które regulowały poziom organizacji zespołu.
We wspomnianych opracowaniach internetowych [1-5] nie poruszono kwestii tej
nieformalnej integracji, która, w mojej ocenie, jest istotna, dla funkcjonowania grupy
w czasie zajęć; pozwala na dużo bardziej efektywne i sprawne działanie zespołu.
Praca zdalna sprawiła, że zarówno studenci, jak i wykładowca nawzajem zaprosili
się do swoich domów i do swojego życia prywatnego. W trakcie spotkań online, które
odbywały się przez ponad rok, zdarzały się sytuacje, w których do zajęć zupełnie
nieświadomie włączali się członkowie rodziny, znajomi, zwierzęta, prowadziło to do
zabawnych lub kłopotliwych sytuacji, za każdym jednak razem, zbliżając do siebie
wszystkich uczestników takich zajęć, tworząc więź, która w innych warunkach nie
mogłaby się wytworzyć, niwelując dystans, który automatycznie wprowadza tradycyjna
sala wykładowa. I tu opisywane doświadczenia różnią się zdecydowanie, od tych przedstawianych raportach czy ankietach [2], ponieważ tam, takie nieoczekiwane sytuacje
prezentowane były jako źródło stresu lub frustracji. Zapewne taka rozbieżność
w ocenie zabawnych lub kłopotliwych zdarzeń, spowodowana była przyjazną atmosferą
panującą na opisywanych tu zajęciach oraz tym, że członkowie grup, w których
występowały owe sytuacje, byli do siebie wzajemnie życzliwie nastawieni. Również
nauczyciel starał się, jeśli było to konieczne, rozładować ewentualne napięcie za
pomocą żartu lub pozytywnego komentarza.
Z drugiej strony brak doświadczenia prawdziwej „wspólnej obecności”, możliwości
komunikacji pozawerbalnej, sprawiał, że zarówno jedna, jak i druga strona biorąca
udział w procesie edukacyjnym odczuwała deficyt kontaktów międzyludzkich, bezpośredniej rozmowy, dyskusji, spotkania drugiego człowieka, bliskości. I o tym braku
bezpośredniego kontaktu mowa jest we wszystkich opracowaniach [1-5]. Cytowane są
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wypowiedzi prowadzących, którzy czują się jakby mówili do ściany, czy do komputera,
skarżą się, że nie widząc reakcji studentów, nie mogąc nawiązać kontaktu wzrokowego,
nie są w stanie ocenić, czy mówią we właściwym tempie, czy studenci ich słuchają, itp.
[5, 2]. W podobnym tonie wypowiadają się studenci, mówiąc o tym, że w czasie nauki
zdalnej następuje ograniczenie interakcji społecznych [1, 2].
O ile prowadzenie korespondencji biznesowej, rozmów telefonicznych, czy nawet
prezentacji w formie zdalnej jest zupełnie naturalne i doskonale się sprawdza, ponieważ
w rzeczywistości występuje także w takiej formie, to już dyskusje, dialogi, sporządzanie wspólne prac pisemnych przez kilka osób jest trudne, choć nie niemożliwe.
Wymaga jednak dużo większego wysiłku zarówno ze strony wykładowcy, jak i grupy,
niż analogiczne działania w warunkach stacjonarnych. Doskonale funkcjonuje tu
i sprawdza się owa przedstawiona powyżej komunikacja dwupoziomowa. To, że praca
zdalna wymaga większej koncentracji i wysiłku potwierdzają wszystkie wspomniane
raporty i ankiety [1-4], taką opinię wyrażają zarówno studenci, jak i nauczyciele
akademiccy [5, 6].
Weryfikacja efektów kształcenia: przeprowadzanie testów, kolokwiów, egzaminów
w formie zdalnej wymaga zmiany podejścia wykładowcy do tych zadań. Po pierwsze
poprawa prac pisemnych (tam, gdzie nie ma odpowiedzi w formie wielokrotnego
wyboru, czy podkreślenia prawidłowej formy, a jedynie tekst pisany) w formie plików
elektronicznych zajmuje dużo więcej czasu i wysiłku niż analogiczne sprawdzanie prac
w formie materialnej, papierowej.
Podobnie rzecz ma się z umieszczaniem testów, które przeznaczone do kopiowania
nie przewidują możliwości udostępniania ich w wersji elektronicznej i są zabezpieczone przed edytowaniem przez innych użytkowników. Oczywiście, nie są to problemy
nie do pokonania, ale wiążą się z dużą czaso i pracochłonnością.
Przedstawiane opracowania potwierdzają powyższe obserwacje, wszyscy wykładowcy pytani o wkład pracy włożony w weryfikację efektów kształcenia, stwierdzają,
że jest on znacząco większy, bez względu na przedmiot, którego uczą. Podobnie
wszyscy mówią o konieczności zmiany podejścia nauczycieli do egzaminów, zaliczeń,
czy prac kontrolnych [1, 2].
Kolejną przeszkodą są problemy ze sprzętem, brak możliwości pełnego i swobodnego uczestnictwa w zajęciach przez studentów. Zdarzało się, że studenci zgłaszali
problemy z mikrofonem, dostępem i szybkością połączenia internetowego, dostępem
do komputera (gdy w domu było więcej osób uczących się, a korzystających z jednego
komputera bądź łącza), obecnością innych osób w pokoju, itd. O podobnych problemach
sprzętowych mówią wszystkie osoby biorące udział w badaniach, zarówno prowadzący,
jak i studenci [1-6].

6. Wnioski
Gdy pandemia ustąpi, wszyscy mają nadzieję, że powróci znana nam rzeczywistość
sprzed jej wybuch, tak jednak nie będzie. We wszystkich dziedzinach życia nastąpią
zmiany, tak stanie się też z procesem edukacyjnym.
Powrót do nauczania stacjonarnego nie będzie oznaczał rezygnacji ze zdalnych
form, czy całkowitego odejścia od zajęć na platformie MS Teams, a więc z korzystania
z zasobów internetowych. Mimo że przed pandemią również wykorzystywane były
materiały pochodzące z sieci, to w dużo mniejszym stopniu niż w jej trakcie. Biorąc
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pod uwagę, że dostęp do sieci jest już w tej chwili we wszystkich salach wykładowych,
to na pewno w dalszym ciągu w czasie zajęć prowadzonych stacjonarnie, będą wykorzystywane zasoby internetowe do wzbogacania, ilustrowania oraz urozmaicania przerabianego materiału. Należy również wprowadzić elementy aktywizujące i motywujące
studentów, wykorzystując narzędzia cyfrowe, takie jak platformy czy strony internetowe umożliwiające tworzenie interaktywnych quizów: Kahoot lub Quizzies; lub
memów: Memy.pl, itp.
W sposób bardziej efektywny niż przed okresem zdalnego nauczania, a na pewno
z większą świadomością znaczenia tych form pracy, będą wykorzystywane różne schematy pracy zespołowej: prace w parach, w grupach, prowadzanie różnych gier językowych, burzy mózgów, dialogów, a więc form wymagających bezpośrednich kontaktów
międzyludzkich, tych, dzięki którym powstają więzi społeczne.
Należy także pamiętać o tych metodach pracy, które burzą monotonię zajęć, a więc
studium przypadku, wspólnota dociekająca, metoda projektów, action learning, gdzie
studenci, pracując w niewielkich zespołach, mogą wykazać się własną inwencją,
pomysłowością, przy czym mogą korzystać zarówno z narzędzi tradycyjnych, jak
i cyfrowych, co również przyczyni się do większej integracji grupy i tworzenia więzi
społecznych.
Okazuje się, że wnioski prezentowane powyżej są w istocie uniwersalne, w badaniu,
które przeprowadzono w USA, by ustalić, jakie rekomendowane praktyki w nauczaniu
zdalnym rzeczywiście przyczyniają się do wzrostu satysfakcji studentów, wśród kilku
wymienionych znalazły się następujące elementy:
quizy i innego rodzaju zadania mające na celu oszacowanie postępów; […]
sesje synchroniczne, w czasie których studenci mogą zadawać pytania i brać
udział w dyskusji; […] podział na mniejsze podgrupy w czasie zajęć online;
[…] używanie życiowych przykładów w celu zilustrowania treści kursu [1].
Zachowanie możliwości spotykania się na platformie MS Teams ze studentami, po
to, by być w stałym kontakcie z grupą także poza planowymi zajęciami, czy konsultacjami wydaje się, z dzisiejszej perspektywy, koniecznością. Ponadto często konsultacje
w formie zdalnej mogą być bardziej przydatne niż stacjonarne, ze względu na możliwość niemal natychmiastowego kontaktu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Podobnie cześć zajęć będzie mogła przebiegać w formie zdalnej, wtedy gdy będzie
to prezentacja, projekcja filmu czy materiałów szkoleniowych.
Spotkania na platformie, możliwość dialogu, pisemnej wymiany wiadomości,
zamieszczania rozmaitych materiałów sprawia, że komunikacja zarówno na poziomie
grupy, jak i indywidualna jest dużo bardziej efektywna niż ta, za pomocą poczty
elektronicznej, czy telefonu.
Jednak praca zdalna może być jedynie uzupełnieniem zajęć stacjonarnych, bardzo
cennym dodatkiem, wzbogaceniem, z całą pewnością jednak nie ich zamiennikiem.
W chwili wybuchu pandemii wykładowcy i studenci otrzymali wspaniałe narzędzie,
jakim jest platforma MS Teams, narzędzie, które pozwoliło bez większych zakłóceń
kontynuować proces edukacyjny, i które na pewno niejednokrotnie będzie wykorzystywane, ze względu na możliwości i udogodnienia, jakie proponuje. Jednocześnie,
należy pamiętać, że jest to narzędzie pomocnicze, oferujące nieocenione wsparcie
i usprawnienie pracy, jednak zajęcia stacjonarne powinny być podstawą procesu
nauczania.
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Wykorzystanie platformy MS Teams w nauczaniu przedmiotów
humanistycznych
Streszczenie
W prezentowanym rozdziale zostały opisane doświadczenia z pracy ze studentami na platformie MS
Teams. Przedstawiono sytuację wybuchu epidemii, w jakiej znaleźli się wszyscy uczestnicy procesu edukacyjnego jako całkowite novum, które wszystkich zmusiło do poszukiwania wyjścia z impasu i odnalezienia się w odmiennej rzeczywistości edukacyjnej. Przedstawiona została specyfika poszczególnych zajęć,
prowadzonych na platformie MS Teams, wskazując na wykorzystywane metody pracy, dostosowywane do
możliwości, zainteresowań, poziomu zaawansowania językowego, a nawet liczebności poszczególnych
grup. W kolejnym podrozdziale zostały omówione korzyści i zagrożenia, jakie niesie ze sobą zdalne
nauczanie, które wkracza w sferę życia prywatnego, często bez udziału osób zainteresowanych, z jednej
strony niweluje dystans społeczny, a jednocześnie izoluje oraz pozbawia bliskości. Ostatnia część artykułu
to wnioski, które dotyczą pracy zdalnej z wykorzystaniem platformy MS Teams po ustaniu pandemii,
gdzie jest mowa o tym, że na pewno zmieni się podejście do pracy w formie stacjonarnej, w której będą
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zdecydowanie bardziej doceniane bezpośrednia obecność i kontakt ze studentami. Z drugiej zaś strony,
platforma pozwoli na utrzymywanie kontaktu z grupą również poza planowanymi godzinami i będzie
doskonałym uzupełnieniem i wzbogaceniem zajęć stacjonarnych.
Słowa kluczowe: Platforma MS Teams, zdalne nauczanie, nauczanie stacjonarne

Using MS Teams platform in teaching humanities
Abstract
The presented chapter describes experience of working with students on the MS Teams platform. There is
described the outbreak of the epidemic in which all participants of the educational process found
themselves as a complete novelty, which forced everyone to seek a way out of the impasse and find
themselves in a different educational reality. Then, there is presented the specificity of particular classes
conducted on the MS Teams platform, indicating the methods of work which were used, adjusting them to
the capabilities, interests, level of language proficiency, and even the size of particular groups. In the next
subchapter there are discussed the benefits and risks of online teaching, which enters the sphere of private
life, often without our participation, on the one hand bridging the social distance and at the same time
isolating and depriving of proximity. The last part of the paper is the conclusion, which deals with working
online using the MS Teams platform after the pandemic has passed, where is presented the idea of
changing the approach to working in a stationary form, in which the direct presence and contact with
students will be valued more. On the other hand, the platform will allow a teacher to keep in touch with the
group also outside the scheduled hours and will be a great complement and enrichment of the traditional
classes.
Keywords: MS Teams platform, online teaching, traditional teaching
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