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Tomasz Prauzner1 

Rola i znaczenie nowoczesnych pomocy dydaktycznych 

w procesie kształcenia w ujęciu badań własnych QEEG 

1. Wprowadzenie 

Rozwój technologii informacyjnej i informatycznej zrewolucjonizował nasze życie. 

Jeszcze nie tak dawno, pojęcie komputera i sieci internet utożsamiane były z technologią 

o futurystycznym kształcie i znaczeniu. Po niespełna trzydziestu-czterdziestu latach, 

nasze pojęcie o tej technologii wnikło tak głęboko w naszą świadomość i codzienność, 

iż dzisiaj nie wyobrażamy sobie egzystencji bez tego medium. Zmienił się nasz styl 

życia, zarówno w zaciszu domowym, jak i zawodowym. Zmieniła się szkoła, jako po-

jęcie instytucji, ale przede wszystkim w rozumieniu kreatywności dydaktycznej. Ewalu-

acja praktyki kształcenia podyktowana została nowymi potrzebami społecznymi. Proces 

adaptacji pociągnął za sobą szereg zmian w organizacji procesu dydaktycznego, funk-

cjonowaniu szkół, ale przede wszystkim wpłynął na świadomość nauczyciela i ucznia 

[1]. W tak uproszczonych rozważaniach warto odnieść się do przyjętych w pedagogice 

paradygmatów i nowego spojrzenia na nowoczesną dydaktykę. Główny problem badaw-

czy, jaki przejawiać się będzie w dalszej części rozważań, związany jest z efektywnością 

dydaktyczną w obrębie kształcenia politechnicznego. Efektywność dydaktyczna roz-

ważana będzie w ujęciu oceny aktywności poznawczej na zajęciach laboratoryjnych 

z przedmiotów technicznych na poziomie szkoły wyższej o profilu inżynierskim. Główny 

problem badawczy dotyczy oceny przydatności deterministycznych symulacji kompu-

terowych (skr. DSK) w kształceniu politechnicznym. 

Współcześnie w problemowym uczeniu się stosuje się oprócz metody typowo pro-

blemowej również znane dawniej metody heurystyczne oraz metodę uczenia się upodo-

bnionego do badania naukowego [2, s. 41]. Teoria wielostronnego kształcenia przewiduje 

organizowanie takich sytuacji dydaktycznych, w których student może przeżyć emo-

cjonalnie treści mu udostępnione. Ponadto udowodniono, iż im bogatszy wyrazowo jest 

środek dydaktyczny, tym bogatsze przeżywanie i trwalsze zapamiętywanie treści. Aktyw-

ność praktyczna w rozwijaniu problemu pozwala rozwijać zdolności twórcze, czego 

efektem jest przekształcenie rzeczywistości lub też tworzenie czegoś nowego [2]. 

Zgodnie z głoszonymi postulatami określonymi w teorii nauczania przez Wincentego 

Okonia [3, s. 111], efektywność kształcenia określona jest za pomocą zasad: systema-

tyczności, łączenia teorii z praktyką, poglądowości, świadomości i aktywności uczniów, 

stopniowania trudności oraz trwałości wyników nauczania. Błędem jest głoszenie poglą-

dów, iż w dobie technologii informacyjnej stają się one nieaktualne, wręcz przeciwnie – 

w dobie informatyzacji wymagają jedynie nowej koncepcji realizacji procesu dydakt-

ycznego opartego na powyższych zasadach. Zmienia się jedynie forma podejścia nau-

czyciela do ucznia oraz wdrożenia nowych metod pracy z wykorzystaniem nowych 

 
1 matompra@poczta.onet.pl, Katedra Pedagogiki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana 

Długosza w Częstochowie, https://www.ujd.edu.pl. 
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technologii. Zgodnie z ideą konstruktywizmu2 i konektywizmu3, przygotowanie do pracy 

twórczej wymaga kształtowania wielu umiejętności pomijanych w tradycyjnej edukacji. 

Chodzi tu przede wszystkim o takie wartości, jak: konstruowanie nowej wiedzy opartej 

na dotychczasowej wiedzy poprzez kształtowanie wyobraźni, wdrożeniu nowych po-

mysłów i podejmowania decyzji, tworzeniu nowych modelów i koncepcji, wyszuki-

waniu i wykorzystaniu informacji i innych. Twórcze myślenie oraz aktywne działanie 

w grupie są jednymi z celów wykorzystania programów symulacyjnych w kształtowaniu 

wszechstronnej wiedzy technicznej i wdrożeniu jej w praktyce. 

Idea konstruktywizmu jest doskonale znana w edukacji, nawet w szkole tzw. trady-

cyjnej, zmienił się jej jedynie wymiar praktyczny dzięki wykorzystaniu nowoczesnych 

technologii i możliwości programistów. John Dewey, a następnie Jean Piaget jako 

pierwsi już w drugiej połowie wieku XIX i na początku XX wieku powszechnie głosili 

zasadę łączenia zdobytej wiedzy z praktycznym jej wykorzystaniem. Fundamentalna 

teza idei Piageta opiera się na założeniu, że podstawowymi składnikami myślenia nie są 

statyczne obrazy rzeczywistości, lecz uwewnętrznione schematy działania. Student przy-

swaja sobie nie obrazy, lecz operacje myślowe, które wykonywał w trakcie działania. 

Wiedza zdobyta, a niepoparta jej praktycznością, staje się wiedzą jałową jedynie nabytą, 

niezdolną do rozwiązywania problemów. W podejściu konstruktywistycznym najlepiej 

odpowiadają metody aktywizujące i twórcze, różnorodne formy pracy, ze szczególnym 

jednak wyróżnieniem pracy grupowej. Konstruktywizm, rozumiany jako teoria uczenia 

się zakłada, iż człowiek nabywa wiedzę i umiejętności poprzez interakcję z otoczeniem. 

Proces uczenia jest więc konstruowaniem nowych struktur wiedzy na podstawie wcześ-

niej przyswojonych treści i doświadczeń. Nowoczesne technologie informacyjne 

i informatyczne stają się niezwykle istotnym elementem tego procesu, które wspomagają 

proces poznawczy człowieka.  

Konstruktywność wiedzy charakteryzuje się występowaniem czterech mechanizmów: 

• asymilacji wiedzy – polegającej na przyswajaniu bodźców i klasyfikowaniu ich zgod-

nie z istniejącymi schematami, łączeniu nowych zdarzeń z wiedzą uprzednią oraz 

wcześniejszymi koncepcjami; 

• akomodacji – wyeliminowaniu tych bodźców z istniejącego schematu i jego zmianie 

lub modyfikacji, a więc dostosowaniu istniejących struktur do nowej informacji; 

• równoważeniu – budowaniu równowagi między akomodacją a asymilacją, nieustanne 

koordynowanie, rozważanie i integrowanie schematów służące do konstruowaniu 

wiedzy;  

• równowagi – wynik doświadczania nowych zdarzeń bez osiągnięcia stanu równowagi 

[4]. 

W dobie nowych technologii komunikacji należałoby również zaliczyć jeszcze aspekt 

społeczny – ludzki oparty na wzajemnej obserwacji zachowań oraz współpracy polega-

jącej na wymianie własnych doświadczeń i współpracy. Kognitywne koncepcje nauczania, 

a więc poznawcze nie negują roli nauczyciela w procesie dydaktycznym, a sam nauczy-

 
2 konstruktywizm – wiedza jednostki to efekt jej aktywnego działania, jest więc konstrukcją stworzoną przez 

podmiot uczący się, wiedza nie może być wyłącznie dana z góry przez program, podręcznik, nauczyciela, ale 

musi być odkrywana przez ucznia w trakcie procesu nauczania – uczenia się, w teorii konstruktywizmu peda-

gogicznego łączą się wszystkie najlepsze tradycje nauczania – od Sokratesa, przez Komeńskiego, po Korczaka, 

Montessori i Deweya, a ich podstawę teoretyczną tworzą prace Piageta, Wygotskiego i Brunera. 
3 konektywizm – celem nauczania jest nauka myślenia, która ma prymat nad zdobywaniem wiedzy. 
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ciel jest spostrzegany jako kierownik i nadzorca czynności edukacyjnych. Komputerowe 

narzędzia poznawcze wywołują u uczniów taki sposób gromadzenia wiedzy, który 

odpowiada ich sposobowi rozumowania i pojmowania wiadomości. 

Narzędzia informacyjne szczególnie często są używane w czynnościach charaktery-

stycznych dla kształcenia technicznego, jak obliczenia matematyczne, kreślenie i ryso-

wanie. Prowadzone autorskie badania pozwoliły również odpowiedzieć na pytanie, 

w jakim celu studenci wykorzystują internet i programy komputerowe w swojej edukacji. 

Wspierają doświadczenia poznawcze, wzmacniając aktywne poszukiwanie wiedzy 

i rozwiązywanie problemów. Większość z nich wykazuje preferencje kinestetyczne, stąd, 

korzystając z komputerowego przedstawienia prawdziwej lub abstrakcyjnej sytuacji, 

wykonują czynności przewidziane programem, zmieniają parametry modeli i obserwują 

ich skutki. 

Technologie informacyjne stwarzają możliwości powstawania interaktywnych wa-

runków studiowania, łączących zastosowanie obrazu, dźwięku oraz tekstu, czyli oko-

liczności sprzyjających uczeniu się studentów preferujących różne style studiowania. 

Studenci oczekują, by rezultatem ich kształcenia było przygotowanie do pracy w zakresie 

stosowania technologii informacyjnych oraz uczenia się zgodnie z ich preferowanymi 

stylami [5]. 

2. Ocena aktywności dydaktycznej za pomocą badań QEEG 

Powyższe przesłanki stały się inspiracją nad dalszymi badaniami naukowymi prowa-

dzonymi w ramach badań własnych autorów w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrod-

niczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Głównym celem prowadzonych przez 

autora badań jest określenie efektywności kształcenia w odniesieniu do nowoczesnych 

metod nauczania opartych na wykorzystaniu interaktywnych i DSK w kształceniu tech-

nicznym [6, 7]. Dotychczasowe badania prowadzone były w oparciu o klasyczną meto-

dologię badań polegającej na analizie statystycznej efektów kształcenia np. ocen ucznia 

(studenta). Neurodydaktyka dotyka nowej sfery poznawczej czerpiącej w dużej mierze 

z efektów badań nad pracą układu nerwowego. Przeprowadzone badania dotyczące 

oceny efektywności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych programów kom-

puterowych opartych na symulacji komputerowej przeprowadzono w latach 2013-2021 

przy współudziale aparatury medycznej służącej do analizy fal mózgowych na podstawie 

badań EEG4. Dotychczasowe wyniki są na tyle istotne, iż wydaje się, że mogą one 

dostarczyć nowych danych szczególnie interesujących dla pedagogów. Obecność rytmu 

EEG u osoby badanej wskazuje na lokalizację aktywności komórek nerwowych oraz 

z tym związanych charakterystycznych dla danej aktywności generowanych impulsów 

elektrycznych odczytywanych, jako cykliczność pojawiających się fal mózgowych. 

Z generowaniem określonego zakresu fal mózgowych, związane jest produkowanie 

w organizmie pewnych substancji tzw. neurotransmiterów, które wpływają na tworzenie 

określonego stanu naszego organizmu. Do najbardziej znanych neurotransmiterów należą: 

adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina i endorfiny. Wszystkie składowe fal 

 
4 Elektroencefalografia (EEG) to badanie, którego celem jest ocena bioelektrycznej czynności mózgu, a co za 

tym idzie – stanu czynnościowego ośrodkowego układu nerwowego. Elektroencefalografia to badanie elektro-

fizjologiczne, które wykorzystuje fakt, że komórki mózgowe komunikują się ze sobą przy pomocy impulsów 

elektrycznych o niewielkim napięciu i natężeniu. Badanie QEEG jest pochodnym badaniem EEG, tzw. 

mapowaniem mózgu. 
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mózgowych są zawsze produkowane, ale przewagę pewnych pożądanych fal mózgo-

wych można uzyskać wysiłkiem woli, jak i systematycznym treningiem. Poprzez zwięk-

szanie składu generowanych fal mózgowych o te fale, które odpowiadają za wydzielanie 

pożądanych przez nas neurotransmiterów, wpływamy na zmianę stanu naszego orga-

nizmu, a w konsekwencji aktywność tych obszarów mózgu, które mają najistotniejsze 

znaczenie w procesie dydaktycznym. Należy podkreślić, iż badania te są nieinwazyjne 

i nie wpływają w żaden negatywny sposób na zdrowie i bezpieczeństwo badanych. 

Badania przeprowadzono w Laboratorium Badań Eksperymentalnych Biofeedback UJD 

w Częstochowie [8]. 

Analizie poddane zostały następujące zarejestrowane przebiegi fal: 

• THETA (fala wolna o częstotliwości 6 Hz) – jest nazywana bramą do nauki i pamięci. 

Towarzyszy zwiększaniu kreatywność, procesom uczenia się. Redukuje stres, budzi 

intuicję i inne pozazmysłowe percepcje i umiejętności. Subiektywne stany emocjonalne: 

intuicyjny, twórczy, fantazjujący, obrazowy, twórczy; 

• BETA1 (z grupy BETA, fala szybka o częstotliwości 16 Hz) – sprzyja inspirującej 

energii, towarzyszy działaniu, charakteryzuje logiczne i analityczne myślenie, zaanga-

żowanie intelektualne, werbalną komunikację. Wyższe częstotliwości fal Beta obra-

zują stres, agresję, strach. Subiektywne stany emocjonalne: pobudzenie i czujność, 

umysł jest skupiony. Zadania wykonywane są szybko, łatwo, pracuje z pełną uwagą. 

W tym stanie neurony przemieszczają się w błyskawicznym tempie. Można realizo-

wać ambitne cele, osiągać szczyty. Towarzyszy błyskawicznemu rodzeniu się nowych 

pomysłów. Są też pomocne w przygotowywaniu się do egzaminu, uprawianiu sportu, 

prezentacji. Umożliwiają prezentację, szybką analizę i organizowanie informacji 

i każdą inną działalność, gdzie potrzebny jest świeży, szybko działający mózg, klu-

czowe narzędzie dla uzyskania sukcesu; 

• GAMMA (fale szybkie o częstotliwości 40 Hz) – obrazuje subiektywne stany emo-

cjonalne: myślenie, integracyjne myślenie, procesy skojarzeniowe. Czynności i zacho-

wania: przetwarzanie informacji o najwyższym stopniu trudności, wiążące różne mo-

dalności i skojarzenia. Uważa się, iż prezentują najbardziej wydajną pracę umysłową 

i twórczą. Jak wykazały badania, ich amplituda wzrasta, gdy osoba badana koncen-

truje uwagę na źródle bodźca. Funkcjonalna rola tych oscylacji wydaje sie być zwią-

zana z łączeniem cech obiektu w jego spójna reprezentacje. 

Sygnały elektromagnetyczne zostały odczytane z czujników umieszczonych w wy-

branych miejscach ciała i głowy, które w ujęciu poruszanego problemu wykazują naj-

większą aktywność pracy w: 

• płacie potylicznym (m.in. odpowiedzialnym za analizę koloru, ruchu, kształtu, głębi, 

skojarzenia wzrokowe, ocena, wybór decyzyjny); 

• płacie skroniowym (m.in. odpowiedzialnym za słuch muzyczny, fonematyczny, wra-

żenia dźwiękowe, rozumienie mowy, rozpoznawanie obiektów, kategoryzację obiek-

tów, pamięć werbalną, zapamiętywanie); 

• płacie ciemieniowym (m.in. odpowiedzialnym za rozumienie języka symbolicznego, 

pojęć abstrakcyjnych, geometrycznych); 

• płacie czołowym (m.in. odpowiedzialnym za kojarzenie znaczenia i symboliki słów, 

kojarzenie sytuacji, pamięć roboczą, wolę działania, relacje czasowe, kontrolę sek-

wencji zdarzeń, planowanie i inicjację działania w odpowiedzi na zdarzenia zewnętrz-

ne, symulacje w modelu świata). 
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Aktualnie trwają kolejne badania medyczne, które dostarczają najnowszych danych 

o strukturze funkcjonalnej naszego mózgu [9]. 

Na rysunku 1 przedstawiono osobę przygotowaną do badań na stanowisku QEEG. 

 

Rysunek 1. Stanowisko badań QEEG [opracowanie własne] 

Rysunek 2 przedstawia aparaturę Mitsar 201 przygotowaną do badań QEEG. 

 

Rysunek 2. Urządzenie Mitsar do badań QEEG [opracowanie własne] 

3. Metodologia badań QEEG 

Badania przeprowadzono w specjalnie w tym celu przygotowanym laboratorium. Po 

wykonaniu czynności przygotowawczych, osoba poddana badaniom, przystąpiła do 

opracowania projektu inżynierskiego w programie DSK. Jej celem było wykonanie 

modelu i przeprowadzenie symulacji działania zgodnie z postawionymi celami zadania. 

Osoba miała swobodę w opracowaniu projektu zgodnie z jej indywidualną koncepcją 

i zamierzeniami. Efektem takich poczynań były indywidualne projekty rozwiązania za-

dania problemowego ujawniającego własne pomysły zgodne ze wstępnymi założeniami 

pracy [10]. W trakcie aktywności rejestrowana była aktywność pracy mózgu na poszcze-

gólnych jej etapach poczynań. Po zakończonych badaniach uzyskane wyniki poddano 

szczegółowej ocenie, na podstawie których wyciągnięto konstruktywne wnioski. 



 

Tomasz Prauzner 
 

12 

 

Rysunki 3 i 4 przedstawiają przykładowy przebieg QEEG, w którym oznaczono 

kolorem czerwonym błędy pomiarów (tzw. artefakty), które na etapie wychwycenia 

i oznaczenia muszą być usunięte. 

 

Rysunek 3. Amplituda przebiegów częstotliwościowych z poszczególnych czujników z tzw. czepka 

[opracowanie własne] 

 

Rysunek 4. Przebiegi częstotliwościowe sygnału EEG [opracowanie własne] 

Rysunek 5 przedstawia zobrazowany wykres ukazujący powyższe dane w przestrzeni 

głowy. 
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Rysunek 5. Wizualizacja aktywności mózgu na podstawie powyższych przebiegów [opracowanie własne] 

4. Wnioski z przeprowadzonych badań 

Poniżej przedstawiono uogólnione wnioski, albowiem ich dokładna ocena wyma-

gałaby interpretacji szerszej związanej chociażby z interpersonalnymi cechami opisujące 

stan zdrowia badanej osoby, przebytych zaburzeń psychicznych, przyjmowanymi leka-

mi itp. Ponadto, należy mieć na uwadze czynniki otoczenia, w jakich badania odbyły 

się, m.in. porę dnia (zmęczenie uczestników), czy warunki atmosferyczne itp. Jednak 

badania prowadzone były przez kilka lat i na populacji kilkudziesięciu osób, co w ujęciu 

statystycznym upoważnia do wyciagnięcia poniższych wniosków. 

W stanie aktywnym obserwujemy wzmożoną aktywność pracy mózgu w różnych jego 

miejscach i dla wszystkich obserwowanych częstotliwości. 

Obecność rytmu EEG wskazuje, że mózg wykonuje jakąś działalność, angażując 

jednocześnie miliony komórek, które działają w synchronicznym trybie. 

Przedstawione wyniki pomiarów są przedstawione dla wybranego momentu reje-

stracji i przyjmują oczywiście zmienne wartości w funkcji czasu. 

Wzrost amplitudy prądów czynnościowych wytwarzanych przez komórki nerwowe 

dla poszczególnych częstotliwości mierzonych fal w określonych miejscach umiejsco-

wienia sond jest efektem pobudzenia określonych płatów mózgu, które zgodnie z dotych-

czasową wiedzą medyczną są odpowiedzialne za określone wzorce zachowania i postę-

powanie człowieka. 

Wykorzystanie czynnika eksperymentalnego w postaci oprogramowania symulacyj-

nego znacząco wpłynął u ponad 70% badanych osób wzrost aktywności pracy poszcze-

gólnych obszarów mózgu. U pozostałych osób nie zauważono znaczącego wzrostu fal 

Beta, co wskazuje, iż DSK nie wpłynęły na kreatywność poznawczą u badanych osób. 

Wykorzystanie metody badań EEG umożliwia ocenę predyspozycji wejściowych, 

wskazując na indywidualne możliwości poznawcze osoby badanej, czego efektem mogą 

być wcześniej nabyte umiejętności i rozwinięte zdolności. 

Zauważono, iż mózg jest nieustanie aktywny, zarówno w fazie odpoczynku, jak 

i wzmożonej pracy, dlatego też wszelkie bodźce docierające do niego w postaci chociażby 
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zmiennych zakłócających mają istotny wpływ na jego pracę. Dlatego też, w ujęciu efek-

tywności uczenia się istotne są odpowiednie sprzyjające warunku zewnętrzne do nauki, 

każdy zbędny i niepożądany sygnał dochodzący z zewnątrz ma wpływ na przebieg pracy 

[11]. 

Efektywność nauczania zależy nie tylko od czasu, ale również od głębokości prze-

twarzania informacji, a to oznacza, że proces uczenia się zależy w dużej mierze, od 

jakości materiałów edukacyjnych i rodzaju aktywności. 

Podczas badań zaobserwowano również, iż nie u wszystkich badanych osób aktyw-

ność pracy mózgu była identyczna i przewidywalna, a więc należy przyjąć, że programy 

symulacyjne są różnie spostrzegane przez każdą z osób. 

Środki dydaktyczne mogą optymalizować środowiskowe i intrapsychiczne zmienne 

wpływające bezpośrednio na proces zdobywania wiedzy. 

Na podstawie badań EEG można metodą psychoterapii łączącej w sobie najnowsze 

osiągnięcia z dziedziny neurologii, neuropsychologii i neuropsychiatrii z równoczesnym 

wykorzystywaniem nowoczesnych technik komputerowych (tzw. Biofeedback), prze-

prowadzić specjalistycznie uwarunkowany trening prowadzący do wzrostu walorów 

funkcji poznawczych oraz poprawienia jakościowo pracy mózgu. Podstawą tej metody 

jest wykorzystywanie „plastyczności ośrodka” polegającej na zdolności neuronów do 

trwałych przekształceń funkcjonalnych [12]. 

W elektroencefalografii możemy analizować bezpośrednie zmiany potencjału, gene-

rowane przez komórki w mózgu – czyli aktywność spontaniczną oraz fale pozostające 

w ścisłym związku z określonymi zdarzeniami – tzw. potencjały wywołane. Mogą być 

one egzogenne (ich cechy zależą od właściwości fizycznych bodźca) lub endogenne 

(zależą od aktywności własnej podmiotu). 

Obserwacja pracy mózgu na podstawie QEEG wystąpienia aktywności fal o danych 

częstotliwościach świadczy o zaangażowaniu poszczególnych części jego pracy podczas 

nauki, co można bezpośrednio utożsamić z aktywnością poznawczą podczas zajęć. 

W elektroencefalografii możemy analizować bezpośrednio zmiany potencjału generowane 

przez komórki organu – czyli tzw. aktywność spontaniczną będącą odpowiedzią na do-

cierające do mózgu złożone bodźce zewnętrzne np. podczas pracy z komputerem i pro-

gramem symulacyjnym. Pod wpływem świetlnych i dźwiękowych impulsów w postaci 

animacji, narracji oraz rozwiązywaniu kolejnych poleceń programu symulacyjnego, 

mózg zmienia swoją chwilową frekwencję określonych fal mózgowych. Efektem tego 

jest zauważalna zmiana rodzaju swojej czynności: od stanu relaksu (uśpienia) aż do 

stanu pełnego skoncentrowanego czuwania. 

Nadmiar wystąpienia THETA fal powoduje dekoncentracje, jak i problem ze skupie-

niem uwagi, utrudnia proces uczenia, pogorsza funkcje poznawcze. W procesach pamię-

ciowych bardzo ważną rolę odgrywają fale theta o częstotliwości 4-8 Hz, które związane 

są z aktywnością układu limbicznego odpowiedzialnego za emocje. Silne emocje 

(zwłaszcza pozytywne) bardzo ułatwiają proces zapamiętywania natomiast najlepszy 

stan umysłu jest wtedy, kiedy dominują fale gamma. 

Przedstawione wyniki są jedynie wstępną fazą zamierzonych badań dalszych opartych 

na EEG. Słuszne wydaje się podejrzenie, iż przedstawiona metoda analizy aktywności 

mózgu może być jedną z dróg empirycznego poznania i poszukiwania najefektywniej-

szych metod pracy dydaktycznej. 
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Rola i znaczenie nowoczesnych pomocy dydaktycznych w procesie kształcenia 

w ujęciu badań własnych QEEG 

Streszczenie 

Rozwój technologii informacyjnej i informatycznej jest jedną z głównych przyczyn zachodzących zmian 

w edukacji. Technologie te oferują innowacyjne rozwiązania metodyczne w zakresie procesu nauczania. 

Jednym z wątków podjętych w pracy była próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu wykorzystanie 

nowoczesnych programów symulacyjnych stosowanych w kształceniu technicznym wpływa na efektywność 

kształcenia? Podjęte zostały również rozważania dotyczące, miejsca i roli nowoczesnych pomocy dydak-

tycznych w ujęciu aktualnych teorii kształcenia w pedagogice. W pracy przedstawiona została koncepcja 

oceny procesu poznawczego na podstawie przeprowadzonych badań encefalograficznych QEEG. Badania 

QEEG są bezinwazyjną metodą badań aktywności pracy mózgu, dlatego też metoda ta chętnie wykorzy-

stywana jest nie tylko w naukach medycznych, psychologii, ale również jest ciekawą alternatywą dla badań 

pedagogicznych. Głównym celem badań była ocena pracy na podstawie wykonanych projektów inżynier-

skich w programie symulacyjnym za pomocą aparatury rejestrującej aktywność mózgu Mitsar 201. Mapowanie 
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mózgu przy użyciu nowoczesnej aparatury medycznej pozwala na rejestrację i obserwację przebiegu różnych 

fal oraz potencjałów elektrycznych generowanych przez układ nerwowy towarzyszących pracy umysłowej 

osoby badanej. Analiza parametrów technicznych uzyskanych charakterystyk częstotliwościowych i topologia 

wystąpienia poszczególnych częstotliwości fal na powierzchni skóry głowy, posłużyła do określenia aktyw-

ności poznawczej w trakcie pracy. 

Słowa kluczowe: badania encefalograficzne QEEG, efektywność dydaktyczna 

The role and significance of modern teaching aids in the education process 

in terms of QEEG's own research 

Abstract 

The development of information and information technology is one of the main reasons for the changes 

taking place in education. These technologies offer innovative methodological solutions for the teaching 

process. One of the topics discussed in the work was an attempt to answer the question whether and to what 

extent the use of modern simulation programs used in technical education affects the effectiveness of 

education? Considerations were also taken on the place and role of modern teaching aids in terms of current 

theories of education in pedagogy. The paper presents the concept of the assessment of the cognitive process 

based on the QEEG encephalographic research. QEEG research is a non-invasive method of researching the 

activity of the brain, therefore this method is eagerly used not only in medical sciences, psychology, but is 

also an interesting alternative to pedagogical research. The main objective of the research was to evaluate 

the work on the basis of engineering projects carried out in a simulation program using the Mitsar 201 brain 

activity recording apparatus. Mapping the brain with the use of modern medical equipment allows for the 

registration and observation of the course of various waves and electrical potentials generated by the nervous 

system accompanying the mental work of the examined person . The analysis of the technical parameters of 

the obtained frequency characteristics and the topology of the occurrence of individual wave frequencies on 

the scalp surface were used to determine the cognitive activity during work. 

Keywords: QEEG encephalographic research, didactic effectiveness 
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Lucyna Pacan1 

Edukacja w pandemii. (De)stabilizacja i wyzwania 

1. Wprowadzenie  

Rok 2020 był przełomowy. Świat nagle zatrzymał się i z przerażeniem obserwowano 

transmisję wirusa, powodującego COVID-19, który siał spustoszenie nie tylko w orga-

nizmach ludzi, ale we wszystkich dziedzinach życia. Adaptacja do nowych warunków 

była niezbędna również w obszarze edukacji. Widmo długotrwałej izolacji spowodowało 

konieczność prowadzenia zajęć on-line. Tradycyjne nauczanie zostało wyparte przez 

edukację zdalną, a negatywne konsekwencje tej nagłej transformacji odczuwalne były 

już po kilku tygodniach. Doświadczyli ich uczniowie wraz z rodzicami, nauczyciele i ich 

rodziny, dyrektorzy i pracownicy administracji. Z jakimi trudnościami po niemal 2 latach 

od wybuchu pandemii zmagają się szkoły i przedszkola? Jakie wyzwania i dylematy 

aktualnie towarzyszą nauczycielom, uczniom i ich rodzicom? Czy istnieje realna szansa 

na powrót do edukacji sprzed pandemii?  

2. Edukacja w pandemii 

Edukacja jest jednym z wielu obszarów, który bezpośrednio uległ zmianom z po-

wodu COVID-19. Dyrektorom przedszkoli i szkół rozszerzono kompetencje i umożli-

wiono zawieszenie zajęć na określony czas za zgodą powiatowego inspektora sanitarnego 

oraz za zgodą organu prowadzącego. Kompetencje te zostały przydzielone ze względu 

na sytuację epidemiologiczną poprzez wprowadzenie rozporządzenia [1]. Zawieszenie 

zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu 

edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych 

zajęć [1, s. 1].  

Przeniesienie zajęć do wirtualnej rzeczywistości stanowiło ogromne wyzwanie dla 

wielu nauczycieli. Przedszkola funkcjonowały bez przeszkód niemal przez cały rok szkolny 

2020/2021 poza przełomem marca i kwietnia 2021 roku, kiedy to zostały zamknięte 

z powodu zagrożenia COVID-19 na okres 3 tygodni. W przypadku szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych zapowiedziano powrót uczniów do edukacji stacjonarnej od 

września 2020 roku. Wydawać się mogło, że wszystko wraca do normy. Niestety już na 

przełomie października i listopada 2020 roku ową normą były zajęcia on-line. Nauczanie 

w trybie zdalnym, z przerwami na nauczanie hybrydowe, trwało do 31 maja 2021 roku 

(w przypadku klas I-III do 3 maja 2021 roku) [2]. Z kolei zajęcia organizowane na 

uczelniach wyższych przez cały rok akademicki 2020/2021 prowadzone były w formie 

zdalnej lub hybrydowej (w przypadku praktyk i zajęć o charakterze praktycznym do-

puszczono możliwość zajęć stacjonarnych), jednak ze względu na swoją autonomię 

uczelnie mogły samodzielnie decydować o organizacji kształcenia.  

Rok szkolny oraz akademicki 2021/2022, podobnie jak poprzedni rozpoczęto w formie 

zajęć stacjonarnych. W pierwszym półroczu w przedszkolach, szkołach oraz uczelniach 

wyższych okresowo wyłączano z działania poszczególne grupy objęte kwarantanną. 

 
1 lucyna.pacan@apsl.edu.pl, Zakład Edukacji Wczesnej i Studiów Artystyczno-Kulturowych, Instytut 

Pedagogiki, Akademia Pomorska w Słupsku, www.apsl.edu.pl. 
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Zajęcia odbywały się w sposób: stacjonarny (tradycyjny), zdalny (za pośrednictwem 

TIK) lub hybrydowy tzn. część grupy przebywała w sali z nauczycielem, część (objęta 

kwarantanną) przed monitorem komputera. Dopiero w okresie przerwy świątecznej 

MEiN wprowadziło edukację zdalną od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 roku 

(łącznie 7 dni nauki) dla wybranych placówek: szkół podstawowych i ponadpodstawo-

wych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego oraz szkół 

artystycznych. Z kolei przedszkola, internaty oraz bursy, a także szkoły specjalne usytu-

owane na terenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych i ośrodków socjoterapii 

funkcjonowały w sposób tradycyjny [3]. Ograniczenie funkcjonowania placówek nie 

dotyczyło uczniów szkół branżowych I stopnia odbywających praktyki zawodowe 

u pracodawcy. Pod koniec stycznia 2022 roku Ministerstwo Edukacji i Nauki ponownie 

ogłosiło, że od 27 stycznia do 27 lutego uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych 

oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na zajęcia w trybie zdalnym. 

W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego zajęć zdalnych jest zdecydowanie 

mniej. Czy jednak te dane mogą świadczyć o stabilności systemu oświaty?  

W dalszej części artykułu zaprezentowana zostanie analiza zmian, które nastąpiły 

w oświacie z powodu COVID-19. Następstwa pandemii dla edukacji zostały podzielone 

przez autorkę na trzy grupy – społeczne, psychologiczne i organizacyjne. Stanowią trud-

ności, wyzwania i dylematy, którymi nacechowana jest współczesna rzeczywistość edu-

kacyjna.  

3. MY vs. ONI – aspekt społeczny  

Jednym z ważniejszych następstw pandemii jest osłabienie więzi społecznych spo-

wodowanych izolacją. W marcu 2020 roku, tuż po ogłoszeniu pandemii, wprowadzono 

obostrzenia nakładające na Polaków przymusową izolację. Jej bezpośrednim celem było 

ograniczenie liczby kontaktów, zarówno towarzyskich, jak i zawodowych, które mogły 

stanowić źródło transmisji wirusa. Zachowanie dystansu, częsta dezynfekcja rąk oraz 

noszenie maseczki miały chronić społeczeństwo przed zachorowaniem. W czasie 

pandemii COVID-19 pojawił się strach przed zakażeniem, śmiercią i utratą bliskiej 

osoby, a także przed kontaktem z osobami, które mogą być zainfekowane [4, s. 4]. 

Długotrwała izolacja i brak bezpośredniego przebywania z rówieśnikami, niemożność 

rozładowania napięcia emocjonalnego oraz niepewność jutra przyczyniły się do złego 

samopoczucia, deprywacji społecznej i emocjonalnej oraz wielu zaburzeń psychicznych, 

w tym wzrostu depresji [4, 5]. Według badań przeprowadzonych na Wydziale Psy-

chologii Uniwersytetu Warszawskiego na grupie 1179 osób: 

najwyższy poziom objawów depresji i lęku uogólnionego przejawiały osoby 

w wieku 18-24 lata. (...) W grudniu 2020 roku w grupie ryzyka klinicznego 

nasilenia depresji znajdowało się 29% kobiet i 24% mężczyzn. (…) Rodzice 

dzieci w wieku do 18. roku życia mieli większe nasilenie objawów depresji 

w grudniu 2020 roku niż osoby, które nie miały dzieci w tym wieku [5, s. 2].  

Ponadto, osoby przebywające na kwarantannie lub w izolacji domowej oraz osoby, 

które utraciły ciągłość wynagradzania wykazywały podwyższony poziom objawów 

depresji i lęku uogólnionego. Wśród przyczyn wzrostu upatruje się trudności doświad-

czane w domu, w tym problemy w relacjach z bliskimi, brak poczucia prywatności oraz 

zmęczenie i nadmiar obowiązków. Podkreślić należy, że lepsza sytuacja finansowa 
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rodziny oraz ciągłość zatrudnienia miały wpływ na niższe nasilenie lęku. Utrata pracy 

przez rodziców w okresie pandemii COVID-19 wiąże się bezpośrednio ze zwiększonym 

ryzykiem przemocy wobec dzieci. W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badania, 

które wykazały, że utrata pracy przez rodziców stanowi czynnik zwiększający ryzyko 

wystąpienia przemocy ze strony rodziców wobec dzieci.  

Spośród rodziców, którzy utracili pracę 72,09% stosowało podczas pandemii 

przemoc psychiczną wobec swojego dziecka. Tymczasem w przypadku 

rodziców, którzy nie utracili pracy, 44,15% stosowało podczas pandemii 

przemoc psychiczną wobec swoich dzieci. W odniesieniu do przemocy fizycznej, 

37,21% rodziców, którzy utracili pracę, stosowało przemoc fizyczną wobec 

swoich dzieci. Spośród rodziców, którzy nie utracili pracy, mniejszość (15,05%) 

stosowała podczas pandemii przemoc fizyczną wobec swoich dzieci [6, s. 157]. 

Wprowadzony podczas pandemii reżim sanitarny zakłada dystans społeczny oraz 

nakaz zakrywania ust i nosa. Stosowanie maseczki przez nauczyciela (jednorazowej lub 

materiałowej) ogranicza możliwość wyrażania emocji. Stanowi również dyskomfort 

w warunkach długotrwałego operowania głosem, wymuszając na użytkowniku wzmożoną 

siłę artykulacji. Dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym maseczka 

stanowi barierę społeczną oraz powoduje trudności w rozpoznawaniu i identyfikowaniu 

twarzy oraz zakłócenia w komunikacji werbalnej i niewerbalnej [7, 8]. Kierując się 

własnym doświadczeniem zawodowym (jako nauczyciel logopeda, terapeuta integracji 

sensorycznej oraz wychowawca w przedszkolu), dostrzegam, że dzieci z niedosłuchem, 

które wspomagają się poprzez czytanie z ruchu warg mają trudności w rozumieniu 

komunikatów nauczyciela noszącego maseczkę podczas zajęć. Podobne problemy 

sygnalizują dzieci z zaburzeniami słuchu fonemowego (u których ta umiejętność dopiero 

się rozwija). Dodatkowo rodzą się kontrowersje w sprawie skuteczności stosowania 

maseczek. W marcu 2020 roku podczas jednego z wywiadów ówczesny Minister Zdrowia 

Łukasz Szumowski (profesor nauk medycznych, lekarz kardiolog) przyznał, że stoso-

wanie maseczek nie chroni przed zachorowaniem [9]. Międzynarodowy zespół 

naukowców pochodzących m.in. z Wielkiej Brytanii, Australii, Arabii Saudyjskiej, 

Kanady oraz Włoch, w kwietniu 2020 roku opublikował wyniki badań dotyczących inter-

wencji fizycznych w postaci noszenia masek, ochrony oczu i zachowywania dystansu 

fizycznego. Nie stwierdzono zmniejszenia liczby przypadków zachorowań u osób sto-

sujących maski (w populacji ogólnej oraz u pracowników służby zdrowia), a także 

wykazano ograniczone dowody na poparcie skuteczności kwarantanny [10]. Podobnie 

badania chińskich naukowców w zakresie stosowania środków ochrony osobistej, opu-

blikowane w maju 2020 roku potwierdzają, że istnieją ograniczone dowody na skuteczność 

masek w zapobieganiu przenoszenia wirusa grypy [11]. Z kolei badanie przeprowadzone 

na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia wykazało, że stosowanie maseczek na twarz 

może znacznie zmniejszyć ryzyko infekcji. Zachowanie dystansu fizycznego powyżej 

1 m ogranicza liczbę zachorowań, a wraz ze wzrostem odległości maleje ryzyko zacho-

rowania [12]. Sprzeczne wyniki badań budzą wątpliwości. Nie dziwi zatem fakt, że 

rodzice coraz częściej negują obowiązek noszenia maseczek przez ich dzieci. Wielu 

z nich pozyskuje zaświadczenia lekarskie o zwolnieniu z konieczności zasłaniania ust 

i nosa, tłumacząc, że maseczki chirurgiczne zostały zaprojektowane do noszenia przez 

personel medyczny w celu ochrony przypadkowego zanieczyszczenia ran pacjenta oraz 
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w celu ochrony użytkownika przed płynami ustrojowymi pacjenta [10, s. 971]. Tego typu 

postawy stają się przyczyną konfliktów wśród dzieci i młodzieży.  

Wśród podziałów, poza wyżej wymienionym przykładem, media coraz częściej 

podają informacje o segregacji uczniów ze względu na posiadanie szczepień przeciwko 

COVID-19. Od 16 grudnia 2021 roku możliwe jest w Polsce szczepienie dzieci w wieku 

5-11 lat. Decyzję w tej sprawie pozostawiono rodzicom. Dla rodzica rozważenie wszyst-

kich za i przeciw jest trudnym wyzwaniem. Jako przykład podam historię studentki, 

którą córka (licealistka) poprosiła o wyrażenie zgody na szczepienie. Matka pozostawiła 

wybór córce, która za kilka miesięcy będzie pełnoletnia. Podczas rozmowy okazało się, 

że dziewczynka chce się zaszczepić, ponieważ z całej klasy tylko 3 osoby tego nie 

zrobiły, w tym ona. Poza tym w szkole, do której uczęszcza, tylko uczniowie zaszczepieni 

mogą brać udział w wycieczkach. W tym wypadku pakiet szczepień stanowi gwarancję 

udziału w życiu społecznym. W przypadku nauczycieli ma on być podstawą dopusz-

czenia do wykonywania obowiązków. W grudniu 2021 roku taką informację przekazał 

Minister Zdrowia. Fora internetowe dedykowane nauczycielom kipią od komentarzy 

pełnych nienawiści zarówno po stronie osób zaszczepionych, jak i niezaszczepionych. 

Jednak decyzje w postaci kroków prawnych jeszcze nie zapadły. 

4. JA – aspekt psychologiczny 

Gwałtowny wzrost zachorowań, szybkie rozprzestrzenianie się wirusa, wysoka śmier-

telność oraz wprowadzenie reżimu sanitarnego wywarły poważny wpływ na zdrowie 

psychiczne społeczeństwa. Przymusowa izolacja oraz kwarantanna wprowadzone na 

skutek pandemii COVID-19 implikują poważne następstwa mające wpływ na nasz 

dobrostan psychiczny. Jednym z nich jest deprywacja społeczna i emocjonalna polega-

jąca na braku możliwości zaspokojenia potrzeb:  

Prawidłowe funkcjonowanie i względnie dobre samopoczucie człowieka zależą 

w przeważającej mierze od stopnia zaspokojenia podstawowych potrzeb. 

Niektóre z nich, jak potrzeba jedzenia czy oddychania, stanowią warunek ko-

nieczny do rozwoju biologicznego oraz zachowania życia (...). Inne wykształcają 

się w ciągu życia i są efektem indywidualnego uczenia się poprzez fizyczne, 

a także psychologiczne interakcje człowieka ze środowiskiem. Te noszą miano 

potrzeb psychicznych. Do najważniejszych należy zaliczyć potrzeby: akceptacji, 

bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego i miłości [13, s. 266].  

Brak poczucia bezpieczeństwa oraz perspektyw samorealizacji spowodowały zaha-

mowanie możliwości rozwoju osobistego, ponieważ głównym celem stało się prze-

trwanie. Deficyt potrzeb przynależności, akceptacji i uznania skutkuje brakiem pewności 

siebie. Niepewność jutra, strach i bezsilność towarzyszyły uczniom i ich rodzinom oraz 

wszystkim pracownikom oświaty, powodując długotrwałe napięcie emocjonalne. Czyn-

niki te przyczyniły się do wspomnianego już w poprzednim rozdziale wzrostu depresji.  

Strach przed nieznanym i niepewność mogą prowadzić do rozwoju wielu zabu-

rzeń psychicznych oraz niekorzystnych zachowań, takich jak częstsze sięganie 

po używki. Podczas epidemii liczba osób z negatywnymi konsekwencjami dla 

zdrowia psychicznego jest zwykle większa niż liczba ludzi dotkniętych infekcją 
[4, s. 3]. 
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Czego najbardziej dzieciom brakuje? W raporcie „Dzieci w pandemii” opracowanym 

na początku maja 2021 roku aż 64% badanych zadeklarowało, że jest to brak możliwości 

bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami [14, s. 46].  

Troje na czworo dzieci gorzej niż wcześniej radzi sobie z emocjami: dzieci 

częściej się złoszczą, buntują i obrażają. Wiele negatywnych emocji stanowi dla 

nich wręcz stan permanentny. Co 4. dziecko (28%) przyznaje, że stale lub często 

odczuwa złość, co 5. odczuwa stałe/częste przygnębienie (21%), osamotnienie 

(21%) czy smutek (18%) [14, s. 46]. 

Niepokoi również fakt, że aż 31% uczniów deklaruje trudności w zrozumieniu 

materiałów, a 35% brakuje motywacji do nauki [14, s. 40]. Co ciekawe aż 58% badanych 

uczniów tęskni za poruszaniem się bez maseczki [14, s. 46]. W literaturze powstał nawet 

termin zespół wyczerpania wywołanego maską (ang. Mask-Induced Exhaustion Syn-

drome – MIES) na określenie negatywnych czynników psychicznych i fizycznych 

spowodowanych długotrwałym korzystaniem z maseczki [8].  

Badania wykazują, że obniżenie kondycji psychicznej dzieci i młodzieży w czasie 

epidemii i izolacji jest czynnikiem sprzyjającym wzrostowi zachowań ryzykownych 

i problemowych [15, s. 9] nie tylko podczas jej trwania, ale także po zakończeniu. Wśród 

dzieci z grupy ryzyka pojawiają się również informacje o tzw. dzieciach znikających 

z systemu, które pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych oraz o dzieciach wyobcowanych 

cyfrowo z powodu braków w sprzęcie elektronicznym [15]. 

5. JAK?! – aspekt organizacyjny  

Wśród zmian organizacyjnych, które jako pierwsze pojawiły się w systemie oświaty, 

najbardziej istotną była edukacja zdalna. Długotrwała izolacja spowodowała konieczność 

prowadzenia zajęć on-line, do których wielu nauczycieli nie było przygotowanych. 

Raport z badań „Dyrektorzy do zadań specjalnych – edukacja zdalna w czasach izolacji” 

[16] opublikowany w czerwcu 2020 roku ukazuje jednak, że w większości szkoły 

poradziły sobie z organizacją edukacji na odległość. O sukcesie zadecydowały głównie 

zaangażowanie i samoorganizacja nauczycieli, którzy we własnym gronie dzielili się 

wiedzą oraz organizowali szkolenia dotyczące rodzajów narzędzi do zdalnego nauczania 

i sposobu ich obsługi. W wypowiedziach dyrektorów szkół przejawiało się ich poczucie 

osamotnienia w tej sytuacji. Twierdzili najczęściej: „Musieliśmy do wszystkiego docho-

dzić sami” [16, s. 35]. Niemal co piąta szkoła (18%) nie otrzymała żadnego wsparcia od 

podmiotów i instytucji, a mniej niż połowa (46%) uzyskała je od organu prowadzącego 

[16, s. 47]. 

We wspomnianym raporcie wiele uwagi poświęcono barierom w zdalnej edukacji. 
Są to przede wszystkim: brak dostępu uczniów do urządzeń (81%), brak umiejętności 
obsługi oprogramowania przez uczniów (71%), brak dostępu nauczycieli do urządzeń 
(41%), brak umiejętności obsługi oprogramowania przez nauczycieli (39%), brak do-
stępu uczniów i nauczycieli do Internetu (37%) oraz brak w szkole odpowiedniego opro-
gramowania (30%) [16, s. 31]. Ponadto dyrektorzy zapytani o wskazanie poziomu 
edukacji, który ma największe problemy w zajęciach zdalnych wskazywali kolejno 
I etap edukacyjny – wczesnoszkolny (8,2%), II etap edukacyjny – klasy IV-VIII (2,9%) 
oraz przedszkolny (2,9%) [16, s. 35]. Szereg uwag zgłaszali również sami uczniowie 
i rodzice. Dotyczyły one: konieczności współdzielenia sprzętu (84%), problemów 
z przepustowością sieci (71%) oraz braku czasu na wspieranie dzieci w edukacji (57%). 
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Ponad połowa zgłosiła brak możliwości zapewnienia sprzętu dziecku (52%), a aż 37% 
zadeklarowało brak dostępu do Internetu [16, s. 41]. Wśród wskazywanych wad nauki 
zdalnej najczęściej pojawia się brak bezpośrednich kontaktów, codzienna monotonia 
i nieustanne problemy techniczne [14, s. 40]. Uczniowie dostrzegają również zalety 
zdalnego nauczania w postaci wygody. Aż 64% jest zadowolonych, ponieważ nie tracą 
czasu na drogę/dojazd do szkoły, a 60% deklaruje, że dzięki temu mogą dłużej spać [14, 
s. 39].  

Kolejną istotną zmianą było wprowadzenie reżimu sanitarnego oraz procedur dla 
zachowania bezpieczeństwa. Przez niemal 2 lata pandemii procedury te, często się 
zmieniały i powodowały chaos. W roku szkolnym 2021/2022 to dyrektorzy i kierownicy 
placówek decydują, które z ogólnych zaleceń MEiN oraz GIS będą stosować na terenie 
placówek w celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem. Doprowadziło to do 
różnic w organizacji pracy. W części placówek nadal odbywa się pomiar temperatury 
ciała dziecka, które wchodzi na teren przedszkola/szkoły. W niektórych placówkach 
oświatowych rodzice młodszych dzieci mogą wejść z dzieckiem do szatni, w innych nie. 
W tym drugim przypadku, dzieci przychodzące do przedszkola/szkoły odbierane są 
przez pracowników obsługi przy wejściu do budynku. Nierzadko powodowało to kom-
plikacje, a w początkowym okresie pandemii zdarzało się, że niektórzy rodzice czekali 
pod przedszkolem nawet kilkanaście minut. O tym, czy na terenie szkoły obowiązuje 
nakaz zasłaniania ust i nosa podczas przerw oraz podczas korzystania z przestrzeni 
wspólnej decyduje dyrektor. Część z nich nie wprowadza obowiązku noszenia mase-
czek, interpretując przepisy MEiN, GIS oraz MZ jako zalecenia. W przedszkolu, 
w którym pracuję dzieci (nawet te, które ukończyły 5. rok życia) nie korzystają 
z maseczek. Natomiast na nauczycieli oraz pozostałych pracowników poruszających się 
w przestrzeni wspólnej, został nałożony obowiązek korzystania z maseczek. Kolejną 
zmianą jest brak możliwości łączenia grup. Praktyka przedszkolna i tym wypadku odbiega 
od teorii. Niezależnie od ilości grup, wszyscy wychowawcy musieliby rozpoczynać 
swoją pracę od godziny 6:30 i kończyć ją o 16:30. Jednocześnie organy prowadzące nie 
chcą finansować pracy nauczycieli, którzy w godzinach porannych (między 6:30 a 7:30) 
oraz popołudniowych (między 15.30 a 16.30) sprawują opiekę nad kilkoma wycho-
wankami. Dlatego też bardzo częstą praktyką jest łączenie 2, a nawet 3 grup w tej samej 
sali, z zachowaniem odpowiedniej odległości pomiędzy nimi. Kwestia ta wydaje się 
absurdalna, ponieważ do placówek uczęszczają rodzeństwa, które w przedszkolu są 
w różnych grupach wiekowych jednak w domu mają ze sobą stały kontakt. Warto również 
podkreślić, że dzieci odwiedzają się wzajemnie w swoich domach i ograniczenie ich 
kontaktów do grupy przedszkolnej jest w rzeczywistości niemożliwe. Stanowi to jednak 
istotną kwestię w momencie, gdy jedna z grup udaje się na kwarantannę. Wówczas 
nakłada się obowiązek izolacji części dzieci, która miała bezpośredni kontakt z osobą 
zakażoną COVID-19. Wspomnieć przy tym należy, że zakażeniu COVID-10 ulegają 
dzieci, pracownicy obsługi i nauczyciele – niezależnie od tego, czy posiadają pełen 
pakiet szczepień czy nie. W początkowym okresie, gdy placówki przedszkolne wróciły 
do nauczania stacjonarnego, braki kadrowe stanowiły problem. Obecnie osoby zaszcze-
pione oraz ozdrowieńcy, nie są kierowani na kwarantannę nawet w przypadku bez-
pośredniego kontaktu z osobą chorą. Dlatego też, utrudnienie w tym wypadku leży 
głównie po stronie rodziców, którzy na okres kwarantanny muszą samodzielnie zapewnić 
dziecku opiekę.  
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Inaczej sytuacja wygląda na wyższych szczeblach edukacji. Tu zgodnie z rekomen-

dacjami raportu opartego na wynikach badań przeprowadzonych od kwietnia 2020 roku 

do stycznia 2021 roku pt. „Jak wspierać uczniów po roku pandemii?”, dąży się do jak 

najszybszego powrotu do nauczania stacjonarnego lub przynajmniej hybrydowego 

wszystkich uczniów (jeśli nie w całej Polsce, to choćby w pojedynczych regionach, jeśli 

tylko względy epidemiologiczne na to pozwolą) [15, s. 12]. I choć od września 2021 roku 

wszystkie szkoły rozpoczęły naukę w trybie stacjonarnym to w wielu szkołach, już po 

kilku tygodniach, część klas kierowana była na kwarantannę. Wobec tego nauczyciel 

zobowiązany jest niekiedy do równoczesnego prowadzenia zajęć z kilkoma uczniami 

w formie stacjonarnej przy jednoczesnym zastosowaniu narzędzi do nauki zdalnej – co 

uczniom przebywającym na kwarantannie ma zapewnić dostęp do edukacji.  

6. Podsumowanie  

Zmiany w dobie pandemii COVID-19 są bardzo dynamiczne. Przypominają toczącą 

się kulę śnieżną, której powierzchnia przykrywana jest przez kolejne warstwy śniegu, 

a kierunek poruszania się nieznany. Pandemia spowodowała konieczność wprowadzenia 

przymusowej izolacji, ta zaś, edukacji zdalnej. Z kolei edukacja na odległość spowo-

dowała zmiany w sposobie uczenia się i nauczania. Następstwa pandemii w postaci 

społecznych, psychologicznych i organizacyjnych trudności jeszcze przez długi czas 

będą powszechne w systemie edukacji. Jak rekomendują Grzelak Sz. i Żyro D. (2021), 

należy jak najszybciej podjąć działania naprawcze zwłaszcza w obszarze wychowania, 

zdrowia psychicznego oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Szczególnie 

działania na rzecz wsparcia psychicznego dzieci i młodzieży powinny być priorytetem. 

Kluczowe jest także dostosowanie wymagań związanych z realizacją podstawy progra-

mowej do zmniejszonej efektywności kształcenia [15]. Już pod koniec 2020 roku Mini-

sterstwo Edukacji i Nauki wprowadziło zmiany dotyczące egzaminu ósmoklasisty 

i egzaminu maturalnego, polegające na redukcji wymagań zawartych w podstawie pro-

gramowej [17]. Zostały one zastosowane podczas egzaminów w 2021 roku i podtrzy-

mane w 2022 roku. Kolejne planowane są na lata 2023-2024, gdzie egzaminy przepro-

wadzane będą na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie – jak miało to miejsce do 

roku 2020 włącznie – na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego [18]. Eksperci podkreślają, że wsparcie psychologiczne powinno 

być dostępne zarówno dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli [16]. Istotna jest 

również możliwość korzystania ze sprzętu elektronicznego z dostępem do Internetu, co 

umożliwi w okresie nauki zdalnej dostęp do edukacji. W październiku 2021 roku ruszył 

rządowy program „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników 

PGR w rozwoju cyfrowym”, do którego przystąpiło ponad 1600 gmin z całej Polski. 

Celem programu jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z deficytem sprzętu 

komputerowego lub ograniczeń w dostępie do Internetu [19]. Pomimo upływu czasu, na 

początku 2022 roku dalej borykamy się z brakiem odpowiednich narzędzi do uczenia się 

– nauczania na odległość. Nadrzędnym celem wciąż jednak pozostaje powrót do naucza-

nia stacjonarnego – na stałe. Przełomem w tym zakresie mogą okazać się wprowadzone 

z początkiem lutego 2022 roku regulacje prawne, pozwalające uniknąć kwarantanny po 

kontakcie z osobą zakażoną oraz skrócenie kwarantanny dla współdomowników. 

Regulacje te mogą doprowadzić do stabilizacji organizacji pracy w oświacie poprzez 

redukcję zajęć zdalnych i powrót do nauczania stacjonarnego. 
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Edukacja w pandemii. (De)stabilizacja i wyzwania 

Streszczenie 
Rok 2020 był przełomowy. Świat nagle zatrzymał się i z przerażeniem obserwowano transmisję wirusa 
powodującego chorobę COVID-19, który siał spustoszenie nie tylko w organizmach ludzi, ale we wszyst-
kich dziedzinach życia. Adaptacja do nowych warunków była niezbędna również w obszarze edukacji. 
Widmo długotrwałej izolacji spowodowało konieczność prowadzenia zajęć on-line. Tradycyjne nauczanie 
zostało wyparte przez edukację zdalną, a negatywne konsekwencje tej nagłej transformacji odczuwalne były 
już po kilku tygodniach. Doświadczyli ich uczniowie wraz z rodzicami, nauczyciele i ich rodziny, dyrektorzy 
i pracownicy administracji. Z jakimi trudnościami zmagają się obecnie szkoły i przedszkola? Jakie wyzwa-
nia i dylematy aktualnie towarzyszą nauczycielom, uczniom i ich rodzicom? Czy istnieje realna szansa na 
powrót do edukacji sprzed pandemii?  
Praca porusza zagadnienia związane z edukacją w dobie pandemii wirusa COVID-19. Dotyczy problemów 
odnoszących się do praktyki edukacyjnej dostrzeganych przez nauczyciela przedszkola, logopedę i wykła-
dowcę akademickiego. Ujęte w nim zostały istotne następstwa w zakresie społecznych, psychologicznych 
i organizacyjnych trudności spowodowanych pandemią. Deprywacja społeczna, wzrost depresji wśród dzieci 
i młodzieży, wyobcowanie cyfrowe oraz stygmatyzacja to tylko niektóre tematy poruszane przez autorkę. 
W pracy zaprezentowano liczne egzemplifikacje w odniesieniu do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
oraz edukacji dorosłych (na przykładzie studentów).  
Słowa kluczowe: edukacja, pandemia, zmiany, implikacje, wyzwania 

Education in a pandemic. (De)stabilization and challenges  

Abstract 
2020 was a breakthrough year. The world suddenly came to a halt and the transmission of the virus that causes 
the disease COVID-19 was observed with horror, wreaking havoc not only on human bodies but in all areas 
of life. Adaptation to the new conditions was also necessary in the field of education. The perspective of long-
term isolation made it necessary to conduct online classes. Traditional teaching was replaced by distance 
education, and the negative consequences of this sudden transformation were felt after only a few weeks. 
Students and parents, teachers and their families, principals and administration employees experienced them. 
What difficulties are schools and kindergartens facing today? What are the current challenges and dilemmas 
for teachers, students and their parents? Is there a real chance for a return to pre-pandemic education?  
The work deals with issues related to education in the time of the COVID-19 pandemic. It concerns problems 
related to educational practice noticed by a kindergarten teacher, a speech therapist and an academic lecturer. 
It covers the important ramifications of the social, psychological and organizational difficulties caused by 
the pandemic. Social deprivation, increased depression among children and adolescents, digital alienation 
and stigma are just some of the topics discussed by the author. The paper presents numerous examples of 
pre-school and early childhood education as well as adult education (on the example of students).  
Keywords: education, pandemic, changes, implications, challenges 
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Współpraca na linii rodzic – terapeuta jako wyznacznik 

sukcesu w terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi 

1. Wprowadzenie  

To jest jak bycie uderzonym przez pociąg ekspresowy. Najpierw lokomotywa 

uderza cię wiadomością, że twoje dziecko ma poważne problemy. Może poród 

był skomplikowany i nie zaczęło właściwie oddychać. Może nie rozwinęło się 

w macicy. Ale jest tutaj, uporczywie trzymając się nitki życia, i nagle… życie 

staje się straszne.  

[…] 

Tor, po którym porusza się pociąg jest przerażający w swej nieodwracalności. 

Następujące po sobie sekwencje choroby dziecka, ciągłe powroty do szpitala, 

nieprzespane noce, wyczerpujące dni i pytania, na które nie ma odpowiedzi: 

Dlaczego to się stało? Czy ono kiedykolwiek nauczy się uśmiechać… siadać… 

bawić się? Jakie ono będzie w przyszłości? [1] 

Doświadczenie poważnej dysfunkcji rozwojowej własnego dziecka jest określane 

przez rodziców jako jedna z najcięższych prób w ich życiu. Ograniczona sprawność syna 

lub córki, zwłaszcza intelektualna, to niewątpliwie szok dla rodziców – sytuacja, której 

nie rozumieją, sprzeczna z ich oczekiwaniami. Uświadomienie sobie wagi trudności 

i ich konsekwencji dla przyszłego rozwoju dziecka jest dla rodziców bolesnym przeży-

ciem, które pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian w życiu rodzinnym, 

oddziałuje na każdego z domowników i wpływa na relacje między nimi. Wiadomość 

o niepełnosprawności dziecka wywołuje u rodziców uczucia tak radykalne, że można 

mówić o kryzysie psychicznym [2]. Wraz z niepomyślną diagnozą, która często brzmi 

jak wyrok, następuje trudny czas zderzania z rzeczywistością dotychczasowych wy-

obrażeń, marzeń i planów. Długotrwale odczuwane negatywne stany afektywne, takie 

jak złość, niedowierzanie, rozpacz, bezradność, poczucie winy i krzywdy zaburzają 

obraz siebie rodziców, podważają ich wiarę we własne siły oraz zdolność decydowania 

o swoim życiu. W dalszej perspektywie wpływają zaś na brak stabilności emocjonalnej 

całej rodziny oraz przekładają się na odczuwane przez nią wyobcowanie w otoczeniu 

społecznym. Naturalne wydaje się zatem, aby pomoc w ramach wczesnego wspoma-

gania rozwoju od samego początku opierała się na całościowym podejściu do wszystkich 

członków rodziny dziecka z niepełnosprawnością [3, 4]. 

 
1 mgeca@interia.pl, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Ostródzie, www.ostroda.psoni.org.pl. 
2 gosia_kwiecien@op.pl, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Ostródzie, www.ostroda.psoni.org.pl. 
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2. Rodzina z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi 

i edukacyjnymi  

Spośród dostępnych w literaturze przedmiotu definicji specjalnych potrzeb rozwo-

jowych (SPR) i edukacyjnych (SPE), warto przytoczyć rozumienie tych terminów zapro-

ponowane przez Zespół Ekspertów ds. Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych powołany 

w 2008 roku przez Ministra Edukacji Narodowej:  

• dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi to te, 

u których stwierdza się spektrum objawów utrudniających lub uniemożliwiających 

funkcjonowanie: ruchowe, sensoryczne, poznawcze, w zakresie komunikacji, emo-

cjonalno-społeczne i/lub psychiczne, wpływających na jakość życia i pełnienie ról 

społecznych teraz i/lub w przyszłości; 

• dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi to te, 

u których stwierdza się zagrożenie niepełnosprawnością, wszelkie dysfunkcje, dys-

harmonie lub niesprawności mogące mieć negatywny wpływ na dalszy rozwój. 

Zespół Ekspertów za kryterium podziału przyjął również wiek:  

• dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi to dzieci od urodzenia do rozpoczęcia 

nauki w szkole. Dzieci i młodzież od momentu rozpoczęcia nauki w szkole do jej 

ukończenia określa się mianem dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami eduka-

cyjnymi lub 

• dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi to dzieci od urodzenia do 3. roku 

życia. Dzieci od 3. roku życia i młodzież do ukończenia nauki w szkole określa się 

mianem dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (to kryterium 

oraz definicja obowiązują obecnie w wielu krajach Unii Europejskiej) [5]. 

Wczesna, wielospecjalistyczna i kompleksowa pomoc może być udzielana dziecku 

i jego rodzinie w placówkach prowadzonych przez resort zdrowia na podstawie skiero-

wania od lekarza pediatry lub lekarza innej specjalności (wczesna interwencja) albo 

odbywać się w placówkach oświatowych w oparciu o opinię wydaną przez publiczną 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną (wczesne wspomaganie rozwoju).  

Rozpoznanie u dziecka nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym na skutek 

działania czynników patogennych w okresie pre-, peri- i postnatalnym to dla rodziny 

początek drogi, której celem jest zwiększanie szans na kompensację deficytów lub łago-

dzenie skutków najpoważniejszych zaburzeń, odciskających ślad na całe życie [6].  

Kluczowe znaczenie dla przeżyć emocjonalnych rodziców towarzyszących procesowi 

ich przystosowania się do otrzymanej diagnozy ma etap rozwoju dziecka, w którym 

pojawiła się niepełnosprawność, jej stopień, rodzaj, widoczność oraz to, w jaki sposób 

rodzice zostali poinformowani o trudnościach dziecka. Jeżeli niepełnosprawność jest 

wrodzona, okres kryzysu emocjonalnego trwa krócej, a jeśli nastąpiła wskutek choroby – 

dłużej, ponieważ rodzice obwiniają się o zaniedbania, które mogły ją spowodować [4]. 

Sposób, w jaki rodzice dzieci z niepełnosprawnością postrzegają siebie i swoje poło-

żenie ma kluczowe znaczenie dla ich funkcjonowania i możliwości radzenia sobie z wy-

maganiami otoczenia. Negatywne myśli i emocje obniżają umiejętności rodzicielskie, 

takie jak zdolność wczuwania się w przeżycia dziecka czy odczytywania i zaspokajania 

jego potrzeb. Nie tylko utrudniają konfrontację ze światem, ale stanowią kolejną prze-

szkodę, z którą trzeba się zmierzyć. Nadmierne obciążenie rodziców często prowadzi do 
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ich psychofizycznego wyczerpania, co w poważniejszych przypadkach może skutkować 

zespołem wypalenia sił [3, 7]. 

Badania naukowe dowodzą, że przy odpowiednim poziomie wsparcia, obejmującego 

nie tylko dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ale również 

ich najbliższych, w rodzinach notuje się niższy odsetek osób zniechęconych i przecią-

żonych sprawowaniem opieki, doświadczających załamań nerwowych lub chorujących 

na depresję, za to z wyższym poziomem zdrowia fizycznego i psychicznego [8, 9]. 

Słuszność miała zatem prof. Małgorzata Kościelska, twierdząc, że:  

samopoczucie rodziców, ich sposób przeżywania kontaktów z dzieckiem, ich 

sposób przeżywania jego niepełnosprawności, tylko w części zależy od cech 

indywidualnych rodziców. W dużym stopniu stanowi on odbicie nastawień 

społecznych [10]. 

W przypadku małych dzieci prowadzenie działań usprawniających bez udziału ich 

rodziców może nie przynosić oczekiwanych rezultatów [11]. Rodzice są najbliżsi 

dzieciom, poświęcają im najwięcej czasu, najlepiej znają ich preferencje, mocne i słabe 

strony, dobowy system aktywności itp. Potrafią intuicyjnie odebrać i odczytać wysyłane 

przez nie sygnały, a także wykonują szereg czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych, które 

stanowią naturalną stymulację rozwoju psychoruchowego. Co więcej, rodziców łączą 

z dzieckiem wyjątkowo silne więzi emocjonalne, dlatego zazwyczaj przejawiają oni 

bardzo dużą motywację do podejmowania działań na rzecz syna lub córki [12].  

3. Różne podejścia do wsparcia rodziny 
 

W literaturze przedmiotu można znaleźć cztery typy programów pracy z rodziną:  

• skupione na profesjonalistach; 

• traktujące rodzinę jak sojuszników; 

• zogniskowane wokół rodziny oraz  

• skoncentrowane na rodzinie [13-15].  

W ramach pierwszego modelu specjaliści są traktowani jako eksperci, którzy oce-

niają potrzeby dziecka i jego bliskich niezależnie, a niekiedy nawet w opozycji do 

perspektywy przyjmowanej przez rodziców i rodzeństwo. Rodzina biernie uczestniczy 

w procesie terapii, jej poglądy rzadko są brane pod uwagę. W drugim podejściu człon-

kowie rodziny są postrzegani jako wykonawcy zaleceń profesjonalistów, uczestniczący 

w zaplanowanych dla nich oddziaływaniach terapeutycznych. Specjalista decyduje, 

które elementy terapii są istotne i niezbędne dla rodziny i wspiera ją we wprowadzaniu 

zaleconych działań. Przyjmuje się, że rodzina jedynie w niewielkim stopniu jest w stanie 

wprowadzać zmiany w swoim życiu, stanowi jednak cenne źródło wiedzy dla specja-

listów. W przypadku programu zogniskowanego wokół rodziny traktowana jest ona jako 

konsument profesjonalnych usług, potrzebujący wsparcia w wyborze opcji uznawanych 

przez profesjonalistów za konieczne do zaspokojenia jej potrzeb. Członkowie rodziny 

są uznawani za zdolnych do podejmowania wyborów, ale jedynie spośród opcji 

przedstawionych przez specjalistę. 

Program skoncentrowany na rodzinie zakłada, że profesjonaliści są instrumentem 

w rękach rodziny, interwencję cechuje indywidualizacja i elastyczność, a jej celem jest 

wzmacnianie potencjału rodziny. Rolą specjalisty jest dostarczanie rodzinie informacji 

niezbędnych do podejmowania samodzielnych decyzji oraz tworzenie sytuacji, w któ-
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rych podnoszą oni własne kompetencje. Interwencja skupia się na mobilizowaniu i posze-

rzaniu zasobów całego systemu rodzinnego. Specjaliści występują w roli partnerów 

rodziny. Zależy im na tym, aby funkcjonowanie całego systemu rodzinnego ulegało stałej 

poprawie, a tym samym zapewniało dziecku z niepełnosprawnością optymalny rozwój 

[16-18].  

Jednym z najważniejszych filarów podejścia skoncentrowanego na rodzinie jest idea 

upełnomocnienia. Zdaniem Julian Rappaport [18, 19] zakłada ona, że ludzie z reguły 

dysponują większością potrzebnych kompetencji albo mogą je dość szybko opanować. 

Ich niski poziom funkcjonowania w głównej mierze stanowi zaś konsekwencję ograni-

czeń, które mają swoje źródło w środowisku społecznym lub wynikają z braku środków 

umożliwiających wykorzystanie posiadanych umiejętności. Nabywanie nowych kompe-

tencji nie powinno odbywać się w sztucznych warunkach, np. podczas specjalistycznych 

szkoleń, kiedy wszystko jest zaplanowane i kontrolowane przez ekspertów, ale w natu-

ralnych sytuacjach życia codziennego. Upełnomocnienie nie dokonuje się na zasadzie 

treningu – członkowie rodziny upełnomocniają się sami, z udziałem innych osób, a sprzyja 

temu samodzielne wykonywanie zadań i pokonywanie napotykanych trudności.  

Mimo że termin empowerment (upełnomocnienie) jest dość często używany w nau-

kach społecznych, wśród badaczy i praktyków nie ma zgodności co do tego, jakie kom-

petencje powinien opanować człowiek, aby osiągnąć stan upełnomocnienia. Najczęściej 

wymienia się:  

• poczucie własnej skuteczności; 

• przekonanie o możliwości decydowania o sobie; 

• przekonanie, że to, co się robi, jest wartościowe;  

• umiejętność zaspokajania własnych potrzeb; 

• umiejętność korzystania z dostępnych zasobów oraz 

• rozumienie otoczenia społecznego i wiara w możliwość oddziaływania na nie. 

Do wymienionych wyżej elementów składowych, niektórzy autorzy dodają również 

rzecznictwo, rozumiane jako zdolność do występowania we własnym imieniu, imieniu 

swojej grupy, jak również w imieniu innych osób i grup [18, 20, 21]. 

Upełnomocnienie rodziców dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych i eduka-

cyjnych nie jest możliwe bez zmiany tradycyjnego modelu relacji między specjalistami 

a rodzicami. Specjaliści powinni zrezygnować z postrzegania siebie jako ekspertów, 

którzy wszystko wiedzą i potrafią rozwiązać każdy problem. Taka postawa wywołuje 

bowiem nieuzasadnione przeświadczenie o ich wyjątkowości i nieomylności, co może 

prowadzić do tego, że rodzice poczują się zwolnieni z obowiązku uczestniczenia 

w oddziaływaniach usprawniających rozwój ich dziecka. Co więcej, zniechęca rodziców 

do zgłaszania własnych propozycji, wyrażania wątpliwości czy zadawania pytań. Tera-

peuci, którzy dążą do upełnomocnienia rodziców, stoją na stanowisku, że poprawa funk-

cjonowanie całego systemu rodzinnego wymaga przede wszystkim koncentrowania się 

na jego mocnych stronach, w mniejszym zaś stopniu – na deficytach. Pozytywne nasta-

wienie musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w zachowaniach specjalistów, np. w komu-

nikacji. Otwarte i szczere porozumiewanie się jest warunkiem skutecznej pomocy. Rodzice 

najlepiej znają swoje dziecko, potrafią wskazać przyczyny jego nietypowych zachowań 

czy wyjaśnić znaczenie niezrozumiałych wypowiedzi. Dlatego specjaliści najpierw 

powinni wysłuchać rodziców, a dopiero później zadawać pytania, wchodzić w dyskusje 

i udzielać porad [16, 18]. 
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Zwolennicy podejścia skoncentrowanego na rodzinie mówią o budowaniu poten-

cjału rodziny, które polega na zapewnieniu wszystkim członkom rodziny doświadczeń 

umożliwiających osiąganie zaplanowanych celów i radzenie sobie z trudnościami życio-

wymi [22]. W procesie tym istotną rolę odgrywają cztery elementy: 

• dawanie rodzicom możliwości gromadzenia doświadczeń wzbogacających ich kom-

petencje rodzicielskie; 

• kreowanie sytuacji, w których rodzice mogą posługiwać się posiadanymi umiejętno-

ściami i nabywać nowe (specjaliści nie narzucają rodzicom gotowych rozwiązań, ale 

ograniczają się do wspierania ich w podejmowaniu świadomych decyzji); 

• zaangażowanie rodziców w zdobywanie kompetencji umożliwiających skuteczne 

oddziaływania terapeutyczne – jeśli czują się współautorami postępów, wzrasta ich 

motywacja do dalszego działania; 

• zachęcanie rodziców do autorefleksji – analizy własnych zachowań, potrzeb i mo-

tywów [18]. 

4. Modele współpracy między specjalistami 

Przyjęcie podejścia skoncentrowanego na rodzinie (umieszczenie rodziny w centrum 

interwencji) pociąga za sobą konieczność przeformułowania dotychczasowego sposobu 

myślenia o współdziałaniu członków zespołu wspomagającego rozwój dziecka z niepeł-

nosprawnością. W literaturze fachowej opisywane są trzy modele współpracy między 

specjalistami: 

• wielodyscyplinarny; 

• interdyscyplinarny; 

• i transdyscyplinarny. 

W modelu wielodyscyplinarnym poszczególni terapeuci pracują z dzieckiem nie-

zależnie od siebie. Każdy z nich przeprowadza oddzielną diagnozę, by w jej następstwie 

opracować własny program terapii. Specjaliści z reguły nie wymieniają się informacjami – 

komunikują się rzadko, zazwyczaj za pośrednictwem kanałów nieformalnych. W przy-

padku modelu interdyscyplinarnego specjaliści również diagnozują dziecko i jego 

rodzinę niezależnie od siebie, ale potem spotykają się, by wspólnie omówić otrzymane 

wyniki i opracować program wspomagania. Każdy z nich realizuje tylko tę część pro-

gramu, która wchodzi w zakres jego kompetencji, całość zaś jest nadzorowana przez 

jednego, wybranego terapeutę. W interdyscyplinarnym modelu wczesnego wspomagania 

rozwoju oddziaływania prowadzone przez poszczególnych specjalistów są ukierunko-

wane na zaspokojenie potrzeb dziecka i jego rodziny. Specjaliści regularnie komunikują 

się ze sobą, pomagają sobie nawzajem oraz współdziałają z rodzicami. Model ten nie 

jest jednak pozbawiony słabych stron. Wynikają one z nadmiernego przywiązania tera-

peutów do własnej dyscypliny. Zdarza się, że członkowie zespołu nie rozumieją specyfiki 

przygotowania zawodowego swoich kolegów, nie orientują się, jaką wiedzą oni dyspo-

nują oraz jakimi metodami i w jakim celu się posługują. W modelu transdyscyplinarnym 

odpowiedzialność za proces wspomagania dziecka z zaburzonym rozwojem psychoru-

chowym oraz jego najbliższych spoczywa na wszystkich terapeutach, niezależnie od ich 

specjalizacji. Cechą charakterystyczną tego modelu jest wykraczanie specjalistów poza 

granice własnych dziedzin oraz maksymalizowanie wzajemnych relacji – poszczególni 

terapeuci chętnie współpracują ze sobą i często się komunikują. Rodzice występują 

w roli pełnoprawnych członków zespołu i aktywnie uczestniczą w jego działaniach: 
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diagnozie, opracowywaniu programu wspomagania, realizowaniu oraz ewaluowaniu 

IPT (Indywidualnego Programu Terapeutycznego). Wszystkie decyzje podejmowane są 

na drodze porozumienia między profesjonalistami a rodzicami. Realizatorami programu 

są rodzice i inni członkowie rodziny oraz wyznaczony przedstawiciel specjalistów, który 

odpowiada za koordynację prowadzonych działań. Jeśli tylko zachodzi taka potrzeba, 

zarówno rodzina, jak i specjalista wiodący mogą liczyć na wsparcie pozostałych człon-

ków zespołu [23, 24].  

Model wielodyscyplinarny charakteryzuje się najmniejszym zakresem współpracy mię-

dzy specjalistami reprezentującymi różne dyscypliny naukowe, transdyscyplinarny zaś – 

największym. Przechodzenie członków zespołu od modelu pierwszego poprzez drugi do 

ostatniego świadczy o ich rozwoju zawodowym.  

Wykorzystanie podejścia skoncentrowanego na rodzinie i transdyscyplinarnego mo-

delu współpracy między specjalistami przekłada się na wymierne korzyści odczuwane 

przez rodzinę wychowującą dziecko ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i eduka-

cyjnymi. W końcu: Sposób udzielania pomocy jest równie ważny, jeśli nie ważniejszy od 

samej pomocy [17, s. 85].  

5. Zakończenie 

Rodzina stanowi naturalne środowisko życia dziecka i w istotny sposób warunkuje 

jego rozwój. W odniesieniu do rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością lub 

nią zagrożonych, realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych wymaga szczegól-

nego wysiłku i pociąga za sobą duże obciążenie psychiczne. Oprócz zmagania się 

z szeregiem stresorów natury emocjonalnej, materialnej, zawodowej i społecznej, rodzice 

dzieci z niepełnosprawnością często stają przed koniecznością podejmowania decyzji, 

które są całkowicie obce rodzicom dzieci zdrowych [25]. Fakt, że tyle rodzin dobrze 

sobie radzi z wypełnianiem codziennych obowiązków, jest dowodem ich oddania oraz 

przystosowania do wymagań rzeczywistości i napotykanych problemów, a nie braku 

tych problemów [26]. Sytuacja każdej z rodzin jest indywidualna i niepowtarzalna, gdyż – 

jak napisał Lew Tołstoj, rozpoczynając swoją powieść pt. „Anna Karenina” – Wszystkie 

szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa 

na swój sposób. W związku z tym programy terapii powinny być projektowane, 

realizowane i ewaluowane zawsze w odniesieniu do konkretnego systemu rodzinnego. 

Dopiero wówczas dziecko z niepełnosprawnością i jego najbliżsi będą objęci wsparciem 

dopasowanym adekwatnie do ich potrzeb. 

Efektywna terapia dziecka z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego jest wynikiem 

wspólnego wysiłku rodziców i profesjonalistów, wzajemnego zaufania i szacunku, 

umiejętności komunikowania się i współdziałania. Nie jest to zdanie łatwe, ponieważ 

wymaga uważnego słuchania, cierpliwości, gotowości do zrozumienia czasem zupełnie 

odmiennego punktu widzenia, podejmowania negocjacji i szukania kompromisów [27]. 

 Z uwagi na to, że jesteśmy psychologami-praktykami mamy możliwość skonfron-

towania założeń teoretycznych z doświadczeniem uzyskanym podczas realizowania 

codziennych zadań zawodowych. Odwołując się do naszych refleksji z pracy z dziećmi 

i młodzieżą z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością intelektualną różnego 

stopnia, możemy powiedzieć, że odpowiedzialny terapeuta: 

• unika osądzania, jest świadomy i szanuje przekonania, zwyczaje, systemy wartości 

rodziców; 
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• to przewodnik, a nie ekspert – respektuje perspektywę i priorytety rodziców, chce 

poznać ich opinie na temat stosowanych metod i interpretacje zachowań dziecka, ceni 

wiedzę własną rodziców na temat rozwoju dziecka, okazuje im uznanie dla czynio-

nych wysiłków; 

• jest świadomy różnych (niekoniecznie związanych z dzieckiem) potrzeb, napięć 

i oczekiwań rodziny; uwzględnia jej status ekonomiczny i społeczny, sytuację zdro-

wego rodzeństwa, małżeńskie problemy rodziców oraz ich sytuację zawodową; 

• jest otwarty na współdziałanie, unika budowania barier między sobą a rodzicami, dba 

o wzajemne przekazywanie informacji, dzieli z nimi frustracje, zmartwienia, sukcesy 

i radości; 

• wie, że osoba, która potrzebuje wsparcia, powinna choć w części postrzegać zmiany 

jako rezultat własnych działań i nabyć poczucie kontroli nad sytuacją; 

• stale pogłębia swoją wiedzę i analitycznie podchodzi do zdobytego doświadczenia 

klinicznego. 

Jeśli specjalista nie traktuje wyposażenia rodziny w kompetencje jako celu pomocy, 

to skutkiem jego działań będzie zawsze mniejsze lub większe ubezwłasnowolnienie od-

biorców wsparcia. Warto głębiej rozważyć taką postawę zawodową, zwłaszcza w kon-

tekście słów Janusza Korczaka: Nie zabiegajmy o to, by każdy czyn uprzedzić, w każdym 

zawahaniu się natychmiast drogę wskazać, przy każdym pochyleniu biec z pomocą. 

Pamiętajmy, że w momencie silnych zmagań może nas zabraknąć.  
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Współpraca na linii rodzic – terapeuta jako wyznacznik sukcesu w terapii dzieci 

ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono podejście skoncentrowane na rodzinie jako klucz do efektywnej terapii dzieci 

objętych wczesną interwencją lub wczesnym wspomaganiem rozwoju. Charakterystyką tego paradygmatu 

jest odejście od działań ukierunkowanych bezpośrednio na dziecko na rzecz oddziaływania na dziecko za 

pośrednictwem jego rodziców czy opiekunów. Oznacza to, że głównym odbiorcą udzielanego wsparcia są 

rodzice i inni domownicy, dziecko jest zaś adresatem pośrednim. Proces terapeutyczny jest ukierunkowany 

na partnerstwo, aby podkreślić wzajemny wkład rodziców i profesjonalistów w budowanie relacji, której 

zasadniczym celem jest rozpoznanie i wyjście naprzeciw potrzebom całego systemu rodzinnego. Taki 

sposób projektowania wsparcia wpływa na podniesienie kompetencji wychowawczych i odzyskanie przez 

rodziców poczucia kontroli nad własnym życiem w kontekście niepełnosprawności dziecka, a co za tym 

idzie stanowi istotny czynnik chroniący przed zespołem wypalenia sił. Prowadzenie terapii mającej na celu 

budowanie potencjału rodziny wymaga odpowiedniego przygotowania zarówno rodziców, jak i specjalistów. 

Pociąga za sobą również zmianę koncepcji współpracy między członkami zespołu terapeutycznego. Prze-

chodzenie od modelu wielodyscyplinarnego poprzez interdyscyplinarny do transdyscyplinarnego jest wyrazem 

ich rozwoju zawodowego. 

Rozważania są prowadzone w odniesieniu do literatury przedmiotu oraz przez pryzmat doświadczeń zawo-

dowych autorów. 

Słowa kluczowe: specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, współpraca z rodziną, upełnomocnienie 

Cooperation on the parent-therapist line as a determinant of success  

in the therapy of children with special development and educational needs 

Abstract 

The article presents a family centered approach as the key to effective treatment of children receiving early 

intervention or early development support. A characteristic feature of this paradigm is the departure from 

activities aimed directly at the child in favor of influencing the child through its parents or legal guardians. 

This means that the main recipients of the support provided are parents and other family members, while the 

child is an indirect addressee. The therapeutic process is focused on partnership to emphasize the mutual 

contribution of parents and professionals in building relationships, whose primary purpose is recognition and 

meet the needs of the entire family system. This way of designing support contributes to raising educational 

competences and regaining by parents a sense of control over their own life in the context of the child's 

disability, and thus constitutes an important element protecting against burnout syndrome. Conducting therapy 

aimed at building family potential requires appropriate preparation of both parents and specialists. It also entails 

a change in the concept of cooperation between members of the therapeutic team. Moving from a multidisci-

plinary to an interdisciplinary to a transdisciplinary model is an expression of their professional development.  

The considerations are carried out in relation to the literature on the subject and through the prism of the 

professional experience of the authors. 

Keywords: special development and educational needs, cooperation with the family, empowerment  
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Jarosław Rutkowski1 

Szkoła w świecie pandemicznym.  

W stronę czasu wolnego 

1. Wstęp  

Wirus SARS-CoV-2 niczym widmo nawiedziło mieszkańców naszego świata. To 

wtargnięcie w codzienność przeorganizowało życie społeczne, w tym życie szkolne. Za-

wieszenie zajęć szkolnych w początkowym okresie wprowadzonych ograniczeń wobec 

szerzenia się niszczycielskiego dla zdrowia człowieka wirusa, a następnie zmiany orga-

nizacji nauki i przejście na naukę zdalną za pomocą infrastruktury elektronicznej, wpro-

wadziły nagle inny wymiar życia szkolnego. Oddalenie fizyczne uczniów i nauczycieli 

od siebie i przestrzeni szkoły wywołało zagubienie, ale także wymusiło adaptację do no-

wych warunków. Jednocześnie dla wielu uczniów, rodziców i nauczycieli czas pandemii 

to czas nowego porządku kształcenia szkolnego, swoistej hybrydy organizacyjnej 

zawieszonej w niepewności i niewiedzy.  

Wobec nagłego przerwania dotychczas zaprogramowanego trybu funkcjonowania 

szkoły, pandemia wyzwala myślenie z troską o wspólny świat, niejako wymusza nowe 

działania nie tylko w zakresie wypracowania skutecznych szczepionek i leków antywi-

rusowych, ale także myślenie o szkole, jej formatach działania. To szczególnie ważne, 

kiedy dotychczasowa polska szkoła ogarniała ucznia swoją władzą instytucjonalną 

w ramach realizowanej podstawy programowej, aranżacji przestrzeni, sposobów komu-

nikacji, składających się razem na kulturę szkoły [1]. To bycie „uczniem szkoły” jako 

swoiste ometkowanie często znakuje i kształtuje format przedmiotowy związku młodego 

człowieka i instytucji szkolnej. Działania na rzecz rozwoju szkoły otwartej na poszu-

kiwanie relacji podmiotowych, tworzących wspólnotę szkolną wymaga odkrywania 

i nabywania nowych doświadczeń edukacyjnych w ramach różnorodnych aktywności 

uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz mieszkańców społeczności 

lokalnej.  

Dlatego warto rozważyć wolny, nieskrępowany czas szkoły i podjąć refleksję o szkole 

w perspektywie dobra wspólnego. Wówczas szkoła jest rzeczą wspólną, jednoczącą 

wysiłki na drodze dialogu i działania. Te dwie kategorie są istotne w perspektywie 

myślenia o czasie, który przeżywany w szkole może zostać swoiście zawieszony, uwol-

niony od logiki funkcjonalizmu [2], a jednocześnie uwolniony w kierunku wspólnych 

dociekań. Wówczas można wyzwolić siły tkwiące w młodych ludziach, nauczycielach, 

społeczności lokalnej i odkrywać radość działania swoiście znoszącego czas. W warun-

kach wolnego czasu szkoły, nieskrępowanego funkcjonalnymi powinnościami instytu-

cjonalnymi uczniowie i nauczyciele mogą wspólnie poszukiwać i odkrywać ważne dla 

nich sprawy, problemy oraz podejmować działania, kształtując przy tym indywidualną 

i wspólnotową mapę punktowych [3] doświadczeń edukacyjnych.  
Działania w warunkach czasu wolnego szkoły, doświadczanego czasu szkolnego jako 

czasu poszukiwań, dociekań, ćwiczeń, eksperymentowania, projektowania rozwiązań, 

 
1 jaroslaw.rutkowski@phdstud.ug.edu.pl, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański. 
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może stanowić niezwykle ważną, formacyjną praktykę edukacyjną w kształtowaniu 
wspólności [4], wspólnotowości w gminie.  

Jednocześnie, kiedy pandemia generuje wydatki na rzecz medycznych badań nauko-
wych i doposażenia sprzętu elektronicznego dla uczniów i nauczycieli, nie można pomijać 
refleksji o szkole w świecie pandemicznym. Myślenie o szkole, edukacji w czasie pan-
demii wymaga poszukiwania śladów, prowadzących ku przebudowie szkoły wobec 
wyzwań osobliwego czasu zagubienia w świecie pandemicznym. To swoiste poszuki-
wania szczepionki dla szkoły na marazm organizacyjny oraz marazm czułego i auten-
tycznego zaangażowania. Dlatego celem artykułu jest refleksja teoretyczna na temat 
szkoły wobec współczesnych wyzwań w świecie pandemicznym. Jednocześnie propo-
nowany tekst jest zaproszeniem do współmyślenia o szkole, jako czaso-miejscu troski 
o świat, otwartym na namysł i działania dla uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, 
rodziców, mieszkańców społeczności lokalnej, jako bycie w-miejscu troski złączone 
z byciem na-miejscu. Stąd żywotnie ważne dla mieszkańców wspólnot lokalnych w świecie 
pandemicznym są pytania – co zamierzamy zrobić? [5], jak współtworzyć szkołę?  

2. Arcyludzki wirus  

Projektując rozwiązania na rzecz lepszej przyszłości w ramach architektury wspól-
noty, mimo trudności świata pandemicznego, warto stawiać pytania, czynić namysł nad 
edukacją i budować szkołę otwartą na wyzwania współczesnego świata. To sprawa klu-
czowa. Szkoła właśnie ogniskuje różne formy dialogu i współpracy międzypokoleniowej. 
Ludzie dorośli wprowadzają w nasz świat kolejne młode pokolenia ludzi i czynią to 
także w ramach określonego wyboru formy szkoły.  

Ten wybór ma swoje konsekwencje, szczególnie kiedy doświadczamy życia w świecie 
pandemicznym. To właśnie na progu trzeciej dekady XXI wieku świat nawiedziła 
pandemia COVID-19. Jednocześnie należy podkreślić, że wypełniają go istniejące od 
lat także inne niszczące wirusy. Wśród tych innych wirusów można wskazać ignorancję, 
egoizm polityczny, ksenofobię, nacjonalizm. W rezultacie rozwoju wskazanych, swoi-
stych wirusów zakaźnych, wyniszczają nasz świat, nasz planetarny organizm ziemski 
terminalne choroby – schorowana demokracja, zniszczenia klimatyczne, żądza wzrostu 
gospodarczego, neoliberalny urbanizm, zamachy terrorystyczne, konflikty zbrojne. To 
wirusy wyrosłe w warunkach epoki człowieka, epoki antropocenu2 [6]. W tym miejscu 
warto podkreślić, że:  

wydarzenia charakteryzujące antropocen, takie jak antropogeniczna destabili-
zacja klimatu, szóste wielkie wymieranie gatunków, przemieszczanie się stref 
klimatycznych, powstanie plastisfery wynikają z tempa współczesnych modyfi-
kacji systemów planetarnych [6, s. 155-159].  

 
2 Pojęcie epoki geologicznej antropocen – epoka człowieka wprowadzili w 2000 roku amerykański biolog 

Eugene F. Stormer i holenderski badacz atmosfery Paul J. Crutzen. Badacze ci wskazali, że: homo sapiens jako 

gatunek stał się supersprawczą siłą o znaczeniu geologicznym. Symbolicznym początkiem antropocenu było 

zdaniem badaczy opatentowanie silnika parowego przez Jamesa Watta (1784), otwierające okres rewolucji 

przemysłowej, intensywnego spalania paliw kopalnych oraz emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Przyrodo-

znawcy ci podkreślali, że ludzkość dokonuje niebezpiecznych, równoczesnych modyfikacji wielu kluczowych 

parametrów systemów planetarnych. Świadczą o tym dane mówiące, że zostały przekroczone tzw. granice 

planetarne, szczególnie z uwagi na zmianę klimatyczną, degradację gleb, zakwaszenie oceanów, zaburzeni cykli 

biogeochemicznych Ziemi (obiegu azotu i fosforu) i tempo utraty bioróżnorodności (tzw. szóste wielkie 

wymieranie) [6]. 
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Jednocześnie kondycję ludzką cechuje swoiste zaślepienie, ignorancja postępującej, 

nieodwracalnej degradacji warunków życia na ziemi.  

Warto podkreślić, że przy analizach polityki globalnej, rozwoju poszczególnych kra-

jów, rozwiązań technologicznych często pomija się wpływ na środowisko, dotychcza-

sowe zniszczenia planetarne [6, s. 160]. Zarazem wraz z jaskrawym brakiem odpowie-

dzialności wielu wpływowych osób pełniących funkcje publiczne (tzw. polityków), 

wciąż są podejmowane przez nich decyzje polityczne i ekonomiczne w zakresie dalszego 

wydobycia paliw kopalnych, zezwoleń na wydobycie ropy z piasków roponośnych 

i szczelinowań hydraulicznych, promocji wysokoenergetycznych rozwiązań technolo-

gicznych [6, s. 161].  

Można wskazać, że wraz z dezorientacją towarzyszącą turbulentnym zniszczeniom 

planetarnym, zniszczeniom dotychczasowych warunków życia na Ziemi, wielu ludziom 

towarzyszy marazm oraz brak odwagi krytycznego myślenia i zaangażowanego działa-

nia. Podstawowe przyczyny marazmu antropocenu wskazuje Clive Hamilton [7], w tym:  

potęga korporacji i lobby paliwowego, wiara w czysto techniczne drogi na 

skróty, które rozwiążą problemy, fetysz wzrostu ekonomicznego, krótkowzrocz-

ność wpisana w obecne struktury polityczne i specyficzna wsobność konsume-

ryzmu, która polega na wyłączeniu refleksji na temat nieuniknionych konsekwencji 

nieograniczonej produkcji i konsumpcji na planecie o skończonych zasobach  

[6, s. 161].  

Wobec powyższego pilnie potrzeba rozważać, studiować oraz odnawiać współczesną 

szkołę, szczególnie w warunkach marazmu antropocenu i świata silnie poranionego 

pandemią COVID-19.  

Tym bardziej, że ten nagły zamęt, wirus sprawił, że w bardziej bezlitosnym niż 

kiedykolwiek świetle zobaczyliśmy pogłębiającą się i nieuzasadnioną przepaść 

między regionami, krajami, klasami i warstwami świata, który stając się wew-

nętrznie coraz mocniej powiązany, jest jednocześnie coraz bardziej podzielony, 

niszczony przez własny wykładniczy wzrost [5, s. 6].  

Według Nancy:  

pandemia jest produktem globalizacji. Wyraża jej cechy i tendencje, jest aktyw-

nym, wojowniczym i skutecznym wolnorynkowcem. Bierze udział w wielkim 

procesie, w którym kultura ulega zniszczeniu, umacnia się zaś to, co jest nie tyle 

kulturą, ile mechanizmem splątanych sił technicznych, ekonomicznych, autory-

tarnych, a w pewnych przypadkach fizjologicznych lub fizycznych [5, s. 14].  

Można dodać, że pandemia wytworzona została na bazie ludzkich zaniechań, wielo-

warstwowych egoistycznych interesów politycznych, krótkowzroczności polityk pu-

blicznych, pychy konsumpcyjnej i ślepoty ludzkiej. W rezultacie mamy dziś do czynienia 

nie tylko z kryzysem zdrowotnym, ale z konsekwencjami szaleństwa podbojów, w które 

się uwikłaliśmy [5, s. 41]. Różne kryzysy, które nas dopadły wynikają z rozpasania, 

z niepohamowanego zużywania wszelkich dostępnych, naturalnych i ludzkich sił do 

produkcji, która nie ma innego celu niż ona sama i jej własna potęga [5, s. 45].  

Warto podkreślić, że:  
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dzisiejszą katastrofę sanitarną, zwiastun ewentualnych poważniejszych proble-

mów, można postrzegać zarówno jako model w miniaturze, jak przyspieszone 

doświadczenie nadchodzącego chaosu klimatycznego. Namnażanie się patogen-

nych wirusów to problem nie tylko zdrowotny, wiąże się też z ekologiczną kwestią 

wpływu działalności człowieka na przyrodę. Niekończąca się eksploatacja 

kolejnych obszarów zaburza równowagę dzikiej natury, a koncentracja zwierząt 

na fermach sprzyja epidemiom [8].  

Wobec powyższego nie można już ignorować skutków destrukcyjnej działalności 

człowieka na ziemi. COVID-19 odsłonił słabości naszej cywilizacji, nędzę modelu glo-

balnego wzrostu gospodarczego, hiperspecjalizację i nieustanny przepływ ludzi, 

towarów i kapitału [8, s. 36-37]. 

Zatem pandemia  

koronawirusa może być postrzegana jako asamblaż patogennego mechanizmu 

wirusowego, szybkiego globalnego rozwoju gospodarczego, zwyczajów kulturo-

wych, eksplozji komunikacji międzynarodowej. Pandemia to mieszanka, w której 

naturalne, gospodarcze i kulturowe procesy są ze sobą nieodłącznie związane [9].  

Koronawirus  

przez swoją zaraźliwość, szybkość, z jaką się rozpowszechnia, przez to, jak różne 

i niespodziewane są sposoby jego działania na organizm, a zwłaszcza przez tę 

bardzo szczególną własność, że część osób zarażonych nie ma żadnych cho-

robowych objawów, co czyni z nich „zamaskowanych” nosicieli, stawia nas 

w sytuacji skrajnej niepewności. To zawieszenie zepchnęło nas ze wszystkich 

trajektorii, jakie umieliśmy obliczyć [5, s. 98-99].  

Warto zwrócić uwagę, że:  

dawniej pandemie uważano za kary boskie, choroba przez bardzo długi czas 

była czymś spoza ciała społecznego. Obecnie większość chorób ma charakter 

endogenny, wywołują je nasze warunki życia, żywność i zatrucie środowiska. 

To, co było boskie, stało się ludzkie, zbyt ludzkie, arcyludzkie [5, s. 15].  

Pandemia ukazała, że przyszłość w sensie tego, co projektujemy, wychodząc od 

danych teraźniejszości wymyka się, pozostawiając nas w obliczu radykalnej niepewności 

tego co przyjdzie, nad czym nie panujemy, nie mamy kontroli [5, s. 99]. 

 Kiedy przyszłość się wykoleja, kiedy przestaje być odwzorowaniem teraźniej-

szości, życie może tylko zwrócić się ku temu co przychodzi, narażając się na 

wszystko, co niepewne. Doprowadziwszy nas do tego miejsca, wirus otwiera 

możliwość rewolucji ducha. To otwarcie w stronę produkcji sensu poprzez 

sztukę, myśl, ducha, miłość. Tylko to pomoże nam, świadomym tragicznej natury 

egzystencji, traktować się nawzajem z empatią, bo przecież stoimy w obliczu 

tego samego upadku, tej samej niepewności [5, s. 100-102].  

Wobec niepewności i wyzwań świata pandemicznego należy pilnie, acz z rozwagą, 

poszukiwać nowych idei i praktyk odnowy świata, odnowy edukacji, odnowy szkoły. 

Wymaga to wysiłku międzypokoleniowego na rzecz odnowy formatu szkoły z udziałem 
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wszystkich członków społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli, rodziców, pracow-

ników szkoły.  

Jednak warto przypomnieć, że:  

przez dekady szkolnych doświadczeń, wywiedzionych z interesu i praktyk XIX 

wiecznego ładu industrialnego, utrwalone zostały instrumentalne działania 

szkoły jako instytucji przygotowującej pokolenie wstępujące do realizacji zadań 

ekonomicznych i pełnienia zdefiniowanych ról społecznych. Takim interesom 

służy – struktura i organizacja czasu, i pracy w szkole (system klasowo-

lekcyjny), hierarchiczność interakcji edukacyjnych (nauczyciel jako dysponent 

wiedzy), drogi i kryteria awansu w strukturze społecznej (promocje na pod-

stawie wyników ocen), ceremonie i obrzędy, symbole oraz materialne elementy 

przestrzeni edukacyjnej [10].  

Dlatego odnowa formatu szkoły wymaga działań wspólnotowych, mających wymiar 

konceptualny, czasowy i przestrzenny, wymiar troski o wspólny świat. Jednocześnie 

każdorazowo potrzeba odczytania gramatyki szkoły, aby projektowane zmiany, odnowa 

szkoły były trwałe i uwspólnione.  

Gramatyka szkoły, jaką znamy, sięga korzeniami odległej przeszłości. Są to 

regularne struktury i zasady, które organizują pracę szkoły, takie jak znorma-

lizowane praktyki organizacyjne w zakresie dzielenia czasu i przestrzeni, klasy-

fikowania uczniów i przydzielania ich do sal lekcyjnych i dzielenia wiedzy na 

przedmioty. Gramatykę szkoły cechuje trwałość i odporność na wpływy zew-

nętrzne. Takie jej elementy, jak organizacja czasu i przestrzeni w szkole (system 

klasowo-lekcyjny), harmonogram roku i dnia (lekcje i przerwy), są tak głęboko 

uwewnętrznione, że nie wywołują namysłu nad ich uzasadnieniem [10].  

Gramatyka szkoły odzwierciedla się także w relacjach ze szkołą jako instytucją 

i stosunku do realizacji jej funkcji, w ocenianiu edukacji i jej uczestników [10].  

3. Dezorientacja  

Zatem zwrot w stronę odnowy szkoły, w stronę rzeczywistości świata pande-

micznego to z jednej strony działania zaangażowane w stronę troski i miłości do świata, 

a z drugiej strony odnowa „uszkolnionego umysłu” w ramach wspólnoty uczącej się 

i transgresji kultury szkoły. Warto wskazać, że:  

uszkolniony umysł to umysł, który widzi w szkole – instytucji jedyne źródło 

wiedzy i umiejętności. Uszkolnienie obejmuje trzy obszary doświadczeń, w tym 

zachowania zwyczajowe, które cechuje powtarzalność w takiej samej lub 

podobnej sytuacji, automatyzm i uproszczenie i które wynikają z lokalnych 

tradycji lub mody; argumentację moralną wywiedzioną z określonego systemu 

etycznego kodyfikowaną w zwerbalizowanych i sformalizowanych regułach, 

regulaminach i statutach; reguły prawne w pełni formalne, stanowione przez 

państwo lub w jego imieniu [1, s. 165-166].  

Nie można pozostawać zaślepionym, nie można nie widzieć, że w Polsce szkoła stała 

się planowym procesem, który kształtuje człowieka na potrzeby planowego świata oraz 

głównym narzędziem uwięzienia człowieka w pułapce, którą sobie sam zbudował [11]. 



 

Jarosław Rutkowski 
 

40 

 

Powyżej wskazany, dominujący format szkoły należy przebudować przede wszystkim 

w ramach rozpoznania natury szkoły – kultury szkoły.  

Olga Tokarczuk podkreśla, że współcześnie świat staje się zbiorem rzeczy i wy-

darzeń, martwą przestrzenią, w której poruszamy się samotni i zagubieni, miotani czyimiś 

decyzjami, zniewoleni poczuciem bycia igraszką wielkich sił historii czy przypadku [12]. 

Ponadto, w świecie pandemicznym, kiedy na skutek szybkiego rozprzestrzeniania się 

wirusa SARS-CoV-2 nastąpiła reorganizacja życia szkoły, kiedy wprowadzono okre-

sowe, impulsywne i niekompleksowe rozwiązania, skutkujące zagubieniem organiza-

cyjnym (brak indywidualnego sprzętu komputerowego dla uczniów wymagających 

wsparcia w domowy osprzęt elektroniczny, brak wsparcia psychologicznego dla uczniów, 

brak szkoleń i platformy e-learningowej, brak superwizji dla nauczycieli) w ramach 

trybu pracy zdalnej, pracy hybrydowej, na powrót pracy stacjonarnej – istnieje pilna 

potrzeba koncentracji uwagi i wysiłków w sprawy szkoły (jej czasoprzestrzeń, organi-

zację i naturę). To niezwykle ważne, kiedy na skutek zdalnego nauczania w czasie epidemii 

COVID-19 w Polsce nastąpiło obniżenie jakości kształcenia, pogłębienie nierówności 

edukacyjnych oraz pogorszenie kondycji psychofizycznej uczniów i nauczycieli [13].  

Jednocześnie nie można pomijać roli i odpowiedzialności samorządu gminnego 

w kształtowanie architektury organizacyjnej oraz wsparcia szkoły w tym osobliwym 

czasie świata pandemicznego. Dostrzec można w wielu polskich szkołach, występujący 

od lat brak oddanego, konceptualnego i dialogicznego zaangażowania przedstawicieli 

samorządu gminnego w sprawy szkół [14], a w rezultacie obecne i boleśnie doświad-

czane przez społeczność szkolną – dyrektywne władztwo przedstawicieli gminy nad 

podległą jednostką organizacyjną realizującą zadania oświatowe, brak autorskich pro-

gramów edukacyjnych, brak rady szkoły3 [15], brak praktyk partycypacyjnych, brak 

międzysektorowej współpracy, brak zaangażowania szkoły w sprawy otoczenia społecz-

nego gminy. To wszystko znacząco dysharmonizuje współpracę społeczności szkolnej 

i destrukcyjnie blokuje uczniom, ich rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły 

czuć się współgospodarzami życia swojej społeczności szkolnej i współorganizatorami 

optymalnego środowiska rozwoju [16].  

W tym miejscu warto podkreślić za Marią Dudzikową, że nadal:  

szkoła nie dostarcza uczniom doświadczeń demokratycznych i nie rozwija ich 

nawyków demokratycznych między innymi dlatego, że w wielu szkołach samo-

rząd jest strukturą fasadową zamiast być pierwszą instytucją demokratyczną, 

z którą mieliby do czynienia, na co dzień współdecydując o własnych sprawach, 

ucząc się odpowiedzialności za swoje decyzje, uzasadniając interesy własne 

z interesami zbiorowości [16].  

 
3 Warto podkreślić, że w szkołach mogą działać rady szkół zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082). Do kompetencji rady szkoły należy uczestniczenie 

w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych, uchwalanie statutu szkoły, wnioskowanie do organu prowadzącego 

szkołę o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego 

w szkole, opiniowanie planu pracy szkoły, projektów eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw 

istotnych dla szkoły. Z własnej inicjatywy rada szkoły może oceniać sytuację oraz stan szkoły i występować 

z odpowiednimi wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do woje-

wódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych (dodatkowe zajęcia 

edukacyjne, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainte-

resowania i uzdolnienia uczniów, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego). 
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Należy raz jeszcze wskazać, że swoiste zaślepienie, dezorientacja przedstawicieli 

władz samorządu gminnego i jego aparatu administracyjnego, ich brak kompetencji 

komunikacyjnych ze społecznością szkolną (integrującą uczniów, nauczycieli, rodziców, 

pracowników administracji szkolnej mieszkańców społeczności lokalnej), brak wzmac-

niania środowiska pracy nauczycieli, rozwoju i zabezpieczenia infrastruktury elektro-

nicznej szkół, a nade wszystko brak działań osłonowych, kompensacyjnych i rozwojo-

wych dla uczniów w czasie pandemii COVID-19 stanowią wyraz nagannej kultury 

nieodpowiedzialności [17] gminy w zakresie spraw edukacyjnych, w zakresie potrzeb 

rozwojowych uczniów, rozwoju proaktywnego społeczności szkoły.  

W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że na skutek pandemii COVID-19 do-

tychczasowy porządek pracy szkoły w systemie klasowo-lekcyjnym [18] został zachwiany, 

a jednocześnie zakwestionowany. Nauczycielka języka polskiego z VII Liceum Ogólno-

kształcącego w Krakowie zastanawia się:  

A może w tak wyjątkowej sytuacji dać spokój z realizacją podstawy progra-

mowej? Znajomość Bogurodzicy naprawdę nie jest najważniejsza w czasach 

epidemii. Może postawić na wychowanie holistyczne młodego człowieka? Uczyć 

go teraz solidarności, społecznej wrażliwości i tego, jak być społeczeństwem 

obywatelskim? [19]  

To żywotnie ważne dla kondycji szkoły pytania w zakresie wyboru pedagogii oraz 

wyborów odpowiedzi na współczesne wyzwania świata pandemicznego. 

Żyjąc w świecie dezorientacji pandemicznej, należy podkreślić, że wirus SARS-CoV-2 – 

przez swoją nowość, zaraźliwość, szybkość, z jaką się rozpowszechnia, przez to, jak 

różne i niespodziewane są sposoby jego działania na organizm – stawia nas w sytuacji 

skrajnej niepewności [5, s. 98]. W tym ujęciu odczytując złożoność świata pande-

micznego warto uwzględnić za Zygmuntem Baumanem uwarunkowania interregnum 

jako:  

okresu jeszcze nieznanej długości, rozciągającego się między układem społecz-

nym, który dobiegł końca, a kolejnym, jeszcze nie całkiem zdefiniowanym  

i z pewnością nie całkiem postanowionym, który, jak się spodziewamy lub jak 

podejrzewamy zastąpi ten poprzedni [20].  

Trudno o bardziej trafne rozpoznanie odnoszące się także do współczesnej kondycji 

szkoły.  

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że:  

w historii różne były podejścia do poznania złożoności istoty szkoły, badań 

i planów rozwoju. O wiele częściej podejmowano wysiłek tworzenia nowych form 

organizacyjnych szkoły niż rozpoznania jej natury, specyfiki funkcjonowania, 

która współcześnie porównywana jest do „żywego organizmu” o indywidualnej 

historii, tradycji, działającego w specyficznym środowisku z unikatową zdol-

nością do kształtowania własnego losu [21].  

4. Kultura szkoły  

W obliczu turbulentnych zmian w świecie doświadczanym pandemią COVID-19, 

a także swoistymi wirusami pychy rozwoju gospodarczego, krótkowzroczności poli-

tycznej, ignorancji edukacyjnej, szkoła wymaga odnowy i troski każdego człowieka – 
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świadka i współuczestnika zdarzeń lokalnych i globalnych. Szczególnie w warunkach 

interregnum, wywołanych pandemią COVID-19 znacząca dla rozwoju szkoły jest 

kultura szkoły, z powodu funkcji, jaką kultura szkoły może pełnić w procesach poprawy 

jakości pracy szkoły i efektywności procesów wewnątrzszkolnych [21, s. 19].  

Kultura szkoły rozumiana jest jako specyficzna modyfikacja kultury organiza-

cyjnej. Obejmuje niepisane zasady i tradycje, wartości, normy i oczekiwania, 

które mają wpływ na zachowania, współpracę, sposób oceny pracy, wzajemne 

zaufanie ludzi [21, s. 20].  

Warto zaznaczyć, że kultura szkoły nie jest monolitem, jest ona zarówno produktem, 

jak i procesem [21, s. 20]. Jako produkt zawiera zgromadzone praktyki w toku dotych-

czasowych działań. Jako proces jest stale odnawiana i ponownie tworzona.  

Rozpoznanie kultury szkoły pomaga zrozumieć codzienne życie i edukację 

w szkole. W takim ujęciu kultura szkoły stanowi koncepcyjną strukturę, której 

rozpoznanie i kształtowanie może wymiernie wpływać na wzrost efektywności 

procesów wewnątrzszkolnych i poprawę funkcjonowania placówki, a w rezul-

tacie na rozwój szkoły [21, s. 21-22].  

Inetta Nowosad podkreśla, że:  

każda próba udoskonalenia lub poprawy pracy szkoły pomijająca jej kulturę 

będzie oznaczać bezproduktywną działalność, która wprawdzie wprowadza 

zmiany, ale takie, które nie przyczyniają się do wzrostu uczniowskich osiągnięć. 

Skutki ignorowania znaczenia kultury szkoły mogą okazać się przerażające, 

zarówno w bliskiej, jak i dalekiej perspektywie [21, s. 147].  

Współcześnie w szkole niczym w soczewce ogniskują się pulsujące niepokoje świata 

pandemicznego. Wobec wyzwań z tym związanych wciąż żywotnie ważne jest pytanie – 

jak zmieniać szkołę?  

Próby odpowiedzi i wyjaśnienia procesów ukierunkowanych na poprawę pracy 

szkoły można odnaleźć w wybranych teoriach, w tym organizacyjnych, pro-

gramów nauczania, behawioralnych, publicznego wyboru, organizacyjnego 

uczenia się i zarządzania zasobami ludzkimi [21, s. 10].  

Jednak dla całościowej poprawy funkcjonowania szkoły wymagane jest kształto-

wanie cech pozytywnej, zdrowej kultury szkoły.  

Podejmując wysiłki na rzecz kształtowania kultury szkoły, należy uwzględniać 

złożoność i wieloaspektowość kultury tej placówki edukacyjnej, a zwłaszcza określone 

aspekty szkolnego życia, takie jak:  

a) klimat społeczny, w tym bezpieczne i opiekuńcze środowisko, w którym wszyscy 

uczniowie czują się akceptowani i doceniani, mają poczucie przynależności do 

swojej szkoły;  

b) klimat intelektualny, w którym każda klasa wspiera uczniów na drodze osiągnięcia 

wysokiej jakości pracy, obejmuje to angażujący program nauczania oraz wysokie 

wymagania nauczycieli wobec siebie;  

c) mikropolitykę, w której wszyscy członkowie szkoły odpowiadają za wysokie stan-

dardy uczenia się i zachowania;  
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d) tradycję i rytuały ustanowione na podstawie wspólnych wartości, które honorują 

i wzmacniają szkolne standardy naukowe, etyczne i społeczne;  

e) strukturę, która zapewnia nauczycielom, pracownikom i uczniom prawo głosu 

i wspólną odpowiedzialność za podejmowanie decyzji oraz rozwiązywanie pro-

blemów mających wpływ na środowisko szkolne i życie w nim;  

f) partnerstwo, czyli sposoby tworzenia i utrzymywania skutecznych relacji z rodzi-

cami, ale także z firmami i organizacjami społecznymi w celu wspierania nauki 

i rozwoju osobowości uczniów [21, s. 152].  

Szkoła, która tworzy warunki zapewniające uczniom zarówno poczucie dobrostanu, 

jak i poprawę własnych osiągnięć, określana jest jako pozytywna kultura szkoły [21, 

s. 152]. Kształtowanie kultury szkoły może być procesem przekształcenia szkoły w sku-

teczne, wiodące środowisko nauczania i uczenia się [22]. Jednocześnie procesy odnowy 

szkoły skierowane na rozwój wysokiej jakości środowiska uczenia się są realizowane 

w warunkach szkoły jako organizacji uczącej się (opisanej przez Petera Sange’a). 

W takiej perspektywie  

to szkoła, która świadomie się rozwija, uczy swoją społeczność szkolną objaś-

niania, wspólnego diagnozowania mocnych i słabych stron, ustalania priory-

tetów w rozwoju, tworzenia zespołów, zarządzania projektami i oceniania efek-

tywności nowatorskich pomysłów [22, s. 58-59].  

Jednocześnie warto wskazać, że w ramach wyboru architektury organizacji uczącej 

się można aktywnie integrować społeczność szkolną i współtworzyć edukacyjną prze-

strzeń troski wobec wyzwań świata pandemicznego. Przyjęta perspektywa pozwala 

postrzegać szkołę w ujęciu dynamicznym, szkoła taka jest aktywna, wypracowuje spo-

soby reagowania na zmiany otoczenia oraz wewnętrznego środowiska społecznego. Na 

architekturę szkoły jako organizacji uczącej się składają się idee przewodnie (program 

szkoły), innowacje w infrastrukturze (organizacja pracy, nowe struktury kooperacyjne 

i sterowanie procesem), metody i narzędzia (autorefleksja i ewaluacja) [22, s. 59]. 

W splocie tych trzech składowych zogniskowana jest kultura uczenia się. Wypełnia ona 

uczącą się szkołę, gdzie kształtowana jest współpraca zorientowana na wsparcie pro-

cesów uczenia się, a także powszechnie akceptowane normy i reguły, budujące środo-

wisko zainteresowań, dociekań, wzajemnej wymiany informacji, wsparcia, a w rezul-

tacie współtworzoną w szkole wiedzę.  

Warto podkreślić, że:  

okres pandemii, który aktywował wiele zmian w procesie kształcenia, zapewne 

może być przesłanką wejścia w nowy obszar refleksji o kulturze szkoły, także 

w kontekście jej wymiaru przestrzennego. Rzeczywistość społeczna, w której 

przyszło nam funkcjonować, w obecnej perspektywie temporalnej, określana bywa 

dziś czasem przewartościowań i poszukiwania lepszych sposobów działania [23]. 

Pytania o współczesną szkołę, o szkolną przestrzeń w tym kontekście są coraz śmie-

lej formułowane i głośniej artykułowane, są gorące.  

Pytania – na ile, z jakiego powodu i dla jak wielu młodych ludzi szkoła 

jest/pozostanie/przestanie być symboliczną i niepowtarzalną emanacją miejsca, 

uznawanego za istotne w życiu, nie tracą na znaczeniu w żadnej perspektywie 

temporalnej. Być może „nowe otwarcie” będzie powrotem nie do tworzenia 
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miejsc dla instytucjonalnej edukacji, ale do wznoszenia budowli inwestującej 

w kształtowanie wewnętrznej przestrzeni wychowanka [23, s. 95]. 

 Z nieznaną dotąd siłą ujawnia się potrzeba nowych działań edukacyjnych, społecz-

nych, ekonomicznych, politycznych, służących budowaniu nowej jakości życia [23, s. 96-97]. 

W powyższym zakresie koncentracja uwagi na projektowaniu przestrzeni troski o ota-

czający świat, budowanie różnych warsztatów działań edukacyjnych mogą znacząco 

rzutować na kształtowanie pozytywnej kultury szkoły. Warto wskazać, że na kulturę 

szkoły składają się treści edukacyjne, sposób organizacji pracy i wypoczynku, w tym 

zabaw, spotkań społeczności szkolnej. Każda szkoła ma swój odmienny, indywidualny 

rys wyrażony w kulturze szkoły [23, s. 98]. To właśnie wyróżniająca społeczność szkolna 

troska i zaangażowanie wobec wyzwań świata pandemicznego, współczesnych spraw 

lokalnych i globalnych kształtują pozytywną kulturę szkoły. 

Wobec wyzwań pandemicznego świata podjęcie wysiłku odnowy szkoły w ramach 

jej realnej zmiany wymaga uznania znaczącej roli jej architektów – uczniów, nauczy-

cieli, rodziców, pracowników administracji szkolnej (tak często pomijanych i nieobec-

nych w działaniach edukacyjnych uczestników codzienności szkolnej – pracowników 

działu usług sanitarnych, gastronomicznych, ekonomicznych, technicznych, informa-

tycznych). Postrzeganie szkoły jako organizacji uczącej się pozwala na działania multi-

dyscyplinarnych zespołów (uczestników społeczności szkolnej) w ramach projektowa-

nia i prezentowania rozwiązań, odpowiadających na lokalne i społeczno-kulturowe 

potrzeby bliższego i odległego otoczenia środowiskowego.  

W warunkach turbulentnych zmian na skutek pandemii COVID-19  

po transferze do cyberprzestrzeni i poddaniu się logice on-line czy też logice 

przekazu na żywo, różnica między „daleko” i „blisko”, między „tu” i „tam”, 

została wirtualnie zatarta i zniesiona. Odzieranie miejsca z jego ważności 

znaczy, że miejsce to nie może uważać swej niedoli i siły, pełni i pustki, dra-

matów w nim się rozgrywających i widzów, których te dramaty przyciągają, za 

swoją prywatną sprawę. Miejsca mogą wysuwać propozycje, ale decyzja zależy 

od takiego czy innego zwrotu nieznanych, niekontrolowanych i nieprzewidy-

walnych sił krążących w „obszarze przepływów”. Inicjatywy nadal są lokalne, 

ale ich konsekwencje są teraz globalne i uparcie wymykają się z zasięgu 

przewidujących, planujących i zarządzających sił z miejsca ich narodzin, czy też 

z jakiegokolwiek innego miejsca [24].  

Jednocześnie szkoła, która może włączać się i zarazem inicjować działania lokalne 

jest miejscem wyjątkowym, jest czasoprzestrzenią troski.  

5. Czas wolny  

Peter McLaren wskazuje, że:  

żyjemy w niebezpiecznym czasie, kiedy demokracja znajduje się w odwrocie. Od 

lat obserwujemy delegitymizację egalitaryzmu, a także nadmierne akcentowanie 

motywacji związanej z karierą i współpracy szkoły ze światem biznesu. Prawa 

obywatelskie tracą na znaczeniu [25].  
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Jednocześnie  

człowiek coraz bardziej pragnie poszerzenia zakresu swoich doświadczeń 
i świadomości. Uczenie się zachodzi w nierozerwalnym związku z doświad-
czeniem, w toku prawdziwych, autentycznych spotkań międzyludzkich, w których 
nikt nie odgrywa ról, nie zakłada kolejnych masek [26]. 

 Nieograniczony zakres doświadczeń życiowych w ramach autentycznych spotkań 
międzyludzkich oferuje właśnie szkoła zwrócona w stronę dobra wspólnego.  

Wyrazem działania szkoły w perspektywie dobra wspólnego jest aktywność jej 
uczniów i nauczycieli w obszarze wyzwań współczesnego świata. Wyzwania te mogą 
wyznaczać w makroskali m.in. – zniszczenia środowiska przyrodniczego, niesprawne 
formaty demokratyczne, feudalne modele zarządzania, ksenofobia, nacjonalizm, jakość 
życia człowieka i wiele innych. Wymiar tych wyzwań i skalę ważności określają sami 
uczniowie, dzieci i młodzież w warunkach wolnego czasu szkoły. Z kolei wyzwania 
w mikroskali mogą wyznaczać m.in. – niewydolny gminny system gromadzenia 
i segregacji odpadów komunalnych, nieprzyjazna infrastruktura publiczna dla osób 
z ograniczeniami ruchowymi, miejskie wyspy ciepła, zła jakość powietrza w dzielnicach 
miasta, marnowanie nadmiarów żywności, nieprzyjazny mieszkańcom system obsługi 
mieszkańców w instytucji publicznej, rozproszona i ograniczona dostępność do miejskich 
informacji publicznych.  

Warto zauważyć, iż:  

belgijscy badacze Jan Masschelein i Maarten Simons proponują traktować 
szkołę jako dobro, które jest zagrożone i które wzywa nas do podjęcia za nie 
odpowiedzialności. Odpowiedź na wezwanie tego dobra polegać miałaby na 
reinwencji tych wymiarów naszego wspólnego świata, tu szkoły [2, s. 138-139]. 

 Jednocześnie Maschelein i Simons  

w książce „In Defence of the School. A Public Issue” [27] wychodzą od 
starogreckiego pierwowzoru naszego słowa „szkoła” (school, Schule, ècole, 
scuola, escuela) mianowicie: σχολή (w transliteracji: skholē lub scholè). Scholè 
(taką transliterację przyjmują autorzy) oznacza czas wolny. Nie chodzi tutaj 
w żadnym razie o czas na odpoczynek (leisure), który jest przecież funkcjonalnie 
powiązany z pracą i jako taki nie tyle jest czasem wolnym (free time), ile jest 
środkiem do podnoszenia wydajności pracy. Scholè było politycznym wyna-
lazkiem Greków, którzy uznali, że obywatele muszą mieć czas na Polis, to jest 
na zajmowanie się sprawami miasta [2, s. 140-141]. 

Wobec tego Masschelein i Simons stawiają tezę, według której szkoła jest 
czasem wolnym. Wolnym od statusu materialnego uczniów i nauczycieli, ich 
statusów społecznych, obowiązujących dyskursów, hierarchii, porządków. Nie 
znaczy to oczywiście, że realna instytucja szkoły jest impregnowana na wszystkie 
te konteksty i okoliczności. Idzie o to, że szkoła w sensie scholè nie jest instytucją, 
tylko czasem wolnym, pewnym stanem świata grupy ludzi, który może się 
zdarzyć także w instytucji szkoły [2, s. 141]. 

Istotą tego, co szkolne, jest właśnie czas wolny, swoista separacja od świata, 
przestrzeń wyjątku, która zawiesza właściwe danej, aktualnej formie świata 
powiązania rzeczy i ludzi. Kiedy udaje się powołać do życia taką przestrzeń 
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wyjątku, wtedy mamy do czynienia ze szkołą – niezależnie od tego, w jakim 
konkretnym miejscu się to wydarzy [2, s. 141-142]. 

Piotr Zamojski podkreśla:  

szkoła jest czasem wolnym, który trzeba podarować pokoleniu wstępującemu, 
aby spokojnie i swobodnie, powoli albo szybko, mogło ono uczyć się myśleć, 
ćwiczyć, rozmawiać ze sobą, zastanawiać się, eksperymentować [2, s. 144].  

Jednocześnie scholè to jest nasz dar dla nich. Dar czasu, który można poświęcić na 
badanie świata, odkrywanie różnych jego wymiarów, tworzenie różnych pomysłów na 
to, jaki on jest i jak go zmieniać [2, s. 144].  

Używając pojęcia „szkoła” w odniesieniu do specyficznych form pedagogicznych, 
w rzeczywistości mowa o bogatym wachlarzu praktyk i technik umożliwiających 
myślenie, studiowanie, badanie, ćwiczenie, podejmowanie prób. Pozwalają one 
ludziom doświadczać samych siebie jako osób zdolnych do panowania nad 
rzeczywistością, a zarazem takich, które są wystawione na coś względem nich 
zewnętrznego – wspólny świat. Jest to bardzo specyficzna kombinacja dystanso-
wania się i pozwalania na ponowne zbliżenie. W tej sytuacji „szkoła” nie 
oznacza tak zwanych instytucji normalizacji lub maszynerii reprodukcji 
w rękach kulturalnych lub ekonomicznych elit [28].  

Niezwykle ważne jest, że:  

w formy szkoły wpisany jest niezbędny element powolności, która staje się 
możliwa, ponieważ bieżące wymogi i roszczenia natury politycznej, społecznej 
lub gospodarczej zostają na pewien czas odsunięte lub zawieszone, lecz nie 
zignorowane lub zniwelowane [28, s. 181]. 

Wyjściu na drogę podmiotowej aktywności sprzyja oddziaływanie edukacyjne 
zwrócone ku otwartości na nowe możliwości i sytuacje, a nie bezkrytyczne 
zakotwiczenie w tradycyjnych homogenicznych założeniach i zasadach [29].  

To właśnie podmiotowa interwencja ucznia (przyp. – J.R.) w rzeczywistość 
stanowi o istocie działania i odróżnia jej od zachowania. Być zdolnym do 
działania oznacza bycie zdolnym do interwencji w świat albo od powstrzymania 
się od takiej interwencji, wywołując wpływ na określony proces lub stan rzeczy 
[29, s. 74].  

Uczeń  

wybierający z wielości możliwości, zwrócony ku celom prorozwojowym kon-
struowanej przyszłości bezpośrednio wpływa na jej planowanie i konstruo-
wanie, nadając tym samym owej wielości sens. W konsekwencji oznacza to pod-
jęcie działań edukacyjnych „od dołu”, koncentrację na proaktywnej implemen-
tacji roli i proaktywnym rozwiązywaniu problemów, a także podjęciu przez 
podmiot kontroli sprawczej, gotowości do eksploracji wewnętrznej i zewnętrznej 
oraz powzięcia zobowiązania i odpowiedzialności za sprawstwo. Odkrywanie 
sensu wielości możliwości to wejście na drogę proaktywności – zdolności 
podmiotu do inicjowania zmian środowiska, rzeczywistości społeczno-kultu-
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rowej. Myślenie to jest bliższe promowaniu autonomicznej podmiotowości 
sprawczej aniżeli adaptacji do istniejących warunków [29, s. 69, 74].  

Masschelein i Simons, twierdzą, że:  

szkoła zapewnia czas wolny (free time) oraz przekształca wiedzę i umiejętności 
w publiczne dobra i dlatego ma potencjał, aby dawać każdemu, niezależnie od 
pochodzenia, talentu czy uzdolnień, czas i przestrzeń, dzięki którym mogą oni 
opuścić znane sobie środowiska, wznieść się ponad siebie i odnowić świat  
(a w związku z tym zmienić go w nieprzewidywalny sposób). Młodzi otrzymują 
zatem scholè także ze względu na troskę o świat [2, s. 145].  

Zatem szkoła jako właśnie czas wolny, jako communitas może znakomicie współ-
tworzyć różnorodne warsztaty, pracownie dialogu, gdzie w świecie pandemicznym 
szkoła jest miejscem troski o wspólny świat.  

Pozostając w rozważaniach o działaniach dzieci i młodzieży w warunkach czasu 
wolnego, za Pierre Rosanvallonem, należy podkreślić, iż:  

udzielić głosu, uczynić widocznymi to właśnie pomóc jednostkom, aby się zmo-
bilizowały, aby stawiły opór istniejącemu porządkowi i lepiej kierowały swoim 
życiem. To także pomóc im ogarnąć ich życie, zebrać je w sensowną relację 
i wpisać się w zbiorową historię. Wyjść z cienia i anonimowości to móc wpisać 
własne życie w zbiorową opowieść, potwierdzić swoją wyjątkowość i jedno-
cześnie odkryć siebie jako uczestnika wspólnoty doświadczeń, złączyć swoje 
„ja” z „my”, a zarazem odnaleźć godność i zdolność działania [30].  

W takim ujęciu właśnie warto kształtować różnorodne formy działań uczniów, 
zabiegając o rozwój ich doświadczeń edukacyjnych w polu spraw dla nich ważnych. 

Szkoła jako rzecz wspólna rozwija młodego człowieka w ramach podejmowanych 
działań. W rezultacie współpracy uczniów w warunkach czasu wolnego szkoły możliwe 
staje się kreowanie warunków rozwoju podmiotowości dzieci i młodzieży we wspól-
nocie lokalnej. W takim ujęciu szkoły jest rozwijana i umacniana podmiotowość uczniów, 
młodych ludzi, będących mieszkańcami gminnych wspólnot lokalnych. Warto pod-
kreślić, że: podmiotowość ma miejsce wtedy, gdy działalność człowieka zostanie zaini-
cjowana przez niego samego i jest realizowana przez niego według jego własnych 
wartości i standardów. Poczucie podmiotowości to nie tylko poczucie kontroli nad rze-
czywistością, ale także poczucie bycia z rzeczywistością związanym, pewna identyfikacja 
[16, s. 147] ze światem, z jego wybranymi sprawami.  

Zarazem mieszkańcy jako rzecznicy szkoły, zaangażowani w kształtowanie pozy-
tywnej kultury szkoły, projektowanie jej przestrzennych układów architektonicznych 
i funkcjonalnych, wymianę edukacyjnych doświadczeń biograficznych, służą umacnianiu 
wspólnoty uczącej się. To proaktywny zwrot w stronę zaangażowania i budowania szkoły 
we wspólnocie lokalnej, odnowy szkoły w świecie pandemicznym. W tym miejscu 
należy podkreślić, że w czasach destrukcyjnych wirusów pychy wzrostu gospodarczego, 
ksenofobii, nacjonalizmu, zniszczeń klimatycznych nie ma już czasu na obojętność, nie 
ma drogi na skróty i przenoszenia odpowiedzialności na przedstawicieli administracji 
rządowej, samorządowej oraz ich agendy instytucjonalne. Potrzeba przyjęcia indywi-
dualnej odpowiedzialności za kondycję życia młodego pokolenia we wspólnym świecie. 



 

Jarosław Rutkowski 
 

48 

 

W świecie pandemicznym sprawa odpowiedzialności jest ogromnie ważna. Odpo-
wiedzialność wydaje się być najściślej powiązana z racjonalnością i analizą oraz postę-
powaniem etycznym, czyli takim, które nie wyrządza szkody innym podmiotom [17, s. 47].  

Odpowiedzialność jest odpowiedzią, która pojawia się zawsze w konkretnym 
kulturowym polu działania. Odpowiedzialność wymaga reakcji i odpowiadania. 
Jest w to pojęcie wpisane działanie, konkretny akt, zajęcie stanowiska. Na odpo-
wiedzialność warto spojrzeć także jako na właściwość związaną z komuniko-
waniem. Odpowiedź jest zawsze kierowana do kogoś, do określonego podmiotu. 
Musi istnieć ktoś, kto tę odpowiedź przyjmie. Może to być inna jednostka, grupa, 
podmiot zbiorowy, państwo, ale także własne „ja”. Może to być podmiot 
z przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości. Ta odpowiedź musi jednak sym-
bolicznie bądź realnie zmierzać do jakiegoś celu. Odpowiedzialność ma zatem 
charakter komunikacyjny i dialogiczny [17, s. 48].  

Szczególnie w świecie pandemicznym potrzeba odpowiedzialności, w którą wpisane 
jest odpowiadanie, czyli wchodzenie w dialog [17, s. 47].  

6. Podsumowanie  

Współcześnie powszechnie twierdzimy, że:  

lubimy demokrację i samorządność. Twierdzimy również, że lubimy wolność wy-
powiedzi, szacunek dla inności i zrozumienie drugiego człowieka. Deklarujemy 
poparcie dla tych wartości, ale zbyt mało myślimy o tym, co powinniśmy zrobić, 
by przekazać je następnemu pokoleniu, tym samym zapewniając im przetrwanie. 
Pochłonięci pogonią za majątkiem coraz częściej żądamy od naszych szkół, by 
ich mury opuszczali pożyteczni wytwórcy zysków, a nie rozsądni obywatele [31].  

Jednocześnie szkoły są nadal traktowane jako miejsca przeznaczone do wysłuchi-
wania treści nauczania i przyswajania podawanych informacji, gdzie słuchanie przed-
kłada się nad analizę i aktywne rozwiązywanie problemów. Taka uległa postawa, źle 
sprawdzająca się w życiu, dla demokracji jest wręcz zabójcza, ponieważ demokracja nie 
przetrwa bez aktywnych i uważnych obywateli. Zamiast więc wymagać pasywnych 
postaw, warto animować warunki dla aktywności, działań uczniów, w tym w zakresie 
namysłu nad problemami, rozwiązywania ich, stawiania pytań [31, s. 84]. To bardzo 
ważne dla odnowy szkoły w świecie pandemicznym. Zarazem to tworzenie warunków 
dla przyjaznego uczniom klimatu społecznego, intelektualnego pozwala tworzyć warunki, 
zapewniające poczucie dobrostanu uczniów i wzrastanie edukacyjne w poczuciu odpo-
wiedzialności za podejmowane decyzje i rozwiązywanie problemów. W obliczu turbu-
lentnych zmian w świecie znacząca dla odnowy szkoły jest kultura szkoły. Uważność 
na rozpoznanie i kształtowanie kultury szkoły pozwala na poprawę procesów i funkcjo-
nowania określonego czaso-miejsca edukacyjnego, szkoły.  

Warto zauważyć, że w zakresie różnych aktywności, spraw interesujących uczniów 
i rozważanych problemów wraz z nauczycielami może to być gotowanie, tkanie, 
pielęgnacja ogrodu i związane z tym poszukiwanie odpowiedzi na rodzące się pytania – 
skąd pochodzą dane materiały?, kto je wykonał?, dzięki czyjej pracy do nas dotarły?, co 
można sądzić o społecznej organizacji tych form pracy? [31, s. 85]. Przebudowanie 
rzeczywistej przestrzeni szkoły jako miejsca dyskusji, namysłu nad sprawami zajmu-
jącymi młodych ludzi, a także problemami świata zewnętrznego, pozwala uczniom do-
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świadczać refleksji krytycznej oraz działań w trosce o sprawy naszego świata. Zarazem 
taka szkoła kształtuje umiejętności intelektualne, postawę zaangażowania wobec wyzwań 
życiowych, a tym samym pozwala wzmacniać aktywność obywatelską [31, s. 84-85].  

Zatem w świecie pandemicznym potrzeba nie dystansu społecznego, ale rozwoju 
relacji społecznych, nie szkoły nauczającej, ale szkoły uczącej się, nie przestrzeni 
klasowo-lekcyjnych, ale otwartych pracowni interdyscyplinarnych, nieoddzielenie 
w szkole nauczających (nauczycieli, rodziców) od uczących się (uczniów, dzieci), ale 
budowanie międzypokoleniowych warsztatów dialogu. Potrzeba budowania wspólnoty 
uczącej się świata oraz działającej ze światem i na rzecz świata.  

Wobec powyższych rozważań, poszukując współczesnego formatu szkoły w świecie 
pandemicznym, szkoły otwartej na relacje podmiotowe, wyzwania współczesne, warto 
zaproponować myślenie o szkole jako wspólnocie skupionej na sprawach świata w wa-
runkach jej czasu wolnego. Jednocześnie należy podkreślić za Piotrem Zamojskim, że:  

dar czasu wolnego nie pochodzi z porządku instytucjonalnego ani ze struktur 
władzy, ale jest relacją międzyludzką, która zachodzi między pokoleniem 
wstępującym a resztą ludzkiej społeczności. To nie jakiś nieokreślony podmiot 
władzy czy jakaś abstrakcyjna struktura składa młodym ten dar, to my sami 
darujemy swoim uczniom czy swoim dzieciom, wnukom scholè [2, s. 147].  

Te myśli mogą znacząco zasilać współczesną refleksję i praktykę szkoły, której 
sposób działania we wspólnocie lokalnej zarazem kształtuje jej prężność, a mieszkańcy, 
współtworząc z uczniami szkoły wspólne przedsięwzięcia, jednocześnie budują wspól-
notę – wspólnotę troski o sprawy naszego świata. 

Warto podkreślić, że:  

z jednej strony szkoła w konkretny sposób materializuje i uprzestrzennia czas 
oddzielający uczniów od sfery (nierównego) porządku społecznego (porządku 
rodzinnego, ale i porządku całego społeczeństwa) i wynosi ich ponad niego, ku 
luksusowi czasu egalitarnego. Szkoła zapewnia format (to znaczy szczególne 
złożenie czasu, przestrzeni i materii tworzące to, co szkolne) dla czasu-uwol-
nionego, a ci, którzy w tym czasie przebywają, dosłownie przekraczają społeczny 
(ekonomiczny i polityczny) porządek i związane z nim (nierówne) pozycje [32]. 

Dzięki temu zawieszeniu dzieci mogą przeistoczyć się w uczniów, dorośli 
w nauczycieli, a społecznie istotne wiedza i umiejętności – w materiał szkolny. 
Właśnie owo zawieszenie i owo stworzenie wolnego czasu od początku prze-
pełniają równością zadanie szkolne [32, s. 19-20].  

Jacques Rancière wskazuje, że:  

równość istnieje tylko w działaniu i tylko w odniesieniu do jednostek. Ginie 
kiedy, ujmuje się ją zbiorowo. Równość wpisuje się w tradycyjną (przyp. – J.R.) 
maszynę szkolno-społeczną jedynie poprzez niezgodę. Niezgoda to pęknięcie 
w konfiguracji danych postrzeżeniowych, rozprzężenie wprowadzone w związek 
stylów bycia i sposobów działania, widzenia i mówienia. Równość zawsze 
sprowadza się do inicjatywy jednostek i grup, które podejmują ryzyko wynaj-
dywania indywidualnych i zbiorowych form jej potwierdzania [33].  

W takim ujęciu szkoła pozwala doświadczać równości w zakresie dociekań spraw 
publicznych, kształtując szeroki zakres doświadczeń edukacyjnych uczniów.  
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Ważne, że to publiczne rzeczy, sprawy właśnie – które, jako publiczne, są do-
stępne dla wolnego i odkrywczego zastosowania – dają młodemu pokoleniu 
możliwość doświadczenia samych siebie jako nowe pokolenie. Typowe szkolne 
doświadczenie – doświadczenie, które umożliwia szkoła – to właśnie kon-
frontacja z rzeczami publicznymi udostępnionymi do wolnego i odkrywczego 
użytku [32, s. 24]. 

Ważne, że gdy coś się staje przedmiotem nauki albo ćwiczeń, to oznacza, że domaga 
się naszej uwagi. To zaprasza nas do podjęcia badań i interakcji niezależnie od 
możliwego wykorzystania [32, s. 27].  

Wobec powyższego szkoła to czas i miejsce na naukę i ćwiczenie – szkolne aktyw-
ności, które oto same w sobie mogą nabrać znaczenia i wartości. Szkoła zajmuje się tym, 
co zakorzenione w społeczeństwie, w codzienności [32, s. 25].  

Chodzi w niej o zwykłe rzeczy mające zdolność zatrzymywania na sobie naszej 
uwagi i poruszania naszych uczuć. W tym sensie możemy uznać szkołę za 
najbardziej podstawową część dziedzictwa kultury europejskiej, które pozwala 
nam zajmować się wspólnym światem [28, s. 182].  

Szkoła w świecie pandemicznym to szkoła ucząca się w ramach czasu wolnego, 
pracownia formowania pytań i odpowiedzi, współtworzenia działań, rozwiązań i wiedzy, 
służących także odnowie świata. Warto wskazać, że uczniowie, nauczyciele, wspólnie 
ucząc się, studiując i budując różnorodne formy współpracy na rzecz lepszego świata, 
stają po stronie czułej wspólnoty uczącej się, splatającej troski lokalne i globalne. Olga 
Tokarczuk wyjaśnia, że czułość jest sztuką współodczuwania. Czułość personalizuje to 
wszystko, do czego się odnosi, pozwala dać temu głos, dać przestrzeń i czas do zaist-
nienia, i ekspresji [12, s. 287-288]. Warto podkreślić za pisarką, że czułość jest tym 
trybem patrzenia, które ukazuje świat jako żywy, żyjący, powiązany ze sobą, współ-
pracujący, i od siebie współzależny [12, s. 288]. Podjęcie działań w perspektywie czułej 
troski o rzeczy, sprawy ważne dla młodych ludzi, pozwala odnawiać szkołę jako dobro 
wspólne w świecie pandemicznym. Zarazem te wysiłki pozwalają odnawiać okaleczony 
świat, nasz wspólny świat.  
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Szkoła w świecie pandemicznym. W stronę czasu wolnego  

Streszczenie 
Pandemia COVID-19 nagle przerwała dotychczasowy tryb funkcjonowania szkoły. Jednocześnie pandemia 
wyzwala myślenie z troską o wspólny świat, niejako wymusza nowe działania nie tylko w zakresie 
wypracowania skutecznych szczepionek i leków antywirusowych, ale także myślenie o szkole, jej formatach 
działania. To swoiste poszukiwania szczepionki dla szkoły na marazm organizacyjny oraz marazm zaanga-
żowania. Wielu praktyków i badaczy dostrzega występujący od lat brak konceptualnego i dialogicznego 
zaangażowania przedstawicieli samorządu gminnego w sprawy szkół. Dlatego podkreślono znaczenie 
odpowiedzialności samorządu gminnego w kształtowanie architektury organizacyjnej oraz wsparcia szkoły 
w tym osobliwym czasie świata pandemicznego. Myślenie o edukacji dzieci i młodzieży wymaga po-
szukiwania śladów, prowadzących ku przebudowie szkoły wobec wyzwań osobliwego czasu zagubienia 
w świecie pandemicznym. Świat pandemiczny to asamblaż patogennego mechanizmu wirusowego, ignorancji, 
zniszczeń klimatycznych, marazmu politycznego. Zarazem pandemia COVID-19 to swoista mieszanka, 
w której naturalne, społeczne i kulturowe procesy są ze sobą nieodłącznie związane. Celem artykułu jest 
refleksja teoretyczna na temat szkoły wobec wyzwań współczesnego świata pandemicznego. W rozważa-
niach o szkole w świecie pandemicznym analizowany jest czas wolny szkoły, zawieszony czas. Wówczas 
szkoła jest rzeczą wspólną, jednoczącą wysiłki na drodze dialogu i działania. W takim ujęciu w szkole jest 
rozwijana i umacniana podmiotowość uczniów, młodych ludzi, będących mieszkańcami gminnych wspólnot 
lokalnych. Zarazem to tworzenie warunków dla przyjaznego uczniom klimatu społecznego, intelektualnego 
pozwala wzmacniać poczucie dobrostanu uczniów i doświadczenia edukacyjne w poczuciu odpowie-
dzialności za podejmowane decyzje i rozwiązywanie problemów współczesnego świata, naszego wspólnego 
świata.  
Słowa kluczowe: szkoła, świat pandemiczny, dezorientacja, kultura szkoły, czas wolny  

The school in a pandemic world. Towards suspended time  

Abstract 
The COVID-19 pandemic suddenly broke the school's current mode of operation. At the same time, the 
pandemic triggers thinking with concern for the common world, in a way it forces new activities not only in 
terms of developing effective vaccines and antiviral drugs, but also thinking about the school and its operating 
formats. It is a specific search for a vaccine for the school for organizational apathy and commitment. Many 
practitioners and researchers have noticed the lack of conceptual and dialogical involvement of 
representatives of municipal self-government in the matters of schools that has existed for years. Therefore, 
the importance of the responsibility of the local government in shaping the organizational architecture and 
supporting the school in this peculiar time of the pandemic world was emphasized. Thinking about the 
education of children and young people requires looking for traces leading to the reconstruction of the school 
in the face of the peculiar time of being lost in the pandemic world. The pandemic world is an assemblage 
of the pathogenic viral mechanism, ignorance, climate damage, and political stagnation. At the same time, 
the COVID-19 pandemic is a peculiar mix in which natural, social and cultural processes go hand in hand. 
The aim of the article is a theoretical reflection on the subject of school in the face of the challenges of the 
contemporary pandemic world. In the considerations about school in a pandemic world, the suspended time 
of school is analyzed. Then the school is a common thing, uniting efforts through dialogue and action. From 
this perspective, the school develops and strengthens the subjectivity of students, young people, who are 
residents of local communes. At the same time this creation of conditions for a student-friendly social and 
intellectual climate allows to strengthen the sense of well-being of students and educational experiences in 
the sense of responsibility for decisions made and solving problems in the contemporary world, our common world. 
Keywords: school, pandemic world, confusion, school culture, suspended time 
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Kompetencje cyfrowe jako kluczowy czynnik 

satysfakcji studentów z nauki zdalnej  

w sytuacji pandemii COVID-19 

1. Wprowadzenie 

W roku akademickim 2020-2021 uczelnie wyższe w Polsce, jak i na świecie, musiały 

zmierzyć się z wyzwaniem, jakim stało się przejście z tradycyjnej formy kształcenia na 

formę zdalną. Było to wyzwanie pod wieloma względami trudne – również na pła-

szczyźnie organizacyjnej, polegającej na uruchomieniu dostępu do platformy, która miała 

za zadanie umożliwić efektywne nauczanie, a nie tylko komunikację. W wielu przypad-

kach szkolono osoby prowadzące zajęcia oraz studentów w zakresie jej obsługi. Bardzo 

ważna była przede wszystkim rola wykładowców, którzy musieli zostać przewodnikami 

po platformie, którą sami dopiero poznawali. Okazało się, że nie tylko dydaktyczne 

i techniczne umiejętności prowadzących są tutaj istotne, ale także umiejętności stu-

dentów. Z tego względu jednym z kluczowych czynników, które warto poddać analizie 

w kontekście satysfakcji z nauki zdalnej, są cyfrowe kompetencje studentów. Jednak 

same kompetencje nie zapewnią pełnego sukcesu w nauczaniu zdalnym. Ważnymi 

czynnikami są także odpowiednie zasoby posiadane przez studentów oraz warunki do 

nauki zdalnej. Autorzy dokonali analizy korelacji wspomnianych wyżej czynników 

z satysfakcją studentów z nauki zdalnej. Celem niniejszego badania była analiza poziomu 

satysfakcji studentów z nauczania zdalnego oraz wskazanie najważniejszych czynników 

mogących mieć na niego wpływ. Cel osiągnięto poprzez przeprowadzenie badań 

ankietowych w ponad 200-osobowej grupie studentów Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej 

Milenium (GSW Milenium). 

Dla uczelni wyższych konkurujących o studenta, tak jak ma to miejsce w przypadku 

polskich niepublicznych szkół wyższych, satysfakcja studentów z procesu kształcenia 

jest czynnikiem kluczowym w kontekście, nie tylko efektywności procesu dydaktycz-

nego, ale także w odniesieniu do sposobu postrzegania uczelni przez potencjalnych 

kandydatów na studia. Satysfakcja obecnych studentów ma zatem wymiar zarówno 

dydaktyczny, jak i wizerunkowy. W tej perspektywie identyfikacja i świadome kreowanie 

czynników rozstrzygających o tak rozumianej satysfakcji staje się podstawowym 

zadaniem osób kierujących działalnością uczelni. 

Analizując zmiany na uczelniach wyższych wywołane pandemią COVID-19, często 

ocenie podlega sam proces dydaktyczny oraz nowe położenie studentów i wykładowców. 

Warto jednak przyjrzeć się także realnym konsekwencjom związanym z organizacją 
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procesu dydaktycznego. Dynamiczny charakter pandemii wymuszał na władzach 

uczelni konieczność podejmowania szybkich decyzji. W takim kontekście nauka zdalna 

stała się dominującą formą kształcenia. Kontekst ten uniemożliwiał odpowiednie 

przygotowanie się do takiej zmiany i mógł istotnie określić stosunek studentów do niej. 

Warto podkreślić, że mimo tych niesprzyjających warunków osoby odpowiedzialne 

za organizację zajęć na uczelniach wyższych wywiązały się ze swoich zadań na tyle 

dobrze, że do świadomości ogólnej i do mediów nie przedostały się informacje o paraliżu 

procesu dydaktycznego na jakiejkolwiek uczelni w kraju. Fakt ten nie może jednak 

przesłaniać ewidentnej doraźności stosowanych rozwiązań, arbitralności podejmowanych 

w tym obszarze decyzji i pewnej ich intuicyjności opartej o doświadczenie, dobrą wolę 

i ogromne zaangażowanie wskazanych osób. Dobra wola leżąca u podstaw „sukcesu” 

edukacji zdalnej w szkolnictwie wyższym w ostatnich dwóch latach cechowała zresztą 

nie tylko osoby odpowiedzialne za jej organizację, ale także studentów, wykładowców 

czy pracowników administracyjnych oraz technicznych, a także, zmuszonych do 

wyjątkowej społecznej aktywności, pracowników działów IT. Zaangażowanie wszyst-

kich stron pozwoliło uzyskać pozytywny efekt. 

Nie powinno to jednak przesłaniać faktycznego stanu rzeczy, który najpełniej wyra-

żałby się w stwierdzeniu, że nauka zdalna mogłaby być zorganizowana efektywniej, 

gwarantując odpowiednią jakość procesu dydaktycznego, a także pożądany komfort 

pracy wykładowców i studentów. Mając na uwadze pandemiczny kontekst nauki zdalnej 

w szkołach wyższych, można przyjąć, że placówki te podołały wyzwaniu, iż wspólny 

wysiłek wielu osób zaangażowanych w przygotowanie, wdrożenie i realizację zajęć 

w takiej formie przyniósł pożądany efekt. Należy jednak z całą mocą podkreślić, że 

przyszłe rozważania o zdalnej edukacji, a przede wszystkim jej celowe, gruntownie 

zaplanowane wdrożenie w po pandemicznej rzeczywistości, powinno przebiegać inaczej 

niż miało to miejsce w roku akademickim 2020-2021. Takie świadome, nastawione na 

realizację konkretnych celów zarządzanie zdalnym procesem dydaktycznym powinno 

zakładać nie tylko jego bezproblemowy przebieg, ale także satysfakcję, zwłaszcza po 

stronie studentów. Nasze badania służyły temu, by określić czynniki, które o tej saty-

sfakcji, właśnie wśród studentów, rozstrzygają. 

2. Kompetencje cyfrowe studentów i ich kluczowe znaczenie w kontekście 

satysfakcji z nauki zdalnej 

W literaturze przedmiotu, zagadnienie nauki zdalnej, zwanej także kształceniem na 

odległość, najczęściej opisywane jest jako metoda, która zamiast bezpośredniego 

kontaktu uczącego się i nauczającego wykorzystuje kontakt pośredni [1]. 

Kształcenie na odległość definiuje się więc jako czynności związane z uczeniem 

się w obszarach formalnych, nieformalnych lub pozaformalnych, które są wspo-

magane przez technologie informacyjne i komunikacyjne w celu zmniejszenia 

dystansu, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, oraz zwiększenia interak-

tywności i komunikacji między uczącymi się i nauczającymi [2]. 

Nauka zdalna ma długą tradycję. Kształcenie przy wykorzystaniu edukacji 
korespondencyjnej (listy tradycyjne), telewizji, czasopism – czyli tzw. starych 
mediów, stało się wymuszoną koniecznością w szczególności w krajach o niskiej 
gęstości zaludnienia. Równie istotnym powodem wprowadzenia metod uczenia 
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się i nauczania na odległość był brak dostępu do instytucji edukacji formalnej 
i pozaformalnej w miejscach oddalonych od większych skupisk ludności. Wraz 
z rozwojem społeczeństwa informacyjnego wzrosły techniczne możliwości prze-
syłania danych, jednak w wielu krajach pozostawał problemem braku dostępu 
do placówek oświatowych. Sytuacja ta spowodowała wzrost popularności 
platform służących do kształcenia zdalnego [3]. 

W większości krajów nauczanie zdalne traktowane jest jednak (poza sytuacjami 
kryzysowymi, takimi jak np. okres pandemii COVID-19) jako jedna z uzupełniających 
metod dydaktycznych [4]. 

Satysfakcja studentów, czyli uczucie zachwytu lub frustracji spowodowane różnicą 
między oczekiwaniami a rzeczywistością [5] jest ważną kwestią poddawaną analizie 
w czasach pandemii COVID-19, świadczącą m.in. o jakości nauczania zdalnego. 

W badaniach, prowadzonych w różnych krajach, dotyczących zadowolenia stu-
dentów z nauki zdalnej zidentyfikowano wiele czynników mających na nią wpływ, były 
to m.in.: czynniki związane z przygotowaniem do nauki – w tym również kompetencje 
cyfrowe studentów [6-13]. 

Wykorzystanie nowych technologii w edukacji nie jest celem samym w sobie. 
Rozwiązania technologiczne służą realizacji określonych celów dydaktycznych. 
Edukacja cyfrowa powinna raczej znaleźć odzwierciedlenie w sposobie 
myślenia o procesie edukacyjnym [14]. 

3. Warunkami techniczne oraz warunki w domu studenta i ich znaczenie 

dla satysfakcji z nauki zdalnej 

Badania nad poziomem satysfakcji studentów z nauki zdalnej w czasie pandemii 
COVID-19 prowadzili m.in.: Tarah H. Fatani z Arabii Saudyjskiej [7] oraz chiński 
zespół: Indy Man Kit Ho, Kai Yuen Cheong i Anthony Weldon [13]. W badaniach 
z 2020 roku [7] sprawdzano między innymi dostęp do technologii jako czynnik mogący 
warunkować poziom satysfakcji studentów z nauki zdalnej. 

Brazylijskie badania sugerują, że poprawa jakości systemu (dostęp do dobrego 
połączenia internetowego, oprogramowania komunikacyjnego i specjalistycznych 
narzędzi związanych z oprogramowaniem) pozytywnie wpływa na satysfakcję z zajęć 
zdalnych [15]. 

W badaniach na jednym z brytyjskich uniwersytetów także zauważono, że wyznacz-
nikiem postrzeganej satysfakcji z nauki zdalnej jest m.in. jakość systemu technicznego – 
dobrej jakości komputer oraz internet [16]. 

W badaniach prowadzonych w Indonezji zauważono, że wdrożenie nauczania na od-
ległość nie przebiegło bez problemów. W tym kraju trudności ze wdrożeniem tej formy 
nauczania są ogromne – przede wszystkim w odniesieniu do infrastruktury. Autorzy 
badań zauważyli, że aby przezwyciężyć te problemy, naprawdę potrzebne są badania 
nad najlepszymi narzędziami nauczania na odległość [17]. 

Zależności między warunkami w domu (do nauki zdalnej) a satysfakcją studentów 
z takiej formy nauki analizowali m.in. autorzy koreańskich badań. Zwrócili oni uwagę 
na pozytywne aspekty zdalnego nauczania w sytuacji kryzysowej, jaką jest pandemia 
COVID-19, takie jak: wygodne środowisko edukacyjne i efektywne wykorzystanie czasu, 
podczas gdy niestabilność sieci i zmniejszona koncentracja (np. przez domowników) 
okazały się być przyczynami skarg studentów, a więc obniżały ich poczucie satysfakcji 
z zajęć zdalnych [18]. 
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4. Znajomość platformy do nauki zdalnej a zaangażowanie studentów 

w naukę i jej znaczenie dla poczucia satysfakcji 

Wśród kompetencji powiązanych z przygotowaniem do nauki, podstawowe znaczenie 

ma znajomość platformy edukacyjnej, w ramach której powadzone są zajęcia. W bada-

niach prowadzonych przez badaczy z jednego ze słoweńskich uniwersytetów wykazano, że:  

deficyty w umiejętności obsługi platformy edukacyjnej oraz programów kom-

puterowych w znacznym stopniu zmniejszyć mogą zaangażowanie studentów 

w trakcie zajęć zdalnych i obniżyć ich poczucie satysfakcji z tej formy wykładów 

i ćwiczeń [19]. 

Już w 2006 roku w amerykańskim opracowaniu naukowym analizowano badania nad 

stopniem, w jakim studenci angażują się poznawczo w swoje kursy online. Zauważono, 

że w miarę zdobywania przez studentów doświadczenia w nauce online, biorą oni na 

siebie większą odpowiedzialność za własny rozwój, a co za tym idzie bardziej się 

angażują [20]. W późniejszych amerykańskich badaniach wykazano, że studenci, którzy 

uczestniczyli w większej liczbie kursów online, częściej angażowali się w zajęcia zdalne. 

Jednak rzadziej angażowali się we wspólne uczenie się i interakcje między studentami [21]. 

Również w badaniach zespołu z Chin, autorzy podkreślili związek między przygoto-

waniem do nauki, rozumianym jako zaznajomienie z technologiami i aplikacjami wyma-

ganymi na zajęciach, a zaangażowaniem w naukę [13]. 

Na badaniu funkcjonalności platform do nauki zdalnej skoncentrowali się natomiast 

autorzy marokańskich badań. Ich badanie objęło 3037 studentów i 231 wykładowców 

szkolnictwa wyższego. Jego celem było zbadanie ograniczeń platform e-learningowych 

oraz sposobu ich działania na publicznych i prywatnych marokańskich uniwersytetach 

w okresie trwania pandemii COVID-19. Badacze sformułowali zalecenia techniczne 

oraz związane z nauczaniem i zwrócili uwagę na potrzebę wsparcia technicznego oraz 

szkoleń w zakresie korzystania z tych narzędzi [22]. 

5. Podstawy metodologiczne badań 

Badanie zostało przeprowadzone wśród studentów GSW Milenium w dniach 2-21 

czerwca 2021 roku, w celu zgromadzenia danych dotyczących ich poziomu satysfakcji 

z nauczania zdalnego oraz ustalenia, jakie czynniki w największym stopniu wpływają 

na tę satysfakcję. 

Badanie zrealizowano z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety internetowej. 

Z jednej strony było to powodowane sytuacją związana z pandemią w Polsce, z drugiej 

strony, autorom zależało na opinii osób najbardziej zaangażowanych w naukę online. 

Prośba o udział studentów w badaniu kierowana była najpierw do władz uczelni, a po 

jej akceptacji, za pośrednictwem dziekanatu, została wysłana wiadomość z linkiem do 

kwestionariusza ankiety na adresy mailowe wszystkich studentów GSW Milenium. 

Badanie było dobrowolne i anonimowe. Skorzystano z formularza Google. Autorzy 

przypuszczali, że na prośbę o wypełnienie ankiety dystrybuowanej w taki sposób 

odpowiedzą najpewniej studenci sprawnie wykorzystujący Internet do nauki, a przede 

wszystkim wrażliwi na bodźce przekazywane tym kanałem. Kwestionariusz składał się 

z 37 stwierdzeń, z prośbą o ustosunkowanie się do nich w 5-stopniowej skali Likerta – 

od zdecydowanie nie zgadzam się (1) do zdecydowanie zgadzam się (5) oraz metryczki 

(7 pytań).  
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Głównym problemem badawczym, jaki postawiono w niniejszej pracy, było pytanie: 

Jakie czynniki wpływają na poziom satysfakcji studentów z nauczania zdalnego GSW 

Milenium? 

Sformułowano także 5 problemów szczegółowych: 

1. Czy istnieje zależność między kompetencjami cyfrowymi studentów a ich satys-

fakcją z nauki zdalnej? 

2. Czy istnieje zależność między zaangażowaniem studentów w naukę zdalną a satys-

fakcją z niej? 

3. Czy istnieje zależność między kompetencjami cyfrowymi studentów a zaangażo-

waniem studentów w naukę zdalną? 

4. Czy istnieje zależność między warunkami do nauki zdalnej w domu a kompe-

tencjami cyfrowymi studentów? 

5. Czy istnieje zależność między warunkami do nauki zdalnej w domu a satysfakcją 

z niej? 

Postawiono w sumie pięć hipotez: 

1. H1: Istnieje korelacja między kompetencjami cyfrowymi studentów a satysfakcją 

z nauki zdalnej. 

2. H2: Istnieje korelacja między zaangażowaniem studentów w naukę zdalną a satys-

fakcją z niej. 

3. H3: Istnieje korelacja między kompetencjami cyfrowymi studentów a zaangażo-

waniem studentów w naukę zdalną. 

4. H4: Istnieje korelacja między warunkami do nauki zdalnej w domu a kompeten-

cjami cyfrowymi studentów. 

5. H5: Istnieje korelacja między warunkami do nauki zdalnej w domu a satysfakcją 

z nauki zdalnej. 

Do mierzenia poziomu satysfakcji z nauki zdalnej wybrane zostało stwierdzenie: 

„Ogólnie jestem zadowolony z nauki online w tym semestrze”. Na wykorzystywanie 

podobnych stwierdzeń powołują się m.in. Kotler i Keller [23]. Do realizacji celów 

niniejszej pracy zaadoptowano stwierdzenia z artykułu Ho [13].  

5.1. Procedura analityczna 

Dane zostały przeanalizowane w programie IBM SPSS Statistics 28. Do obliczenia 

siły korelacji wykorzystano Test r-Spearmana. Ze względu na obszerność badań, w ni-

niejszym artykule omówiona została tylko część wyników. Znaczna część badań została 

zaprezentowana na międzynarodowej konferencji naukowej IBIMA [24]. 

W celu zbadania występowania zależności między zmiennymi obliczano współczyn-

nik korelacji r-Spearmana, ponieważ założono, że zmienna „satysfakcja” jest zmienną 

quasi-ilościową. 

Współczynnik korelacji r-Spearmana na poziomie minimum 0,31 przyjęto jako wy-

starczający do stwierdzenia umiarkowanej korelacji między analizowanymi zmiennymi. 

Współczynnik należy interpretować w następujący sposób [25]: 

• 0-0,30 – brak lub słaba korelacja; 

• 0,31-0,50 – korelacja umiarkowana; 

• 0,51-0,70 – korelacja silna; 

• 0,71-1 – korelacja bardzo silna. 
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Do mierzenia warunków do nauki zdalnej w domu wykorzystano 4 stwierdzenia: 

• Mam dostęp do pakietu MS Office w domu; 

• Mam dostęp do dobrej jakości internetu w domu; 

• Mam dostęp do komputera, kiedy odbywają się zajęcia; 

• W domu nikt nie przeszkadza w braniu udziału w zajęciach. 

Zbudowano z nich indeks [26], weryfikując wcześniej poziom współczynnika rzetelności 

Cronbach Alfa, który przekroczył satysfakcjonujący poziom 0,7. 

6. Wyniki badań 

6.1. Charakterystyka badanej próby 

W badaniu wzięło udział 214 studentów GSW Milenium z 506 osób stanowiących 

ogół studentów uczelni. Badano respondentów z dwóch kierunków – zarządzania (50% 

próby) i pedagogiki (50% próby). 82% badanych reprezentowało Wydział Nauk Spo-

łecznych w Gnieźnie, a 18% Filię GSW Milenium w Wągrowcu. Ze studiów I stopnia 

było 112 osób, czyli 52% studentów (odpowiednio: 29 osób z 1 roku, 45 z 2 i 38 osób 

z 3 roku), z II stopnia studiów były 83 osoby, czyli 39% (odpowiednio: 38 z 1 roku i 44 

z 2 i w przypadku jednej osoby – brak danych), natomiast z jednolitych studiów magi-

sterskich było 19 osób, czyli 9% (odpowiednio: 15 z 1 roku i 4 z 2). Grupa kobiet 

stanowiła 87% badanych, a mężczyzn – 13%. Najmłodsza osoba, która wzięła udział 

w badaniu miała 19 lat, a najstarsza 54 lata. Średnia wieku wyniosła 31,66 lat (SD = 8,48). 

Próba była homogeniczna – powyższe zmienne nie korelowały istotnie statystycznie 

z rozkładami odpowiedzi na pozostałe pytania. 

6.2. Weryfikacja hipotez 

Schemat 1 przedstawia istniejące zależności między analizowanymi zmiennymi. 

 
Schemat 1. Istniejące zależności między analizowanymi zmiennymi. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania 
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H1: Istnieje korelacja między kompetencjami cyfrowymi studentów a satysfakcją 

z nauki zdalnej. 

Wskaźnikiem dla zmiennej „Kompetencje cyfrowe studentów” było stwierdzenie 

„Znam dobrze Platformę MS Teams”. Współczynnik korelacji rS dla stwierdzeń „Znam 

dobrze Platformę MS Teams” i „Ogólnie jestem zadowolony z nauki online w tym 

semestrze” wyniósł 0,407. W związku z tym, że rS > 0,3, nie ma podstaw do odrzucenia 

hipotezy pierwszej. Zatem można przyjąć, że zachodzi istotna statystycznie umiarko-

wana korelacja między kompetencjami cyfrowymi studentów a satysfakcją z nauki 

zdalnej. 

H2: Istnieje korelacja między zaangażowaniem studentów w naukę zdalną a satys-

fakcją z niej. 

Zweryfikowano istnienie zależności między zaangażowaniem studentów w naukę 

zdalną a satysfakcją z niej. Jako wskaźniki dotyczące zaangażowania studentów w naukę 

wykorzystano 2 stwierdzenia: „bez problemu znajduję czas na uczestnictwo w zajęciach 

zdalnych” oraz „bez problemu znajduję czas na spotkania grupowe w celu napisania 

projektu poza czasem zajęć online”. Współczynnik korelacji rS wyniósł 0,573 dla kore-

lacji satysfakcji z pierwszym z wymienionych wyżej stwierdzeń oraz 0,591 dla korelacji 

z drugim. Zatem nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy drugiej. Można stwierdzić 

istnienie istotnej statystycznie silnej korelacji między zaangażowaniem studentów 

w naukę zdalną a satysfakcją z tej nauki. 

H3: Istnieje korelacja między kompetencjami cyfrowymi studentów a zaangażowa-

niem studentów w naukę zdalną. 

Współczynnik korelacji rS dla stwierdzenia „Znam dobrze Platformę MS Teams” (co 

było wskaźnikiem zmiennej „kompetencje cyfrowe studentów”) i stwierdzenia „Bez 

problemu znajduję czas na uczestnictwo w zajęciach zdalnych” wyniósł 0,341, nato-

miast ze stwierdzeniem „Bez problemu znajduję czas na spotkania grupowe w celu 

napisania projektu poza czasem zajęć online” wyniósł 0,398. W związku z powyższym 

nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy trzeciej. Wysnuto wniosek, iż istnieje istotna 

statystycznie umiarkowana korelacja między znajomością platformy do nauki zdalnej 

a zaangażowaniem studentów w tę formę nauki. 

Hipoteza 4 i 5 dotyczą korelacji warunków do nauki zdalnej z 2 innymi zmiennymi. 

W związku z tym, że warunki do nauki zdalnej zostały określone przez 4 stwierdzenia, 

zbudowano z nich indeks, zawierający określenia: 

• Mam dostęp do pakietu MS Office w domu; 

• Mam dostęp do dobrej jakości internetu w domu; 

• Mam dostęp do komputera, kiedy odbywają się zajęcia; 

• W domu nikt nie przeszkadza w braniu udziału w zajęciach. 

Współczynnik rzetelności Cronbach Alfa wyniósł 0,787, zatem indeks ten jest spójny 

i można w nim uwzględnić wszystkie 4 analizowane stwierdzenia. 

H4: Istnieje korelacja między warunkami do nauki zdalnej w domu a kompetencjami 

cyfrowymi studentów. 

Dla indeksu warunków do nauki zdalnej w domu wartość współczynnika korelacji rS 

z kompetencjami cyfrowymi studentów wynosiła 0,44. Zatem można uznać, iż korelacja 

między warunkami do nauki zdalnej w domu a znajomością platformy do nauki zdalnej 

jest istotna statystycznie i umiarkowana. Nie ma więc podstaw do odrzucenia hipotezy 

czwartej. 
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H5: Istnieje korelacja między warunkami do nauki zdalnej w domu a satysfakcją. 

Celem dopełnienia przeprowadzonych dotychczas analiz postawiono hipotezę piątą. 

Współczynniki korelacji rS dla satysfakcji z nauki zdalnej oraz indeksu warunków do 

nauki zdalnej w domu wyniósł 0,583. Zatem można uznać, iż korelacja między warun-

kami do nauki zdalnej w domu a satysfakcją z nauki zdalnej jest istotna statystycznie 

i silna. Nie ma więc podstaw do odrzucenia hipotezy piątej. 

7. Podsumowanie i wnioski 

Szkoły wyższe, już w czasie pandemii COVID-19, przeszły drogę od zarządzania 

w oparciu o reagowanie – szybkie dostosowywanie procesu dydaktycznego do wymagań 

nauki zdalnej zorientowane na zapewnienie ciągłości kształcenia, do planowania zdalnego 

procesu dydaktycznego, efektywnego przede wszystkim w perspektywie jego celów. 

Stwierdzenie to opieramy na powszechnych, zwłaszcza w 2021 roku, szkoleniach dla 

kadr dydaktycznych uczelni, zorientowanych wokół problematyki efektywnego nauczania 

zdalnego, z wykorzystaniem dostępnych w danej organizacji platform edukacyjnych. 

Był to chyba pierwszy przejaw działań planowanych, skoordynowanych, obliczonych 

na coś więcej niż „sprawne”, „bezproblemowe” działanie. Uczelnie dały tym samym 

wyraz zorientowaniu na jakość kształcenia zdalnego. Działania takie należy ocenić po-

zytywnie, nie tracąc jednak z pola widzenia złożonego, wielowymiarowego charakteru 

kreowania zdalnego procesu dydaktycznego w ujęciu jakościowym. Taki był przyczy-

nek do badań naszego zespołu. 

Przeprowadzone badania potwierdzają przede wszystkim istotną statystycznie kore-

lację pomiędzy szeroko rozumianymi kompetencjami i zasobami cyfrowymi a odczu-

waną satysfakcją z nauki zdalnej. Jeżeli wspomniane czynniki potraktować jako warunki 

konieczne do realizacji zajęć zdalnych, to należy wskazać na faktyczne przeniesienie 

znacznej części odpowiedzialności za sposób realizacji zajęć, przebieg zajęć, jakość 

przekazu w ich trakcie, z uczelni na studenta. Już sam ten fakt pociągać może za sobą, 

odnosząc się do Ericha Fromma (1970), pewien dyskomfort [27], ponieważ nauka zdalna, 

jej jakość, bardziej zależą od studenta niż ma to miejsce w przypadku nauki stacjonarnej. 

Uwidacznia się to szczególnie w trzech aspektach. 

Po pierwsze – czasu. Nieobecność studenta w domu w trakcie zajęć stacjonarnych 

jest oczywista i wiąże się z fizyczną niemożliwością zaangażowania w praktyki dnia 

codziennego. Jednak student w ramach zajęć zdalnych jest obecny w domu i zapewnie-

nie sobie „zwolnienia” z codziennych obowiązków, niezależnie od faktycznych intencji 

i chęci, jest już pewnym wyzwaniem. Jedna ze studentek po powrocie do nauki stacjo-

narnej wprost sugerowała, że w trakcie zajęć zdalnych „można przecież ugotować obiad”. 

Po drugie – miejsca. Ten aspekt różnic pomiędzy nauką zdalną a stacjonarną wydaje 

się być szczególnie istotny. Wiąże się on bowiem z pewną wręcz intymnością, utratą 

anonimowości. Zajęcia stacjonarne to w przypadku studenta – goffmanowskie (2020) 

przedstawienie [28], które angażuje po jego stronie ciało, z wszystkimi jego, w znacznej 

części niezbywalnymi, przymiotami i strój oraz tak współcześnie „doniosłe” przedmioty, 

jak: telefon, torebka czy auto. Stwarza to dość komfortowe warunki, w których student, 

chcąc uzyskać określone wrażenie, musi panować nad niewielką liczbą rekwizytów. Ta 

sytuacja zmienia się, na dwóch płaszczyznach, w momencie przejścia na zajęcia zdalne, 

kiedy to poza własnym ciałem, dla uzyskania określonego efektu, student musi kontro-

lować także przestrzeń, do której „zaprasza” uczestników zajęć – chyba niewielu z nas 
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ma za sobą doświadczenie obecności kilkudziesięciu osób w domowej przestrzeni i to 

osób, z którymi łączą nas nie zawsze zażyłe przecież relacje. Zmienia się zatem scena, 

na której student gra swoje przedstawienie. Oczywiście jej kontrola może wyrazić się 

poprzez zastosowanie, dostępnych na niektórych platformach efektów tła, ale to pociąga 

za sobą podejrzenie pewnej nieszczerości, a przecież autentyczność jest współcześnie 

tak pożądaną cechą. Stoi zatem student przed niełatwą decyzją, która w przypadku nauki 

stacjonarnej, w ogóle nie byłaby wymagana – „wpuścić” wykładowcę i koleżanki, kole-

gów do swojej prywatnej przestrzeni, czy też nie? Jedno i drugie wiąże się z pewnym 

towarzyskim ryzykiem. Drugi wymiar zmiany sceny wiąże się z efektami tła, pewnymi 

niedostatkami „domowego teatru”, które nieintencjonalnie mogą „przedostać się” niejako 

do przekazu w trakcie zajęć. Mamy tutaj na myśli typowe odgłosy weekendowego 

domu, w którym ktoś sprząta, ktoś gotuje, ktoś szykuje się do wyjścia. W tym kontekście 

wbiegające i krzyczące, płaczące, czy po prostu przytulające się do mamy-, taty-studenta 

dziecko wydaje się być niewielkim utrudnieniem dla pożądanego efektu. 

Po trzecie – kompetencji i zasobów cyfrowych. I na tym aspekcie skupiamy się 

w niniejszej pracy. W przeciwieństwie do dwóch wcześniejszych wymiarów, w których 

oddziaływanie uczelni jest niewielkie, a faktycznie żadne, ten może i powinien być przez 

nie kształtowany. Należy zadać sobie pytanie, dlaczego w ogóle uczelnie wyższe 

powinny interesować się, profesjonalnie diagnozować, a następnie wspierać studentów 

w zakresie kompetencji i zasobów cyfrowych? Należy tutaj wprowadzić bardzo wyraźne 

rozgraniczenie. Nasze badania potwierdzają umiarkowaną, a w odniesieniu do wybra-

nych czynników silną, korelację pomiędzy satysfakcją z nauki zdalnej, deklarowaną 

gotowością do zaangażowania się w taką formę kształcenia, a różnymi aspektami kom-

petencji i zasobów cyfrowych. 

Uczelnie niejako milcząco zakładają, że studenci dysponują sprzętem, łączem 

i znajomością programów, baz danych, podczas gdy praktyka wykładowców pokazuje, 

że tak nie jest. Oczywiście działanie w warunkach pandemii nie sprzyja tego typu 

rozważaniom. Niemniej jednak, mając na uwadze powyższe argumenty, należy podnieść 

także kwestię adresatów wsparcia. To w pierwszej kolejności zostało zaoferowane 

wykładowcom, ale przecież zasługują na nie i potrzebują go także studenci, pracownicy 

administracyjni w zakresie wsparcia procesu dydaktycznego w nowych warunkach, 

a także informatycy, wyrwani nagle ze swoich „jaskiń”, oraz władze uczelni. Skala 

wyzwania, na którą składają się różne problemy i różne osoby oczekujące wsparcia, 

zdecydowanie przerasta możliwości uczelni i okres, w jakim zmagamy się z pandemią. 

Są to zadania na lata – ich uporządkowanie i usystematyzowanie, przyjęcie polityk 

uczelnianych nastawionych na zapewnienie odpowiednich warunków do nauki zdalnej, 

to wyzwania, których nie należy ignorować nawet w perspektywie oczekiwanego końca 

zmagań z COVID-19. 

Nasze badania, przede wszystkim niosą z sobą szereg pytań i problemów, nie tyle 

możliwych do rozwiązania tutaj i teraz, co w dłuższym horyzoncie czasu, w perspek-

tywie wzrostu znaczenia roli nauczania zdalnego w czasach niepandemicznych. Obecnie, 

jak się wydaje słusznie, uczelnie zoperacjonalizowały wyzwania nauki zdalnej jako 

potrzebę wsparcia w obszarze wykorzystywania platform, takich jak na przykład MS 

Teams. Podjęte w tym obszarze działania zaowocowały satysfakcją studentów z nauki 

zdalnej, co potwierdzają nasze badania. Mając na uwadze przyjęte przez uczelnie 

rozwiązania, skupiające się wokół zapewnienia możliwości w miarę bezproblemowego 
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przejścia na nauczanie zdalne, dzięki przygotowaniu wykładowców do efektywnego 

wykorzystywania platform do nauki zdalnej, warto rozważyć działania, których wobec 

tych osób nie podjęto, a które w perspektywie badań wydają się mieć kluczowe dla 

omawianej satysfakcji znaczenie. 

Można zaryzykować stwierdzenie, że przez ostatnie dwa lata pandemii uczelnie 

wyższe podejmowały różne działania mające przekonać, zachęcić wykładowców do 

zaoferowanych im przez nie platform do nauki zdalnej. Działania te przyjmowały 

najczęściej formę szkoleń, których efektem miałoby być bardziej bezproblemowe, efek-

tywne wykorzystanie ich do realizacji zajęć dydaktycznych. Innymi słowy, wykładowcy 

stali się „technikami” sprawnie korzystającymi z narzędzia (platforma do nauki zdalnej, 

np. MS Teams), które umożliwia realizowanie zajęć w formie online. Taki, ograniczony 

jak się wydaje, zakres kompetencji nie wyczerpuje jednak potrzeb wykładowcy, które 

pojawiają się w trakcie kształcenia na odległość. Na znaczeniu zyskują zdolności ko-

nieczne do rozwiązywania, innych niż w procesie stacjonarnym, problemów. Nierzadko 

pojawia się wręcz pewna zależność wykładowcy od kompetencji, umiejętności, wiedzy 

z obszaru nowych technologii, którymi dysponują studenci (zmiana układu sił/władzy/ 

szacunku i prestiżu w trakcie zajęć). Zasoby, którymi dysponował dotychczas wykła-

dowca, okazują się niewystarczające bądź mniej istotne w perspektywie zdalnego procesu 

nauczania. W tej perspektywie potrzeba szkoleń wykładowców staje się oczywista, ale 

już ich tematyka niekoniecznie (sprzęt, łącza, bazy danych, programy, platformy, a może 

relacje wirtualne, zarządzanie wirtualnymi zespołami, projektami). Jak się wydaje, tylko 

pozyskiwanie na bieżąco przez uczelnie informacji zwrotnej od wykładowców o ich 

potrzebach, wyzwaniach, z którymi borykają się, realizując zajęcia zdalne, może 

przynieść wybór efektywnych form wsparcia. Należy podkreślić, że uczelnie nie mają 

wypracowanych praktyk w tym obszarze, ponieważ przez lata proces nauczania 

ewoluował niezmiernie wolno i pewna wrażliwość na potrzeby wykładowców w tym 

zakresie nie musiała być szybka, efektywna, dobrze dopasowana do obecnych potrzeb. 

Rolą uczelni jest zatem obecnie wykreowanie takich narzędzi, które pozwolą bardzo 

szybko identyfikować i wdrażać faktycznie pożądane przez wykładowców formy 

wsparcia w zakresie nauczania zdalnego. 

Analizując położenie wykładowców w zakresie umiejętności realizacji zajęć z wyko-

rzystaniem platform do nauki zdalnej, trzeba jednak zdefiniować bardzo poważny 

problem, jakim jest horyzont kompetencji w tym obszarze, jaki uczelnia powinna wy-

znaczyć swoim pracownikom dydaktycznym. Jest to pytanie o to, kim w perspektywie 

zdalnego procesu nauczania ma być wykładowca? Czy jego rola, odpowiedzialność 

wobec uczelni i studentów powinna wyrażać się poprzez: 

• „tylko” skuteczne wykorzystywanie możliwości (sprzętu, platform etc.); 

• zdolność do w miarę samodzielnego rozwiązywania własnych problemów w tym 

obszarze; 

• gotowość i umiejętność skutecznego wspierania studentów w razie ich problemów 

w tym obszarze? 

Dopiero odpowiedź na te pytania pozwoli wyznaczyć zakres potrzebnych i wdra-

żanych szkoleń. Wykładowcy, podobnie jak studenci, to osoby w różnym wieku  

i z różnym poziomem kompetencji i zasobów cyfrowych. W tej perspektywie, chcąc 

efektywnie zarządzać jakością procesu kształcenia zdalnego, należy określić minimalny 

poziom kompetencji cyfrowych wykładowców oczekiwanych przez uczelnie, ale także 
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komunikowanych studentom. Tego obecnie, przede wszystkim ze względu na krótki 

okres, nie udało się zrealizować, natomiast jest to konieczne w kontekście wdrażania 

nauki zdalnej w okresie popandemicznym. Pojawia się kolejne pytanie: jak dalece 

uczelnie powinny inwestować w rozwój kompetencji cyfrowych wykładowców? 

O ile wykładowcy potrzebowali i otrzymali wsparcie od uczelni, w zakresie 

wykorzystania platform do nauki zdalnej, o tyle sytuacja studentów jest w tym obszarze 

różna. Po pierwsze generalnie rzadko postrzega się słuchacza studiów dziennych czy 

zaocznych jako osobę w ogóle zagrożoną wykluczeniem cyfrowym. Takie, fałszywe, 

przekonanie mogło leżeć u podstaw decyzji o braku wsparcia dla studentów 

w przedmiotowym zakresie. Trzeba jednak z całą mocą podkreślić, że także nasze 

badania pokazują, że studenci różnie reagują, różnie wykorzystują platformy do nauki 

zdalnej i że także dla nich taka forma nauki oznacza bardzo istotne problemy i wyzwania 

na bardzo różnych, często niebezpośrednio związanych z nauczaniem na odległość, 

płaszczyznach. 

Pierwszą kwestią, która uwypukliła się w badaniach, jest zmiana potencjałów 

towarzyskich wśród studentów. Inaczej uzyskuje się popularność w grupie w trakcie 

zajęć stacjonarnych, inaczej w ramach zajęć zdalnych. W tym drugim przypadku na 

atrakcyjności, zarówno towarzyskiej, jak i tej studenckiej (rozumianej przede wszystkim 

jako gotowość, chęć do uczestniczenia z kimś w realizacji projektów, zadań 

grupowych), zyskują te osoby, które mają odpowiedni, umożliwiający sprawne 

komunikowanie się, ale także reagowanie na zadania otrzymywane od wykładowcy, 

poziom kompetencji i zasobów cyfrowych. Wspomniana atrakcyjność jest zatem 

konsekwencją tyleż kompetencji koniecznych do realizacji zadań w ramach przedmiotu, 

co i umiejętności związanych z budowaniem własnego wizerunku w sieci, czego 

studenci uczą się raczej na portalach społecznościowych, a nie w trakcie zajęć. Tym 

samym portale te stają się czynnikiem istotnie wpływającym na szanse edukacyjne 

studenta. Pandemia i nauczanie zdalne wzmocniły oddziaływanie zasobów określanych 

w i poprzez media społecznościowe na proces dydaktyczny. To efekt, z którym trzeba 

się mierzyć po powrocie do nauki stacjonarnej, kiedy to okazuje się, że potencjały – 

towarzyski i studencki, nie przekładają się wprost pomiędzy światami wirtualnym 

i realnym (zazwyczaj na drugim roku studiów, studenci sprawnie i efektywnie dobierają 

się w grupy, bo się znają, bo przez rok poznawali się, podglądali się w trakcie zajęć). 

Zespoły projektowe, grupy w trakcie zajęć zdalnych rzadko mają możliwość 

obserwowania się przy pracy i ta świadomość potencjału, charakteru kolegów 

i koleżanek jest po prostu niższa. 

Po drugie jest z pewnością tak, że nauka zdalna wiąże się z koniecznością większej 
samodzielności, samodyscypliny – być „zalogowanym”, czy „obecnym” na zajęciach 
zdalnych, to decyzja kluczowa w perspektywie efektywności procesu kształcenia, 
a faktycznie znajdująca się w znacznej części po stronie studenta. Zwyczajowe formy 
aktywizacji studentów, po które sięgają doświadczeni wykładowcy okazują się 
niewystarczające w nauczaniu zdalnym. Zarządzanie swoją aktywnością w trakcie zajęć 
stacjonarnych często jest związane z atrakcyjnością zajęć dla konkretnego studenta i jak 
się wydaje jest konsekwencją pewnych przemyśleń, doświadczeń słuchacza, które 
gromadzi on od pierwszego roku nauki. W przypadku zajęć zdalnych student, zwłaszcza 
pierwszego roku, może mieć trudności związane z wyborem zajęć, w ramach których 
jego aktywność miałaby być większa czy mniejsza. Uniwersytet, uczelnia wyższa cieszy 
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się szacunkiem, prestiżem, uznaniem, mury uczelni wywołują określone reakcje, można 
zaryzykować stwierdzenie, że te czynniki w połączeniu z działaniami wykładowcy 
mogą pozytywnie wpłynąć na zaangażowanie studenta w proces dydaktyczny. Ta sama 
osoba pozostawiona niejako sama sobie w domu, często we własnym pokoju, przy 
własnym komputerze, może nie odczuwać takiej samej chęci do nauki, zaangażowania 
się w zajęcia – to trudne i z pewnością jedno z większych wyzwań, jakie stoi przed 
uczelniami, które chcą osiągać zadowalające efekty w ramach kształcenia zdalnego. Jak 
uczelnie miałyby wspierać studentów w tym obszarze? Jak dalekie jest to od prostego 
przekazywania kompetencji z zakresu wykorzystywania platform do nauki zdalnej? To 
kolejne pytania, które się pojawiają w kontekście analizy naszych badań. 

Po trzecie trzeba z całą mocą potwierdzić, że nauczanie zdalne może i jest bardziej 
efektywne, w niektórych obszarach. Z pewnością studenci kształcą się nawzajem nie 
tylko w zakresie przedmiotu realizowanego zdalnie, ale także w obszarze wykorzysty-
wania technologii niezbędnej do uczestniczenia w zajęciach. Dodatkowo, nie można nie 
odnieść wrażenia, że kontekst pandemiczny jest wyjątkowy także dlatego, że przymusił 
niejako uczelnie do tego, by być „na czasie” w perspektywie potrzeb i oczekiwań rynku 
pracy. Ten w minionych dwóch latach potrzebował pracowników zdolnych efektywnie 
pracować z domu, umiejących skutecznie działać w wirtualnych grupach projektowych 
(często z mało znanymi osobami – jak na pierwszym roku studiów) i nauczanie zdalne 
właśnie takich kandydatów do pracy kreowało. Trzeba mieć świadomość tego, że 
pandemia będzie oddziaływała na rynek pracy także po jej zakończeniu. Część pracy 
zostanie przeniesiona do sieci i wówczas te wyzwania, z którymi zmagają się dziś 
uczelnie wyższe, będą kluczowe dla określania szans zawodowych ich absolwentów. 
W tym sensie warto, z całą pewnością walczyć o to, by zapewnić właściwą jakość zdal-
nego nauczania, przygotowując do niego nie tylko wykładowców, ale także studentów. 
Nie można się przy tym ograniczać jedynie do kwestii technicznych. 

Nasze badania mają tę wartość, że pozwalają w sposób odpowiedzialny, w oparciu 
o opinie studentów, stawiać pytania o teraźniejszość i przyszłość nauki zdalnej – by ta była 
efektywna, wszystkie strony w nią zaangażowane, muszą zaakceptować konieczność 
zmian, gotowość do odejścia od wygodnych, sprawdzonych przez lata schematów. Naj-
ważniejsze pytanie będące konsekwencją naszych badań i prezentowanego tutaj 
podejścia brzmi: czy, a jeśli tak, to w jakiej mierze i w jakie konkretnie działania, poza 
tymi związanymi z obsługą i efektywnym wykorzystaniem platform do nauki zdalnej, 
powinny angażować się uczelnie, po to, by zapewnić wszystkim studentom możliwość 
pełnego dostępu do zajęć? W szerszym ujęciu jest to pytanie o przyczyny wykluczenia 
cyfrowego części studentów. Wydaje się, że działania pojedynczych uczelni niewiele 
tutaj wniosą. Konieczne jest natomiast zorganizowane, przemyślane oddziaływanie 
w kierunku zmian systemowych zorientowanych na modernizację procesu kształcenia 
w szkołach podstawowych i średnich w ramach przedmiotu Informatyka oraz zarzuconego 
z niewiadomych względów, być może w oparciu o przekonanie, że i tak wszyscy Polacy 
mają dostęp do internetu przez telefon komórkowy, programu powszechnego, być może 
nawet tak jak w niektórych krajach – darmowego, dostępu do szerokopasmowego 
internetu (tylko wówczas uda nam się osiągnąć poziom rozwoju cywilizacyjnego, który 
współcześnie wydaje się wyrażać także poprzez przenoszenie różnych form aktywności, 
w tym edukacyjnej, do świata wirtualnego). Walka z wykluczeniem cyfrowym to ko-
nieczność, którą pandemia COVID-19 uwypukliła szczególnie w odniesieniu do procesu 
kształcenia właśnie. 
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Kompetencje cyfrowe jako kluczowy czynnik satysfakcji studentów z nauki 

zdalnej w sytuacji pandemii COVID-19 

Streszczenie 

Przejście na nauczanie zdalne z wykorzystaniem internetowych platform edukacyjnych, w trakcie trwania 

pandemii COVID-19, dostarczyło motywacji do zbadania satysfakcji studentów z tej formy nauki. Celem 

niniejszego artykułu była analiza poziomu satysfakcji studentów z nauczania zdalnego oraz czynników mo-

gących mieć na niego wpływ. Dokonano analizy dotychczas przeprowadzonych (w wielu państwach), licz-

nych w ostatnim czasie, studiów empirycznych i teoretycznych. Ponadto w czerwcu 2021 roku przeprowa-

dzone zostało badanie ankietowe studentów Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium mające na celu 

zgromadzenie danych dotyczących ich poziomu satysfakcji z nauczania zdalnego oraz ustalenie, jakie czyn-

niki w największym stopniu wpływają na ich satysfakcję. Głównym problemem badawczym, jaki 

postawiono w niniejszej pracy było pytanie: Jakie czynniki wpływają na poziom satysfakcji studentów z 

nauczania zdalnego GSW Milenium? Do mierzenia jej poziomu wybrane zostało stwierdzenie: „Ogólnie 

jestem zado-wolony z nauki online w tym semestrze”. Do analizy korelacji zastosowano Test r-Spearmana. 

W ramach przeprowadzonych badań udało się ustalić czynniki rozstrzygające o satysfakcji z nauczania 

zdalnego w se-mestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Wnioski z badań wskazują, iż kompetencje 
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cyfrowe oraz warunki i znajomość platformy do nauki zdalnej są istotnymi czynnikami skorelowanymi z 

satysfakcją z tej formy nauki. W niniejszej pracy poddano analizie także kwestię zaangażowania studentów 

w ramach zajęć on-line, która jest związana z wcześniej wspomnianymi zmiennymi. Po przeanalizowaniu i 

zinterpretowaniu wyników, wskazano też rekomendacje dotyczące podniesienia poziomu satysfakcji 

studentów z nauczania zdalnego. 

Słowa kluczowe: kompetencje cyfrowe, satysfakcja studentów, zaangażowanie studentów, nauczanie zdalne, 

szkolnictwo wyższe 

Digital competences as a key factor in student satisfaction with distance learning 

during the COVID-19 pandemic 

Abstract 

The transition to distance learning using online learning platforms, during the COVID-19 pandemic, 

provided the motivation to investigate student satisfaction with this form of learning. The purpose of this 

paper was to analyse the level of student satisfaction with distance learning and factors that may influence 

it. The authors analysed empirical and theoretical studies conducted so far (in many countries). Moreover, 

a survey of students at GSW Milenium (Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium) was carried out in June 

2021, aiming to gather data on their level of satisfaction with distance learning and to determine what factors 

influence their satisfaction profoundly. The main research problem posed in this study was the question: 

What factors influence the level of student satisfaction with distance learning at GSW Milenium? To measure 

its level, the statement: "Overall I am satisfied with online learning this semester", was chosen. The r-

Spearman Test was used for correlation analysis. Based on the analysis, the factors related to student 

satisfaction with distance learning were clearly identified. The findings of the study indicate that digital com-

petencies and the conditions and familiarity with the remote learning platform are significant factors correla-

ted with satisfaction with this form of learning. This study also analysed the issue of student engagement in 

online classes, which is related to the previously mentioned variables. After analysing and interpreting the 

results, recommendations for improving student satisfaction with remote learning were also proposed. 

Keywords: digital competences, student satisfaction, student engagement, distance learning, higher education 
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Karolina Dworska1 

Efektywne metody uczenia się – mapy myśli 

1. Wprowadzenie 

Proces uczenia się jest niezwykle ważny, ponieważ towarzyszy człowiekowi przez 
całe życie i bezpośrednio wpływa na jego jakość. Uczenie się jest procesem mającym 
doprowadzić do zmiany w zachowaniu uczącego się [14]. W odniesieniu do przyswa-
jania wiedzy, proces ten jest ściśle związany z wykorzystywaną wówczas pamięcią. 
Pamięć to zdolność kodowania, przechowywania i odtwarzania informacji i wrażeń 
zmysłowych [12].  

Dziecko już po narodzeniu nabywa wiedzę o świecie poprzez wszystko czego do-
świadcza. Nauka ta trwa aż do końca życia [16]. Rozwój dziecka i jego edukacja to cele, 
jakie stawia sobie szkolnictwo. Dzisiejszy system edukacji niejednokrotnie nie uwzględnia 
prawidłowości funkcjonowania mózgu i sposobów jego uczenia się. Opiera się na bier-
nym słuchaniu (metoda wykładowa) i wykonywaniu poleceń, podczas gdy nauka jest 
procesem aktywnym. Mózg najłatwiej uczy się poprzez działanie i doświadczanie 
świata. Co więcej, dzisiejsza szkoła stawia nacisk na rozwój kompetencji twardych. 
Okazuje się, że to kompetencje miękkie są najbardziej pożądane przez pracodawców i to 
one stanowią o sukcesie człowieka w życiu. Ponadto, szkolny system ocen bazuje na 
motywacji zewnętrznej uczniów: dziecko wykonuje daną czynność, aby uzyskać nagrodę, 
czyli pozytywną ocenę. Natomiast to motywacja wewnętrzna pozwala uczyć się łatwo, 
szybko i z przyjemnością. Właściwe przedstawienie prezentowanych treści i zastoso-
wanie odpowiednich metod aktywizuje motywację wewnętrzną (dziecko uczy się czegoś, 
bo go to interesuje, jest to dla niego przyjemne). Inna kwestia dotyczy ilości materiału 
do przyswojenia. Od uczniów wymaga się utrwalenia ogromnej ilości materiału w bardzo 
krótkim czasie. Mózg uczy się poprzez powtarzalność. Oznacza to, że aby zapamiętać 
coś trwale, należy wielokrotnie powracać do danego materiału, manipulować treściami 
na różne sposoby. Niestety w dzisiejszej szkole nie ma czasu na powracanie do 
informacji już nabytych. Program nauczania jest przeładowany, co uniemożliwia częste 
powtarzanie treści. Ponadto, w szkole bazuje się głównie na rozwoju zdolności, za jakie 
odpowiada lewa półkula mózgowa: logiczne myślenie, językowe umiejętności, liczenie, 
zdolności matematyczne, czytanie, pisanie czy wnioskowanie. Natomiast umiejętności, 
za które odpowiada prawa półkula: kreatywność, wyobraźnia, odbiór muzyki, mowa 
niewerbalna czy emocje, bywają zaniedbywane i niedoceniane. Proces uczenia się prze-
biega najefektywniej, gdy zaangażowane są w niego obie półkule mózgowe. Badania 
pokazują, że wielcy odkrywcy i wynalazcy mają tak samo wysoko rozwinięte obie półkule 
mózgowe, a często nawet prawą półkulę jako dominującą [9, 13, 17]. 

Podsumowując, jest wiele kwestii w dzisiejszej szkole, które wymagają udoskonalenia, 
aby proces uczenia i nauczania przebiegał efektywnie. Niektóre zmiany są bardziej wy-
magające i trudne do przeprowadzenia, inne dużo łatwiej wdrożyć. Celem niniejszego 
artykułu jest wskazanie konkretnych sposobów i metod, które zwiększają skuteczność 
uczenia się. Poniżej zaprezentowane zostaną warunki skutecznego przyswajania wiedzy 
oraz metody zwiększające efektywność tego procesu.  
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2. Czynniki warunkujące efektywne uczenie się  

Na proces uczenia się wpływać może kilka czynników, które warunkują jego skutecz-

ność. Są to między innymi: warunki techniczne, w jakich przebiega przyswajanie wiedzy, 

czyli odpowiednie oświetlenie, miejsce oraz pozycja ciała podczas uczenia się. Co więcej, 

istotne jest również nastawienie do samej czynności przyswajania nowych informacji. 

Innym znaczącym elementem okazuje się poziom relaksacji naszego organizmu. Ostat-

nim ważnym czynnikiem jest organizacja materiału, który chcemy przyswoić. Poniżej 

omówione zostaną szerzej wymienione elementy oraz zaprezentowany zostanie ich 

wpływ na proces uczenia się.  

2.1. Warunki techniczne  

Dla efektywności nauczania istotne są aspekty techniczne. Pierwszy z nich dotyczy 

odpowiedniego oświetlenia. Umiarkowana intensywność światła najkorzystniej wpływa 

na przyswajanie wiedzy. Zbyt jasne lub zbyt ciemne światło może powodować rozpro-

szenie, dekoncentrację i zdenerwowanie. Właściwe oświetlenie gwarantuje komfort pracy 

oczom, eliminując ich zmęczenie i zmniejszając ryzyko powstania wad widzenia. Kolej-

nym ważnym aspektem jest zadbanie o miejsce, w którym odbywa się proces uczenia. 

Należy znaleźć miejsce, w którym skupienie jest największe. Ważne, by ilość bodźców, 

w wybranym otoczeniu nie była zbyt duża i nie rozpraszała uczącego się. Miejsce wiążę 

się również z następną zasadniczą kwestią, jaką jest odpowiednia pozycja ciała. Usta-

wienie ciała odgrywa dużą rolę w procesach koncentracji i uwagi. Niewłaściwa pozycja 

powodować może zmęczenie i obniżać poziom skupienia. Najlepiej jest siadać na krześle 

z plecami wyprostowanymi i stopami ułożonymi płasko na podłożu. Takie usytuowanie 

ciała pozwala na utrzymanie odpowiedniego poziomu koncentracji [5, 11].  

2.2. Pozytywne nastawienie  

Przed rozpoczęciem procesu nauki, ważne jest wyzbycie się negatywnych myśli do-

tyczących: materiału, który należy przyswoić, wysiłku, jaki trzeba w to włożyć czy ogra-

niczeń pamięci. Należy uświadomić sobie ile informacji do tej pory udało się zapamiętać: 

ogrom doświadczeń, wspomnień, powinności, dat, faktów oraz wiedzy naukowej. Ważne, 

aby człowiek potrafił zwrócić uwagę na możliwości swojej pamięci. Pozytywne nasta-

wienie do uczenia się jest istotne, ponieważ łatwiej jest przypomnieć sobie przyjemne 

treści i obrazy, niż te, które mają negatywne zabarwienie. Optymizm związany z ucze-

niem się wywołuje świadomość korzyści, które dzięki temu można uzyskać: zdanie 

egzaminu, ukończenie studiów, zdobycie upragnionej pracy. Natomiast stres związany 

z presją uzyskania dobrej oceny obniża jakość przyswajania wiedzy. Mózg nie uczy się 

w stresie. Zagrażające bodźce są wyzwaniem dla organizmu i wówczas pełne pokłady 

energii zaangażowane są w poradzenie sobie z trudną sytuacją. Liczba zasobów na przy-

swajanie wiedzy zostaje wówczas ograniczona [3, 4, 8].  

2.3. Relaksacja 

Kolejnym niezbędnym elementem ułatwiającym uczenie się jest relaksacja. Osiągniecie 

stanu relaksu, sprzyja pracy mózgu. Nie tylko gwarantuje możliwość oderwania się od 

napięć dnia codziennego, które często rozpraszają, ale również zapewnia funkcjonowanie 

mózgu z większą intensywnością i skutecznością. Ponadto, osiągnięcie stanu relaksu daje 

większe możliwości wyobrażania sobie różnych zjawisk, co jest bardzo istotne w pro-
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cesie nauki. Gdy organizm jest wypoczęty, mózg może nauczyć się pracować na falach 

α oraz θ, które okazują się być najkorzystniejsze podczas wszelkiego wysiłku umysło-

wego [6].  

2.4. Organizacja materiału do przyswojenia  

Przed przystąpieniem do nauki, ważne jest uświadomienie sobie tematu materiału 

i jego zakresu. Stworzenie w głowie ogólnego zarysu ułatwi później uporządkowanie, 

zrozumienie i odtworzenie przyswojonych treści. Należy więc przejrzeć materiał, prze-

czytać nagłówki rozdziałów i podrozdziałów oraz spróbować odpowiedzieć na pytanie, 

o czym jest dany tekst. Czynność ta nie zajmuje wiele czasu, a przynieść może wiele 

korzyści [6]. Co więcej, warto również rozłożyć materiał w czasie i stosować przerwy 

podczas uczenia się. Ludzki mózg ma swoje ograniczenia i po pewnym czasie ulega 

zmęczeniu. Dlatego właśnie, ciężko jest utrzymywać wysoki poziom koncentracji dłużej 

niż 50 minut. Z tego względu, oczywiste jest, że mózg wymaga przerwy. Już 15-minu-

towe oderwanie się, pozwala na regenerację. W czasie przerwy najlepiej jest wyjść na spacer 

lub zrobić krótką serię ćwiczeń fizycznych. Po 15 minutach możliwe jest ponowne 

przystąpienie do przyswajania materiału. Kolejnym powodem, dla którego dobrze jest 

rozłożyć materiał, są dwa prawa naszej pamięci: efekt pierwszeństwa oraz efekt świe-

żości. Pierwszy z nich mówi o tym, że człowiek najlepiej pamięta informacje z początku 

tego, co się uczył. Efekt świeżości natomiast jest jego odwrotnością i mówi, o tym, że 

najlepiej pamiętamy, to co znajdowało się na końcu [12]. Oba prawa nie wykluczają się, 

istnieją równolegle i pozwalają na wyciąganie wniosków praktycznych. Zwiększając 

ilość przerw w uczeniu się, wzrasta również ilość występujących efektów pierwszeństwa 

i świeżości [3]. Kolejną ważną kwestią jest podsumowanie materiału po jego przeczy-

taniu, nauczeniu się. Należy więc przypomnieć sobie najważniejsze jego części, spróbo-

wać streścić go oraz odpowiedzieć na pytanie, jakie jest jego główne przesłanie. Pod-

sumowanie pozwala na uporządkowanie nabytych treści i stworzenie ich struktury 

w mózgu, co następnie przyczynia się do ich lepszego zrozumienia. Idąc dalej, aby materiał 

został w naszej pamięci na dłużej, powinniśmy go regularnie powtarzać. To zapewni 

przejście zgromadzonych informacji z magazynu pamięci krótkoterminowej do pamięci 

długoterminowej. Okazuje się, że czynność tę należy wykonać co najmniej 5 razy, aby 

materiał został na zawsze utrwalony. Powtórki często wiążą się z niechęcią, jednakże są 

niezbędne dla utrwalenia informacji. Ponadto, im bardziej znajome stają się dane treści, 

tym lepiej są one rozumiane. Pierwsze powtórzenie materiału powinno nastąpić zaraz 

po nauczeniu się, drugie dzień później, kolejne po tygodniu, miesiącu i ostatnie od trzech 

do sześciu miesięcy po pierwszym kontakcie z danymi informacjami. Tak wykonane 

powtórzenie jest wymagające, jednakże gwarantuje pozostanie informacji na zawsze 

w pamięci [1-3, 6].  

3. Półkule mózgowe a efektywne uczenie się  

Podczas uczenia się ludzie zwykle wykorzystują lewą półkulę, która jest bardziej 

analityczna niż prawa i odpowiada za mowę, liczenie, pisanie, czytanie oraz logiczne 

myślenie. Prawa półkula natomiast jest bardziej artystyczna i odpowiada za procesy 

wzrokowe oraz słuchowe (kreatywność, wyobraźnia, muzyka, rytmy, rymy). Wiedza ta 

ma również swoje zastosowanie w procesie przyswajania informacji. Najkorzystniej jest 

angażować obie półkule podczas uczenia się, co zwiększa efektywność tego procesu. 
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Aby było to możliwe, ważne jest zaangażowanie jak największej ilości zmysłów: wzroku, 

słuchu, dotyku, węchu czy smaku, co pobudza cały mózg do pracy. Istnieje na to kilka 

sposobów. Pierwszym z nich jest tworzenie kolorowych rysunków do materiału, który 

próbujemy przyswoić. Prawie każde zjawisko czy przedmiot da się jakoś zobrazować, 

bardziej lub mniej symbolicznie. Mózg zdecydowanie szybciej zapamiętuje obraz niż 

tekst. Istotne jest, aby tworzone rysunki były kolorowe i atrakcyjne. To pozwala na 

angażowanie prawej półkuli, która odpowiada za procesy wzrokowe. Jedną z metod 

robienia notatek, która wykorzystuje rysunki, są mapy myśli. Tworzy się je, rysując na 

środku główne hasło, temat materiału do przyswojenia. Następnie od tego tematu, rysu-

jemy korzenie i odpowiednie „podkorzonki”, a do każdego z nich właściwy rysunek. 

W taki sposób przedstawić można określony temat, zjawisko, materiał do przyswojenia. 

Uczenie się za pomocą map myśli ma wiele zalet. Po pierwsze, taki rozkład materiału 

na kartce pozwala naszemu mózgowi na łatwiejsze przyswajanie wiedzy, ponieważ 

mapy myśli, w przeciwieństwie do notatek linearnych, przypominają swoją strukturą 

ułożenie neuronów w mózgu. Co więcej, tworzenie rysunków do każdego podkorzonka 

pobudza naszą prawą półkulę. To tylko niektóre z korzyści, wynikających ze stosowania 

tej metody. Dokładniej metoda ta zaprezentowana zostanie w dalszej części artykułu. 

Natomiast, kolejnym istotnym czynnikiem, który pozwala zaangażować obie półkule 

w procesie uczenia się, są wizualizacje. Gdy chcemy przyswoić konkretny materiał, dobrze 

jest wyobrazić sobie to czego się uczymy. Wyobraźnia ma nieskończone możliwości 

i pobudza zmysły oraz mózg. Co więcej, gwarantuje to dobre zrozumienie materiału. 

Pozwala na stworzenie dokładniejszej wizji danego zjawiska czy przedmiotu: jak 

wygląda, jak pachnie, jaki jest w dotyku, co zwiększa wiedzę na dany temat. Ponadto, 

ze względu na fakt, że prawa półkula jest artystyczna, a lewa analityczna, dobrze jest 

uczyć się przedmiotów ścisłych na przemian z humanistycznymi, co również pozwoli 

na zaangażowaniu całego mózgu [1-6, 8].  

4. Metoda wspomagające efektywne uczenie się – mapy myśli  

Uczenie się oraz robienie notatek to czynności powszechnie wykonywane przez 

uczniów, studentów i inne osoby. Większość ludzi wykonuje standardowe notatki line-

arne, które jednak nierzadko pochłaniają sporo czasu i wysiłku. Istnieją również inne 

sposoby robienia notatek, które okazują się być o wiele korzystniejsze z wielu powodów. 

Jednym z tych sposobów są notatki wykorzystujące rysunki o nazwie mapy myśli. 

Ułatwiają one szybkie i efektywne uczenie się oraz są ciekawszą formą notowania. Me-

toda ta polega na robieniu obrazowych notatek i korzysta z wielu praw działania 

ludzkiego mózgu, pozwalając dzięki temu na skuteczne przyswajanie wiedzy. Poniżej 

porównana zostanie metoda standardowego robienia notatek z metodą notatek obrazo-

wych oraz przedstawione zostaną zasady tworzenia map myśli, korzyści płynące z ich 

używania oraz możliwości ich zastosowania [2, 3].  

4.1. Standardowe notatki linearne  

Notatki linearne są powszechnie stosowane. Jednakże, mają one pewne wady. Przede 

wszystkim ilość słów w nich zawartych zdecydowanie przewyższa ilość informacji, które 

należy zapamiętać. Pisząc całe zdania, umieszcza się w notatkach zbyt wiele niepotrzeb-

nych słów, co utrudnia późniejsze rozeznanie się w materiale i przyswojenie go. Powo-

dować to może również trudności z wyróżnieniem istoty danego materiału. Organizacja 
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treści na podstawie linearnej notatki pochłania sporo czasu i energii. Nie jest łatwym 

zadaniem robić notatki logicznie uporządkowane i zawierające tylko te najważniejsze 

informacje. Co więcej, tradycyjne notatki często wywołują niechęć i mogą wydawać się 

nudne. Monotonia ciągłego pisania przyczyniać może się również do spadku koncen-

tracji. Ponadto, nieraz trudno jest po skończeniu notatki dopisać nową myśl w dowolnym 

miejscu. Często sytuacja taka wprowadza chaos skreślania czy dopisywania w notatce. 

Problem ten nie występuje w przypadku map myśli, które dają możliwość umieszczenia 

nowej informacji w dowolnym momencie. Co więcej, linearne notatki nie są korzystne, 

jeżeli chce się szybko powtórzyć materiał. Zazwyczaj należy czytać je od początku do 

końca, co zajmuje wiele czasu i często może skutkować niepamięcią pewnych informacji 

przy ich odtwarzaniu. Notatki obrazowe pozbawione są wielu wad, które zawierają notatki 

linearne, a ich stosowanie wydaje się być o wiele bardziej przyjemnie i skuteczne [2, 15].  

4.2. Notatki obrazowe  

Notatki obrazowe to metoda polegająca na przelaniu na kartkę treści w formie obra-

zów. Do nich właśnie zalicza się mapy myśli. Wykorzystywanie obrazu podczas robienia 

notatek jest elementem mającym wiele korzyści dla uczącego się. Podczas uczenia się 

człowiek zazwyczaj wykonuje takie czynności, jak: werbalizacja idei, myślenie racjo-

nalne, liczenie, analiza czy pisanie. Wszystkie one angażują jedynie lewą półkulę mózgu 

ludzkiego. Przyswajanie wiedzy natomiast jest efektywniejsze, podczas gdy angażowane 

są obie półkule. Prawa półkula, uważana za „artystyczną”, uruchamiana jest podczas 

wyobrażania sobie czegoś, spostrzegania kolorów, słuchania muzyki, wizualizacji zja-

wisk. Wykorzystanie obrazu podczas przyswajania wiedzy pozwala więc na uruchomie-

nie również prawej półkuli i wówczas w proces uczenia się zaangażowane są zarówno 

prawa, jak i lewa półkula. Inny walorem notatek obrazowych jest brak zniekształceń 

podczas przekładania idei na słowa, z czym często możemy się spotkać w sporządzaniu 

notatek linearnych. Co więcej, obrazowe notatki pozwalają rozwijać zdolność tworzenia 

metafor, logiczne i syntetyczne myślenie, kształtują umiejętność zwięzłego wyrażenia 

określonych treści oraz wydobycia z tekstu najważniejszych zagadnień. Ponadto, przed-

stawienie wielu informacji na rysunku wymaga wcześniejszego zrozumienia materiału. 

Kolejną istotną korzyścią omawianej techniki jest fakt, że ludzka pamięć wizualna jest 

lepsza w porównaniu do pamięci semantycznej. Łatwiej jest zapamiętać informacje 

przedstawione na obrazie niż w tekście. Idąc dalej, obrazowe notatki pozwalają umieścić 

wiele informacji na niewielkiej przestrzeni, co ułatwia całościowe przeglądnie materiału 

i jego przyswojenie. Podsumowując, technika sporządzania rysunków zamiast standar-

dowych linearnych notatek ma wiele korzyści, a możliwości jej stosowania są nieogra-

niczone [2, 3]. 

4.3. Dlaczego warto stosować mapy myśli? 

Korzyści, jakie może uzyskać osoba ucząca się metodą map myśli, jest bardzo wiele. 

Po pierwsze, mapy myśli wykorzystujące kolorowe obrazy, pozwalają na angażowanie 

obu naszych półkul, a co za tym idzie efektywniejsze uczenie się. Po drugie, mapy myśli 

ułatwiają organizację materiału i późniejsze przyswojenie go. Dają również możliwość 

umieszczania treści w dowolnym miejscu w dowolnym momencie. Co więcej, poprzez 

wykorzystanie słów-kluczy mapy myśli zawierają najważniejsze słowa i pozwalają na 

ominięcie tych zbędnych. Wydobywają zatem esencję materiału. Ponadto, stosowanie 
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tej metody znacznie ułatwia i przyspiesza powtarzanie treści zawartych w notatce. 

Kolejną zaletą tej techniki jest fakt, że każda mapa myśli jest inna, co stanowi istotny 

element w zapamiętywaniu. Warto również zwrócić uwagę, na to, że omawiana metoda 

w dużym stopniu przyczynia się do rozwoju kreatywności i wyobraźni. Innym walorem 

map myśli jest to, że wielokrotne ich stosowanie przyczynia się również do poprawy 

pamięci [15]. 

4.4. Słowa klucze  

Mapy myśli są techniką, w której zasadniczą zasadą jest stosowanie słów-kluczy. Są 

to takie słowa, które najpierw zostają wyłonione z tekstu, a później zapamiętane. Pod-

czas uczenia się danego materiału, człowiek nie zapamiętuje całych zdań czy zwrotów, 

a jedynie najważniejsze jego słowa, tak zwane słowa-klucze. Do słów-kluczy najczęściej 

należą rzeczowniki, czasowniki oraz przymiotniki, ponieważ to właśnie te części mowy 

niosą najwięcej najważniejszych informacji. Słowa-klucze mają za zadanie tworzyć 

najlepsze skojarzenia. W tworzeniu map myśli istotna jest umiejętność wyłaniania słów-

kluczy, ponieważ to właśnie te słowa są zapisywane w tego typu notatce. Zdecydowanie 

ułatwia to późniejsze uczenie się, gdyż notatka pozbawiona jest zbędnych słów [15].  

4.5. Zasady tworzenia map myśli 

Metoda map myśli ma pewne zasady, które wykorzystywane są podczas jej stoso-

wania. Są one o tyle ważne, o ile to ułatwiają człowiekowi późniejsze uczenie się z mapy 

wykonanej według tych reguł. Pierwsza zasada mówi, że kartka, na której rysujemy 

mapę, musi być w pozycji poziomej. Następnie na środku niej umieszczamy kolorowy 

rysunek obrazujący główny temat zagadnienia i podpisujemy go. Wszystkie słowa pisane 

na mapie powinny być jak najkrótsze, najlepiej, gdy są to słowa-klucze. Ważne by pisane 

były one drukowanymi literami. Następnie do głównego rysunku (tematu głównego 

zagadnienia) znajdującego się na środku kartki, dorysowuje się korzenie, będące określo-

nymi rozdziałami głównego zagadnienia. Pod każdym korzeniem natomiast dorysowuje 

się podkorzonki, które rozwijają i omawiają dany korzeń. Na przykład, jeżeli tematem 

naszej mapy są zwierzęta, to tematem pierwszego korzenia będą ssaki, drugiego ryby, 

trzeciego gady i tak dalej. Natomiast podkorzonki do pierwszego korzenia mogą być 

następujące: mleko matki, stałocieplność, opieka nad potomstwem, sierść. Analogicznie 

postępuje się w przypadku kolejnych korzeni. Ważne, by rysowanie korzeni rozpo-

czynać od prawej górnej strony i dalej tworzyć kolejne zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara. Do każdego hasła na korzeniu i podkorzonku należy stworzyć rysunek, który 

ułatwi jego zapamiętanie. Ważne, aby rysunki były kolorowe i łatwo kojarzyły się 

z hasłem na korzonku. Z pewnością warto stosować się do powyższych zasad, ponieważ 

dzięki nim możliwe jest łatwiejsze i skuteczniejsze uczenie się tą techniką [3, 5]. 

4.6. Zastosowanie map myśli 

Technika map myśli ma liczne zastosowania. Jednym z najczęstszych powodów 

używania map myśli jest tworzenie notatek na podstawie danego materiału i późniejsze 

uczenie się. Metoda ta ma jeszcze wiele innych możliwości wykorzystania. Jedną z nich 

jest zaplanowanie swojego dnia poprzez rysowanie mapy. Ułatwia to organizację czyn-

ności w trakcie dnia i pozwala dokładnie wszystko zaplanować. Innym zastosowaniem 

omawianej techniki jest stworzenie mapy swojego wystąpienia, przemówienia czy 

wykładu. W tym wypadku mapa pozwala na każdym etapie kontrolować treści omówione 
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i nieomówione, przypomina o każdej istotnej informacji, a co najważniejsze pozwala 

łatwo odnaleźć się w temacie i porządkuje jego treść. W tym przypadku, zwłaszcza 

w sytuacjach stresowych okazuje się być bardzo pomocna. Ponadto, mapy myśli okazują 

się być również często wykorzystywane w biznesie, gdzie ułatwiają liczne analizy.  

Przedstawione powyżej sposoby zastosowania metody map myśli są jedynie propo-

zycją. Każdy człowiek może odkrywać jej korzyści indywidualnie i we własnym zakresie, 

gdyż możliwości jej używania zależą od ludzkiej potrzeby i wyobraźni [1, 15].  

5. Podsumowanie 

Uczenie się rozumiane jako przyswajanie informacji jest procesem, który dotyczy 

zwłaszcza dzieci, młodzieży i studentów. Jest to czynność, która pochłania dużo czasu 

w życiu ludzkim i dlatego warto jest znać kilka praw działania mózgu, ułatwiających ten 

proces oraz zwiększających jego efektywność. Powyżej opisane sposoby mogą wspomóc 

przyswajanie, zapamiętywanie i odtwarzanie informacji. Jedną z metod wykorzystującą 

zasady funkcjonowania mózgu są mapy myśli. Okazują się być korzystniejszą metodą 

uczenia się niż robienie linearnych notatek. Stosowanie map myśli może przynieść 

niezliczone korzyści dla osób zarówno uczących się, planujących sprawy osobiste, 

wygłaszających przemówienia czy pracujących w biznesie. Możliwości stosowania map 

myśli są więc wykorzystywane w wielu obszarach ludzkiej działalności. Jednak, aby 

były one skuteczne, należy pamiętać o kilku zasadach podczas ich tworzenia. Niemniej 

jednak korzyści płynące z używania tej metody wydają się zachęcać do jej stosowania. 
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Efektywne metody uczenia się – mapy myśli 

Streszczenie 

Proces uczenia się podejmowany przez dzieci szkolne oraz studentów często wiąże się z dużym wysiłkiem 

i małą efektywnością. Istnieją pewne sposoby na zwiększenie jego skuteczności. Celem niniejszego artykułu 

jest przedstawienie technik ułatwiających efektywne uczenie się, takich jak: odpowiednie warunki techniczne, 

pozytywne nastawienie, relaksacja czy organizacja materiału, a także szczegółowe zaprezentowanie metody 

map myśli. 

Słowa kluczowe: uczenie się, pamięć, efektywne nauczanie, mapy myśli, uczniowie  

Effective learning methods – mind maps 

Abstract  

The learning process undertaken by school children and students, is often associated with high effort and 

low efficiency. There are some ways to increase its effectiveness. The aim of this article is to present tech-

niques that facilitate effective learning, such as: appropriate technical conditions, positive attitude, relaxation 

and organization of material, as well as a detailed presentation of the method of mind maps. 

Keywords: learning, memory, effective teaching, mind maps, students  
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Agata Olszowa1 

Czy można nauczyć się chińskiego na Instagramie?  

Jak scrollować z głową 

1. Wielkie zmiany w edukacji 

Rok 2020 był wielkim wyzwaniem dla całego świata. Wybuchła pandemia, która 

zmieniła sposób, w jaki ludzie wcześniej funkcjonowali. Konieczne było, aby się w tej 

„nowej rzeczywistości” odnaleźć jak najszybciej, a najlepszym wyjściem okazało się 

przeniesienie większości codziennych zajęć do sfery online – nie wyłączając edukacji.  

Przed marcem 2020 niewiele osób korzystało z zajęć online. Poza kursami e-lear-

ningowymi czy zdalnymi lekcjami z rodzimymi użytkownikami języków obcych, nauka 

online była lekceważona, a nawet pogardzana i z góry klasyfikowana jako mniej efek-

tywna od stacjonarnej. Po wybuchu pandemii okazało się jednak, że nauczanie zdalne 

pozwala na wprowadzenie do zajęć szeregu innowacyjnych materiałów dydaktycznych, 

które w trakcie lekcji stacjonarnych były albo wprowadzane sporadycznie, albo nie-

rzadko pomijane.  

Wyzwania, jakie przyniósł rok 2020 okazały się okazją do rozwoju zarówno dla 

uczniów, jak i dla nauczycieli. Przykładem tego jest instagramowa społeczność tak zwa-

nych studygramów. Liczba kont oferujących naukę języków obcych za pośrednictwem 

Instagrama stale się zwiększa, a wśród nich szczególną popularnością wydają się cieszyć 

profile skupiające się na języku chińskim.  

2. Fenomen studygramów 

Nazwa studygram to zbitka wyrazowa powstała z połączenia słowa study, czyli 

z angielskiego uczyć się, i nazwy popularnego serwisu społecznościowego – Instagrama. 

Instagram, który w 2012 został wykupiony przez Facebooka (aktualnie Metę), jest dar-

mową platformą społecznościową i aplikacją mobilną służącą do publikowania zdjęć 

i postów [1]. Studygram to społeczność, w której uczniowie pomagają sobie w procesie 

kształcenia poprzez wzajemne motywowanie się, dzielenie się sprawdzonymi sposobami 

na efektywną naukę, organizację wiedzy i materiałów edukacyjnych [2].  

Studygrammera można zdefiniować jako ucznia, który w danej dziedzinie nauki 

pełni rolę mentora dla swojej grupy rówieśniczej [3]. Według danych zebranych przez 

Gallardo-Echenique i Izquierdo-Iranzo idealny studygrammer powinien, między innymi: 

być dobrym uczniem, motywować innych, prowadzić swój profil regularnie i umieszczać 

na nim aktualne, kompleksowe informacje, utrzymywać kontakt z obserwatorami, ale 

także – uczyć języków obcych [3]. Nic zatem dziwnego, że studygramy oferujące naukę 

języków obcych są tak popularne, a co zatem idzie – prężnie się rozwijają, a ich twórcy 

wymyślają dla swoich obserwatorów coraz to nowe treści. Biorąc pod uwagę powyższe 

informacje, warto pochylić się nad fenomenem studygramów i rozważyć wykorzystanie 

treści pozyskanych z Instagrama jako darmowych, zróżnicowanych i w przystępny 

sposób prezentowanych materiałów wspomagających proces nauczania [4]. 

 
1 Uniwersytet Śląski, Centrum Języka i Kultury Chińskiej. 
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2.1. Instagram i nauczanie 

Mimo tego, że media społecznościowe kojarzone są z prokrastynacją i bezcelowym 

przeglądaniem treści, które posiadają wyłącznie wartość rozrywkową, to wcale nie ozna-

cza, że nie mogą one zostać wykorzystane jako czynnik urozmaicający i wzbogacający 

zajęcia. Wprowadzenie do nauki języka obcego materiałów multimedialnych pozwala 

nauczycielowi na skuteczną aktywizację uczniów poprzez zaangażowanie ich zmysłów 

wzroku i słuchu, które współpracują ze sobą w procesie pozyskiwania wiedzy. Zgodnie 

z kognitywną teorią multimedialnego uczenia się, wiedza może być przyswajana wie-

loma kanałami, poprzez różne bodźce (np. wzrokowe i słuchowe), które – wielokrotnie 

kodowane – pozwalają na przyswojenie nowych informacji [5]. 

Materiały prezentowane na Instagramie, nawet (a może w szczególności?) te czysto 

rozrywkowe, np. memy czy rolki, mogą dać uczniom okazję do stworzenia wokół siebie 

środowiska językowego najbardziej zbliżonego do tego, w jakim otaczaliby się, ucząc 

się w obcym kraju.  

Jedną z podstawowych cech materiałów rozrywkowych jest ich humorystyczny cha-

rakter. Humor może mieć pozytywny wpływ na proces przypominania, ponieważ za-

bawne treści są lepiej zapamiętywane, a ponadto uruchamia on mechanizmy głębokiego 

przetwarzania informacji, dzięki czemu skojarzenia pomiędzy treścią informacji, a jej 

humorystycznym charakterem są silniejsze [6]. Co więcej, dzięki zastosowaniu humoru, 

treści prezentowane na Instagramie wyłamują się z podręcznikowych schematów i stają 

się bardziej atrakcyjne, bo nie odbiegają znacząco od tego, z czym uczniowie mają 

kontakt na co dzień, w ich czasie wolnym. 

Kolejną cechą treści rozrywkowych jest zastosowanie w nich kolokwialnego języka 

osadzonego w kontekście życia codziennego. Podręczniki są prawdopodobnie najlepszą 

bazą do nauki podstaw języka obcego, jednak ucząc się wyłącznie z nich, nie jest 

możliwe opanowanie kolokwializmów, ponieważ prezentują one treści dostosowane do 

dyskursu edukacyjnego, które nie zawsze znajdują swoje praktyczne zastosowanie 

w realnych sytuacjach. Wyrażenia kolokwialne najczęściej są silnie nacechowane kultu-

rowo, dzięki czemu pozwalają lepiej zrozumieć takie elementy kultury docelowej, jak: 

żarty, teksty piosenek, czy nawet wiadomości [7]. Choć kolokwializmy nie są niezbędne 

w codziennej komunikacji, pozwalają na bliższy kontakt z językiem, a dzięki temu – na 

lepsze, bardziej precyzyjne wyrażenie naszych myśli [7]. Treści prezentowane na Insta-

gramie pomagają w opanowaniu opisywanego rejestru, ponieważ są mniej uporządko-

wane, nie unikają tematów tabu, nierzadko bywają niecenzuralne, a nawet wulgarne, ale 

to właśnie dzięki temu dają wrażenie obcowania z żywym językiem. Bez znajomości 

języka potocznego nie można zbliżyć się do poziomu, jaki reprezentują rodzimi użyt-

kownicy danego języka [7].  

Używanie Instagrama i innych mediów społecznościowych jako narzędzia eduka-

cyjnego jest wartościowe także ze względu na możliwość tworzenia treści przez uczniów 

[7]. Tę cechę mediów społecznościowych można wykorzystać jako sposób na aktywi-

zację uczniów, a także na zaangażowanie ich w naukę poza godzinami zajęć. Amatorzy 

danej dziedziny mogą stworzyć nieograniczoną ilość materiałów, które mają szansę 

dotrzeć do coraz większej grupy odbiorców.  

Zachęcanie uczniów do aktywnej obserwacji profili oferujących naukę danego języka 

obcego sprawi, że prawdopodobnie w trakcie przeglądania mediów społecznościowych, 

zaczną nieświadomie otaczać się językiem, który chcą opanować, tym samym w poży-
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teczny sposób wykorzystując zajęcie, które na ogół uznawane jest za bezcelowe i zbędne. 

Zachęcanie ich do tworzenia własnych treści może mieć pozytywny wpływ na systema-

tyczność i poziom zaangażowania w daną dziedzinę, co z kolei będzie miało wpływ na 

czas, jaki uczniowie poświęcają danej dziedzinie poza zajęciami szkolnymi.  

2.1.1. Czy język chiński w ogóle istnieje? 

Przed rozpoczęciem nauki języka chińskiego, należy uświadomić sobie, że jedno-

znacznie rozumiany język chiński nie istnieje. Chiny są krajem zróżnicowanym pod 

względem etnicznym, w którym występuje ponad 50 mniejszości etnicznych. Dla uczniów 

języka chińskiego ta informacja może mieć znaczenie ze względu na to, że duże zróżni-

cowanie Chin pod względem językowym może wpływać na swobodę komunikacji 

w Państwie Środka. Ustandaryzowanym wariantem języka chińskiego, którego uczą się 

obcokrajowcy, jest język mandaryński, po chińsku 普通话 pǔtōnghuà.  

2.1.2. Chińskie znaki 

Chińskie znaki, czyli 汉字 hànzì, dzielą się na dwa warianty: znaki uproszczone (简

体中文 jiǎntǐ zhōngwén) i znaki tradycyjne (繁体中文 fántǐ zhōngwén). Niniejsza 

publikacja skupia się wyłącznie na znakach uproszczonych.  

Znaki to nieodłączny element nauki języka chińskiego i prawdopodobnie jeden 

z najtrudniejszych jej aspektów. Przez to, że chiński system zapisu całkowicie różni się od 

alfabetu łacińskiego, wielu uczniów ma trudności nie tylko z zapamiętywaniem znaków, 

ale nawet z ich rozpoznawaniem. Naukę znaków ułatwić może stosowanie prostych 

mnemotechnik. Jedną z nich jest już sam system kategoryzowania znaków. Kiedy ma się 

świadomość, że tworzenie znaków podlega pewnym zasadom, ułatwia to organizację 

wiedzy na ich temat. 

Znaki chińskie dzielą się na sześć kategorii:  

1. piktogramy – znaki, które swoim wyglądem sugerują znaczenie danego słowa, np. 

山 shān – góra; 火 huǒ – ogień; 

2. ideogramy – znaki, które swoim wyglądem sugerują pewne idee, zjawiska, np. 上 

shàng – góra, do góry i 下 xià – dół, w dół; 

3. znaki ideograficzno-fonetyczne – ten typ znaków składa się z dwóch elementów: 

z klucza, który przypisuje znak do danej kategorii znaczeniowej, a także z elementu, 

który sugeruje wymowę danego znaku, np.: 梅 méi – śliwka. Lewy element znaku 

木 mù – drzewo jest kluczem i sugeruje, że słowo 梅 méi ma związek z drzewem, 

drewnem; zaś element po prawej stronie znaku 每 měi, każdy – który w tym przy-

padku nie ma żadnego związku ze znaczeniem znaku – odpowiada za jego wymowę; 

4. ideogramy złożone – czyli znaki, na które składają się co najmniej dwa ideogramy 

lub piktogramy, np. 安 ān, bezpieczny/a/e. Na ten znak składają się piktogramy:女 

nǚ – kobieta i 宀 mian – dach; 

5. znaki synonimiczne – czyli znaki, które zawierają ten sam klucz i należą do po-

dobnej kategorii znaczeniowej, np. 老 lǎo – stary i 考 kǎo – długowieczność; 

6. zapożyczenia – czyli znaki, w których fizyczna reprezentacja homonimu zostaje 

zapożyczona dla innego słowa, np. 莱 lái, komosa biała i 来 lái, przychodzić, 

przybywać [8].  
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Podzielenie znaków na kategorie niewątpliwie może pomóc, ale jest raczej wstępem 

do usystematyzowania wiedzy, a nie pełnowartościową techniką pamięciową. Bardziej 

przydatna może być inna, dobrze już znana, mnemotechnika, jaką jest tworzenie historii 

i skojarzeń związanych ze znakami – i tutaj bardzo przydatny może być Instagram.  

2.1.3. Nauka znaków na Instagramie 

Na Instagramie można znaleźć wiele profili oferujących naukę znaków chińskich. 

Przed zaangażowaniem się w naukę treści przez nie oferowanych należy wiedzieć, że 

chińskie znaki dzielą się na: uproszczone (简体中文 jiǎntǐ zhōngwén) i tradycyjne (繁
体中文 fántǐ zhōngwén). Uproszczony system zapisu stosuje się w Chinach kontynen-

talnych, zaś tradycyjny – na Tajwanie, HongKongu i Makau. 

 Twórcy profili skupionych na nauce znaków najczęściej publikują treści systema-

tycznie (codziennie lub co kilka dni), dzięki czemu częściej wyświetlają się one na 

stronie głównej, przyczyniając się do tego, że uczniowie mogą przypadkowo trafić na 

nowe słowa podczas przeglądania postów, tzw. scrollowania. Co więcej, im częściej 

użytkownik odwiedza dany profil, tym więcej treści publikowanych na tym profilu do 

niego dociera, co zwiększa szansę na przyswojenie nowego słownictwa. 

Językowe (i nie tylko) profile na Instagramie są prowadzone w taki sposób, aby od-

biorcy chcieli odwiedzać je regularnie. Wspólną cechą większości studygramów jest ich 

estetyka i spójna identyfikacja wizualna: określona kolorystyka charakterystyczna czcionka, 

rozpoznawalne grafiki. Autorzy profili chcą się wyróżniać, chcą być kojarzeni ze swoim 

odrębnym stylem, ale to nie wszystko. Wygląd i kolor publikowanych treści ma wpływ 

także na proces uczenia się. Ciepłe kolory, takie jak czerwony, żółty lub pomarańczowy, 

przyczyniają się do zwiększenia poziomu skupienia ucznia, zachęcają do aktywnego 

udziału w zajęciach i pomagają lepiej zapamiętywać informacje, sprawiając, że trafiają 

one do pamięci długotrwałej [9]. 

Charakterystyczne dla profili oferujących naukę chińskich znaków jest także połą-

czenie treści z obrazem, które – podobnie jak zachowanie kolorystycznej spójności – ma 

wspomagać zapamiętywanie informacji. Obrazy towarzyszące prezentowanym treściom 

zazwyczaj są ich bezpośrednią, dosłowną reprezentacją graficzną, ale mogą też w jakiś 

sposób nawiązywać do omawianych tematów, np.: poprzez kontekst kulturowy czy 

wcześniej wspomniany kolor. 

2.1.3.1. Przykłady zagranicznych i polskich profili oferujących naukę chińskich 

znaków 

Najbardziej popularne profile, z których można uczyć się znaków chińskich, są 

prowadzone w języku angielskim. W dalszej części publikacji zostaną wymienione także 

profile polskojęzyczne, które dla odbiorców polskojęzycznych mogą być szczególnie 

wartościowe, ponieważ większość materiałów do nauki chińskiego dostępnych na 

polskim rynku jest w języku angielskim.  

Każdy profil zostanie opatrzony zwięzłym opisem na temat tego, co można na nim 

znaleźć, a także jaki jest jego charakter i dla kogo przeznaczone są treści na nim publi-

kowane. Do opisów profili zostaną dołączone zdjęcia poglądowe.  

• @chineseclass101 
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Według opisu konto @chineseclass101 oferuje: lekcje video i audio, darmowe apli-

kacje, własnego nauczyciela. Informacja dotycząca nauczyciela nie ma charakteru do-

słownego, oznacza jedynie, że profil może służyć jako narzędzie edukacyjne.  

Publikowane treści dzielą się na: słówko dnia (ang. Word of the Day), najczęściej 

używane chińskie czasowniki (ang. Chinese Most Common Verbs), najczęściej używane 

chińskie przymiotniki (ang. Most Common Adjectives in Chinese), tematyczne posty 

skupione na określonej leksyce, np.: kolory, wizyta u lekarza, pierwsze wyrażenia, 

przydatne frazy i wiele innych. Autorzy profilu oferują także darmowe ćwiczenia 

w formie PDF.  

@chineseclass101 jest prawdopodobnie jednym z najpopularniejszych tego typu 

kont ze względu na swoją uniwersalność i prostotę przekazu. Szeroki zakres treści, przej-

rzyste grafiki, systematyczność w publikowaniu treści i udostępnianie darmowych mate-

riałów dodatkowych wskazują na profesjonalny charakter profilu, który będzie stanowił 

bardzo wartościowe źródło materiałów dodatkowych. 

 

Rysunek 1. Przykładowe grafiki z profilu @chineseclass101 

• @everydayeasychinese 

Nazwa konta jest tutaj bardzo znacząca, ponieważ jego autorzy zapewniają, że dzięki 

ich fiszkom nauka mandaryńskiego stanie się prosta. 

Od samego początku działalności, autorzy przykładają dużą wagę do profesjonalizmu 

i spójności – wszystkie fiszki mają błękitne tło i kontrastujące z nim ciemnoniebieskie 

napisy, dzięki czemu główna informacja i reprezentująca ją grafika są wyraźnie wyeks-

ponowane. Każda fiszka zawiera także nagranie z poprawną wymową danego słowa 

i przykładowe zdanie. Dodatkowo, w lewym dolnym rogu grafik autorzy profilu podają 

przydatne informacje o poziomie HSK, do którego dane słowo przypisano. HSK (chn. 

汉语水平考试 hànyǔ shuǐpíng kǎoshì) to chińskie egzaminy poziomujące, w których 

do każdego poziomu przypisana jest określona liczba znaków, jakie powinien przyswoić 

uczeń, który chce do egzaminu na danym poziomie przystąpić. 

Taki podział treści będzie wartościowy zarówno dla osób, które uczą się chińskiego, 

aby zdać egzamin na danym poziomie, jak i dla tych, którzy uczą się go bez sprecyzowa-

nego celu. Nauczyciele mogą wykorzystać profil jako źródło przykładów użycia danych 

słów lub jako inspirację na zadanie domowe.  
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Rysunek 2. Przykładowe grafiki z profilu @everydayeasychinese 

• @chineselearning.co 

Opis profilu wskazuje na to, że jego treści skupiają się na chińskiej leksyce i powie-

dzeniach. To jedno z niewielu kont, którego autorzy w opisie zaznaczają, że uczą znaków 

uproszczonych. Taka informacja może być bardzo znacząca dla początkującego ucznia, 

który przyswaja język samodzielnie i który nie zapoznał się z podstawowymi kategoriami, 

na jakie znaki chińskie są podzielone. Tacy uczniowie często uznają znaki tradycyjne za 

bardziej zaawansowane znaki uproszczone, co w efekcie może doprowadzić do braku 

umiejętności usystematyzowania swojej wiedzy w przyszłości.  

Największą zaletą tego konta jest jego strona graficzna. Autorzy profilu przykładają 

wagę do sposobu, w jaki współgrają ze sobą kolory w tle grafik, nierzadko kolor dopaso-

wany jest do treści. Dodatkowo, do każdego posta dodano nagranie prezentujące poprawny 

sposób wymowy danego słowa. Profil jest bardzo estetyczny, ale jego autorzy jeszcze 

nie ustalili klucza, według którego kategoryzują treści, przez co są one bardzo uniwer-

salne i nie można ich jednoznacznie przypisać do danego poziomu. 

Jakkolwiek, warto obserwować profil @chineselearning.co, ponieważ prezentuje 

treści w kreatywny, oryginalny i zapadający w pamięć sposób.  

 
Rysunek 3. Przykładowe grafiki z profilu @chineselearning.co 

• @sabine.hanzi 

Autorka tego profilu zaznacza w opisie, że prowadzi jeszcze jedno konto, na którym 

skupia się na języku mówionym. 

Profil @sabine.hanzi bazuje na piktograficznej właściwości wielu chińskich znaków. 

Autorka tworzy obrazki, które w jasny sposób nawiązują do znaczenia danego słowa. 
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Każdy post zawiera dwie wyraziste grafiki: jedna prezentuje znak w swojej oryginalnej 

formie, druga dopisuje do niego graficzną historię.  

Wyżej opisana mnemotechnika jest bardzo prosta i standardowa, jednakże autorka 

w taki sposób dobiera kolory, czcionkę i grafiki, aby posty były jak najbardziej przejrzyste 

i wyraziste, a skojarzenia oczywiste i widoczne na pierwszy rzut oka. Konto @sabine.hanzi 

bardzo dobrze sprawdzi się jako dodatkowy materiał edukacyjny dla mniej zaawanso-

wanych uczniów. 

 
Rysunek 4. Przykładowe grafiki z profilu @sabine.hanzi 

• @polishyourchinese 

Nazwa profilu jest grą słów. Autorka jest Chinką mieszkającą w Polsce, więc an-

gielskie słowo polish może oznaczać: czasownik „dopracować” lub przymiotnik „polski”. 

Ta zabawa językiem oddaje charakter profilu. Autorka ma bardzo indywidualny styl 

jego prowadzenia, dzięki czemu wyróżnia się na tle innych konto oferujących naukę 

chińskiego pisanego.  

Grafiki publikowane na profilu przybierają formę komiksu, w którym pojawia się 

główna bohaterka – autorka profilu. Mimo humorystycznego, kreskówkowego charak-

teru konta, łatwo zauważyć, jak bardzo konsekwentnie jest ono prowadzone. Można 

znaleźć na nim treści, które na innych profilach się nie pojawiają, albo pojawiają się 

rzadko: autorka zwraca uwagę na wieloznaczność chińskich znaków, przedstawia mniej 

znane kolokacje, opowiada o chińskim slangu, o którym uczy w kontekście poprzez 

umieszczenie danego wyrażenia w przykładowym zdaniu.  

Konto @polishyourchinese prezentuje bardzo kompleksowe podejście do języka 

chińskiego, dzięki czemu będzie wartościowym źródłem wiedzy dla uczniów bardziej 

zaawansowanych. 

 

Rysunek 5. Przykładowe grafiki z profilu @polishyourchinese 
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• @pr_chinese 

Autorka profilu jest Polką, która aktualnie przebywa w HongKongu, dzięki czemu 

przekazuje wiedzę nie tylko dotyczącą znaków, ale także życia w chińskojęzycznym 

otoczeniu. 

Konto @pr_chinese jest przeznaczone dla uczniów na różnym poziomie zaawanso-

wania. Treści na nim publikowane są bardzo uniwersalne: proste, codzienne słownictwo 

podane w formie pojedynczych znaków dla osób na poziomie podstawowym, seria 

o słowach zaczerpniętych z telewizji dla osób bardziej zaawansowanych, a dla tych, 

którzy chcą nauczyć się słownictwa specjalistycznego – seria o chińskim biznesowym.  

Zarówno pod względem treści, jak i formy profil ma nieskomplikowany, przejrzysty, 

profesjonalny, charakter, ale autorka znalazła sposób, aby się wyróżnić, znajdując niszę, 

jaką jest specjalistyczne słownictwo. Dodatkowym atutem profilu są też przykłady 

wyrażeń zainspirowanych chińską telewizją, ponieważ do postów z tej serii autorka 

dodaje fragmenty filmów i seriali, w których dane słownictwo zostało użyte. 

 

Rysunek 6. Przykładowe grafiki z profilu @pr_chinese 

• @langlang_pl 

Autorka profilu jest Polką, która – poza kontem na Instagramie – prowadzi także 

autorskie kursy języka chińskiego i warsztaty chińskiej wymowy. W opisie profilu 

autorka obiecuje, że nauka z jej profilem będzie kreatywna i efektywna. Wygląd i sposób 

prowadzenia konta to potwierdzają.  

Najbardziej charakterystycznym elementem profilu jest jego kolorystyka – wszystkie 

grafiki są w takim samym kolorze. Kolejnym aspektem, który wyróżnia @langlang_pl 

jest zróżnicowanie treści: autorka publikuje posty, które skupiają się wyłącznie na 

znakach, ale także takie, w których uczy słownictwa przez pryzmat kultury czy aktual-

nych wydarzeń, a nawet takie, w których przybliża odbiorcom gramatykę. Dodatkowo 

na profilu pojawiają się zabawne scenki prezentujące sytuacje znajome każdemu, kto 

uczy się chińskiego lub był w Chinach, przydatne porady, a nawet książki, które zdaniem 

autorki są interesującym źródłem wiedzy o chińskiej kulturze.  
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Rysunek 7. Przykładowe grafiki z profilu @langlang_pl 

• @chinskiznaczek 

Autor profilu – Adam Wiśniewski – jest absolwentem kierunku sinologicznego i nauczy-

cielem języka chińskiego. Jego specjalnością są, jak sama nazwa wskazuje, chińskie znaki. 

W opisie konta proponuje: Rozszyfrujmy chińskie znaczki! Ale wbrew pozorom jego 

profil nie skupia się wyłącznie na nich, choć niewątpliwie są one dominującą częścią 

publikowanych treści.  

Podobnie do @langlang_pl, konto @chinskiznaczek w estetyczny sposób łączy 

w sobie elementy chińskiej leksyki, kultury, a także bardziej humorystyczne treści. Profil 

wyróżnia się kreatywnością w doborze prezentowanego słownictwa: autor uczy chińskiej 

leksyki związanej z kosmosem, opowiada o chińskim zodiaku i o emotikonach związa-

nych z Chinami.  

Dodatkową zaletą konta jest to, że można znaleźć na nim także polecenia filmowe 

i muzyczne.  

  

Rysunek 8. Przykładowe grafiki z profilu @chinskiznaczek 

• @like_it_chiny 

Profil @like_it_chiny jest prowadzony przez studentkę języka chińskiego i to właśnie 

go wyróżnia. Autorka profilu publikuje treści, które mogą służyć jako materiały dodat-

kowe, ponieważ wychodzą poza podręcznikowe ramy. Konto służy samej autorce jako 

miejsce, w którym może gromadzić i organizować swoją wiedzę, ale także jako studygram 

dla innych odbiorców. 

Interesującymi inicjatywami prowadzonymi przez profil @like_it_chiny są „Piątki 

po chińsku” i seria „Ten Znak Brzmi Znajomo”. Obie serie są regularnie publikowane 
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w dwudziestoczterogodzinnych relacjach, które następnie są zapisywane, aby można je 

było obejrzeć w dowolnym czasie.  

Seria „Piątki po chińsku” polega na tym, że autorka co piątek publikuje relacje, 

w których opisuje swoje plany na dany dzień, czynności, które wykonuje, a także ko-

mentarze dotyczące otaczającego ją świata. Robi to w dwóch językach: po chińsku i po 

polsku. Następnie tworzy grafiki, na których podsumowuje słownictwo, które w trakcie 

takiego dnia udało jej się przyswoić. Taka inicjatywa pozwala jej poznawać słownictwo 

przydatne w codziennym życiu dobrane do jej potrzeb komunikacyjnych według indy-

widualnego klucza.  

Seria „Ten Znak Brzmi Znajomo” ma za zadanie przedstawić znaki w jakiś sposób 

do siebie podobne: synonimy, których nie można używać wymiennie, słowa zbliżone 

znaczeniowo, czy takie, które łatwo ze sobą pomylić. Autorka dodatkowo podaje wska-

zówki, które mogą pomóc w zapamiętywaniu różnic pomiędzy tymi problematycznymi 

parami znaków. 

 

Rysunek 9. Przykładowe grafiki z profilu @like_it_chiny 

2.1.3.2. Przykłady zagranicznych i polskich profili oferujących naukę języka 

chińskiego mówionego 

Język chiński ma wiele wariantów, ponieważ społeczeństwo chińskie jest niejednorodne 

pod względem etnicznym. Na potrzeby ujednolicenia języka stworzono jego standar-

dową wersję, czyli język mandaryński, 普通话 pǔtōnghuà. Jednak pomimo powszechnego 

wymogu nauki standardowej wersji języka chińskiego, w wielu prowincjach chińskich, 

a nawet miastach istnieją odrębne dialekty, które nierzadko nawet w najmniejszym 

stopniu nie przypominają mandaryńskiego, albo których wymowa charakteryzuje się 

regionalnymi naleciałościami, które znacząco utrudniają zrozumienie komunikatów. 

Z tego względu kontakt z językiem chińskim jest najbardziej efektywny, kiedy pochodzi 

z wielu źródeł. Konta oferujące naukę języka mówionego najczęściej prowadzone są 

przez rodzimych użytkowników języka chińskiego (ale nie tylko), którzy pochodzą 

z różnych regionów Państwa Środka, przez co ich wymowa, słownictwo, jakim się posłu-

gują, a nawet ekspresja różnią się diametralnie. Dzięki obserwowaniu takich profili, 

osoby uczące się chińskiego mogą mieć kontakt z językiem chińskim w tak wielu róż-

nych wydaniach, w ilu mogłyby mieć tylko mieszkając w Chinach.  

Język chiński jest językiem tonalnym, przez co wymowa słów sprawia problemy 

wielu uczniom. W mandaryńskim każde słowo jest akcentowane, a od sposobu akcento-

wania zależy jego znaczenie. Ten sposób akcentowania nazywany jest tonami (stąd 
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określenie „język tonalny”). W standardowej odmianie języka chińskiego występuje 

pięć tonów, dlatego do opanowania go konieczna jest umiejętność ich rozpoznawania 

i jak najdokładniejszego imitowania. Kluczowe do zdobycia tej umiejętności jest przy-

swajanie treści tworzonych przez rodzimych użytkowników języka chińskiego. 

Podobnie jak w przypadku kategorii dotyczącej znaków, profile zostaną opatrzone 

zwięzłymi opisami na temat tego, co można na nich znaleźć, a także jaki jest ich 

charakter i dla kogo przeznaczone są treści na nich publikowane. Do opisów profili 

zostaną dołączone zdjęcia poglądowe.  

• @jezykprzyszlosci 

Na profilu znaleźć można krótkie filmiki prezentujące proste wyrażenie, a także 

konteksty, w jakich można ich użyć. Autorka przekazuje prezentowane treści bardzo 

ekspresyjnie, operując mimiką twarzy i tonem głosu, co pozwala łatwiej zapamiętać 

przytaczane przez nią słownictwo. 

Poza publikowaniem postów na swojej stronie głównej, autorka korzysta także 

z opcji tworzenia relacji dostępnych przez 24 godziny. W relacjach prowadzi serię 

„Jakie to tony”, w ramach której publikuje dwa powiązane ze sobą kafelki: pierwszym 

jest krótki filmik prezentujący dany przedmiot, na którym w tle słychać wymowę słowa 

określającego wspomniany przedmiot po chińsku, w drugim kafelku autorka publikuje 

ten sam filmik z dołączoną do niego ankietą, w której obserwujący mają do wyboru dwie 

opcje, z których jedna jest poprawna.  

Konto @jezykprzyszlosci jest prowadzone w bardzo profesjonalny, systematyczny 

sposób. Na profilu można znaleźć skondensowaną dawkę wiedzy przydatnej w codzien-

nych sytuacjach komunikacyjnych, przez co treści na nim publikowane będą najbardziej 

wartościowe dla osób początkujących, które chcą poszerzyć zakres swojego słownictwa. 

Poza darmowymi treściami, autorka oferuje także kursy grupowe, indywidualne 

i ebooki do nauki znaków.  

 

Rysunek 10. Przykładowe zestawienie treści z profilu @jezykprzyszlosci 

•  @takeaway_chinese 

Profil jest tworzony przez dwie autorki: jedna pochodzi z Europy Wschodniej, 

a druga – z Chin. Autorki profilu tworzą zabawne scenki prezentujące zawiłości języka 

chińskiego i sytuacje z życia codziennego, a także krótkie, treściwe filmiki dotyczące 

gramatyki, kolokacji i wymowy. Autorki przywiązują wagę do tempa, w jakim podają 

komunikaty: kilkakrotnie powtarzają ważne słowa, wyraźnie zaznaczają tony, mówią 

powoli i wyraźnie, co wskazuje na to, że docelowym odbiorcą treści może być uczeń na 

niższym poziomie zaawansowania. Na profilu można znaleźć także bardziej zaawanso-

wane treści, które będą odpowiednie dla uczniów bardziej zaawansowanych.  
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Rysunek 11. Przykładowe zestawienie treści z profilu @takeaway_chinese 

• @chinesewithmia 

Na profilu można znaleźć proste, codzienne zwroty w formie krótkich filmików wraz 

z uproszczonym zapisem fonetycznym dostosowanym do odbiorcy anglojęzycznego. 

Treści publikowane na tym profilu są kierowane głównie do uczniów na poziomie pod-

stawowym, na co wskazuje tempo wypowiedzi, sylabizacja wyrażeń, dokładność dykcji, 

a także użyteczność prezentowanych zwrotów w życiu codziennym. Profil będzie 

szczególnie interesujący dla osób, które nie chcą skupiać się na gramatyce, a za najlepszą 

metodę nauki uznają zapamiętywanie fraz.  

Dodatkowo autorka publikuje posty dotyczące popularnych trendów na chińskim 

TikToku i porady, jak uczyć się języka w interesujący i angażujący sposób.  

 

Rysunek 12. Przykładowe zestawienie treści z profilu @chinesewithmia 

• @easymandarinteacher 

@easymandarinteacher to jedno z bardziej interesujących i oryginalnie prowa-

dzonych kont skupionych na tematyce języka chińskiego. Autorka profilu nagrywa 

filmy w miejscach, w których jest na co dzień m.in. na siłowni, w kinie, w centrum hand-

lowym. Do filmów zaprasza swoich znajomych, którzy są zarówno obcokrajowcami, 

jak i Chińczykami, prowadząc z nimi krótkie rozmowy na różnych poziomach zaawan-

sowania. W trakcie rozmów zadaje swoim gościom pytania, prosi ich o komentarze, 

żartuje, powtarza trudniejsze wyrażenia, jeśli uznaje je za konieczne. Treści publi-

kowane na tym profilu są przedstawione w codzienny, rozrywkowy i najbardziej zbliżony 

do prawdziwej interakcji z drugim człowiekiem sposób. Aby upewnić się, że rozmowy 

są zrozumiałe dla jej odbiorców, autorka transkrybuje dialogi w opisie filmików.  
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Konto będzie najbardziej odpowiednie dla uczniów na poziomie średniozaawanso-

wanym, ponieważ większość osób, które autorka zaprasza do swoich filmików, właśnie 

taki poziom chińskiego reprezentuje. Nie oznacza to wcale, że osoby początkujące 

i zaawansowane nie znajdą na tym profilu wartościowych informacji, ponieważ pojawiają 

się na nim także dyskusje prowadzone z chińskimi przyjaciółmi autorki, których poziom 

językowy jest wyższy niż średniozaawansowany, i bardzo proste wymiany zdań 

z uczniami na poziomie podstawowym. Dodatkową zaletą profilu jest fakt, że autorka 

pokazuje, jak wygląda życie w Chinach, jak żyje się w dużym chińskim mieście, takim 

jak Shenzhen, a także jaki styl życia prowadzą w Chinach młode kobiety.  

 

Rysunek 13. Przykładowe zestawienie treści z profilu @easymandarinchinese 

• @learnchinesewithjian 

Autorka profilu tworzy materiały zarówno tekstowe, jak i mówione. Nagrywa krótkie 

filmiki prezentujące wyrażenia bardziej lub mniej zaawansowane, opowiada też o chiń-

skim slangu. Każdą wypowiedź powtarza, rozkłada na części i po kolei tłumaczy 

zastosowanie każdego elementu zdania, dlatego jej materiały sprawdzą się dla słuchaczy 

średniozaawansowanych. Na jej profilu znaleźć można też krótkie filmiki służące jako 

ćwiczenia ze słuchania ze zrozumieniem.  

W postach zadaje uczniom zadanie domowe do wykonania w komentarzu, przez co 

bardziej angażuje ich w swoje treści. Dzięki temu, że odpowiada na komentarze, daje 

obserwującym informację zwrotną, że wykonali zadanie dobrze lub że muszą coś 

poprawić. Jeśli autor danego komentarza popełnił jakiś błąd, tłumaczy jaki i jak go unikać 

w przyszłości. Taka forma kontaktu z obserwatorami jest niezwykle wartościowa dla 

każdego, kto chciałby uczyć się chińskiego w czasie wolnym.  

 

Rysunek 14. Przykładowe zestawienie treści z profilu @chinesewithjian 
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• @sabinehuichinese 

Na profilu znaleźć można informacje o slangu, popularnych wśród młodych ludzi 
wyrażeniach, ale też bardziej odważne treści takie jak frazy o zabarwieniu seksualnym 
czy przełamywanie językowego tabu. Autorka nagrywa krótkie filmiki, które w zabawny 
sposób prezentuje chińską logikę, a także zawiłości chińskiej fonetyki; porusza także 
tematy związane z kulturą, pokazując jej pozytywne i negatywne aspekty. Największą 
zaletą profilu jest charyzma autorki i jej odwaga w publikowaniu treści, które w nie-
których kręgach mogłyby zostać uznane za kontrowersyjne. 

Autorka profilu w swoich filmach często używa angielskiego, więc publikowane tam 
treści będą zrozumiałe dla większości uczniów, chociaż najczęściej słownictwo, którego 
uczy, jest odpowiednie dla obserwujących na poziomie zaawansowanym. Jak w przy-
padku większości innych profili, niektóre treści pochodzące z konta @sabinehuichinese 
będą dostosowane także do słuchaczy na niższym poziomie.  

 

Rysunek 15. Przykładowe zestawienie treści z profilu @sabinehuichinese 

• @leila_laoshi 

Autorka profilu tworzy treści zarówno po angielsku, jak i po chińsku. Poziom słow-
nictwa, jaki pojawia się w publikowanych przez nią treściach jest wysoko średnio-
zaawansowany/zaawansowany. Poza krótkimi filmikami skupionymi na leksyce, nagrywa 
też materiały z życia codziennego, wskazówki, jak używać idiomów, rebusy pomagające 
zapamiętywać znaki, a także zabawne scenki sytuacyjne, w których występują gry 
słowne. Autorka tłumaczy zawiłości językowe charakterystyczne dla mandaryńskiego 
i przybliża uczniom specyfikę tego języka.  

Konto @leila_laoshi wyróżnia się spójnością i stonowaną estetyką, która pasuje do 
spokojnego, pozytywnego nastawienia, z jakim autorka prowadzi konto. Takie połą-
czenie może przyczynić się do tego, że środowisko przez nią tworzone będzie kojarzyło 
się uczniom z nauką bez presji i bez stresu.  

 

 Rysunek 16. Przykładowe zestawienie treści z profilu @leila_laoshi 
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• @kseniyafizz_china 

Profil do pewnego stopnia współtworzony jest z partnerem autorki, który jest Chiń-

czykiem. Razem odgrywają scenki, próbują swoich sił w zabawnych wyzwaniach albo 

prezentują słownictwo podczas wykonywania czynności, w tym słownictwem związa-

nym, np. podczas wizyty na siłowni, gotowaniem. Na swoim profilu autorka skupia się 

głównie na codziennych wyrażeniach, popularnym słownictwie, slangu, słownictwie 

używanym w Internecie.  

Konto @kseniyafizz_china jest skierowane głównie do bardziej zaawansowanych 

uczniów, ponieważ autorka i jej partner mówią wyłącznie po chińsku, w tempie typowym 

dla języka mówionego, a podczas konwersacji posługują się codziennym językiem, który 

odbiega od tego, czego można nauczyć się w książkach. Z wyżej wymienionych wzglę-

dów konto jest wartościowym źródłem wiedzy dla osób, które po chińsku już mówią, 

ale nie mogą się nim otaczać na co dzień. Obserwowanie tego konta da uczniom okazję 

do poznania chińskiego w jego najbardziej naturalnej formie.  

 

Rysunek 17. Przykładowe zestawienie treści z profilu @kseniyafizz_china 

2.1.3.3. Przykładowe zadania stworzone na podstawie treści publikowanych 

na wybranych profilach 

Treści publikowane na Instagramie mogą służyć zarówno jako zadania mające na 

celu aktywizację uczniów w trakcie zajęć, ale także jako narzędzie mające wspierać ich 

rozwój językowy. 

Zaproponowane poniżej zadania pokazują, jak można wykorzystać wybrane treści 

do stworzenia interesujących ćwiczeń, które mogą zaktywizować uczniów i zwiększyć 

ich poziom zaangażowania w zajęcia.  

• Poziom podstawowy – Reagowanie na komunikaty (na podstawie treści z profilu 

@jezykprzyszlosci) 

Zadanie ma na celu poszerzenie zakresu słownictwa uczniów, a także pokazanie im, 

jak można reagować na komunikaty w ciekawszy, bardziej rozbudowany sposób niż 

„tak/nie”. 

Instrukcja: 

Nauczyciel najpierw wymyśla kilka prostych komunikatów dostosowanych do 

aktualnego poziomu uczniów, np.: 

• 她(tā)喜(xǐ)欢(huan)你(nǐ)。Ona Cię lubi; 

• 借(jiè)给(gěi)我(wǒ)钱(qián)，好(hǎo)吗(ma)？Pożyczysz mi pieniądze?; 

• 我(wǒ)们(men)一(yì)起(qǐ)学(xué)习(xí)吧(ba)。Uczmy się razem.; 
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• 我(wǒ)走(zǒu)了(le)! Idę!; 

• 他(tā)会(huì)说(shuō)波(bō)兰(lán)语(yǔ)！On umie mówić po polsku!. 

Następnie nauczyciel pokazuje uczniom kilka postów prezentujących reakcje, np.: 

• 算(suàn)了(le)吧(ba)。 Zapomnij.; 

• 慢(màn)走(zǒu)。 Uważaj na siebie.; 

• 好(hǎo)主(zhǔ)意(yì)。 Dobry pomysł.; 

• 哇(wā)塞(sāi)！ Wow!; 

• 你(nǐ)什(shén)么(me)意(yì)思(si)？Co masz na myśli? 

Uczniowie dopasowują reakcję do komunikatu. 

 

Rysunek 17. Zestawienie postów z profilu @jezykprzyszlosci, którę mogą posłużyć jako inspiracja  

do ćwiczenia 

• Poziom średniozaawansowany – Słownictwo: mimika twarzy, gramatyka: niedo-

konany aspekt czasownika (na podstawie treści z profilu @takeaway_chinese) 

Zadanie ma na celu powtórzenie materiału gramatycznego, urozmaiconego poprzez 

wprowadzenie rozbudowanej leksyki, związanej z gestami i mimiką twarzy, która 

w podręcznikach pojawia się bardzo rzadko.  

Instrukcja: 

Nauczyciel, przy pomocy postu na Instagramie, prezentuje uczniom słownictwo 

dotyczące mimiki twarzy i gestów.  

Korzystając z wybranej platformy edukacyjnej (w tym przypadku Wordwall), tworzy 

ćwiczenie, w którym uczniowie będą mieli za zadanie dopasować wyrażenie do obrazka. 

Aby przeprowadzić powtórkę z gramatyki, każdy czasownik związany z mimiką twarzy 

powinien być w aspekcie niedokonanym, np.: 

• 她(tā)正(zhèng)在(zài)擦(cā)眼(yǎn)泪(lèi)。Ona (właśnie) ociera łzy. 

• 她(tā)正(zhèng)在(zài)皱(zhòu)眉(méi)。Ona (teraz) marszczy brwi. 

• 她(tā)在(zài)飞(fēi)吻(wěn)呢(ne)。Ona (w tym momencie) przesyła całusa.  

Uczniowie muszą zdecydować, jaki gest pasuje do obrazka, każde zdanie ,zaczynając 

od: 她(tā)正(zhèng)在(zài)。。。 – ona teraz/właśnie... (lub w wersji skróconej: 她(tā)

在(zài)。。。).  

Po wykonaniu zadania, uczniowie zadają pytania między sobą, wykonując gesty 

i wybierając, kto ma opisać wykonywaną czynność. Czynność może być wykonywana 

przez więcej niż jedną osobę,co pozwoli na przećwiczenie zaimków osobowych. 



 

Agata Olszowa 
 

92 

 

Przykładowy scenariusz: 

Osoba A: 她(tā)/他(tā)/我(wǒ)们(men)/他(tā)们(men)。。。正(zhèng)在(zài)做
(zuò)什(shén)么(me)？Co ona/on/my/oni właśnie robią? 

Osoba B wybrana przez osobę A: Pokazuje gest. 

Osoba C wybrana przez osobę B: Odpowiada. 

Następnie osoba C zadaje pytanie i wybiera osobę, które ma pokazywać wybrany przez 

siebie gest, z kolei osoba pokazująca gest wybiera osobę odpowiadającą na pytanie.  

 

Rysunek 18. Zrzut ekranu z platformy Wordwall prezentujący przykładowe autorskie ćwiczenie stworzone 

na podstawie treści opublikowanych na profilu @takeaway_chinese 

• Poziom zaawansowany – Słuchanie ze zrozumieniem (na podstawie treści 

z profilu @kseniyafizz_china) 

Celem zadania jest sprawdzenie rozumienia tekstu mówionego w języku chińskim, 

w naturalnym tempie i w formie najbardziej zbliżonej do tej, w jakiej posługują się nim 

na co dzień młodzi ludzie. 

Instrukcja: 

Nauczyciel prezentuje uczniom post, który będzie stanowił dla nich wyzwanie ze 

względu na tempo i sposób wymowy, zwięźle opisując uczniom, co zobaczą w filmiku, 

ale jeszcze im go nie pokazuje (np. chłopak i dziewczyna grają w grę, mają przed sobą 

określoną liczbę kubków, do których muszą trafiać piłeczkami, na każdym kubku za-

pisane jest jakieś zadanie). 

Nauczyciel przygotowuje ćwiczenie polegające na uzupełnianiu luk w tekście usłysza-

nymi słowami (np. przy pomocy strony Gap Fill Generator – John's ESL Community).  

Uczniowie najpierw powinni obejrzeć filmik bez zatrzymywania. Następnie, jeśli 

mają problemy ze zrozumieniem, oglądają film ponownie. Większość chińskich mate-

riałów zawiera napisy w znakach, dlatego najlepiej rozpocząć od prezentowania ich 

uczniom bez obrazu. 

Uczniowie słuchają ponownie i uzupełniają luki. 

Po sprawdzeniu zadania, uczniowie zapoznają się z pełną treścią filmiku – z dźwię-

kiem i obrazem. Po obejrzeniu materiału, zapisują słowa, których nie znają, później 
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próbują wytłumaczyć te słowa po chińsku reszcie grupy w łatwiejszy sposób, np.: jeśli 

jednym ze słów do uzupełnienia jest 老(lǎo)婆(pó), czyli żona, uczniowie mogą wytłu-

maczyć to słowo w następujący sposób: 老(lǎo)婆(pó)就(jiù)是(shì)妻(qī)子(zi)的(de)

同(tóng)义(yì)词(cí) – 老(lǎo)婆(pó) to synonim słowa 妻(qī)子(zi). 

Po wykonaniu zadania uczniowie mogą zagrać w podobną grę, ale związaną z języ-

kiem chińskim. Zadanie można wykonać w sali, używając prawdziwych kubków i piłeczki, 

albo za pomocą aktywności „Koło fortuny” na platformie Wordwall. Zadania w grze mogą 

być następujące:  

• podaj jakiś interesujący fakt o sobie; 

• opowiedz o swoich planach na przyszłość; 

• podaj słowo, którego nigdy nie umiesz zapamiętać; 

• kubeczek z „X” może być dodatkowym zadaniem, np. na poprawianie błędów 

w zdaniu; 

• gdybyś wygrał/a na loterii, co byś kupił/a? 

 

Rysunek 19. Filmik opublikowany na profilu @kseniyafizz_chin 

 

Rysunek 20. Przykładowe ćwiczenie słuchania ze zrozumieniem na podstawie postu opublikowanego 

na profilu @kseniyafizz_china  
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Rysunek 21. Zrzut ekranu z platformy Wordwall prezentujący widok edycji przykładowego autorskiego 

ćwiczenia stworzonego na podstawie treści opublikowanych na profilu @kseniyafizz_china 

 

Rysunek 22. Zrzut ekranu z platformy Wordwall prezentujący autorskie ćwiczenie stworzonego na podstawie 

treści opublikowanych na profilu @kseniyafizz_china przy użyciu aktywności „Koło fortuny”  

3. Podsumowanie 

Instagram ma bardzo wiele do zaoferowania w kontekście nauczania i nauki języka 

chińskiego (ale też innych języków, czy nawet innych przedmiotów). Można nazwać go 

nieograniczoną bazą darmowych materiałów dydaktycznych, dlatego – aby jak najbar-

dziej usprawnić proces przyswajania języka obcego przez uczniów – nauczyciele chętni 

do wprowadzenia takich treści na swoich zajęciach powinni nie tylko zachęcać studentów 

do biernego lub aktywnego udziału w społeczności studygrammerów, ale także sami 

powinni zaangażować się w to środowisko.  
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W przypadku nauki tak zróżnicowanego i złożonego języka jak chiński, kontakt 
z nim poza godzinami zajęć lekcyjnych jest niezbędny do robienia nawet najmniejszych 
postępów w nauce. Instagram, z którego większość uczniów korzysta na co dzień, może 
być narzędziem wspomagającym ich rozwój w czasie wolnym. Jeśli uczniowie zaczną 
obserwować profile oferujące naukę języka chińskiego, treści na nich publikowane 
zaczną automatycznie wyświetlać się na ich stronie głównej. Nauczyciele mogą pomóc 
uczniom wyrobić nawyk obserwowania tych treści, zadając im zadania domowe, które 
będą wymagały zaangażowania w działalność tych profili. Dzięki temu uczniowie mogą 
na tyle przyzwyczaić się do regularnie pojawiających się na ich stronie głównej postów 
w języku chińskim, że codzienny kontakt z tym językiem stanie się dla nich nieodzowną 
częścią procesu przyswajania go.  

Mnogość profili, stanowiących wartościowe, inspirujące źródło materiałów dydak-
tycznych, pozwala na dobór zróżnicowanych treści dopasowanych do każdego poziomu 
zaawansowania. Treści te mogą posłużyć jako narzędzie do urozmaicania zajęć, ponieważ 
stanowią podstawę do tworzenia interesujących, angażujących i usprawniających proces 
zapamiętywania ćwiczeń językowych, ale także pozwalają na poznawanie języka 
chińskiego z wielu źródeł i w wielu jego formach. Materiały dostępne na Instagramie 
mogą mieć pozytywny wpływ nie tylko na proces przyswajania języka obcego, ale mogą 
przyczynić się także do rozwoju kreatywności nauczycieli i zainspirować ich do sięg-
nięcia po treści wychodzące poza ramy podręcznika. Ponadto, Instagram – jako prosta 
i intuicyjna w obsłudze aplikacja – może przekonać dydaktyków do dalszego odkrywania 
nowoczesnych narzędzi nauczania i do tworzenia coraz większej liczby autorskich 
ćwiczeń opartych o treści publikowane w mediach społecznościowych. 
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Streszczenie 

Niniejsza publikacja stawia tezę, że treści publikowane na Instagramie mogą stanowić źródło wartościowych 

materiałów przydatnych w procesie zarówno nauczania, jak i nauki chińskiego. 

W pracy opisano 17 profili: 5 polskich i 12 zagranicznych, dzięki którym można nauczać i uczyć się języka 

chińskiego pisanego i mówionego. Profile porównano pod kątem zaawansowania publikowanych na nich 

treści, a także ich charakteru. Działalność każdego profilu została zobrazowana zestawieniem przykładowych 

grafik i postów na nich publikowanych. Dodatkowo zaproponowano trzy przykładowe ćwiczenia stworzone 

na podstawie opisanych treści.  

Zestawienie 17 profili oferujących naukę chińskiego pozwoliło udowodnić, że treści prezentowane na Insta-

gramie są różnorodne, skrupulatnie przygotowane i mogą zostać dostosowane do każdego ucznia, dzięki 

czemu stanowią wartościowe narzędzie edukacyjne, pozwalające uczniom na zdobywanie wiedzy, której 

podręczniki nie przekazują wcale lub bardzo rzadko. Ponadto, obserwowanie treści publikowanych na study-

gramach i tworzenie na ich podstawie ćwiczeń, może przyczynić się do rozwoju kreatywności nauczyciela 

i zachęcić go do dalszego poznawania nowoczesnych narzędzi edukacyjnych i odkrywania dydaktycznego 

potencjału mediów społecznościowych, które – będąc nieodłączną częścią życia większości zarówno uczniów, 

jak i nauczycieli – mogą stać się podstawą do stworzenia środowiska językowego w warunkach domowych.  

Słowa kluczowe: Instagram, studygram, nowoczesne metody nauczania, e-learning, social media 

Is it possible to learn Chinese on Instagram? How to scroll shrewdly 

Abstract 

This paper argues that the content published on Instagram can be a source of valuable materials useful in the 

process of both: teaching and learning Chinese. 

The paper describes 17 Instagram account, 5 Polish and 12 foreign ones, which can help to teach and learn 

spoken and written Chinese. The profiles were compared in terms of the level of the published content, as 

well as its character. The content of each profile was illustrated with a list of sample graphics and posts publi-

shed on them. Additionally, three sample exercises created on the basis of the described content were proposed.  

The juxtaposition of the 17 profiles engaged in learning and teaching Chinese allows of proving that the 

content presented on Instagram is diverse, meticulously prepared and can be adjusted to every student. 

Moreover, following studygrams and creating exercises based on the content they publish can enhance 

teachers’ creativity and encourage them to further explore modern teaching tools and to discover the didactic 

potential of social media, which, being an inseparable part of most students' and teachers' lives, can become 

the basis for creating a language environment at home.  

Keywords: Instagram, studygram, modern teaching tools, e-learning, social media 
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Paweł Pirosz1, Piotr Zwierzykowski2 

Nauczanie praktycznych przedmiotów zawodowych 

w dobie kształcenia zdalnego,  

czyli jak zastąpić prawdziwe urządzenia 

1. Wprowadzenie  

Obecna sytuacja związana z pandemią na świecie niewątpliwie odcisnęła swoje piętno 

na edukacji. Jest to widoczne zwłaszcza w nauczaniu przedmiotów zawodowych, gdzie 

oprócz kontaktu międzyludzkiego, ważnym aspektem jest również odpowiednie przygo-

towanie młodzieży do wykonywania zadań, które stawia przed nimi rynek pracy. Nau-

czanie zdalne, niezależnie od przyjętych w danej placówce rozwiązań technologicznych, 

pozostawia pewien niedosyt, pomimo dostępności wielu środowisk symulacyjnych 

i filmów instruktażowych.  

Ważnym czynnikiem wspomagającym kształcenie praktyczne jest dobór odpowiedniej 

platformy do nauczania zdalnego. Obecnie powszechnie dostępnych jest wiele rozwią-

zań komercyjnych, takich jak MS Teams, Zoom, Webex oraz rozwiązań otwartych 

opracowanych dla środowiska uniwersyteckiego takich jak np. Big Blue Button. Każde 

z tych rozwiązań ma swoje zalety i wady. W rozdziale przedstawimy darmowy system 

konferencji internetowych przeznaczony do nauki zdalnej BigBlueButton. Scharakte-

ryzujemy pokrótce jego możliwości oraz praktyczne wykorzystanie do prowadzenia 

zajęć zdalnych, wykładów i telekonferencji. 

W dalszej części rozdziału skupimy się na rozwiązaniach technicznych oraz progra-

mach, których wykorzystanie może pomóc uczniom przyswoić wiedzę, szczególnie 

z zakresu przedmiotów zawodowych. Z tym problemem spotkać się można m.in. 

w zawodach z grupy teleinformatycznej oraz elektroniczno-mechatronicznej, gdzie nauka 

poprzez internet uniemożliwia pracę na rzeczywistych przyrządach i urządzeniach, ich 

konfigurowaniu, pomiarach. Procesy te są nierozłącznym elementem kształcenia pod-

czas zajęć praktycznych. Rozwiązania zostaną przedstawione na przykładzie rozwiązań 

stosowanych w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu oraz na 

Politechnice Poznańskiej. W tej części pokażemy możliwości wykorzystania symulacyj-

nego oprogramowania komputerowego, takiego jak: Cisco Packet Tracer, Huawei eNSP, 

GNS oraz Multisim, do prowadzenia zajęć z zawodowych przedmiotów praktycznych 

w formie nauki zdalnej. Programy te są zdecydowanie pewną rewolucją w zakresie 

możliwości symulacji działania sieci komputerowych oraz układów elektronicznych. 

Oprogramowanie to funkcjonuje bowiem na rynku od wielu lat, wiele szkół i uczelni 

bierze udział w Akademii Sieci Cisco, natomiast Zespół Szkół Łączności w Poznaniu 

jest pierwszym technikum w Polsce, w którym wdrożono również Akademię Sieci Huawei. 

 
1 pawel.pirosz@put.poznan.pl, Instytut Sieci Teleinformatycznych, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, 

Politechnika Poznańska, https://cat.put.poznan.pl/. 
2 piotr.zwierzykowski@put.poznan.pl, Instytut Sieci Teleinformatycznych, Wydział Informatyki i Telekomu-

nikacji, Politechnika Poznańska, https://cat.put.poznan.pl/. 
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2. Platformy wykorzystywane do nauczania zdalnego 

Możliwość spotkań grupowych osób przebywających geograficznie w różnych 

miejscach pojawiła się już ponad dekadę przed końcem ubiegłego wieku, kiedy to w miarę 

powszechne stały się systemy wideokonferencyjne z wykorzystaniem łączy telefonii 

cyfrowej ISDN (ang. Integrated Services Digital Network) oraz specjalnych urządzeń 

zwanych mostami wideokonferencyjnymi, działającymi najlepiej przy wykorzystaniu 

łączy 3xBRI (ang. Basic Rate Interface). Jednak uzyskiwane przepustowości rzędu 384 

kbit/s, a co za tym idzie jakość obrazu, dość duże jak na tamte czasy, w obecnej sytuacji 

stałyby się niewystarczające. Ponadto, zakup mostu wideokonferencyjnego był dużym 

wydatkiem, dlatego z takich rozwiązań mogły korzystać przede wszystkim duże firmy, 

posiadające oddziały w różnych miastach, w sytuacjach, gdy szefowie oddziałów potrze-

bowali pilnej narady. W edukacji i szkolnictwie wyższym te rozwiązania nie były 

praktycznie stosowane. Sytuacja na rynku zmieniła się wraz z pojawieniem się usług 

i infrastruktury bazującej na stosie protokołów TCP/IP i uzyskiwaniem coraz łatwiejszego 

dostępu do Internetu. Wraz z jego rozwojem sieci bazujące na protokole IP stawały się 

coraz bardziej dostępne dla użytkowników indywidualnych, a współczesne sieci są 

sieciami konwergentnymi, czyli łączą w jednym medium transmisyjnym wiele usług, 

związanych z przesyłem danych, wideo oraz dźwięku. To z kolei zapoczątkowało chęć 

spotkań zdalnych przez Internet z wykorzystaniem dźwięku i obrazu oraz rozwój 

oprogramowania, czego przykładem mógłby być chociażby Skype. 

Obecnie na rynku istnieje wiele tego typu programów, jednak do najpopularniejszych 

należą m.in.: Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex [1-7]. Wszystkie umożliwiają pro-

wadzenie wideokonferencji, spotkań grupowych czy zajęć zdalnych. Jednak coraz częściej 

tego typu oprogramowanie staje się dostępne nie tylko jako aplikacja instalowana 

w systemie operacyjnym, ale również jako platforma dostępna przez dowolną przeglą-

darkę internetową. Platformy takie powszechnie były i nadal są wykorzystywane w edu-

kacji do prowadzenia zajęć on-line [8], poniekąd wymuszonych przez sytuację pande-

miczną na świecie.  

Podstawowe funkcjonalności najpopularniejszych w Polsce platform wideokonfe-

rencyjnych, takich jak: Microsoft Teams [9, 10], Zoom, [11] Cisco Webex [12], Google 

Meet [13] czy ClickMeeting [14] są bardzo podobne3. Umożliwiają one dostęp za pomocą 

aplikacji lub poprzez przeglądarkę internetową, możliwość prowadzenia konferencji, 

komunikację poprzez czat i telefon, wspólne oglądanie filmów, udostępnianie plików, 

integrację z kalendarzem, nagrywanie spotkań i udostępnianie webinariów. MS Teams 

i Webex umożliwia integrację z platformą Microsoft 365, dzięki czemu każdy z uczest-

ników może na bieżąco wprowadzać zmiany w prezentacji czy kosztorysie, które będą 

widoczne w czasie rzeczywistym dla wszystkich użytkowników. I w tym kontekście 

możemy mówić o zaletach prezentowanych rozwiązań, oferują one bowiem usługi nie-

zbędne do współczesnej komunikacji, dodatkowo wykorzystując środowisko chmurowe 

i zewnętrzne serwery twórców oprogramowania do realizacji wideokonferencji. Jest to 

bardzo ważna funkcjonalność, bowiem to na twórcach platform spoczywa obowiązek 

zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji, takich jak np. szyfrowanie połączeń Warto 

 
3 Wybierając platformy edukacji zdalnej do porównań kierowano się wywiadami przeprowadzonymi przez 

autorów wśród nauczycieli oraz opisami dostępnymi w literaturze przedmiotu [8]. Analizy te nie zostały 

zamieszczone w tym artykule.  
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jednak podkreślić jedną wspólną cechę tych rozwiązań – są one rozwiązaniami własno-

ściowymi, komercyjnymi i pełną funkcjonalność oferują dopiero po uzyskaniu licencji, 

wiążącej się z poniesieniem kosztów, zaś wersje podstawowe umożliwiają korzystanie 

z usług najczęściej przez określony czas, np. 60 minut i/lub ograniczonej liczby uczestników.  

Dlatego chcielibyśmy zwrócić uwagę na inne, niekomercyjne rozwiązania, które 

również umożliwiają prowadzenie zajęć zdalnych z wykorzystaniem Internetu, w tym 

także przeprowadzanie testów on-line. Można do nich zaliczyć np. Kahoot, Quizlet, czy 

Khan Academy [1-7]. Warto przy tej okazji zauważyć, że niektóre nowe rozwiązania 

pojawiły się jako odpowiedź firm bądź instytucji, na potrzeby szkolnictwa podczas 

pandemii. W tej grupie można wymienić np. platformę VideoChat zrealizowaną przez 

Poznańskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (PCSS) [15]. Dostępne są również 

dedykowane rozwiązania dla szkolnictwa wyższego, jak na przykład projekt „Platforma 

Obsługi Nauki PLATON” [16], także realizowany przez PCSS. PLATON w swoich 

założeniach ma wdrożenie nowoczesnych usług teleinformatycznych tj. wideokonfe-

rencja, dostęp do wspólnej międzynarodowej platformy sieci edukacyjnej sieci bezprze-

wodowej eduroam, powszechna archiwizacja, naukowa interaktywna telewizja w polskim 

środowisku naukowo-akademickim. 

W grupie darmowych programów wyróżnia się BigBlueButton (BBB) [17]. Program 

ten pod nazwą Blindside pojawił się w 2009 roku jako sieciowy system konferencyjny 

open source przeznaczony do zdalnego nauczania. Obecnie funkcjonuje jako platforma 

LMS (ang. Learning Management System) pod nazwą BigBlueButton. BBB to aplikacja 

internetowa oparta na HTML5. Jest dostępna w 65 językach, a nauczyciele z wielu 

krajów przyczynili się do jej powstania i nadal wpływają na jej obecny kształt i kierunki 

rozwoju. Wraz z globalną siecią programistów i firm zapewniających wsparcie komer-

cyjne, BigBlueButton nieustannie ewoluuje, aby sprostać nowym, rzeczywistym potrze-

bom nauczycieli na całym świecie. W przeciwieństwie do wielu komercyjnych systemów 

konferencji internetowych, które wymagają zainstalowania oprogramowania, BigBlueButton 

działa w przeglądarce internetowej. Aby dołączyć do sesji BigBlueButton, należy kliknąć 

łącze, które otwiera prawidłowy adres URL (ang. Uniform Resource Locator) dołą-

czenia w przeglądarce. Serwer BigBlueButton odbiera adres URL, weryfikuje go i wgry-

wa klienta BBB. Po uruchomieniu klient natychmiast wyświetla monit o dołączenie do 

mostka audio i rozpoczęcie współpracy. Nie trzeba pobierać wtyczek ani instalować 

oprogramowania. BigBlueButton zapewnia wysokiej jakości dźwięk, wideo i udostęp-

nianie ekranu, korzystając z wbudowanej w przeglądarce obsługi bibliotek komunikacji 

internetowej w czasie rzeczywistym (WebRTC, ang. Web Real-Time Communication). 

Wygląd okna platformy BBB przedstawiono na rysunku 1.  

Najważniejsze funkcje BBB to: 

• wideo i dźwięk – przesyłanie obrazu i dźwięku o niskiej, średniej i wysokiej rozdziel-

czości, w zależności, dostosowane do przepustowości sieci, zwłaszcza WiFi; 

• udostępnianie wideo – możliwość łatwego udostepniania łączy wideo w obszarze 

prezentacji; 

• udostępnianie prezentacji – łatwe przesyłanie prezentacji z obsługą plików PDF, 

tekstu, obrazów oraz dokumentów Microsoft Office (PowerPoint, Word i Excel); 

• biała tablica (ang. Whiteboard) – adnotacje do slajdów prezentacji na tablicy w celu 

wyróżniania treści, umożliwiająca rysowanie, zapisywanie, zmazywanie markerów 

i/lub tekstu, dostępna także w trybie wielu użytkowników (ang. multi-user); 
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• pokoje do wspólnej nauki dla studentów; 

• czat – zarówno publiczny, jak i prywatny do prowadzenia dyskusji ze słuchaczami 

w trybie pisania tekstu; 

• ankiety – zachęcające uczniów do większego zaangażowania; 

• wspólne notatki – ułatwiające pracę w grupie w trybie tekstowym; 

• podnoszenie ręki w górę – ułatwiające przekazanie moderatorowi informacji o chęci 

zabrania głosu; 

• wyrażenie emocji – do wyrażania opinii uczniów za pomocą emotikonów. 

 

Rysunek 1. Okno startowe platformy BigBlueButton na Politechnice Poznańskiej [opracowanie własne] 

BigBlueButton wspierany jest przez ogólnoświatową społeczność programistów 

open source i firm komercyjnych, może być zintegrowany z wieloma platformami LMS 

lub dostępny jako plug-in do innych systemów zarządzania nauczaniem, takich jak np.: 

Moodle, Canvas, WordPress poprzez prosty interfejs programowania aplikacji API (ang. 

Application Programming Interface). Jednak ze szkolnego i uczelnianego punktu widzenia 

najciekawszą możliwością jest integracja platformy Big Blue Button ze środowiskiem 

Mooodle (ang. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Dzięki temu 

można w prosty sposób dodawać do kursów możliwość tworzenia pokoi spotkań (rys. 2), 

a powstała w ten sposób aktywność pozwala dołączyć do spotkania z poziomu platformy 

Moodle, bez konieczności oddzielnego logowania się do platformy BBB. 

Przesłanie przez prowadzącego zajęcia prezentacji w postaci pliku (najlepiej PDF) 

powoduje, że na tym, co jest widoczne na obszarze prezentacji, prowadzący może 

umieszczać elementy graficzne w trakcie prezentacji, która w tym czasie jest dostępna 

dla uczestników spotkania. 

Platforma BBB umożliwia nagrywanie prowadzonych spotkań. Nagrania te dostępne 

są po zalogowaniu się do pokoju dla każdego uczestnika. Rozwiązanie to pozwala na 

przykład na wcześniejsze przygotowanie wykładu czy lekcji teoretycznej oraz zdepono-

wanie jako nagrania na serwerze uczelni, zaś studenci w każdej chwili mają dostęp do 

treści zajęć. Z pewnością jest to ważna zaleta platformy BBB – nagrania wykładów 

gromadzone są bowiem na serwerach uczelnianych (szkolnych), a nie w chmurowym 
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środowisku zewnętrznym. To z kolei wiąże się z koniecznością samodzielnego zabez-

pieczenia połączeń i serwera przez uczelnię przed atakami z zewnątrz oraz przed niepo-

wołanym dostępem i wyciekiem danych. Zmasowane ataki DDoS (ang. Distributed 

Denial of Service) mogą wpływać dość znacznie na obniżenie działania platformy 

poprzez zajęcie łącza internetowego. Dlatego wskazane jest wykorzystanie systemów 

IDS/IPS (ang. Intrusion Detection Systems/Intrusion Prevention Systems).  

 

Rysunek 2. Integracja platformy BigBlueButton z Moodle [opracowanie własne] 

Do wdrożenia platformy BBB na potrzeby rozwoju lokalnego systemu LMS wyma-

gany jest komputer z minimum 4 rdzeniami i 8 GB pamięci RAM, a do zastosowań 

produkcyjnych wymagany jest komputer o nieco lepszych parametrach (8 rdzeni, 16 GB). 

Jak widać nie są to obecnie wygórowane wymagania, a każda uczelnia czy szkoła, która 

korzysta z własnych usług internetowych zapewne posiada taki, a nawet mocniejszy 

serwer, zwłaszcza że BBB może być uruchomiona jako maszyna wirtualna. 

Platforma BBB z racji tego, że jest rozwiązaniem open source, jest godna polecenia 

i może stanowić uczelniany/szkolny system do zdalnego nauczania. Jest istotne również 

w kontekście bezpieczeństwa przechowywania danych. Zauważa to coraz więcej uczelni 

i szkół (np. ZSŁ) w Polsce. Obecnie na liście użytkowników systemu znajdują się, 

oprócz Politechniki Poznanskiej, także: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwer-

sytet Medyczny w Łodzi, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jaro-

sławiu i zapewne wiele innych ośrodków. Niestety z powodu barku oficjalnych statystyk 

nie ma możliwości przedstawienia pełnego obrazu wykorzystania BBB w polskim 

środowisku naukowo-akademickim. 

W przypadku Politechniki Poznańskiej platforma BBB zintegrowana jest z innymi 

systemami uczelnianymi i została umieszczona na serwerze typu blade. Łącznie tworzy 

ją 18 maszyn wirtualnych, a nowe sesje kierowane są do loadbalancera, który tworzy 

nowe instancje Kubernetes na kolejnych maszynach, tak aby równomiernie rozłożyć 

zasoby fizyczne.  

Zalety BBB doceniane są również przez firmy i coraz częściej pojawiają się również 

komercyjne zastosowania tej platformy [18, 19]. 
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3. Oprogramowanie symulacyjne w przedmiotach teleinformatycznych 

Na rynku dostępnych jest kilka narzędzi, które mogą być wykorzystane w dobie 

nauczania zdalnego do prowadzenia zajęć on-line z przedmiotów związanych z sieciami 

lokalnymi i rozległymi, a dokładniej mówiąc z możliwością konfiguracji urządzeń, 

implementowaniem na nich usług oraz analizą działania sieci i wykorzystywanych 

w niej protokołach ze stosu TCP/IP. Nie chcemy się skupiać na narzędziach komercyjnych, 

jak na przykład Riverbed Modeler czy OPNET Modeler [20] lub na oprogramowaniu, 

które do swojego działania wymaga komputerów o znacznej mocy obliczeniowej, do 

których dostęp może być utrudniony w wielu szkołach w Polsce. Pragniemy przybliżyć 

rozwiązania najprostsze, które od kilku lat funkcjonują na rynku oraz w edukacji, 

możliwe do zrealizowania na każdym komputerze, do pracy zarówno własnej w domu, 

jak i umożliwiające połączenie się poprzez internet.  

3.1. Emulator GNS3 

Jednym z najbardziej znanych i stosowanych zarówno w rozwiązaniach korpora-

cyjnych, jak i uczelnianych programem do konfigurowania sieci lokalnych i rozległych 

jest GNS3 (rys. 3) [21-23]. Pozwala on na projektowanie, budowanie i emulowanie sieci 

w czasie rzeczywistym do testowania przed wdrożeniem projektowym, bez konieczności 

używania prawdziwego sprzętu sieciowego, a także umożliwia dołączanie topologii 

symulacyjnych GNS3 bezpośrednio do działających sieci rzeczywistych. Za pomocą 

interfejsu graficznego użytkownicy mogą łatwo połączyć wszystkie typy wirtualnych 

interfejsów w celu tworzenia rzeczywistej reprezentacji sieci. GNS3 działa na tradycyj-

nym sprzęcie komputerowym i może być używany w wielu systemach operacyjnych 

z rodziny Windows, Linux czy MacOS. Jest pondato darmowym oprogramowaniem na 

licencji GPLv3 [21].  

 

Rysunek 3. Okno programu GNS3 [opracowanie własne] 
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Aby móc korzystać z pełnych możliwości emulatora w systemach z rodziny Windows 

należy zaimportować serwer, który będzie pracować jako wirtualna maszyna – GNS3VM. 

Serwer ten jest maszyną wirtualną z systemem operacyjnym Ubuntu, co z kolei wymaga 

instalacji i konfiguracji dodatkowego oprogramowania VirtualBox lub VMWare. Można 

oczywiście korzystać z oddzielnego serwera, na którym uruchamiane są obrazy syste-

mów urządzeń sieciowych, np. Cisco IOS. GNS3 oferuje kilka sposobów na urucha-

mianie wirtualnych urządzeń, takich jak routery czy przełączniki: Dynamips – emulator 

obrazów routerów Cisco, IOS on Unix (IOU) – przygotowane obrazy Cisco w środo-

wisku Unix. I tu pojawia się kolejny problem. Aby w pełni legalnie korzystać z obrazów 

systemów emulowanych urządzeń, należy takie obrazy nabyć, np. w Cisco Virtual 

Internet Routing Lab (VIRL). Niewątpliwą zaletą oprogramowania GNS3 jest możliwość 

wykorzystania go jako stacje robocze czy serwery prawdziwych zwirtualizowanych 

systemów operacyjnych Windows czy Linux, bowiem program umożliwia podłączenie 

się do maszyny wirtualnej w programie VirtualBox lub VMWare. Dlatego emulowane 

mogą być również rozwiązania innych producentów sprzętu sieciowego, np. Mikrotik, 

a także wykorzystywane rozwiązania otwarte, np. Quagga w Linux. Kolejną ważną 

zaletą emulatora jest możliwość podłączenie rzeczywistego sniffera Wireshark do 

interfejsów urządzeń tworzących sieć w GNS i możliwość obserwacji pakietów i analizy 

ruchu sieciowego w poszczególnych warstwach modelu OSI (ang. Open Systems 

Interconnections).  

Jednak już sama instalacja i konfiguracja programu GNS3 może być trudna. Zapewne 

mogą pojawić się jakieś ostrzeżenia podczas instalacji, konieczność doinstalowania 

dodatkowego oprogramowania. Powoduje to z kolei wzrost wymagań na zasoby syste-

mowe, jak również fakt, że obrazy systemów operacyjnych urządzeń sieciowych są 

wirtualizowane. Z tego względu używanie programu GNS3 w warunkach uczelnianych 

i szkolnych jest rozwiązaniem polecanym przez autorów, natomiast nie koniecznie 

w warunkach kształcenia zdalnego. 

3.2. Symator Cisco Packet Tracer 

W wielu uczelniach i szkołach średnich, zwłaszcza technicznych, nie tylko w Polsce, 

dużą popularnością cieszy się program kursu na poziomie CCNA (ang. Cisco Certified 

Network Associate) Routing & Switching (R&S) Akademii Sieci firmy Cisco. Na po-

ziomie technikum jest bardzo przydatna oferta, ponieważ program nauczania przed-

miotów związanych z sieciami komputerowymi w zawodach technik teleinformatyk 

oraz technik informatyk w dużej mierze pokrywa się z programem kursu R&S. Dodat-

kowo firma Cisco przygotowała i udostępniła uczestnikom kursów swoją platformę edu-

kacyjną, zawierającą obszerne treści uzupełnione rysunkami, animacjami oraz filmami, 

wyjaśniającymi problematykę poszczególnych treści nauczania. Wśród dostępnych 

zasobów znajduje się również, darmowa dla uczestników akademii, aplikacja Packet 

Tracer [24]. Program ten jest symulatorem małych, średnich i dużych sieci komputero-

wych, który może stanowić wyśmienite narzędzie do obserwowania zjawisk i procesów, 

jakie zachodzą podczas komunikacji urządzeń zarówno końcowych (stacje robocze, 

laptopy, serwery), jak i pośredniczących w sieciach komputerowych poprzez symulację 

ich działania wraz z analizą protokołów wykorzystywanych podczas transmisji (rys. 4). 

Pozwala na symulowanie działania wielu urządzeń sieciowych, takich jak: routery, 

przełączniki, zapory ogniowe, punkty dostępowe, kontrolery sieci bezprzewodowych, 
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urządzenie emulujące sieć WAN, a także wielu urządzeń wchodzących w skład szeroko 

rozumianych systemów IoT (ang. Internet of Things).  

Program Packet Tracer pozwala na rysowanie, konfigurowaie i testowanie topologii 

logicznej sieci (tryb pracy Logical) oraz na projektowanie topologii fizycznej (tryb pracy 

Physical), w którym można rozlokować urządzenia sieciowe w różnych położeniach 

geograficznych, miastach, a także w budynkach, pomieszczeniach i szafach ze sprzętem 

sieciowym. Do analizy działania sieci wykorzystywany jest tryb Logical. Użyteczną 

cechą programu jest możliwość rozbudowy urządzeń sieciowych o dodatkowe moduły 

z różnymi standardami interfejsów sieciowych. Aby tego dokonać, podobnie jak 

w rzeczywistych warunkach, należy urządzenie wyłączyć z zasilania, a po modernizacji 

zasilić z powrotem. I również tą czynność wykonuje się w widoku fizycznym urządzenia, 

a więc użytkownicy programu mają możliwość zaobserwowania, że urządzenie, którego 

działanie będą symulować, na zdjęciu jest takim samym urządzeniem jak to, które 

znajduje się w szafie sieciowej w laboratorium czy w pracowni. 

Niezmiernie ważną funkcjonalnością symulatora Packet Tracer jest możliwość pracy 

w trybie rzeczywistym (Realtime) i trybie symulacji (Simulation). Pierwszy z trybów 

przeznaczony jest do budowania sieci, łączenia urządzeń odpowiednimi przewodami 

oraz konfiguracji urządzeń sieciowych, a także do sprawdzenia poprawności działania 

komunikacji. W trybie symulacji (rys. 4) można analizować ruch sieciowy, krok po 

kroku, obserwować protokoły wykorzystywane podczas transmisji oraz zaglądać bezpo-

średnio w transmitowane pakiety w celu obserwacji informacji przenoszonych w na-

główkach poszczególnych protokołów stosu TCP/IP. Jest to tryb podobny w swoim 

działaniu do sniffera np. Wireshark. W trybie tym można także obserwować propagację 

pakietów poprzez poszczególne urządzenia sieciowe i zachowanie się tych urządzeń 

w momencie otrzymania pakietu, np. zaobserwować co zrobi przełącznik, gdy dostanie 

ramkę z protokołem ARP wysłaną na adres rozgłoszeniowy. W ten sposób studenci 

i uczniowie mogą zaobserwować i analizować sposób działania urządzeń i całych sieci.  

 

Rysunek 4. Okno programu Cisco Packet Tracer w trybie symulacji [opracowanie własne] 
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Program Packet Tracer umożliwia również pracę w trybie Multiuser, czyli wielu 

użytkowników może łączyć swoje sieci w jedną wielką sieć (rys. 5). 

 

Rysunek 5. Praca w trybie Multiuser w programie Packet Tracer [opracowanie własne] 

Na rysunku 5 przedstawiono przykład pracy w trybie wielu użytkowników. Skonfi-

gurowane dwie sieci w dwóch procesach programu Packet Tracer zostały połączone ze 

sobą w trybie Multiuser, co symbolizuje niebieska chmurka oznaczona jako Peer0, 

w taki sposób, że możliwa jest komunikacja dowolnego hosta z sieci po lewej stronie 

z dowolnym hostem po prawej stronie. Oczywiście programy Packet Tracer mogą być 

uruchamiane na różnych komputerach pracujących w sieci, a do nawiązania połączenia 

pomiędzy nimi w trybie Multiuser wykorzystywany jest protokół PTMP (ang. Point-to-

multipoint Protocol, P2MT, PMP) wykorzystujący domyślnie port 38000 TCP, a w przy-

padku wielu połączeń z programu Packet Tracer numery portów zwiększane są o 1.  

Praca w trybie Multiuser rozwija u uczniów/studentów umiejętność kreatywności, 

umiejętności pracy w grupie, ponoszenia odpowiedzialności za całościowe działanie 

sieci [25]. Błędna konfiguracja sieci u jednej osoby spowoduje, że zbudowana w wyniku 

połączenia duża sieć nie będzie działać poprawnie. Dodatkowo rozwija umiejętność 

zaplanowania pracy i logicznego myślenia, albowiem ważne jest również odpowiednie 

zaplanowanie adresacji IP dla całej dużej sieci, podzielenie sieci na mniejsze podsieci 

i przydział adresacji dla poszczególnych użytkowników projektu. Możliwość urucho-

mienia wielu procesów programu Packet Tracer może szczególnie ważna przy pracy 

zdalnej. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest wykorzystanie symulatora w trybie Multiuser 

do połączenia sieci studentów lub uczniów, którzy fizycznie przyłączeni są do sieci 

różnych dostawców Internetu. Wiąże się to z dodatkowym nakładem pracy, albowiem 

wymagana jest ingerencja w konfigurację routerów domowych użytkowników (przy-

najmniej jednego – najlepiej nauczyciela) i wykorzystania przekierowania portów DNAT 

(ang. Destination Network Address Translation) lub połączenia z siecią uczelnianą/ 

szkolną za pomocą VPN (ang. Virtual Private Network). Z własnych doświadczeń 

dydaktycznych autorów wynika, że tryb pracy Multiuser jest rzadko wykorzystywany 
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podczas zajęć na poziomie technikum, a szkoda, ponieważ daje duże możliwości np. na 

zajęciach z tematyki dotyczącej konfiguracji protokołów routingu dynamicznego. 

Narzędzie Cisco Packet Tracer jest zapewne dobrze znane i chętnie wykorzystywane 

przy nauczaniu przedmiotów zawodowych, teoretycznych i praktycznych, w placów-

kach kształcących w zawodach z grupy teleinformatycznej, powstało wiele publikacji 

o jego zastosowaniach [26] i na pewno programem godnym polecenia przy nauczaniu 

zdalnym z wykorzystaniem platform wideokonferencyjnych, jak również do samodziel-

nej analizy sieci przez uczniów i studentów. Intencją autorów zaś była popularyzacja 

głównie trybu pracy Multiuser.  

3.3. Huawei eNSP 

Swoją ścieżkę certyfikacji z sukcesem od kilku lat wprowadza również inny świa-

towy potentat w dziedzinie informatyki, teleinformatyki, telekomunikacji i elektroniki – 

Huawei. Podobnie jak Cisco, akademia Huawei przewiduje trzy poziomy certyfikacji 

ICT (ang. Information and Communication Technologies): podstawowy HCIA (ang. 

Huawei Certified ICT Associate), profesjonalny HCIP (ang. Huawei Certified ICT 

Professional) oraz ekspercki HCIE (ang. Huawei Certified ICT Expert). Zakres kursu 

podstawowego również w sporej części pokrywał się z treściami podstawy programowej 

w zakresie nauczania sieci komputerowych w zawodach: technik teleinformatyk i technik 

informatyk, jednak materiały oferowane przez akademię są jedynie w języku angielskim, 

co może być problemem na poziomie technikum, ale nie na poziomie akademickim [27]. 

Firma Huawei również oferowała swoim kursantom program do emulacji sieci o nazwie 

eNSP. Pewnym ograniczeniem w jego użyciu może być wstrzymanie (ze względu na 

obecną sytuację geopolityczną) prac nad dalszym rozwojem środowiska. Warto jednak 

podkreślić, że do tej pory wydane wersje eNSP oferują możliwości wnikliwej analizy 

działania sieci. W przeciwieństwie do konkurencyjnego programu Packet Tracer, eNSP 

jest, podobnie jak GNS3, emulatorem, a zatem pozwala na konfigurację urządzeń 

z wykorzystaniem rzeczywistego systemu operacyjnego zaimplementowanego w roz-

wiązaniach sprzętowych. Do prawidłowego działania programu niezbędny staje się do-

datkowo program VirtualBox, w którym zwirtualizowane są systemy operacyjne route-

rów, przełączników, firewalli, urządzeń sieci bezprzewodowych oraz sniffer Wireshark, 

który umożliwia analizowanie ruchu sieciowego na poszczególnych interfejsach urządzeń 

pośredniczących. Dzięki temu można obserwować rzeczywiste pakiety przepływające 

przez poszczególne łącza (rys. 6). 

Program nie ma wygórowanych wymagań systemowych, wystarcza 32-bitowa wersja 

systemu operacyjnego Windows 7 z 2 GB pamięci RAM oraz program ViartualBox 

w wersji 5.2 i Wireshark. Sama obsługa programu jest intuicyjna. Po stworzeniu schematu 

sieci i połączeniu jej elementów należy uruchomić wszystkie urządzenia i przejść do ich 

konfiguracji, przy czym konfiguracja ta odbywa się na emulowanym systemie Huawei 

VRP (ang. Versatile Routing Platform) w trybie tekstowym (rys. 7). Podobnie jak 

w symulatorze Cisco, również w eNSP istnieje możliwość rozbudowy urządzeń o do-

datkowe moduły, zwiększające ilość i rodzaj interfejsów oraz rozszerzające ich funkcjo-

nalność (rys. 7). Istotną funkcjonalnością programu eNSP jest możliwość połączenia 

sieci zbudowanej w programie z rzeczywistymi urządzeniami poprzez emulowany interfejs 

WAN połączony z kartą sieciową komputera, co również, z dydaktycznego punktu 

widzenia, umożliwia łączenie sieci zbudowanych przez studentów w jedną wspólną sieć. 
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Rysunek 6. Widok interfejsu graficznego eNSP z analizą ruchu sieciowego w snifferze Wireshark na 

interfejsie routera [opracowanie własne] 

 

Rysunek 7. Konfiguracja i rozbudowa urządzeń w programie eNSP [opracowanie własne] 

Zaprezentowane rozwiązanie firmy Huawei nie jest tak popularne jak symulator 

Packet Tracer czy program GNS3, jednak godne polecenia z uwagi na fakt, że producent 

również wprowadził możliwość certyfikacji na różnych ścieżkach, a na kilku uczelniach 

w Polsce działają już Akademie Sieci Huawei, w których studenci mogą przygotowywać 
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się do certyfikacji4. Taka akademia działa przy Instytucie Sieci Teleinformatycznych 

Politechniki Poznańskiej od 2016 roku. Studenci podczas zajęć w akademii mogą ko-

rzystać z kilkudziesięciu urządzeń sieciowych przekazanych przez producenta5. Dzięki 

stworzonym możliwościom studenci uczelni z powodzeniem biorą udział w międzyna-

rodowych konkursie Huawei ICT Competition organizowanych przez producenta.  

Akademia tak została również utworzona przy Zespole Szkół Łączności w Poznaniu 

i rozpoczęła działalność od roku szkolnego 2020/2021 jako pierwsza w Polsce Aka-

demia Sieci Huawei na poziomie technikum. Uczniowie kształcący się głównie w zawo-

dzie technik teleinformatyk, ale również technik informatyk, mają do dyspozycji 15 route-

rów AR1220 z wbudowanymi 8 portami Ethernet, które mogą pełnić funkcję przełącz-

ników. Urządzenia te stanowią bazę dydaktyczną do nauczania treści związanych z kon-

figuracją protokołów routingu dynamicznego, połączeniami VoIP oraz zabezpieczaniem 

sieci na poziomie warstwy drugiej modelu ISO OSI. Zatem w dobie kształcenia zdal-

nego oprogramowanie eNSP pozwala uczniom na realizację treści programu nauczania, 

przynajmniej w części związanej z programową konfiguracją sieci. 

3.4. Inne rozwiązania – przykład  

Podczas kształcenia zdalnego pojawiają się problemy realizacji zajęć praktycznych, 

podczas których uczniowie kształcący się m.in. w zawodach technik teleinformatyk 

i technik telekomunikacji, muszą konfigurować urządzenia telekomunikacyjne, takie jak 

centrale telefoniczne, telefony systemowe, czy telefony VoIP. Wykonanie samej części 

programowej może nie przysparzać uczniom większych problemów, ponieważ najpopu-

larniejsza w tej grupie zawodów centrala telefoniczna będąca na wyposażeniu szkół 

technicznych – Slican IPM-032 [28] – umożliwia zainstalowanie oprogramowania 

konfiguracyjnego na dowolnym komputerze z systemem Windows. Sytuacja się jednak 

komplikuje w momencie konfiguracji urządzeń abonenckich oraz w momencie testowania 

i weryfikacji poprawności działania systemu komutacyjnego. Uczniowie zwykle nie mają 

takich urządzeń w domach i w związku z tym nie mogą przesłać konfiguracji centrali 

z programu do urządzenia. 

 

Rysunek 8. Koncepcja zdalnej konfiguracji centrali telefonicznej [opracowanie własne] 

 
4 W chwili pisania artykułu takie akademie działają przy Politechnice Warszawskiej, Politechnice Łódzkiej, 

Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytecie Łódzkim, Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicz-

nym oraz przy Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. 
5 Więcej informacji o laboratorium Akademii Sieci Huawei przy Politechnice Poznańskiej można znaleźć pod 

adresem https://ccn.put.poznan.pl/ (w dziale laboratoria). 
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W Zespole Szkół Łączności w Poznaniu rozwiązania tego problemu zaproponował 

Pan Krzysztof Lewandowski, nauczyciel przedmiotów zawodowych i administrator 

szkolnej sieci komputerowej. Na rysunku 8 zaprezentowano przykładowy schemat dostępu 

do sieci szkolnej w celu konfiguracji centrali telefonicznej na zajęciach laboratoryjnych 

z komutacji. Administrator szkolnej sieci teleinformatycznej zapewnił uczniom dostęp 

do serwera poprzez przekierowanie portów usługi pulpitu zdalnego, gdzie każdy uczeń 

wykorzystuje postawioną na serwerze maszynę wirtualną, a dostęp do właściwej 

maszyny zapewnia odpowiedni numer portu TCP usługi. Centrale telefoniczne mają 

ustawione adresy IP w sieci lokalnej, ale także istnieje możliwość ich konfiguracji po-

przez Internet za pomocą połączeń szyfrowanych na porcie TCP 5525. W ten sposób 

każdy uczeń przygotowuje konfigurację centrali telefonicznej w oprogramowaniu, a na-

stępnie poprzez sieć lokalną przesyła konfigurację na odpowiednią centralę znając jej 

adres IP. Ponieważ na ogół central jest mniej niż uczniów w grupie, stąd konieczność 

interakcji nauczyciela tak, aby sekwencyjnie każdy mógł przesłać swoją konfigurację do 

centrali celem weryfikacji działania. Informacje zwrotne uczniowie uzyskują poprzez 

szkolną platformę BBB, która transmituje sygnał wideo dla uczestników zajęć, a fizyczne 

sprawdzenia dokonuje prowadzący zajęcia.  

Zaprezentowany przykład pokazuje, że kosztem dodatkowego nakładu pracy admi-

nistratora szkolnej sieci i nauczyciela prowadzącego zajęcia, można zrealizować również 

zajęcia praktyczne w formie zbliżonej do warunków stacjonarnych. 

4. Oprogramowanie symulacyjne w przedmiotach elektronicznych 

Jeszcze większe wyzwanie stoi przed nauczycielami przedmiotów zawodowych pro-

wadzących zajęcia laboratoryjne, w szkołach zwane pracowniami, w grupie zawodów 

z branży elektroniczno-mechatronicznej, gdy zachodzi konieczność ich realizacji w for-

mie zdalnej. Wynika to z warunków realizacji takich zajęć, gdzie do wykonania ćwi-

czenia potrzebne są zarówno stanowiska (makiety) dydaktyczne z urządzeniami elektro-

nicznymi, jak i przyrządy pomiarowe. O ile konfigurację sterowników przemysłowych 

np. Siemens S7-1200 można zrealizować w formie podobnej do obsługi centrali tele-

fonicznej, o tyle pracownie związane z pomiarami i wyznaczaniem parametrów i charak-

terystyk różnych elementów i układów elektronicznych są trudniejsze w realizacji 

w warunkach innych niż stacjonarne. 

Na szczęście i na tym polu dydaktycy nie pozostali sami, albowiem istnieje wiele 

programów, które symulują działanie układów elektronicznych, począwszy od najprost-

szych przeznaczonych do symulacji układów cyfrowych, np. Multimedia Logic [29], 

poprzez symulatory układów elektronicznych typu SPICE (ang. Simulation Program 

with Integrated Circuits Emphasis) [30-33], aż po zaawansowane systemy pomiarowe, 

takie jak np. LabVIEW (ang. Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) [34].  

Na pewno ciekawą pozycją w analizie działania układów elektronicznych jest darmo-

wy program LTSpice firmy Analog Devices [30]. Program ten umożliwia rysowanie 

schematów z wykorzystaniem bibliotek elementów elektronicznych i układów scalonych, 

opartych na modelach matematycznych, rysowanie przebiegów czasowych w poszcze-

gólnych węzłach układu przy różnych wymuszeniach napięciowych i prądowych oraz 

wykreślaniu charakterystyk częstotliwościowych oraz charakterystyk przejściowych 

wraz z parametryzacją warunków wejściowych. Trochę większą funkcjonalność oferuje 

pakiet oprogramowania OrCAD [31], zawierający również symulator PSPCIE [32] wraz 
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z modułem umożliwiającym rysowanie schematów o nazwie Schematics (rys. 9). Opro-

gramowanie to dodatkowo pozwala na wykonywanie analiz statystycznych (np. symulacje 

oparte na metodzie Monte Carlo, Worst Case) oraz na optymalizację parametrów lub 

doboru wartości elementów układu elektronicznego [32, 33]. Pozwala to tworzyć biblio-

teki i dodawać do nich modele elementów, które często producenci układów scalonych 

zamieszczają na swoich stronach. Efekt działania oprogramowania, w wersji 9.2, zapre-

zentowano na rysunku 9. Na rynku pokazano jak w programie PSPICE A/D wkreślono 

charakterystykę częstotliwościową układu wzmacniacza odwracającego zrealizowanego 

na wzmacniaczu operacyjnym A741, któy został narysowany w programie Schematics.  

 

Rysunek 9. Okno programu PSPICE Schematics (po lewej) oraz programu PSPICE A/D (po prawej) 

[opracowanie własne] 

Oprogramowanie SPICE od wielu lat dostępne jest na rynku i wykorzystywane na 

wielu uczelniach kształcących na kierunkach elektronicznych. Jego niewątpliwą zaletą 

jest bogata biblioteka modeli elementów oraz mnogość analiz, jakie można wykonywać. 

Wartym odkreślenia jest fakt, że w skład pakietu wchodzi dodatkowe oprogramowanie 

umożliwiające projektowanie obwodów drukowanych.  

Z kolei na poziomie technikum lepszym rozwiązaniem wydaje się oprogramowanie 

Multisim (dawniej Electronics Workbench) firmy National Instruments (NI) [35]. Firma 

stworzyła również webową wersję oprogramowania [36], jednak wersja ta swoim dzia-

łaniem przypomina omawiany powyżej program SPICE wraz z edytorem schematów 

Schematics. Rozwiązanie firmy NI jest oprogramowaniem komercyjnym, jednak firma 

udostępnia również wersję studencką i wersję testową. Poza funkcjonalnością, którą 

oferują programy SPICE, czyli wszechstronną analizą w różnych dziedzinach: czasu, 

częstotliwości, parametryzacją oraz wykorzystywaniem bibliotek modeli układów 

elektronicznych, oprogramowanie Multisim pozwala na budowanie wirtualnych sche-

matów oraz wykorzystanie do analizy działania podstawowych przyrządów, takich jak 

oscyloskop, multimetr, analizator widma, analizator stanów logicznych, co z kolei 
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bardziej przypomina laboratoryjne zajęcia z pracowni w technikum. Niestety, niewiele 

szkół w Polsce może poszczycić się nowoczesnym sprzętem pomiarowym, ze względu 

na jego wysokie koszty. W związku z tym na zajęciach często dominuje wyznaczanie 

charakterystyk układów metodą „punkt po punkcie” z wykorzystaniem zasilacza, 

generatora, oscyloskopu i multimetrów. Warto jednak pamiętać, że również taki sposób 

badania układów może być przeprowadzony w Multisim. W przypadku konieczności 

prowadzenia lekcji w sposób zdalny, dlatego program ten wyrasta na naturalnego kandy-

data do wykorzystania na zajęciach praktycznych. Przykład wykorzystania Multisim do 

badania układu wzmacniacza odwracającego przedstawiono na rysunku 10.  

  

Rysunek 10. Okno programu Multisim z przykładową analizą układu elektronicznego [opracowanie własne] 

Multisim może być zatem wykorzystywany do analizy zachowań obwodów, ale może 

być też narzędziem zwiększającym atrakcyjność nauczania teorii. Może również stanowić 

wsparcie dla inżynierów przy realizacji układów praktycznych. Program wykracza poza 

standardową symulację SPICE, wykorzystując obszerną bibliotekę komponentów cyfro-

wych, którą można wykorzystać do symulacji i wdrażania na dowolnym układzie FPGA 

(ang. Field-Programmable Gate Array). Można wykorzystać go jako stację pomiarową 

współpracującą z systemem LabVIEW w aplikacjach wymagających testów, pomiarów 

i kontroli z szybkim dostępem do sprzętu i wglądu w dane. Poza tym w skład pakietu 

Multisim wchodzi również program NI Ultiboard, przeznaczony do projektowania ob-

wodów drukowanych, opierający się na schematach tworzonych w programie Multisim 

i wykorzystującym te same biblioteki i modele układów. 

Z dydaktycznego punktu widzenia program Multisim stanowi wartościowe narzę-

dzie, które w dobie nauczania zdalnego może być wykorzystane na zajęciach pomiaro-

wych i pracowniach elektronicznych, pozwalające na realizację ćwiczeń w wirtualnym 

laboratorium z wykorzystaniem wirtualnych przyrządów oraz doskonałym narzędziem 

dla studentów i inżynierów, wykorzystujących zaawansowane funkcje programu do 

projektowania układów programowalnych oraz obwodów drukowanych.  
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5. Podsumowanie  

W rozdziale autorzy podnieśli problem pojawiający się podczas kształcenia zdalnego 

w nauczaniu przedmiotów praktycznych. Problem ten omówiono na przykładzie grupy 

zawodów z branży teleinformatycznej i elektroniczno-mechatronicznej. W analizie zwró-

cono uwagę na dwa aspekty kształcenia zdalnego, a mianowicie na wybór platformy 

komunikacyjnej oraz wybór narzędzi i metod zdalnego prowadzenia zajęć zawodowych.  

W ramach pierwszej części rozdziału zaprezentowano możliwości i funkcjonalności 

polecanej przez autorów darmowej platformy BigBlueButton (BBB), która z powodze-

niem stanowi alternatywę dla rozwiązań komercyjnych takich potentatów, jak Microsoft 

czy Google. Platforma BBB z racji możliwości zintegrowania z platformą e-learningową 

Moodle okazuje się być rozwiązaniem coraz częściej pojawiającym się zwłaszcza na 

uczelniach wyższych, ale również na poziomie szkół średnich. Wykorzystywana jest 

przede wszystkim do prowadzenia wykładów, egzaminów, obron prac dyplomowych, 

a dzięki możliwości rejestracji audiowizualnej umożliwia ich archiwizację i, w przy-

padku wykładów, również ich późniejsze wykorzystanie.  

Druga część artykułu jest natomiast poświęcona możliwościom wykorzystania do-

stępnego oprogramowania do nauczania przedmiotów związanych z sieciami teleinfor-

matycznymi oraz zajęciami laboratoryjnymi z przedmiotów elektronicznych. Autorzy 

przypomnieli znane i stosowane już od lat oprogramowanie symulacyjne dostępne 

w ramach Akademii Sieci Cisco – Packet Tracer, jednak główny nacisk jego wyko-

rzystania położono na tryb pracy wieloużytkownikowej. Ten tryb pozwala bowiem na 

większą kreatywność uczniów i studentów, ujmuje więcej aspektów związanych z reali-

zacją sieci komputerowych od zaplanowania adresacji IP, aż do zaimplementowania 

jednej dużej sieci w oparciu o małe sieci skonfigurowane przez uczniów. Rolą nauczyciela 

powinno być oprócz zapewnienia oprawy dydaktycznej i metodycznej takie zorganizo-

wanie pracy, aby zapewnić poprzez usługę DNAT, dostęp zdalny lub VPN możliwość 

połączenia „wirtualnych” sieci konfigurowanych przez uczniów w jedną, rozproszoną 

po różnych komputerach, działającą sieć. Podobne efekty można uzyskać w innym 

oprogramowaniu będącym z kolei emulatorem sieci – Huawei eNSP. Program ten ma 

pewną przewagę nad swoim poprzednikiem, ponieważ pracujemy na zwirtualizowanym 

systemie operacyjnymi urządzenia i dodatkowo możemy za pomocą rzeczywistego 

sniffera Wireshark obserwować ruch na poszczególnych interfejsach urządzeń. Najlep-

szym rozwiązaniem jest jednak program GNS3, który emuluje rozwiązania różnych 

producentów, a dodatkowo pozwala łączyć urządzenia sieciowe z wirtalnymi maszynami 

rzeczywistych systemów operacyjnych Windowa i Linux. Jednak stopień skompliko-

wania przygotowania środowiska oraz jego wymagania powodują, że jest to rozwiązanie 

rekomendowane przede wszystkim dla środowisk akademickich.  

Artykuł w sposób oczywisty nie wyczerpuje wszystkich możliwych rozwiązań, po-

nieważ w samym VirtualBox, Hyper-V, VMware Workstation Player czy Paralells 

Desktop lub innym środowisku wirtualizacyjnym można wykorzystać rozwiązania oparte 

o systemy operacyjne Linux, pełniące zarówno role wirtualnych routerów, jak i stacji 

roboczych oraz wdrażać środowiska innych firm, np. Mikrotik, gdzie na maszynie 

wirtualnej można zainstalować system RouterOS i połączyć go z innymi maszynami 

wirtualnymi emulującymi urządzenia lub systemy operacyjne Linux i Windows, przy 

okazji wykorzystując na Windowsie oprogramowanie Winbox do graficznego zarzą-

dzania zwirtualizowanym routerem Mikrotik.  
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Dodatkowym atutem uczestnictwa zarówno w Akademii Sieci Cisco, Huawei, czy 

Mikrotik jest możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia kursu, który potwierdza 

wiedzę i umiejętności w większości pokrywające się z podstawą programową kształcenia 

w zawodach: technik teleinformatyk, technik informatyk, technik telekomunikacji. 

Uzyskanie certyfikatu zwiększa szanse uczniów i studentów na rynku pracy, co dowie-

dziono m.in. w analizach przedstawionych w [37]. 

Należy jednak mieć na uwadze, że umiejętne posługiwanie się programami symula-

cyjnymi nie zastąpi pracy na rzeczywistych przyrządach i urządzeniach. Warto pa-

miętać, że praca w pracowni swoim przebiegiem i zakresem czynności od pracy w symu-

latorze, tak jak realizacja fizycznych połączeń znacząco różni się od kliknięć myszką 

w oprogramowaniu. Potwierdzili to sami uczniowie i studenci, z którymi autorzy artykułu 

współpracowali podczas zajęć zdalnych i po ich zakończeniu w roku 2021. Zatem 

pomimo rozwoju technologii i coraz to nowych możliwości komunikacji nauczanie zdalne 

nie zastąpi tradycyjnych zajęć praktycznych prowadzonych w formie stacjonarnej.  
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Nauczanie praktycznych przedmiotów zawodowych w dobie kształcenia zdalnego – 

czyli jak zastąpić prawdziwe urządzenia 

Streszczenie  

W artykule poruszono problem praktycznego kształcenia zawodowego w grupie zawodów teleinformatycz-

nych i elektroniczno-mechatronicznych, związany z brakiem możliwości fizycznego wykorzystania urządzeń, 

ich konfigurowania i badania podczas nauczania zdalnego. Artykuł podzielono na trzy główne części. Pierw-

sza część została poświęcona platformom zdalnego nauczenia. W tej części omówiono najpopularniejsze tego 

rodzaju środowiska tj. MS Team, ZOOM czy Cisco Webex i porównano je z darmową platformą Big Blue 

Button (BBB). Działanie platformy BBB zostało omówione na przykładzie jej wykorzystania w nauczaniu 

zdalnym na Politechnice Poznańskiej. Druga część artykułu została poświęcona wykorzystaniu emulatorów 

i symulatorów w zdalny nauczaniu. W tej części zostały przedstawione i porównane możliwości środowisk 

Cisco Packet Tracer, Huwei eNSP oraz GNS. W opisach szczególną uwagą zwrócono na wykorzystywanie 

tych programów w pracy grupowej (w trybie równoczesnym). Zaprezentowano również przykład praktycz-

nego wykonania zadań zdalnej konfiguracji urządzeń teleinformatycznych na przykładzie zajęć przeprowa-

dzonych w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Trzecia część artykułu opisuje sposoby zastosowania 

oprogramowania symulacyjnego do analizy działania układów elektronicznych oraz ich pomiarów. W tej 

części zaprezentowano programy z rodziny PSPCIE, ze szczególnym uwzględnieniem programu Multisim. 

Program ten zdaniem autorów najbardziej odzwierciedla zajęcia prowadzone z udziałem fizycznych urządzeń. 

Prezentację kończy refleksja autorów na temat możliwości prowadzenia zajęć praktycznych w formie zdalnej. 

Słowa kluczowe: zdalne nauczanie, przedmioty zawodowe, nauczanie praktyczne, symulator, emulator 
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Teaching practical vocational subjects in the era of distance learning –  

how to replace real devices? 

Abstract 

The article discusses the problem of practical vocational education in the group of ICT and electronic-

mechatronic professions, related to the inability to physically use devices, configure them and test them 

during distance learning. The article is divided into three main parts. The first part was devoted to remote 

learning platforms. This section discusses the most popular environments of this type, such as MS Team, 

ZOOM or Cisco Webex, and compares them with the free Big Blue Button (BBB) platform. The operation 

of the BBB platform has been discussed on the example of its use in distance learning at the Poznań 

University of Technology. The second part of the article is devoted to the use of emulators and simulators in 

remote learning. This section presents and compares the capabilities of the Cisco Packet Tracer, Huwei eNSP 

and GNS environments. In the descriptions, particular attention was paid to the use of these programs in 

group work (in simultaneous mode). An example of the practical implementation of tasks of remote confi-

guration of ICT devices was also presented, based on the example of classes conducted at the Communi-

cations School Complex in Poznań. The third part of the article describes the methods of using simulation 

software to analyze the operation of electronic circuits and their measurements. This part presents programs 

from the PSPCIE family, with particular emphasis on the Multisim program. According to the authors, this 

program best reflects the activities conducted with the use of physical devices. The presentation ends with 

the authors' reflection on the possibility of conducting practical classes remotely.  

Keywords: remote learning, vocational subjects, practical learning, simulator, emulator 

 



 

116 

 

Katarzyna Pająk1 

Trening umiejętności społecznych  

jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

praca w obszarze emocji 

1. Wprowadzenie 

Treningi umiejętności społecznych (TUS) stanowią jedną z form pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej, którą można ulokować w obszarze zajęć specjalistycznych: roz-
wijających kompetencje emocjonalno-społeczne. W obliczu narastających problemów, 
z jakimi zmagają się dzieci i młodzież, szczególnie ważne wydaje się być większe 
skoncentrowanie na rozwijaniu sfery społeczno-emocjonalnej uczniów. Okres izolacji 
związany z pandemią, a obecnie wojna w Ukrainie stanowią przesłankę do tego, aby 
podejmować z uczniami pracę nad poszerzeniem zasobów niezbędnych do nabywania 
odporności psychicznej, która pozwala lepiej radzić sobie w sytuacjach trudnych. 
Odporność ta związana jest między innymi z umiejętnym zarządzaniem emocjami. 
E. Grotberg [1] zwraca uwagę na to, że do źródeł odporności należy zaliczyć umiejętność 
wyrażania swoich myśli i uczuć w stosunku do innych osób, zdolność do ich słuchania 
i rozumienia tego, co odczuwają oraz odpowiednia do tego reakcja.  

Umiejętności społeczne, wokół których koncentruje się tematyka niniejszego tekstu, 
są niezbędne dla prawidłowego rozwoju jednostki, ponieważ pozwalają na rozumienie 
komunikatów (werbalnych i niewerbalnych) przekazywanych przez innych ludzi, a także 
odpowiednim reagowaniu na nie [2]. Pozwalają również na utrzymywanie satysfakcjo-
nujących relacji z innymi osobami [3]. 

Podstawowym celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tematyki treningów umie-
jętności społecznych w kontekście usprawniania obszaru emocji. Zostanie dokonany 
przegląd literatury z zakresu rozwijania u uczniów świadomości własnych emocji, emocji 
innych osób i radzenia sobie z nimi. Drugim celem niniejszych rozważań jest przybli-
żenie i rozszerzenie wiedzy na temat tego jak prowadzić zajęcia z zakresu tematyki emocji, 
na co szczególnie zwrócić uwagę w pracy z uczniem i po jakie pomoce terapeutyczne 
sięgać. Pierwszy z rozdziałów koncentruje się wokół tematyki treningów umiejętności 
społecznych i socjoterapii w kontekście zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-
społeczne. Dokonana zostanie próba wyjaśnienia różnic i podobieństw pomiędzy tymi 
formami zajęć. Kolejno zostaną zaprezentowane wskazówki do pracy nad doskonaleniem 
obszaru emocji u uczniów uczęszczających na zajęcia TUS. Ostatnia z części stanowi 
zakończenie i podsumowanie podjętych rozważań.  

2. Trening umiejętności społecznych a socjoterapia w kontekście zajęć 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne 

Zajęcia socjoterapeutyczne – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – 
zostały zastąpione zajęciami rozwijającymi kompetencje emocjonalno-społeczne. 
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Pomimo tego, że żaden oficjalny dokument nie różnicuje zajęć socjoterapeutycznych 

i zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, to można stwierdzić, że 

nowe akty prawne zmieniły jedynie nazwę tychże zajęć. Odbiorcy zajęć oraz ich cele 

pozostały te same. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne skierowane 

są do uczniów przejawiających trudności w zakresie funkcjonowania społecznego. Z kolei 

zajęcia socjoterapeutyczne jako odbiorców wskazywały uczniów z dysfunkcjami i zabu-

rzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.  

Zmiana nazewnictwa rozszerza zakres oddziaływań, które można stosować wobec 

uczniów przejawiających trudności w obszarze społeczno-emocjonalnego funkcjono-

wania. Stąd też (chociaż nie w pełni formalnie) można w nich ulokować treningi umie-

jętności społecznych. Oprócz powyższego, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-

społeczne mogą prowadzić nie tylko, jak to było dotychczas – socjoterapeuci, ale rów-

nież trenerzy TUS lub inni specjaliści, których zatrudnia dyrekcja szkoły na podstawie 

przedłożonych przez nich dokumentów (dyplomów, certyfikatów, ukończonych szkoleń, 

kursów, itp.).  

2.1. Socjoterapia 

Zajęcia socjoterapeutyczne realizowane są przede wszystkim w szkołach ogólnodostęp-

nych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świetlicach. Są to zajęcia realizowane 

w formie grupowej, przeznaczone dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecz-

nym, niedostosowanych społecznie, zaniedbanych środowiskowo, zagrożonych wyklu-

czeniem społecznym, wymagających wsparcia w zakresie przestrzegania społecznych 

norm. Jest to metoda w wielu aspektach podobna do TUS, jednak zdecydowanie bardziej 

demokratyczna i niedyrektywna. Zajęcia realizowane są w grupach do 10 osób.  

Socjoterapia uznawana jest za samodzielną, odrębną metodę pracy z dziećmi i mło-

dzieżą z zaburzeniami rozwoju emocjonalno-społecznego. Jednak jak wskazuje literatura 

stanowi ona formę pośrednią i ma elementy wspólne z psychoedukacją, treningiem 

interpersonalnym, a także psychoterapią [4]. Psychoedukacja polega na zdobyciu przez 

uczestnika zajęć wiedzy psychologicznej, którą może wykorzystać w życiu codziennym. 

Dzięki temu możliwa jest poprawa relacji z otoczeniem oraz budowanie i rozwijanie 

samoświadomości. Psychoedukacja skoncentrowana jest przede wszystkim na rozwi-

janiu zasobów uczestnika i wspieranie rozwoju jego osobowości. W psychoedukacji 

istnieje założenie, że skutki dysharmonii rozwojowych można zmniejszyć poprzez uru-

chomienie potencjału ucznia. Dostrzeganie i nazywanie mocnych stron uczestnika zajęć 

stwarza szansę na zmianę jego sądów o samym sobie, a także o otaczającej go rzeczy-

wistości.  

Z kolei psychoterapia – prowadzona grupowo – pozwala na uzyskanie zmiany poprzez 

kontakt z drugim człowiekiem. Wykorzystywane są tutaj informacje zwrotne, które są 

również trzonem pracy socjoterapeutycznej. Także i socjoterapia nie może istnieć bez 

grupy, która stanowi jej nieodłączny element i dzięki niej uczestnik nabywa nowych 

doświadczeń. Pozwala ona także na ponowną odbudowę kontaktów międzyludzkich 

opartych na wrażliwości i empatii. Jeśli chodzi o trening interpersonalny, to ma on na 

celu rozwijanie relacji interpersonalnych i uczenie się rozumienia różnego rodzaju 

sytuacji społecznych. W zakresie zmian, które dokonują się podczas treningów interper-

sonalnych i psychoterapii, należy zauważyć, że odnoszą się one do głębszych warstw 
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osobowości, a nie tylko tak, jak ma to miejsce w psychoedukacji – do sfery poznawczej 

[4-6].  

B. Jankowiak oraz E. Soroko [7] podkreślają znaczenie socjoterapii jako „terapii 

relacji społecznych”. Autorki akcentują fakt, że taka forma pracy nie może istnieć bez 

społeczności/grupy osób, która ma charakter leczący oraz wspomagający rozwój czło-

wieka. Jest to zbieżne z tym, w jakiej formie zaleca się prowadzenie treningów umiejęt-

ności społecznych [8, 9, s. 22-23].  

Zadaniem socjoterapii jest stworzenie możliwości do poprawy relacji interpersonal-

nych. Biorąc pod uwagę całościowy rozwój człowieka, należy podkreślić, że zmiany 

w obszarze społecznego funkcjonowania będą skutkowały zmianami także w zakresie 

innych sfer funkcjonowania jednostki. Zajęcia takie mają za zadanie dostarczyć uczest-

nikom pożądanych wzorców społecznych, stąd duże znaczenie odgrywa socjoterapeuta 

jako dorosła osoba, która przedstawi uczestnikom nie tylko ciekawą ofertę zajęć, ale 

również swoją osobowością pokaże uczniom, że świat dorosłych tworzy przestrzeń, 

w której można czuć się bezpiecznie i wyrażać swoje emocje będąc wysłuchanym. 

Socjoterapeuta może spotkać się z wrogością dzieci/młodzieży, która zawiodła się na 

osobach znaczących, takich jak np. rodzice czy nauczyciele. Niejednokrotnie ich rodziny 

się rozpadły, a dzieci były uwikłane w konflikty pomiędzy rodzicami. Często żyją 

w rodzinach z problemem alkoholowym, który burzy atmosferę spokoju w rodzinie. 

W takim środowisku może dojść do zupełnego rozpadu więzi emocjonalnej [5]. 

K. Sawicka [10] zaznacza, że dzieci i młodzież uczęszczająca na socjoterapię mogła 

w swoim życiu przeżyć jednorazową traumę lub też doświadczać przez lata np. przemocy, 

odrzucenia, braku akceptacji, co prowadzi do kumulacji negatywnych doświadczeń, 

które mają wpływ na funkcjonowanie w każdym środowisku życia. Takie sytuacje po-

wodują liczne zniekształcenia poznawcze, które to z kolei prowadzą do uogólnień doty-

czących rzeczywistości. Jednym z nich jest generalizacja. Jako przykład może posłużyć 

sformułowanie: wszyscy dorośli są źli i krzywdzą. Czasami może zdarzyć się tak, że 

dziecko celowo prowokuje sytuację konfliktową, aby „wyprzedzić” dorosłego i uchronić 

się przed kolejnym trudnym doświadczeniem.  

Terapeutyczny wymiar socjoterapii związany jest z odreagowaniem napięć emocjo-

nalnych – uczestnicy uczeni są tego, jak wyrażać emocje w sposób społecznie akcepto-

wany. Celem edukacyjnym socjoterapii jest zdobycie wiedzy na temat przyczyn tego, 

co spowodowało, że dana osoba zachowuje się w określony sposób, jak z nią rozmawiać, 

aby nie doprowadzać do eskalacji trudnych emocji. Natomiast cele rozwojowe powinny 

doprowadzić jednostkę na wyższy, dojrzalszy etap rozwoju, a także poszerzyć jej umie-

jętności społeczne [11].  

2.2. Treningi umiejętności społecznych 

Treningi umiejętności społecznych realizowane są w placówkach edukacyjnych, takich 

jak: przedszkola i szkoły ogólnodostępne, integracyjne, specjalne, poradnie psycholo-

giczno-pedagogiczne oraz centra terapii. Są to zajęcia realizowane w małym grupach, 

przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością (w dużej mierze z zaburzeniami ze 

spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną), ale również dla tych, którzy 

wykazują deficyty w zakresie umiejętności społecznych i kontroli emocji (np. uczniowie 

z ADHD). Widoczny jest brak umocowań prawnych dotyczących treningów umiejęt-

ności społecznych, dlatego też są one lokowane wśród zajęć rozwijających kompetencje 
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emocjonalno-społeczne. Zajęcia TUS charakteryzują się dyrektywnością – w odróż-

nieniu od zajęć socjoterapeutycznych. Rekomenduje się, aby zajęcia były realizowane 

w mniejszych grupach – 4-5-osobowych. Uczestników należy dobierać, uwzględniając 

przede wszystkim ich poziom funkcjonowania, niekoniecznie wiek kalendarzowy. 

Zajęcia prowadzone są przez cały rok szkolny bądź jeden semestr i trwają od 45 do 60 

minut.  

J. Węglarz i D. Bentkowska [9, s. 33] proponują następujący schemat zajęć TUS: 

powitanie, rytuał wprowadzający (np. rundka początkowa: uczestnicy zajęć, siedząc 

w kręgu, dzielą się tym, co wydarzyło się u nich w ostatnim czasie), wprowadzenie do 

tematyki zajęć, gry i zadania, przerwa (jeśli zachodzi taka potrzeba), ciąg dalszy gier 

i zadań, rytuał kończący (np. rundka końcowa: podsumowanie zajęć; uczestnicy mówią 

o tym, czego nauczyli się podczas zajęć, co im się najbardziej podobało lub co chcieliby 

zmienić). 

Analizując tematykę treningów umiejętności społecznych, można spotkać się z róż-

nymi kontekstami. Jednym z nich jest obszar aktywności zawodowej. M. Bandach [8, s. 87] 

dokonała analizy, w której skoncentrowała się na rozwijaniu kompetencji społecznych 

u pracowników, co w konsekwencji może przyczynić się do lepszego funkcjonowania 

zakładu pracy. Wysoki poziom kompetencji społecznych ma znaczenie również dla 

odnoszenia sukcesów w pracy. Jako ważne umiejętności społeczne autorka wymienia 

między innymi: asertywność, współdziałanie, umiejętności komunikacyjne, właściwe 

postępowanie w sytuacji konfliktu, empatię, autoprezentację, kształtowanie własnego 

wizerunku. Wśród wymienionych umiejętności można odnaleźć takie, które są rozwijane 

w toku zajęć TUS realizowanych w obrębie placówek edukacyjnych i terapeutycznych 

(przykładem tego jest tematyka asertywności).  

Z kolei J. Meder [12, s. 7] odnosi treningi umiejętności społecznych do pacjentów 

szpitali psychiatrycznych. Autorka wskazuje na to, że zajęcia TUS dotyczą rozwijania 

umiejętności związanych ze wszystkimi sferami życia potrzebnymi do samodzielnego 

funkcjonowania pacjenta psychiatrycznego (np. samoobsługa, dbałość o higienę i este-

tyczny wygląd, gospodarowanie pieniędzmi, itp.). Takie treningi zaczynamy po nawią-

zaniu z pacjentem kontaktu terapeutycznego opartego na zbudowaniu poczucia bezpie-

czeństwa i eliminacji poczucia zagrożenia. Podobnie i w edukacji – bezpieczna, oparta 

na zaufaniu relacja pozwala uczestnikom zajęć na konfrontację z tematami, które nie są 

dla nich łatwe.  

Takie zajęcia mają na celu ograniczać zachowania ryzykowne, ale również wspierać 

rozwój jednostki. Ważne jest bazowanie na zasobach osoby, jej mocnych stronach oraz 

budowaniu umiejętności, które mogą spełniać funkcję profilaktyczną i chroniącą [13]. 

Tak sprecyzowany cel zajęć TUS bliski jest celom zajęć socjoterapeutycznych.  

M. Bandach [8, s. 88] zwraca uwagę na to, że treningi umiejętności społecznych mają 

znaczenie korekcyjno-terapeutyczne, edukacyjne, rewalidacyjne i rehabilitacyjne. Wszyst-

kie te założenia są istotne z perspektywy zawodu pedagoga. Cele te doskonale wpisują 

się w pracę z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym, niedostosowanym 

społecznie, a także z uczniem z niepełnosprawnością, specyficznymi trudnościami 

w uczeniu się, mutyzmem wybiórczym, afazją, ADHD, zespołem FAS. Dzięki zmianie 

sądów urazowych, edukacji w zakresie umiejętności społecznych, generalizowania ich 

na inne osoby i środowiska, uwzględnianiu przy tym ograniczeń dziecka, koordyno-
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waniu pracy różnych specjalistów możliwe jest osiąganie postawionych przed takimi 

zajęciami celów.  

W zależności od tego, gdzie realizowane są treningi umiejętności społecznych, różnie 

definiowane są umiejętności społeczne. Na przykład D.M. Plummer [14, s. 14-15] zwraca 

uwagę na to, że nie ma zamkniętej listy związanej z podstawowymi zdolnościami i kon-

kretnymi umiejętnościami. Każde spotkanie i interakcja z drugim człowiekiem jest inna 

i w dużej mierze zależy od osób, które w niej uczestniczą, ich wieku, płci czy też pocho-

dzenia kulturowego. Autorka wskazuje na doskonalenie takich obszarów, jak: samo-

świadomość, samokontrola, skuteczne słuchanie, skuteczna obserwacja, znajomość 

i rozumienie różnych emocji oraz sposobów radzenia sobie z nimi, wyobraźnia, tole-

rancja, zdolność rozumienia wzajemności i stosowania właściwych strategii rozwiązy-

wania problemów.  

Z kolei J. Święcicka [15] w zakresie umiejętności społecznych uwzględnia: podejmo-

wanie decyzji, uczenie asertywności, komunikowanie się z innymi, kontrolowanie 

złości. Autorka zaznacza, że uczenie powyższych umiejętności sprzyja budowaniu dobrych 

relacji z innymi ludźmi oraz wzmacnia poczucie własnej wartości.  

Analizując tematykę umiejętności społecznych, można znaleźć odniesienia do inte-

ligencji emocjonalnej, która jest określana jako umiejętność uzyskiwania oraz stosowania 

informacji o emocjach swoich i innych oraz odpowiednia na nie reakcja. Pracując 

w obszarze kontroli emocji (który zostanie rozwinięty poniżej), należy rozwijać słow-

nictwo opisujące uczucia, a także umiejętnie odczytywać sygnały werbalne i niewer-

balne [16]. 

J. Węglarz i D. Bentkowska wskazują na rozwijanie w toku zajęć TUS następujących 

obszarów: emocje, normy społeczne, komunikacja interpersonalna, rozwijanie teorii 

umysłu, samowiedza i samoświadomość, asertywność, radzenie sobie w sytuacjach trud-

nych, współpraca [9]. Autorki te specjalizują się w tematyce TUS dla dzieci i młodzieży 

realizowanych w edukacji i terapii. W niniejszym tekście analizie zostanie poddany 

obszar pierwszy, odnoszący się do emocji.  

3. Rozwijanie i doskonalenie obszaru emocji – wskazówki do pracy 

Jeden z bazowych obszarów rozwijanych i usprawnianych w treningach umiejętności 

społecznych dotyczy emocji. Jest on szczególnie trudny i stanowi wyzwanie dla zdecy-

dowanej większości uczniów. Stąd też tak ważne jest poczucie bezpieczeństwa i komfortu 

budowane przez trenera TUS. W początkowym etapie pracy (a nawet przed jej rozpo-

częciem) oraz w pracy bieżącej warto analizować potrzeby uczestników i odpowiednio 

do nich dobierać omawiane treści.  

W związku z tym, że podczas pierwszego spotkania zdecydowana większość uczest-

ników czuje się niepewnie, należy unikać zabaw, które związane są z bliskim kontaktem 

dotykowym. Szczególnie trudne będzie to dla dzieci nieśmiałych i wycofanych. Warto 

więc zrezygnować z ćwiczeń wymagających bliskiego kontaktu. Stopniowo można je 

włączać podczas kolejnych spotkań, ale należy pamiętać o tym, że są dzieci, dla których 

tego typu ćwiczenia będą nie do zaakceptowania bez względu na to, w jakim momencie 

pracy z grupą jesteśmy. W związku z tym, że podczas zajęć obowiązuje zasada dobro-

wolności [4, s. 38] nie możemy zmusić dziecka do tego, aby uczestniczyło w ćwiczeniu, 

które narusza jego granice. Celem poznania i uświadomienia uczestnikom zajęć dokąd 

sięga ich granica intymności i w jakim dystansie względem drugiej osoby dobrze się czują, 
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można wykonać następujące ćwiczenie: prowadzący dzieli grupę na dwie równoliczne 

podgrupy lub na pary. Jedna część grupy lub jedna osoba z pary (w zależności od 

przyjętego podziału) staje po jednej stronie sali, a druga po przeciwnej. Na umowny 

znak prowadzącego wszyscy zaczynają iść przed siebie. Zatrzymują się w momencie, 

kiedy czują, że określona odległość jest dla nich komfortowa. Konieczne jest tutaj 

omówienie efektów ćwiczenia, zwrócenie uwagi na to, że każdy stoi w innym miejscu, 

jedni czują się dobrze, kiedy ktoś stoi blisko, a dla innych jest to mało komfortowe. 

Poczynione powyżej uwagi związane są z budowaniem poczucia komfortu, akceptacji 

i bezpieczeństwa wśród uczestników zajęć oraz w relacji dziecko-terapeuta [4, s. 44]. Są 

to bardzo ważne aspekty tworzące trzon pracy nad obszarem emocji.  

P. Howlin, S. Baron-Cohen, J. Hadwin [17] wyróżnili 5 poziomów rozumienia emocji: 

rozpoznawanie ekspresji mimicznej na fotografii, rozpoznawanie emocji na schemat-

ycznych rysunkach, identyfikacja emocji wywołanych sytuacją, identyfikacja emocji 

wywołanych pragnieniem, identyfikacja emocji uwarunkowanych przekonaniami. Autorzy 

opracowania zamieścili w nim szereg wskazówek, materiałów i procedur oceny zali-

czania poszczególnych poziomów. Bardzo ważne jest to, aby zacząć pracę z dzieckiem 

w oparciu o fotografie i na ich podstawie nauczyć się rozpoznawać emocje, takie jak: 

radość, smutek, złość, strach. Dopiero po opanowaniu tego poziomu, można przejść na 

kolejny, który opiera się na schematycznych rysunkach.  

Praca w obszarze emocji obejmuje cztery etapy: rozpoznawanie emocji u siebie, 

radzenie sobie z własnymi emocjami, rozpoznawanie emocji u innych, konstruktywne 

sposoby radzenia sobie z emocjami innych osób [9].  

W pierwszym etapie nauki rozpoznawania własnych emocji ważne jest skoncentro-

wanie się na emocjach podstawowych, takich jak: radość, strach, złość, smutek, zasko-

czenie, wstręt [18]. Dopiero po opanowaniu tego etapu należy przejść do nauki emocji 

złożonych, bazując na przykład na kole emocji R. Plutchika [4, s. 107], który emocje 

podstawowe uzupełnił o takie jak: oczekiwanie, gniew, ugodowość/akceptacja. 

Kolejnym krokiem jest próba określania tego, co dzieje się w ciele, kiedy doświad-

czamy poszczególnych stanów emocjonalnych. Świadomość odczuć pojawiających się 

w ciele pozwala na właściwe odczytanie emocji i poradzenie sobie z nimi. Jest to szcze-

gólnie ważne w przypadku emocji trudnych i nieprzyjemnych, jak np. złość. Można 

zaproponować uczniom prowadzenie dzienników emocji, które zawierają opisy sytuacji, 

które wywołały określone emocje oraz reakcje na nie. Do pracy nad emocjami można 

wykorzystać także kostki emocji, kalambury, komiksy społeczne, gry planszowe oraz 

wiele innych samodzielnie konstruowanych pomocy terapeutycznych. Propozycje ćwiczeń 

z tego zakresu można odnaleźć w cennym opracowaniu J. Węglarz i D. Bentkowskiej [9].  

Przy analizowaniu emocji innych osób można wykorzystać fotografie prezentujące 

różne sytuacje z życia codziennego. Jako narzędzie pracy może tutaj posłużyć książka 

R. Malek [19]. Autorka poprzez szereg fotografii proponuje podjęcie dyskusji na temat 

tego, jak się zachować, gdy poczujemy złość, gdy jesteśmy przestraszeni, gdy emocje 

biorą górę i szereg innych sytuacji. Taka metoda pracy pozwala na uświadomienie 

dziecku, jakie emocje możemy odczuwać w różnych momentach naszego życia, jak je 

wyrażać i radzić sobie z nimi. Ważne jest również to, aby potrafić odczytać emocje 

innych osób, starać się je odpowiednio zinterpretować i reagować. Dziecko powinno 

zdobyć wiedzę na temat tego, że towarzyszące nam emocje zależą od wielu okoliczności 

(np. miejsca, w którym się znajdujemy). Kolejną ważną kwestią jest uczenie dzieci tego, 
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że nie ma emocji pozytywnych i negatywnych, ponieważ wszystkie są nam potrzebne 

i niosą ze sobą szereg ważnych informacji (np. odczuwanie strachu jest informacją 

o zagrożeniu) [18].  

R. Gromuł [20] przedstawia propozycje ćwiczeń rozpoznawania i nazywania relacji 

międzyludzkich oraz towarzyszących im emocji. Autorka podkreśla znaczenie mowy 

ciała, a także różnych kontekstów społecznych, które decydują o interpretacji danej sytu-

acji i powiązanych z nią emocji. Przykładem tego może być zestawienie dwóch ilustracji 

przedstawiających rodzinę. Jedna zatytułowana jest „Razem”, druga „Osobno”. Obie 

z nich odnoszą się do rodziny i emocji, jakich doświadczają jej członkowie. Konieczne 

jest przeanalizowanie obu ilustracji z uwzględnieniem mimiki twarzy znajdujących się 

na niej osób i odpowiednim odczytaniu gestów wykonywanych przez te osoby, 

a następnie podjęcie próby interpretacji sytuacji w ujęciu globalnym.  

Rozwijaniu rozumienia mowy ciała służy książka A. Hopkins [21], która zebrała 

szereg fotografii prezentujących różne osoby. Pomocne dla nauczyciela mogą być zawarte 

w książce pytania i polecenia znajdujące się przy każdej fotografii. Uczeń, analizując 

mimikę twarzy, postawę ciała, gesty rąk, odległość od rozmówcy, może dokonać właści-

wej interpretacji sytuacji. Można również analizować mowę ciała, wykorzystując mikro-

gesty twarzy, którą są charakterystyczne dla poszczególnych emocji (np. złączone brwi 

przy złości) [18].  

Rozwijanie rozumienia innych osób można także przeprowadzić, korzystając z dym-

ków i chmurek będących odpowiednikami rozmowy i myśli. Przy wykorzystaniu odpo-

wiednich fotografii prezentujących różne sytuacje społeczne, dziecko dopasowuje myśli 

danej osoby oraz dialogi, które mogły odbywać się pomiędzy osobami znajdującymi się 

na zdjęciu. Podobnie jak wcześniej, dziecko w oparciu o analizę mimiki twarzy, stara 

się nazwać emocje przeżywane przez osoby, które np. wybrały się na wycieczkę rowe-

rową, dostały prezent, wspólnie się bawią, są świadkami kłótni osób dorosłych, chcą 

kogoś przeprosić [22].  

Historyjki społeczne to kolejna propozycja, która może stanowić materiał do pracy 

nad emocjami. Seria książek o przygodach Tymona odnosi się do interakcji z innymi 

ludźmi, których spotyka główny bohater. Jedną z wielu historii związanych z pięcioma 

kategoriami emocji (złością, strachem, wstydem, odrazą i smutkiem) nosi tytuł „Zdener-

wowanie”. Opisuje ona sytuację, w której głównemu bohaterowi zepsuł się telefon. Po 

zapoznaniu się z historią, uczeń ma za zadanie odpowiedzieć na pytania sprawdzającego 

rozumienie tekstu, a następnie na pytania sprawdzającego rozumienie sytuacji. Po 

analizie tekstu w kontekście emocji, jakie odczuwał Tymon, następuje odniesienie do 

sytuacji, których mogło doświadczyć dziecko uczestniczące w zajęciach TUS. W części 

kończącej analizę historyjki społecznej, uczestnik zajęć ma za zadanie zaznaczyć na 

konturze postaci człowieka, jak złość wpływa na ciało [23]. Jak wskazuje A. Dąbrowski 

nie trzeba być bezpośrednim uczestnikiem zdarzeń, aby poczuć w ciele określone 

emocje. Do tych odczuć w dużym stopniu wystarczające są wyobrażenia danej sytuacji 

[24]. Na tej podstawie celowe wydaje się być podejmowanie prób wykonywania tego 

rodzaju zadań.  

R. Malek [25] przygotowała szereg krótkich historyjek oraz pytań i różnorodnych 

zadań związanych z czytanym tekstem. Autorka odniosła się do codziennego życia dzieci 

w kontekście omawianej historyjki. Jedna z nich dotyczy szczęśliwej, radosnej dziew-

czynki, która cieszy się z nadejścia wakacji. Spędza lato na wsi u swoich dziadków. 
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Autorka proponuje pytania dotyczące tekstu, kolejno powiązanie mimiki twarzy dziew-

czynki z odpowiednią emocją, wybór zdań, które pasują do zdjęcia, odniesienie się do 

innych pór roku i radosnych chwil, które można przeżywać w czasie ich trwania. Na 

koniec autorka proponuje rozmowę z dziećmi na temat ich szczęśliwych chwil oraz 

sposobów ich przeżywania.  

Przedstawione powyżej propozycje stanowią jedynie pewien wycinek możliwości, 

z których może skorzystać trener TUS. Oprócz gotowych pomocy ważne jest także 

opieranie się na własnej kreatywności oraz szukanie inspiracji z różnych źródeł. Warto 

również wykorzystywać i tworzyć materiały przy użyciu otwartych zasobów edukacyj-

nych (jako przykład może posłużyć: LearningApps.org).  

4. Zakończenie 

Podsumowując niniejsze rozważania, należy stwierdzić, że badawczy obszar treningów 

umiejętności społecznych wymaga dopracowania i dogłębnych analiz (np. w toku ekspe-

rymentu pedagogicznego). Ważne jest także weryfikowanie prowadzonych programów 

terapii. Cenne byłoby tworzenie programów treningów umiejętności społecznych skie-

rowanych do różnych grup uczniów, ponieważ specyfika pracy z uczniami z odmiennymi 

rodzajami niepełnosprawności oraz uczniami z zaburzeniami w zachowaniu wymaga 

stosowania odmiennych metod i form pracy. Warto zwracać uwagę rodziców na rolę 

kompetencji emocjonalno-społecznych w kreowaniu dalszego życia ich dziecka. Nau-

czyciele powinni mieć świadomość tego, że kształtowanie umiejętności społecznych 

sprzyja budowaniu właściwych relacji uczniów między sobą, ale także relacji uczeń – 

nauczyciel. Istotnym postulatem jest także przekonanie nauczycieli przedmiotów, ale 

także personelu niepedagogicznego do włączania się w usprawnianie umiejętności spo-

łecznych zdobytych podczas zajęć prowadzonych w warunkach zamkniętych (np. sali 

terapii), co umożliwi generalizację zdobytych wcześniej umiejętności.  

Poznanie ucznia umożliwia dopasowanie zajęć do jego indywidualnych potrzeb. Na 

ile jest to możliwe, cenne byłoby prowadzenie zajęć treningów umiejętności społecznych 

przez dwóch trenerów [26], ponieważ w diadzie można przekazywać sobie wzajemnie 

informacje zwrotne, ale także – gdy pojawiają się trudne zachowania u uczniów – dbać 

o bezpieczeństwo uczestników zajęć. Często niepożądane zachowania jednego dziecka 

generują szereg trudnych zachowań w grupie. Wówczas jeden z trenerów może opa-

nować sytuację, a drugi dalej prowadzić zajęcia tak, aby uniknąć ich przerywania. Praca 

dwóch terapeutów w jednej grupie daje możliwość dokładniejszego poznania potrzeb 

uczestników zajęć wynikającego z obserwacji i wzajemnej wymiany informacji.  

Warto włączyć do programów studiów przedmiot poświęcony treningom umiejętności 

społecznych, celem dokładnego omówienia przygotowania do zajęć, ich struktury, pro-

cesu diagnozowania, poszczególnych obszarów, które są usprawniane, ale również 

poznaniu specyfiki funkcjonowania uczniów przejawiających trudności związane z funk-

cjonowaniem społeczno-emocjonalnym.  

Kończąc niniejsze rozważania, warto odnieść się do słów A.I. Brzezińskiej [27], 

która zwraca uwagę na ważną kwestię dotyczącą osób dorosłych i ich wpływu na dzieci. 

Autorka pisze następująco: w wychowaniu wszystkich dzieci, głównie nastolatków, trzeba 

zwracać szczególną uwagę nie tylko na słowa wypowiadane wprost do nich, ale i wypo-

wiadane w ich obecności, ważyć je, zwłaszcza w chwilach emocjonalnych uniesień. Ta 

uważność jest szczególnie istotna w pracy z uczniem przejawiającym trudności w funk-
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cjonowaniu emocjonalno-społecznym, który potrzebuje uwagi, otwartości oraz poczucia 

bezpieczeństwa w relacji z drugim człowiekiem. Uczestnicy zajęć TUS potrzebują 

przestrzeni do swobodnego wypowiadania się. Taka przestrzeń powinna być tworzona 

przez terapeutę, który swoją rozwagą, wrażliwością i spostrzegawczością tworzy filary 

do kreowania się jednostki kompetentnej emocjonalnie i społecznie.  
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Trening umiejętności społecznych jako forma pomocy psychologiczno-

pedagogicznej: praca w obszarze emocji 

Streszczenie 

Zajęcia socjoterapeutyczne – zgodnie z najnowszym rozporządzeniem – zostały zastąpione zajęciami rozwi-

jającymi kompetencje emocjonalno-społeczne. Do tej grupy zajęć należy również trening umiejętności spo-

łecznych. Przeznaczony jest on dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. 

W zajęciach z zakresu treningu umiejętności społecznych uczestniczą uczniowie z niepełnosprawnością in-

telektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, niedostosowani 

społecznie, specyficznymi trudnościami w uczeniu się, ADHD, FAS, mutyzmem wybiórczym. Jest to grupa 

uczniów wymagająca szczególnego wsparcia w zakresie usprawniania umiejętności społecznych, komuni-

kacji interpersonalnej (zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej) oraz budowania właściwych relacji z innymi 

ludźmi. Podczas zajęć treningu umiejętności społecznych dzieci i młodzież uczone są wyrażania emocji 

w sposób społecznie akceptowany, ponadto mają szansę na budowanie poczucia własnej wartości, 

otwartości na drugiego człowieka oraz motywacji do zmiany. Uczniowie mają możliwość innego spojrzenia 

na siebie oraz na otaczającą rzeczywistość. 

Słowa kluczowe: zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, trening umiejętności społecznych, 

socjoterapia, emocje 

Social skills training as a form psychological and pedagogical assistance:  

work in the field of emotions 

Abstract 

Socio-therapeutic classes – in conformity to the latest regulation – were replaced with the socio-emotional 

competence development classes. Social skills training belong to socio-emotional competence development 

classes. They are meant for those pupils who experience social functioning problems, for example: pupils 

with intellectual disability, autism spectrum disorders, the risk of social maladjustment, social maladjustment, 

specific learning disorders, ADHD, FAS, selective mutism. This group of pupils requires special support in 

terms of social skills development, interpersonal communication (both verbal and non-verbal) and building 

proper interpersonal relationships. During social skills training classes, children and adolescents are taught 

to express emotions in a socially accepted manner. What is more, they have a chance to build self-esteem, 

openness to others and motivation to change. Pupils have a chance to see themselves and the surrounding 

reality from a new point of view. 

Keywords: socio-emotional competence development classes, social skills training, sociotherapy, emotions 
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Małgorzata Gajak-Toczek1 

Polonista wobec lektur szkolnych – wybrane uwagi na 

temat nauczycielskich sposobów pozyskiwania czytelnika 

Czytać teksty – to czytać świat [1]. 

1. Wstęp 

O znaczeniu czytania książek w procesie rozwoju człowieka nikogo przekonywać 

nie trzeba2. Ukształtowana w starożytności praktyka wychowywania przez literaturę 

i dla literatury nie straciła swojej aktualności także i dzisiaj. Podstawą kształcenia polo-

nistycznego w XXI wieku jest tekst literacki3 (otoczony kontekstami: filozoficznymi, 

historycznymi, socjologicznymi, malarskimi, muzycznymi, filmowymi itp.) jako środek, 

który umożliwia refleksję nad sensem życia, przynosi odpowiedź na ważne egzysten-

cjalne pytania, ułatwia poszerzanie w bezpiecznym laboratorium pola doświadczeń 

o doznania niedostępne bezpośredniej empirii. Literatura tworzy światy alternatywne, 

a ich poznawanie zachęca do podróży w czasie i przestrzeni, podróży szczególnej, nasta-

wionej na percepcję przeszłości, sytuowanie jej rozpoznań (diagnoz, przekonań, twier-

dzeń, zadziwień, zaskoczeń, oburzeń, rozterek, wahań, prognoz) w czasie teraźniejszym, 

jak też projektowanie przyszłości. Ryszard Koziołek notował: 

Humanistyka […] [w]prowadza bowiem obcy naturze element, mianowicie 

ludzką potrzebę sensu, która sprawiła, że nauczyliśmy się tworzyć programy 

symulacyjne – literaturę i sztukę – pozwalające nam w atrakcyjnych i poru-

szających formach przeżywać oraz studiować sens i bezsens ludzkiego istnienia. 

Dzięki tej arcyludzkiej potrzebie sensu chcemy nie tylko przetrwać, ale przetrwać 

w poczuciu, że to, co już nam się zdarzyło, i to, co chcemy, żeby się zdarzyło 

jeszcze, jest piękne i ma znaczenie. Literatura jest modelem teoretycznym 

ludzkiej potrzeby sensownego istnienia [8]. 

Lektury włączone do szkolnego dyskursu mają za zadanie wspieranie aktywnego 

i krytycznego myślenia, snucia swobodnych, inspirowanych tekstem wyobrażeń oraz 

kształtowania postaw empatycznych uczniów, zdolnych do wymiany poglądów na 

 
1 malgorzata.gajak@uni.lodz.pl, Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Wydział Filologiczny, 

Uniwersytet Łódzki, www.uni.lodz.pl. 
2 „Czytać, aby żyć”, „Dobrze się myśli literaturą”, „Jak czytać i po co?” – to przykładowe tytuły publikacji, 

w których Martha Nussbaum, Ryszard Koziołek czy Harold Bloom snują refleksje na temat „pożytków” 

czytania na przykładzie książek do tego stopnia „obchodzących” ludzi, że zmieniły one oblicze świata. Ważne 

jest zatem nie tylko to, co czytamy, ale także po co praktykujemy lekturę, por.: [2, 3]. 
3 Rezygnuję w tym miejscu z relacjonowania dyskusji, które dotyczą istoty, miejsca oraz funkcji kanonu lektur 

szkolnych i koncentrują się wokół szeregu kwestii: jeden kanon (dla wszystkich) czy odrębne kanony dla elity 

oraz dla pozostałych członków wspólnoty?; nastawienie na przeszłość czy na współczesność?; swoboda czy-

tania (wskazanie tylko możliwości wyborów) czy też przymus lekturowy?; perspektywa pragmatyczna („czy-

telność” realizacji gatunkowych, kształtowanie kompetencji komunikacyjnej) czy nastawienie na przeżycie 

estetyczne?; wartości artystyczne utworów czy też niesiona przez nie ideologia?; kształtowanie tożsamości 

narodowej czy europejskiej?; szerzej na ten temat zob. m.in.: [4-7] oraz wystąpienia podczas XIX Jesiennej Sesji 

Dydaktyków, Kraków 2020 (referaty miały charakter aspektowy; materiał w druku). 
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zasadzie poszanowania godności Innego. Kulturowa sprawczość literatury, czyli możli-

wość diagnozowania i przewidywania tego, co może nadejść, jest zatem – zdaniem 

śląskiego badacza – istotnym przesłaniem dla czytania utworów literackich w szkole: 

zarówno dawnych, jak i współczesnych. 

Z pewnością nie da się przecenić wielości światów, które literatura oferuje swojemu 

czytelnikowi. Zaprasza do spotkania z plejadą osobowości: ludźmi sukcesu i ludźmi 

upadłymi, zwycięzcami i przegranymi, optymistami i pesymistami, inteligentami i pro-

stakami. Repozytorium zagadnień stanowi zbiór rozległy: dotyczą one kondycji czło-

wieka jako jednostki oraz członka zbiorowości, kwestii politycznych, społecznych, 

narodowych; relacji: Ja-Ty, My-Inni, My-Obcy; patriotyzmu, nacjonalizmu i kosmopo-

lityzmu; wielokulturowości; dysproporcji społecznych. Rejestr ten można wydłużać bez 

końca, nie o to jednak chodzi. Jego różnorodność warto spointować frazą: literatura, posłu-

gując się wieloma językami: szeptem, krzykiem, ironią, szyderstwem, alegorią, symbolem, 

deformacją, opowiada o tym, co konstytuuje los człowieka. Sięga po konwencje reali-

styczne, fantastyczne, angażuje pastisz, parodię, ironię. Zachęca do myślenia, śmieszy, 

bawi i uczy. Często prowokuje. Niejednokrotnie przygląda się własnym mechanizmom, 

odsłania sposoby funkcjonowania słowa, wzywa do odpowiedzialności za moc sprawczą 

przekazu. W sposób szczególny przemówiła w dobie pandemii. Książki, jak np. „Dżuma”, 

opowiadały o rzeczywistości dostępnej „tu i teraz”, inne poruszały ważne egzysten-

cjalnie kwestie, stanowiąc podstawę dyskursu lekcyjnego w czasach, gdy zaniknęły 

normalne kontakty międzyludzkie. Uznajmy więc – co podpowiada Koziołek – że 

ważnym powodem, dla którego młodzież obcuje z literackimi światami, jest ich kultu-

rowa sprawczość, czyli możliwość projektowania w przyszłość sytuacji politycznych, 

ekonomicznych, społecznych, socjologicznych. 

Artykuł ma za zadanie prezentację sposobów, technik i metod, stosownych przez 

nauczycieli celem zachęcenia uczniów do czytania lektur szkolnych. Materiał pochodzi 

z dwóch źródeł.  

Pierwszym są ankiety przeprowadzone wśród polonistów w styczniu i lutym 2021 roku. 

Odbyły się one online i miały charakter dobrowolny. Poloniści przybliżali sposoby, za 

pomocą których zachęcali młodych ludzi do czytania lektur. W swobodnych wypowie-

dziach mówili o konkretnych aktywnościach, zarówno przygotowujących do czytania, 

jak też praktykach analityczno-interpretacyjnych. Towarzyszyły im pomocnicze pytania 

(nie musieli jednak udzielać odpowiedzi na wszystkie): Jak zachęcić młodych ludzi do 

czytania długich tekstów? W jaki sposób zaprezentować lekturę przed jej omawianiem? 

Czy sięgają Państwo po materiały kontekstowe? Jeżeli tak – po jakie? Jakie strategie 

uznają Państwo za skuteczne w pracy ze szkolną lekturą?  

Do badania pozyskałam 109 nauczycieli, uczących zarówno w liceach (79%), jak 

i technikach (31%). Pochodzili z wielu stron Polski i z różnych ośrodków: wielkomiejs-

kich (54 %), miast dużych (27%) i małych (19%). Jeśli chodzi o staż pracy w oświacie, 

dane przedstawiają się następująco: największą grupę stanowili nauczyciele, którzy 

pracowali powyżej 20 lat w szkole (54%), 14% mieściło się w przedziale 15-20 lat; 17% 

stanowili poloniści znajdujący się w przedziale 10-15 lat, 15% to poloniści uczący 

stosunkowo krótko (0-10 lat). 

Cechą wspólną respondentów była przynależność (choć nie pełnili funkcji ich mode-

ratorów) do rozmaitych grup na Facebooku (m.in. Lekcje w sieci, Budzący się poloniści, 

E-poloniści, Poloniści z Pasją czy Polski na Czasie). Losowy dobór próby badawczej 
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przesądził charakter wypowiedzi: ankietowani dzielili się przede wszystkim swoimi suk-

cesami i osiągnięciami, podejmowali namysł nad sposobami pozyskiwania młodzieży 

do aktywności online, szukając w literaturze płaszczyzn, umożliwiających tworzenie 

pomostów do wymiany myśli w czasach zarazy.  

Drugie źródło stanowiły praktyczne rozwiązania lekcyjne zebrane w ramach projektu 

„Geniallne Lekcje”, zainicjowanego przez Agnieszkę Halicką. Znajdują się tam propo-

zycje lekcji z różnych przedmiotów, przygotowane przez pedagogów w „Genially”. 

W artykule zaprezentuję wybrane materiały edukacyjne z języka polskiego, których 

autorzy podzieli się interesującymi sposobami pozyskiwania młodego czytelnika do 

lektury, wykorzystując możliwości techniki komputerowej. 

2. Wybrane działania dydaktyczne w pracy nad lekturą  

Przegląd ankiet pokazuje, że nauczyciele w dobie pandemii wykazali się dużą ela-

stycznością przekazu, starając się zachęcić młodych ludzi do czytania szkolnych tekstów. 

W tej części artykułu zaprezentuję najczęściej pojawiające się w ankietach propozycje 

inicjujące akt czytania (wspólną lekturę utworów bądź ich fragmentów, sytuowanie 

lektury w realiach epoki, projektowanie treści książki na podstawie tytułu lub poznawa-

nych wyimków, nauczycielskie opowieści o utworze zawierające elementy motywujące 

do czytania), jak też popularne działania analityczno-interpretacyjne (lekturownik, ucz-

niowskie pytania do lektury, dialog z bohaterem jako interlokutorem rozmowy o sensie 

życia, dramową technikę wcielania się w postać literacką). 

2.1. Działania propedeutyczne 

Niemal wszyscy poloniści (94%) akcentowali znaczenie rzetelnego przygotowania 

ucznia do lektury [9]. Właściwie poprowadzone działania, poprzedzające czynności ana-

lityczno-interpretacyjne, ułatwiają – ich zdaniem – zaciekawienie młodzieży konkretną 

pozycją, pomagają w określeniu problematyki oraz ukazaniu jej aktualności. Propono-

wali więc wychowankom głośną lekturę wybranych fragmentów dzieła, sprzężoną 

z prezentowaniem różnorodnych wypowiedzi czytelników (zarówno znawców literatury, 

celebrytów, jak też innych nastolatków) na jej temat. Za cenne uznawali pozyskiwanie 

informacji kontekstowych. Przeglądanie prasy z dawnych epok pozwalało odpowiedzieć 

na proste pytania: jak żyli wówczas ludzie? Czym się zajmowali? Co zwracało ich 

uwagę? W przypadku „Lalki” Bolesława Prusa proponowali omówienie sytuacji poli-

tycznej państwa polskiego, uwypuklenie realiów codzienności (tworzenie m.in. koszyka 

zakupów rodziło refleksję na temat zamożności Wokulskiego). Notowanie spostrzeżeń 

i odczuć, zrodzonych w akcie lektury domowej, ułatwiło nie tylko orientację w pro-

blematyce utworu, lecz stawało się ważnym świadectwem percepcji indywidualnej. 

W pozytywnym motywowaniu do czytania istotną rolę respondenci przypisywali także 

praktykom ukierunkowanym na wzmocnienie znaczenia odbioru prywatnego. Zaintere-

sowanie polonistów opiniami, sądami i spostrzeżeniami formułowanymi przez młodzież 

sprawiało, że starała się ona odpowiedzialnie podejść do stawianych przed nią zadań4. 

Uświadamiała sobie ponadto, iż powtarzanie brykowych rozwiązań do niczego nie 

prowadzi. Pedagodzy (88%) wspominali wreszcie o planowaniu tematyki lektury na pod-

stawie tytułu. Stawiali wówczas pytania: gdybyś był pisarzem, jakie treści połączył(a)byś 

z takim tytułem? Kim byliby bohaterowie twojej powieści? 

 
4 O odpowiedzialności jako istotnej wartości wychowawczej zob. [10]. 
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Poloniści (82%) zwracali również uwagę na znaczenie pozytywnej zachęty do 

lektury. Celem egzemplifikacji przywołajmy kilka wypowiedzi, które uznać można za 

reprezentacyjne: 

Nigdy nie zaznaczam, że trzeba zająć się np. „Ludźmi bezdomnymi”, bo jest to 

tekst, który musi znać maturzysta. Wręcz przeciwnie: sygnalizuję, że powieść 

mówi o problemach służby zdrowia, granicach między życiem prywatnym 

a zawodowym, a więc o tym, co nas też dotyka. Stawiam pytanie: czy wiele się 

zmieniło? Czy wyciągnęliśmy wnioski z przeszłości? 

W obliczu pandemii, gdy „Dżumę” czytali wszyscy, ponieważ odpowiadała 

egzystencjalnym potrzebom młodych ludzi, doszłam do wniosku, że muszę więcej 

czasu poświęcać na lekcje, by mówić o czytaniu… Jedną z nich otworzyłam 

refleksją o „Granicy”. Wspomniałam swoją początkową niechęć do tekstu, mó-

wiłam o powolnym dojrzewaniu do niego. Udostępniłam pierwsze i późniejsze 

spostrzeżenia… I to trafiło. Uczniowie powiedzieli: „Pani czyta jak my. To 

rozumiemy”. 

Gdy usłyszycie: „Dziady” Mickiewicza, pomyślicie: mamy problem. Jak przez 

to przebrnąć… Ale zastanówcie się, dlaczego poleca się Wam tę lekturę? Tylko 

z kaprysu, by dzieci ciemiężyć? Chyba nie, posłuchajcie więc opinii Waszego 

niewiele starszego Kolegi. Czytajcie i Wy. Buntować się, nie zgadzać się można, 

ale z czymś, co jest znane bezpośrednio. Dajcie wiec argumenty, zapoznajcie się 

z tekstem, przemyślcie jego treść, zastanówcie się, dlaczego znajduje się 

w kanonie lektur. 

Takie zabiegi sytuują nauczyciela na płaszczyźnie czytelnika, budują most poko-

leniowy, nastawione są na wskazanie znaczenia lektury w tworzeniu narracji tożsamo-

ściowej jednostki i zbiorowości. Znajomość kodu kulturowego umożliwia porozumienie 

ponad czasem, pomaga także w interioryzacji wartości uniwersalnych. 

2.2. Wybrane praktyki analityczno-interpretacyjne  

W pracy nad dziełem – co podkreślało ponad 70% badanych – pomocny okazał się 

lekturownik5, czyli specjalny zeszyt lub portfolio: tutaj uczniowie zapisywali swoje 

spostrzeżenia, uczucia, komentarze, sądy aprobatywne i wyrazy sprzeciwu, towarzy-

szące aktowi czytania. Notowali również ważniejsze cytaty. Późniejsza dyskusja na 

zajęciach, polegająca na wymianie wcześniej poczynionych refleksji, była ożywiona, 

a konfrontacja sądów otwierała wiele perspektyw interpretacyjnych. Jedna z polonistek, 

a wypowiedź tę uznać można z reprezentatywną, zauważyła:  

Wcześniej to ja podawałam problematykę. Po jednej z lekcji, na której uczniowie 

prezentowali swoje propozycje, okazało się, że stali się jej współorganizatorami. 

Wypisali wiele rozmaitych zagadnień, następnie porównywali je, wychwytywali 

wspólne płaszczyzny i przeformułowali tak, by miały jak największy zakres 

tematyczny. Określenie przedmiotu pracy owocowało lepszym przygotowaniem 

do kolejnych spotkań. 

 
5 [11] Ta forma pracy większą popularnością cieszy się w szkole podstawowej, zob. [12]. 
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Duże nadzieje w pozyskiwaniu uczniów do lektury respondenci (79%) pokładali 

w samodzielnie redagowanych przez młodych ludzi pytaniach do tekstu6. Dotyczyły one 

zarówno zdarzeń opisanych w książkach, jak też poruszały kwestie, które były w nich 

jedynie sugerowane, np. jaką kobietą była matka Łęckiej? Dlaczego zmarła? Ile lat miała 

wtedy Izabela? Jakim małżeństwem byli Łęccy? Kiedy przestano aranżować małżeń-

stwa? Czy dziś wartość Łęckiej byłaby równoważna wysokości posagu?  

„Najpierw człowiek” – wskazanie zawarte w tytule książki Marii Jędrychowskiej 

[14] chciałabym uczynić przesłaniem kolejnych praktyk interpretacyjnych, stosowanych 

przez polonistów. Motywowanie młodzieży do spojrzenia na bohatera literackiego jako 

na interlokutora rozmowy o życiu, jego sensie, wzlotach i upadkach, stanowiło istotny 

element sprzyjający snuciu opowieści (o tego typu działaniach mówi 67% responden-

tów). Proponowane przez ankietowanych ćwiczenia „wyobraźni narracyjnej” (narative 

imagination [15]) wiązały się z podejmowaniem przez wychowanków prób odczyty-

wania historii innego człowieka, rozumienia jego sytuacji oraz pragnień z jego punktu 

widzenia. W teleologię kształcenia polonistycznego wpisywali zatem wychowanie 

w dialogu i do dialogu. O takiej sytuacji Józef Tischner mówił:  

Spotkanie z innym jest wydarzeniem, które otwiera przed spotkanym i spotyka-

jącym nowy watek dramatyczny. […] On może się oddalić i odejść – i ja mogę 

odejść lub przybliżyć się; on w lewo, a ja w prawo; ja mogę się uniżyć, a on 

wywyższyć lub ja wywyższyć, a on poniżyć. Obojętna dotąd przestrzeń staje się 

przestrzenią poprzecinaną możliwymi drogami [16].  

Spotkanie z innym uczyło szacunku dla odmienności, tolerancji, współdziałania 

z ludźmi. Usytuowanie rozmowy wokół rozmaitych problemów życia przedstawicieli 

gatunku homo sapiens respondenci uznali za skuteczny środek służący aktywizacji 

uczniów do podejmowania wysiłku poznawczego. Lekcje języka polskiego – co często 

akcentowali w ankietach – nie mogą być nastawione jedynie na przekaz wiedzy zwią-

zanej z kształceniem literackim, krytyką i teorią literatury, z budową tekstu, analizą języka. 

Kierowali się zatem wskazówką, udzieloną przez Annę Janus-Sitarz:  

jeśli mówimy o lekturze, o jej stylu i języku, to muszą tę rozmowę cechować 

przejęcie, ciekawość, zdziwienie lub niechęć. Obojętność bowiem uśmierca nie 

tylko rozmowę, ale i literaturę [17].  

Warto przywołać również kolejną ciekawą inicjatywę nauczycielską, a mianowicie 

wcielanie się w postaci literackie (wskazało ją 72% polonistów). Uczniowie, wchodząc 

w role, rozpatrywali problem, przed którym stał bohater. W tworzeniu opowieści pomocą 

służyły pytania: co możesz zrobić? Dlaczego masz taką sytuację? Co można zmienić? 

Jakie konsekwencje będzie miał twój czyn? Poloniści wielokrotnie podkreślali, że młodzi 

ludzie sami, inspirowani internetowymi występami profesor Dżoany [18], inicjowali 

wchodzenie w rolę. Sięganie po rekwizyty oraz mówienie w pierwszej osobie liczby 

pojedynczej ożywiało szkolne dyskusje, przezwyciężało bariery wynikające z zapośred-

 
6 M. Budzik pisze: Stawianie dobrych, otwartych, wzmacniających pytań to umiejętność, której można i trzeba 

się uczyć. To jedna z kluczowych kompetencji z zakresu niedyrektywnej komunikacji werbalnej. Doskonalenie 

jej ma zasadniczy wpływ na prawidłowe i efektywne prowadzenie dyskursu mieszczącego się w ramach 

procesu uczenia (się) ucznia i nauczyciela. Jak nauczyciel ukierunkowany na rozwój ucznia wspiera jego 

aktywność i zaangażowanie w trakcie czytania klasyki [13]. 
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niczenia kontaktów. Nie sądziłam, że na lekcji zobaczę ucharakteryzowanego Ziembie-

wicza, Biecką we fryzurze z epoki i starzejącą się Kolichowską. Propozycja wyszła od 

uczniów jednej z klas trzecich. Ideą zaraziłam pozostałych wychowanków – notowała 

jedna z respondentek, druga zaś dodawała: Rekwizyty na lekcjach w czasach zarazy 

pojawiały się znacznie częściej niż wcześniej. I oczywiście nadawały zajęciom nieco-

dziennego blasku7. 

Tego typu komunikaty powinny – zdaniem badanych – stanowić stały element rze-

czywistości szkolnej. Procesu kształcenia nie można ograniczyć do transmisji danych. 

Za ważne cele edukacji należy uznać: rozpoznawanie wartości, ich interioryzowanie, 

rozważanie nad istotą ludzkiej egzystencji, poszukiwanie odpowiedzi na istotne dla 

człowieka pytania. Świadomość, że czytanie lektur to nie tylko realizacja „przymusu 

edukacyjnego”, lecz istotny element samorozwoju, wspiera pozytywne podejście młodych 

ludzi do podejmowania trudu lektury  

3. Projekt Geniallne Lekcje 

Słów kilka warto powiedzieć o możliwościach, jakie niosły ze sobą narzędzia inter-

netowe (e-booki, repozytoria cyfrowe, memy, facebook, instagram, aplikacje edukacyjne). 

Ich obecność – jak akcentuje Anna Podemska-Kałuża – w warsztacie współczesnego 

nauczyciela to konsekwencja e-rewolucji i efekt dostosowania się edukacji do wymogów 

społeczeństwa informacyjnego [19]. O potencjale tkwiącym w technologii cyfrowej 

świadczy przywołany w śródtytule projekt8. Jego pomysłodawczynią i koordynatorką 

jest, jak już wspomniano, Agnieszka Halicka, autorka bloga „EduTriki”, strony na FB 

„EduTriki – Agnieszka Halicka” i kanału na YouTubie pod tym samym tytułem. Mate-

riały z języka polskiego dla szkół średnich zgromadzone zostały w trzech „teczkach”: 

„Literatura w szkole średniej”, „Epoki literackie” oraz „Powtórzenia” (tu także zamiesz-

czone są propozycje dla szkoły podstawowej). Tworzyli je m.in.: Justyna Dudzik, Zuzanna 

Fijałkowska, Barbara Górecka, Justyna Jędrzejak, Martyna Kamińska, Katarzyna 

Konecka, Alicja Podstolec, Elżbieta Szymczak, Klaudia Wieczorek (podaję w kolejności 

alfabetycznej).  

Na zbiór „Literatura w szkole średniej” składa się ponad 160 praktycznych propo-

zycji rozwiązań lekcyjnych (i stale się powiększa). W interaktywnych prezentacjach, 

wykonanych w Genial.ly, znajdują się informacje biograficzne, zawierające wybrane 

fakty z życia pisarza (zapisy z listów, pamiętników, relacje innych osób), wiadomości 

o twórczości (prądy literackie, przynależność do grup, założenia artystyczne, uprawiane 

gatunki), genezie dzieła. Pojawiają się także komentarze na temat znaczenia tytułu9, 

kompozycji utworu, jego bohaterów, językowego ukształtowaniu wypowiedzi. Działania 

 
7 Wypowiedzi polonistek z ankiety przeprowadzonej w styczniu i lutym 2021 roku. 
8 Poza językiem polskim oferta obejmuje także działy: Biblioteka, Biologia, Chemia, Edukacja wczesno-

szkolna, Fizyka, Geografia, Historia, Informatyka, Język angielski, Język niemiecki, Język polski, Logopedia, 

Matematyka, Muzyka, Plastyka, Przedszkole, Religia, Specjalne potrzeby edukacyjne, Świetlica, Technika, 

Wychowanie fizyczne, Wychowawcy. 

9 Celem egzemplifikacji przywołuję interpretację tytułu powieści Witolda Gombrowicza: Ferdydurke – nazwę 

powieści Gombrowicz zapożyczył od amerykańskiego pisarza S. Lewisa, laureata literackiej Nagrody Nobla 

w 1930 r., autora powieści „Babbit”, w której występuje bohater Freddy Durkee. Po przestawieniu liter 

i usunięciu dwóch z nich („d” i „e”) powstał oryginalny tytuł Ferdydurke, który tak naprawdę nic nie oznacza. 

Posłużenie się takim przewrotnym tytułem stanowiło prowokację literacką i było manifestacją niezależności 

Gombrowicza jako autora [20]. 

https://wakelet.com/i/invite?code=aaa3246
https://wakelet.com/i/invite?code=1a55c17
https://wakelet.com/i/invite?code=4975aac
https://wakelet.com/i/invite?code=7f11403
https://wakelet.com/i/invite?code=7f11403
https://wakelet.com/i/invite?code=eef0384
https://wakelet.com/i/invite?code=3502ef8
https://wakelet.com/i/invite?code=911a6ea
https://wakelet.com/i/invite?code=cea8255
https://wakelet.com/i/invite?code=f22770a
https://wakelet.com/i/invite?code=c1ffc66
https://wakelet.com/i/invite?code=f7d33cb
https://wakelet.com/i/invite?code=fc99c8d
https://wakelet.com/i/invite?code=bf57713
https://wakelet.com/i/invite?code=eec2902
https://wakelet.com/i/invite?code=9f21910
https://wakelet.com/i/invite?code=0e1924f
https://wakelet.com/i/invite?code=87f9621
https://wakelet.com/i/invite?code=0adbfe3
https://wakelet.com/i/invite?code=0918d7f
https://wakelet.com/i/invite?code=6940a66
https://wakelet.com/i/invite?code=c02ac8c
https://wakelet.com/i/invite?code=3f42598
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lekcyjne obejmują poziom analizy, interpretacji i wartościowania10. Wychowankowie 

otrzymywali różnorodne zadania: pracowali z tekstem, fragmentami filmów i przed-

stawień teatralnych, łączyli teksty i gatunki, cytaty i postaci literackie, charakteryzowali 

je, odpowiadali na rozmaite pytania dotyczące przebiegu akcji. Sporządzali notatki, 

wypełniając rysunkowe karty pracy, w formie tradycyjnej bądź tworząc mapy myśli. 

Podkreślić należy możliwość zapoznawania się z rozmaitymi materiałami tekstowymi 

i wizualnymi bez konieczności ich wyszukiwania.  

Uwagę zwraca wizualna strona prezentacji: ciekawa kolorystyka, różnorodne zdjęcia, 

reprodukcje obrazów, fotosy strojów z epoki, graficzne uwydatnienie konkretnych treści, 

posługiwanie się symbolem, alegorią czy ujęciem metaforycznym11. Dodać warto, że 

poloniści proponowali różnorodne rozwiązania metodyczne, sytuujące się w „filologii 

oka”, „filologii ucha” oraz nauczania polisensorycznego. Mowa tu m.in. o stacjach 

zadaniowych12, kapeluszach de Bono [24], quizach [25], porządkowaniu wydarzeń [26], 

kole fortuny (np. charakterystyki bohaterów), przekładzie intersemiotycznym w elektro-

nicznej odsłonie, lekturach w pudełku [27] czy projekcie edukacyjnym. 

Celem egzemplifikacji przywołajmy propozycję Radosławy Górskiej, poświęconą 

„Lalce” Bolesława Prusa [27]. Polonistka duży nacisk położyła na działania prope-

deutyczne (określenie problematyki, operowanie symbolem w postaci rekwizytu, wiążą-

cego się z realiami powieściowymi, projekcja filmu edukacyjnego „Europa, w której żył 

Wokulski” [28], wiązanie problematyki powieści z filozofią epoki, lektura artykułu na 

temat wynalazków przedstawionych przez Prusa m.in. telegrafu, maszyny parowej, 

pancernika, lotu balonem. Uczniowie zaproszeni byli także na wirtualny spacer po dzie-

więtnastowiecznej Warszawie, tworzyli chmurę wyrazów wiążącą się z powieścią 

(wpisali je w sylwetkę Wokulskiego). Na kolejnych lekcjach charakteryzowali wybrany 

motyw literacki, kreślili jego funkcje w utworze oraz przywoływali podobne realizacje 

w innych dziełach. Omówienie głównego wątku powieści ułatwiał wykres, który pozwalał 

graficznie przedstawić wydarzenia prowadzące do tragedii postaci powieściowych, określić 

punkty węzłowe, zaprezentować perypetie i upadek. Rekonstrukcji dramatu miłosnego 

Wokulskiego w pięciu odsłonach13 towarzyszyła praca z fragmentami tekstu, umożli-

wiająca śledzenie przeżyć wewnętrznych bohaterów (diagram uczuć). 
 

10 Podaję przykładowe zadania dla „Pieśni nad pieśniami”: a) poziom analizy: Kto się wypowiada w tym 

fragmencie „Pieśni nad Pieśniami”?; 2. Do kogo zwracają się Oblubieniec i Oblubienica w wykrzyknieniach 

zawartych w pięciu pierwszych wersach?; 3. Jak zbudowane są porównania, którymi posługują się bohaterowie 

w swych opisach?; 4. Jak zbudowane są wykrzyknienia?; 5. W których częściach tekstu bohaterowie wyrażają 

uczucia bezpośrednio, a w których pośrednio?; b) poziom interpretacji: Zinterpretuj sens porównań wystę-

pujących w tekście. Wyjaśnij znaczenie alegoryczne dwóch obrazów domu z wersów 6-8 i 17-18. Jakie są 

znaczenia symboli: narcyz, lilia, ciernie, jabłoń?; Jak rodzaj miłości dostrzegasz w interpretowanym fragmen-

cie? Erotyczną czy duchową?, c) poziom wartościowania: Czy miłość bohaterów „Pieśni nad Pieśniami” jest 

warta przeżycia? Czy to miłość prawdziwa?; Co sprawia, że fascynacja przeradza się w prawdziwą miłość? [21]. 
11 Np. schody prowadzące do Boga jako wizualizacja narastającego napięcia w „Wielkiej Improwizacji” [22].  
12 R. Górska proponuje 8 stacji zadaniowych do „Chłopów” Wł. St. Reymonta: zadania dotyczą genezy utworu, 

czasu i miejsca akcji, konwencji obrazowania w powieści (naturalizm i impresjonizm), narracji, dialektyzacji, 

bohaterów utworu, konfliktów pomiędzy nimi, rytmu życia gromady lipieckiej (notatka graficzna). Uczniowie 

mają również wskazać motywy (np. śmierci, wyobcowania, starości), dokonać syntezy (test wielokrotnego 

wyboru, praca z kontekstami, podsumowania ważniejszych problemów poruszonych w dziele (mapa gra-

ficzna)) [23]. 
13 Odsłona pierwsza dotyczyła myśli Wokulskiego w sklepie oraz wypracowania strategii działania (fragment 

powieści); informacje na temat zauroczenia i miłości romantycznej miały pomagać w analizie uczuć bohatera; 

jeśli chodzi o Łęcką – uczniowie na podstawie dwóch wyimków: pierwszego, zatytułowanego „Osaczona” 
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Uznać można, że takie czytanie powieści stawało się prawdziwym treningiem emo-

cjonalnym, pozwalającym na nazywanie uczuć, śledzenie postaw wobec świata i Innego, 

przyczyn i rezultatów podjętych decyzji, umożliwiało penetrację wnętrza człowieka. 

Wysoko należy ocenić pomysł stworzenia programów partii politycznych, określenia 

celów ich działania, warunków realizacji zgłaszanych postulatów, przeprowadzenie 

diagnozy sytuacji społeczno-politycznej kraju: Węgiełek miał stanąć na czele partii pro-

letariackiej, doktor Michał Szuman – partii żydowskiej, partii mieszczańskiej przewo-

dził Ignacy Rzecki, kapitalistycznej – Wokulski, arystokratów zaś reprezentował Łęcki. 

Debata kandydatów kończyła ten etap prac. 

Podsumowaniem działań analityczno-interpretacyjnych był projekt, otwierający 

przestrzenie, dające możliwość twórczego i indywidualnego spojrzenia na „Lalkę”. 

Polecenia brzmiały:  

1. Opracujcie scenariusz i przygotujcie przedstawienie teatru marionetek 

i pacynek na podstawie wybranej sceny z powieści; 2. Przygotujcie wystawę, na 

której zaprezentujecie wykonane przez Was plastyczne portrety wybranych 

bohaterów powieści. Przygotujcie ustne omówienie wystawy; 3. Przygotujcie 

wystawę poświęconą modzie w II połowie XIX wieku. Zaplanujcie ustną 

prezentację strojów, odwołując się do powieści. Jeśli wolicie, możecie zorga-

nizować rewię mody; 4. Przygotujcie konferencję prasową ze Stanisławem 

Wokulskim i Izabellą Łęcką. Na jej podstawie opracujcie artykuł do „Pom-

ponika” o sensacyjnych zdarzeniach w życiu bohaterów; 5. Napiszcie opowia-

danie inspirowane postaciami powieściowymi lub zdarzeniami fabularnymi 

utworu. Swoje prace zaprezentujecie publicznie; 6. Przygotujcie się do konkursu 

pięknego czytania. Przygotujcie fragment na 10-12 minut [27]. 

Z pewnością uznać można, że polonistka realizowała idee lektury procesualnej. 

Zachęcała do wielokrotnego obcowania z fragmentami, wydobywania szczegółów, które 

stanowiły podstawę uogólnień. Proponowała holistyczny ogląd dzieła, uwzględniała 

indywidualną perspektywę percepcyjną ucznia, zachęcała do projektowania działań 

lekcyjnych, w fazie analityczno-interpretacyjnej łączyła potencjał hermeneutyki ze spoj-

rzeniem antropocentrycznym, zespalała dzieło z kontekstem, inspirowała do krytycz-

nego myślenia i ułatwiała kontakt z „pejzażem aksjologicznym” ludzkości. Etapy pracy 

z powieścią pozwalały na kształcenie kompetencji kulturowych (zdolność rozumienia 

rozmaitych komunikatów), rozwijały wyobraźnię (kreatywność), kształtowały umiejęt-

ności wnioskowania, inteligencję emocjonalną oraz poruszanie się w świecie wartości 

(ocenianie). Praktykom czytania towarzyszyły działania tekstotwórcze (ustne i pisemne). 

Przełożenie praktyk analityczno-interpretacyjnych na rozmaite formy aktywności, 

zbliżone do współczesnego życia, z pewnością inspirowało młodzież do prezentowania 

twórczych rozwiązań. 

Teczka „Epoki literackie” oferuje materiał przedstawiony w 28 opracowaniach, 

Antykowi poświęcone są trzy prezentacje, średniowieczu – dwie, renesansowi – trzy, 

oświeceniu – jedna, romantyzmowi – cztery, pozytywizmowi – dwie, Młodej Polsce – 

dwie, międzywojniu – dwie. W zbiorze znajdują się ponadto dwa niezależne slajdy: jeden 

wizualizuje podział literatury polskiej na okresy, drugi zawiera propozycję periodyzacji 

 

(zawierającego refleksje Izabeli o kontaktach ojca ze Stanisławem, jak też informacje krążące w mieście na ten 

temat) oraz drugiego, przybliżającego jej wizje wizyty w sklepie Wokulskiego, określali stan wewnętrzny kobiety. 
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literatury II połowy XX wieku. Dodać warto, że zasadniczo tylko on odnosi się do 

czasów najnowszych. 

Obcując z prezentacjami, uczniowie poznawali realia poszczególnych okresów lite-

rackich (czas trwania, prądy filozoficzne, kierunki literackie, sztukę, ważniejsze pojęcia, 

wydarzenia polityczne i społeczne). Część wykładową, której często towarzyszyła 

muzyka z epoki [29], kończyły rozmaite zadania. Niektóre miały formę pytań, inne 

zachęcały do wskazania na podstawie dzieł cech omawianych zjawisk, określenia czy 

podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe, ułożenia puzzli, pracy z diagramem, 

interpretacji tekstu literackiego, porównywania realizacji danego motywu w językach 

różnych sztuk, śledzenia nawiązań popkulturowych14 i wskazywania ich funkcji. Roz-

wiązywanie ćwiczeń podczas wędrówki po dziedzińcu uniwersytetu w Padwie stanowiło 

podpowiedź, jak przygotować się do kartkówki [31]. Formę spotkania uobecniającego z 

„Innym” miała prezentacja Justyny Jędrzejak. Słowa bohatera: Mam wiele imion. 

Bywam różny. Wprawdzie usiłuje się mnie ująć w pewne schematy. Ale jestem postacią 

zbyt złożoną, by mówić o tylko jednym modelu. Zresztą dorastam, zmieniam się, 

przeobrażam. Chcesz mnie lepiej poznać? Spróbujmy [32] stanowiły z pewnością zachętę 

do spotkania z nim jako z człowiekiem poszukującym własnej tożsamości, próbującym 

określić swoje miejsce w świecie, starającym się dać odpowiedź na pytanie o to, kim 

jest. Rozpoznanie jego sytuacji mogło stanowić ważny krok na drodze ku uświado-

mieniu złożoności czynników, wpływających na los człowieka, jak też inspirować do 

refleksji nad samym sobą. Podkreślić należy, że ujmowanie postaci ludzkiej w per-

spektywie uniwersalnej otwiera możliwości dialogiczne literatury, kreuje przestrzenie 

dla doświadczenia rozmaitych doznań w bezpiecznych warunkach. W rozmowie 

dostrzega autorka – jak się wydaje – potencjał tworzenia mostów miedzy przeszłością 

a teraźniejszością tak, by minione pozwalało prognozować przyszłość. Ponadto spojrzenie 

na bohatera literackiego, będącego w podobnym wieku, jako partnera rozmyślań, ułatwia 

interioryzację wartości. 

Wspomnieć trzeba także o grach edukacyjnych. Na zalety takiej pracy zwraca uwagę 

Podemska-Kałuża, wyliczając jej dydaktyczne walory: mechanizmy motywacyjne, 

systemy organizacji pracy nad określonym zadaniem (osiąganie kolejnych poziomów), 

przyjemność w rozwiązywaniu zadań, możliwość współpracy i rywalizacji oraz uzyski-

wanie informacji zwrotnej15. 
Jako przykład można przywołać projekty Anny Bajdy-Oryńskiej. Przypomnienie 

wiadomości z renesansu angażowało młodych ludzi do uczestnictwa w kilkuetapowej 
misji. Ich zadaniem było przybliżenie sylwetek wybitnych malarzy, np. Michała Anioła 
charakteryzowali przez rozwinięcie haseł: „Niekochany, rozdarty, niespełniony, za-
zdrosny” [34]; w rozwiązywaniu trudności pomagał przywołany za pomocą linku przez 
nauczycielkę stosowny artykuł. Koperta ze stemplem „Top secret” zawierała zagadkę, 
której rozwiązanie stanowiło hasło, pozwalające na przystąpienie do kolejnych działań: 

 
14 Nawiązuję do piosenki zespołu Ascetoholiks „Posłuchaj konia”, zamieszczonej w prezentacji „Sarmatyzm 

by Kate” [30]. 
15 A. Podemska-Kałuża o edukacyjnych zaletach grywalizacji pisze: Użycie elementów gier komputerowych 

na lekcji motywuje nauczyciela do bieżącej oceny poziomu zaangażowania uczniów w realizację zadania 

i szybką korektę zauważonych błędów. Pozwala też o wiele szybciej wyeliminować działania niepożądane 

i zaktywizować uczniów pasywnych. Zaletą uaktywnienia grywalizacji w praktyce szkolnej jest rozwijanie 

myślenia systemowego uczniów oraz uświadomienie im, że uczenie się poprzez pokonywanie trudności 

i korektę błędnych decyzji jest istotnym elementem postaw poznawczych [33]. 
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łączenia cytatów z tytułami utworów Jana Kochanowskiego, określanie wymowy wy-
branych fragmentów jego dzieł (stoicyzm, epikureizm, chrześcijaństwo) oraz interpre-
towanie ich związku z filozofią epoki („Filozofowie w deszczu”). Tworzenie własnych 
ćwiczeń przez uczestników zajęć kończyło grę. Inną formę miało powtórzenie wiado-
mości z baroku. Polonistka tym razem pod kolejnymi literami alfabetu ukryła pytania, 
związane m.in. ze sztuką, teorią literatury czy filozofią. Dodać warto, że hasło prawid-
łowej odpowiedzi rozpoczynało się również od litery inicjującej pytanie [35]. 

Dział „Powtórzenia” tworzy 37 prezentacji. Podejmują one zagadnienia z zakresu 
teorii literatury, szkolnych lektur oraz epok literackich. Zawierają – podobnie jak po-
przednie – interaktywne zadania, które uczniowie jako uczestnicy misji rozwiązują, 
potwierdzając tym samym posiadaną wiedzę dotyczącą danego okresu literackiego [36]. 
Z kolei gry planszowe „Lekturowe powtórki” Aleksandry Miller [37] oraz „Dramaty 
romantyczne z gwiazdką” Alicji Podstolec [38] polegają na dopasowywaniu bohatera 
literackiego do opisu, podawaniu informacji na temat wskazanej epoki lub dzieła (np. 
tematyka, motyw, cechy gatunkowe). Poloniści organizują pracę także za pomocą 
escape room’ów [39], quizów [41], łączenia cytatów z utworem [41] bądź wyimków 
piosenek z lekturą [41]. 

Odnotować warto propozycję Justyny Dudzik „Buty”. Rozpoczynają ją słowa: 
Najpierw załóż moje buty, a potem zacznij się wypowiadać, komentować i oceniać moje 
życie! [42]. Wprowadzeniem do rozmowy o postaciach literackich, rozpoznawanych na 
podstawie zdjęć z obuwiem, była refleksja nad „Parą butów” Vincenta van Gogha. 
Uczniowie odpowiadali na pytania związane z kompozycją obrazu, jego kolorystyką 
oraz wymową metaforyczną (przedstawione kamasze odczytywali jako życie pełne 
trudów i znojów; oznaczały one także gotowość do ich pokonywania). Pracę kończyło 
zdanie: Bohaterowie literaccy, jak prawdziwi ludzie, zostają postawieni w różnych 
życiowych sytuacjach i tak jak ludzi, nie można ich oceniać bez poznania faktów [42], 
inspirujące do podejmowania wysiłku poznawczego. 

Alicja Podstolec, zainspirowana pomysłami Zyty Będkowskiej, zachęcała z kolei do 
charakterystyki bohaterów na podstawie trzech podpowiedzi [47]. Stanisława Wokuls-
kiego spośród innych podanych na slajdzie bohaterów (Konrad, Kordian, Jacek Soplica, 
Izabela Łęcka, Makbet, Pan Młody, Balladyna, Julia Monteki, Rodion Raskolnikow, 
Aniela Dulska, Tadeusz Zawadzki „Zośka”) uczeń miał wybrać dzięki trzech sugestiom: 
1. Mieszka w Polsce; 2. Dotknęły go/ją represje zaborców; 3. Nie zmienił/a tożsamości [43]. 

W prezentowanej „teczce” młodzi ludzie mają również możliwość rekapitulacji 
motywów [44], konwencji literackich [45], zagadnień językowych (tematyka: „Znaki 
i system znaków”, „Akt komunikacji językowej”, „Funkcje tekstów”, „Terytorialne, 
środowiskowe i zawodowe odmiany polszczyzny”, „Stylizacja i jej rodzaje”, „Błędy 
językowe i ich rodzaje” [46]) oraz teoretyczno-literackich [47]. 

4. Podsumowanie 

Interaktywność stanowi ważne narzędzie w działaniach nauczyciela. Proponowane 
sposoby oswajania lektur szkolnych ułatwiają percepcję dzieł trudnych, mówiących 
o niedostępnych młodym ludziom doświadczeniach. Zróżnicowane zadania mobilizują 
do aktywności poznawczej, podjęcia trudu lektury, angażują emocjonalnie, pozwalają na 
prezentowanie własnych uwag i opinii. Podkreślanie przez nauczycieli, że w lekcyjnej 
dyskusji ważniejszy jest indywidualny punkt widzenia niż reprodukowanie utartych, 
schematycznych sądów zawartych w brykach, to ważny krok na drodze pozyskiwania 
czytelnika. 
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Doświadczenia pandemii sprawiły, że pedagodzy inaczej aktywizowali uczniów do 
podejmowania praktyk czytelniczych. W ich wypowiedziach pojawiały się stwierdzenia, 
że stosowany przez dziesiątki lat system motywacji oparty na założeniach behawioral-
nych nie przynosi pożądanych rezultatów. Motywacja zewnętrzna w postaci kar i nagród 
cechuje się krótkoterminowością oddziaływania. Stąd też często odwoływali się do teorii 
autodeterminacji (samoukierunkowania) Richarda Ryana i Edwarda Deciego, zwanej 
też metodą SDT (Self Determination Theory). U jej podstaw leży przekonanie, iż lepiej 
jest wspierać autorozwój młodego człowieka niż stosować skomplikowane motywatory 
zewnętrzne. Podobnie postępowali twórcy propozycji zamieszczonych w ramach projektu 
„Geniallne Lekcje”. 

Obcowanie z lekturą nie musi i nie powinno być smutnym, szkolnym obowiązkiem. 
Może być aktem twórczym, dającym przyjemność, zachęcającym do refleksji, budo-
wania siebie, tworzenia własnej narracji tożsamościowej. Wydaje się, że przybliżone 
w artykule rozwiązania lekcyjne są pozytywnymi dowodami, potwierdzającymi starania 
polonistów o pozyskanie czytelnika do i dla lektury. Na podstawie ich działań warto 
sformułować kilka reguł, których stosowanie ułatwiać może codzienną pracę.  

Przede wszystkim podkreślić należy znaczenie autorytetu i zaangażowania nauczyciela 
w działania oraz jego umiejętności tworzenia atmosfery opartej na wzajemnym szacunku, 
poszanowaniu godności i akceptacji. O skuteczności polonisty decydują: osobista rela-
cja z uczniem, indywidualny sposób pracy z nim, dopasowanie narzędzi i stylu współ-
pracy, skupienie się na potencjale wychowanka, na zmianach, jakich chce dokonać, oraz 
wartościach, dzięki którym jest zdolny do zmian. Młody człowiek powinien otrzymy-
wać komunikaty wspierające go w podejmowaniu wysiłku, doceniające jego trud, a nie 
tylko wskazujące błędy. Czynienie z niego współpartnera w planowaniu zajęć wyzwoli 
poczucie sprawczości i odpowiedzialności, co zaowocuje aprobatywnym nastawieniem 
do tekstu oraz gotowością do podejmowania wyzwań. Pamiętać trzeba, że wzmacnianiu 
motywacji do pracy służy umiejętne kształtowanie w uczniach świadomości celu (głów-
nego i operacyjnych) i sensu działań. Jeśli uczeń jest świadom, że to, co robi, wzbogaca 
go, rozwija jego zainteresowania, daje mu osobiste korzyści rozwojowe – wtedy nie 
potrzebuje ponagleń i środków przymusu16. Nic tak nie demotywuje młodzieży, jak 
monotonia, schematyczność, rutyna, sztampa, czyli nudna lekcja, nastawiona wyłącznie 
na ilość „przerobionego” materiału. Stymulować należy wszystkie zmysły: polisenso-
ryczne aktywności sprawiają, że poznawane treści stają się bliższe. 

Wydaje się, że prezentowane szkolne lekcje interpretacji uznać można za trening 
przed udanym funkcjonowaniem w świecie tekstów; przed świadomym odbieraniem, 
a następnie wysyłaniem znaków i przekazów, budowaniem dobrych relacji interperso-
nalnych, uwarunkowanych zdolnością odczytywania, werbalizowania i negocjowania 
znaczeń.  
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Polonista wobec lektur szkolnych – kilka uwag na temat nauczycielskich 
sposobów pozyskiwania czytelnika 

Streszczenie 
O znaczeniu książki dla kształtowania osobowości człowieka nikogo nie trzeba przekonywać. Budulcem 
lekcji języka polskiego są lektury szkolne, pochodzące z różnych epok literackich. Poruszają one problemy 
często odległe od codziennego doświadczenia ucznia szkoły średniej. Dodatkową barierą recepcyjną jest 
bariera językowa. By przekaz arcydzieł, stanowiących kanon szkolny, trafił do młodego człowieka, należy 
podjąć szereg działań, ułatwiających jego zrozumienie i interioryzację. W artykule przedstawione są 
sposoby, techniki i metody, za pomocą których nauczyciele poloniści starają się zachęcić wychowanków do 
uważnego, niespiesznego kontaktu z dziełem literackim. W pierwszej części wypowiedzi omówiono działania 
propedeutyczne, przygotowujące do właściwych praktyk analityczno-interpretacyjnych. W dalszej kolej-
ności zaprezentowano korzyści płynące z tworzenia lekturownika, samodzielnego stawiania przez młodzież 
pytań do lektury oraz postrzeganie bohatera literackiego jako interlokutora rozmowy o sensie i celu życia. 
Za ważne uznano także działania dramowe, umożliwiające wcielanie się w postaci książkowe. Podkreślono 
korzyści aplikowania do rzeczywistości szkolnej nowych technologii informacyjnych (przybliżono różno-
rodne rozwiązania proponowane przez pedagogów w ramach projektu Geniallne Lekcje, które usytuować 
można w ramach „filologii oka”, filologii ucha” oraz nauczania polisensorycznego). Zbiór reguł, ułatwiają-
cych pozyskiwanie czytelnika, stanowi zwieńczenie toku myślowego wypowiedzi 
Słowa kluczowe: edukacja polonistyczna, czytanie lektur, metody aktywizujące, polonista, uczeń 

The Polish philologist in the face of school reading – a few remarks  
on the teacher’s methods of acquiring readers 

Abstract 
Nobody needs to be convinced about the importance of the book for shaping the personality of a person. The 
building blocks of Polish language lessons are school readings from various literary eras. They deal with 
problems that are often distant from the everyday experience of high school students. An additional reception 
barrier is the language barrier. In order for the message of masterpieces, constituting the school canon, to 
reach a young person, a number of actions should be taken to facilitate his understanding and interiorization. 
The article presents the methods, techniques and methods with which Polish language teachers try to 
encourage pupils to attentive, unhurried contact with a literary work. The first part of the speech discussed 
introductory activities, preparing for proper analytical and interpretative practices. Next, the benefits of 
creating a reader, young people asking questions for reading and the perception of a literary hero as an 
interlocutor of a conversation about the meaning and purpose of life are presented. Drama activities, allowing 
for incarnation in the form of books, were also considered important. The benefits of applying new 
information technologies to the school reality were emphasized (various solutions proposed by educators 
under the Brilliant Lessons project, which can be situated within the framework of "eye philology", "ear 
philology "and polysensory teaching, were presented). The set of rules facilitating the acquisition of the 
reader is the culmination of the thought flow 
Keywords: Polish language education, school readings, activating methods, Polish philologist, pupil 
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Małgorzata Gajak-Toczek1 

Kultura popularna na lekcjach języka polskiego.  

Kilka odsłon 

1. Wstęp 

Kultura popularna2 stanowi jeden z elementów szeroko rozumianej kultury3. 

W definicjach klasycznych przez lata waloryzowano ją negatywnie: kojarzono z maso-

wością4, ujednoliceniem, trywialnością. Przypisywano jej ponadto niedojrzałość, bez-

wartościowość bądź małą wartość, traktowano jako źródło antywzorów estetycznych, 

pedagogicznych5 i sytuowano w cieniu kultury wysokiej, której teksty angażowano 

w obiegu edukacyjnym6. Przymiotnik popularny rozumiany był najczęściej jako prosty, 

przystępny, powszechny, łatwy w odbiorze. 

Najnowsze badania nad fenomenem kultury popularnej odchodzą jednak od daw-

nych opozycji binarnych i formułują teorie równoległego traktowania kulturowych 

obiegów [6]. Jerzy Szacki przekonuje, że popularną bywa nie tylko ewidentna tandeta, 

elitaryzm zaś nie stanowi żadnej gwarancji poziomu [7]. Granice między kulturą 

popularną i masową nie są stałe, ulegają rozmyciu, podlegają przesunięciom. Na 

zjawisko to zwraca uwagę Witold Jakubowski, gdy przekonuje, że linie podziału nie 

istnieją obiektywnie i nie są jakąś ahistoryczną stałą. Jest raczej tak, że są kwestio-

nowane, nieciągłe i historycznie zmienne [8]. Na kształt takiej sytuacji wpływ miała 

demokratyzacja życia społecznego. Zdaniem Moniki Adamskiej-Staroń elity, dostrzegłszy 

siłę oddziaływania kultury popularnej, by upowszechnić swoje programy polityczne czy 

 
1 malgorzata.gajak@uni.lodz.pl, Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Wydział Filologiczny, 

Uniwersytet Łódzki, www.uni.lodz.pl. 
2 M. Krajewski, powołując się na ustalenia J. Storey’a, zwraca uwagę, że sens kategorii: kultura popularna 

zmienia się w zależności od desygnatu przymiotnika „popularna”; może być rozumiana jako: kultura ludowa; 

kultura ludu; kultura masowa; kultura wytwarzana przez lud; nasza kultura [1]. 
3 Nie wdając się w analizę wieloaspektowego pojęcia kultury, przyjmuję definicję A. Kłoskowskiej: Kultura 

jest to względnie zintegrowana całość obejmująca zachowania ludzi przebiegające według wspólnych dla 

zbiorowości społecznej wzorów wykształconych i przyswajanych w toku interakcji oraz zawierająca wytwory 

takich zachowań [2, s. 40]; dla opisu kultury popularnej i kultury wysokiej istotne jest stwierdzenie badaczki: 

względnie zintegrowana całość.  
4 Współczesne społeczeństwa nie przypominają tych, które krytyce poddawał Ortega y Gasset [3]. 

5 Por. Jakubowski [4, s. 35-45]; Badacz twierdzi, że zawężenie edukacji kulturalnej do kontekstu „este-

tycznego” (uprzystępnienie humanistyki i sztuki szerokiemu gronu odbiorców) niesłusznie eliminuje kulturę 

popularną z obiegu edukacyjnego. Konstatuje: Śledząc teksty pedagogiczne, pełne skądinąd szlachetnych 

intencji, trudno nie oprzeć się wrażeniu, iż ich autorzy negują zjawiska występujące w kulturze popularnej, nie 

próbując spojrzeć na nie, odchodząc od czarno-białej optyki, najczęściej dyktowanej estetycznymi regułami 

właściwymi kulturze uznanej przez autorytety za „wysoką”. Po prostu „wiedzą lepiej”, jak ów ład ma wyglądać 

i jakie kryteria mają go określać [4, s. 40]. 
6 W krytyce kultury masowej przywołuje się często tezę D. Macdonalda o działaniu prawa Greshama w kul-

turze, w myśl której, podobnie jak zła moneta wypiera z rynku dobrą, tak kultura niska, jako bardziej przystępna, 

wypiera wysoką, trudniejszą w odbiorze. Krytyczny stosunek do kultury masowej widoczny jest w poglądach 

„szkoły frankfurckiej”; jej przedstawiciele stoją na stanowisku, że przemysł kulturalny odzwierciedla konsoli-

dację fetyszyzmu towarowego, dominację wartości wymiennej i panowanie państwowego zmonopolizowa-

nego kapitalizmu; por. [5]. 

mailto:malgorzata.gajak@uni.lodz.pl
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oferty handlowe [9], sięgały po właściwe dla pewnych grup sposoby wartościowania 

świata i ich kanały komunikacyjne. Kultura popularna przestała bulwersować, zaistniała 

jako ważny element codzienności. Przynosiła i przynosi zapis ludzkich doświadczeń za 

pomocą różnorodnych form, gatunków i stylów (m.in. obrazów, filmów, piosenek, gier, 

programów telewizyjnych, czasopism; w tym kręgu sytuuje się również festiwale, 

koncerty, rozmaite portale społecznościowe), stanowiąc swoisty rezonator aktualnych 

problemów społecznych, politycznych czy ekonomicznych [10].  

Artykuł jest próbą przybliżenia pedagogicznego potencjału przekazu kultury popu-

larnej. Moim zamierzeniem nie jest jednak orzeczenie o jej niewinności czy też uwol-

nienie od wszelkich zarzutów, jakie wobec niej stawiano. Cel rozważań skupia się jedynie 

wokół dowartościowania roli popkultury w kształceniu polonistycznym w szkole średniej 

poprzez wskazanie wybranych etycznych i społecznych wartości zawartych w jej ofercie. 

Wydaje się, że przyjęta perspektywa może przynieść korzyści zarówno dla uczniów, jak 

i nauczycieli, tym bardziej, że jednym z fundamentalnych zadań tych drugich jest 

dostarczenie młodzieży dobrych nawigacyjnych narzędzi do świadomego i krytycznego 

odbioru tekstów kultury popularnej. W pierwszej części wypowiedzi przywołuję 

różnorodne stanowiska badaczy na temat wybranych aspektów popkultury, w dalszej – 

analizuję „Podstawę programową…” dla III etapu edukacyjnego pod kątem możliwości 

wprowadzania zagadnień kultury popularnej na lekcjach języka polskiego. Poloni-

styczne rekomendacje, czyli prezentacja obszarów dyskursu szkolnego, stanowią podsu-

mowanie rozważań. 

2. Oblicza kultury popularnej 

Popkulturę7 cechuje heterogeniczność przekazu, ma ona – jak sugeruje tytuł jednego 

z tomów serii Perspektywy Ponowoczesności – „50 twarzy”8, jest zjawiskiem niejedno-

litym, skomplikowanym i – jeśli chodzi o zasięg – powszechnym. Stanowi ona – o czym 

słusznie przekonuje Ksenia Olkusz –  

składnik codziennego życia tych nawet osób, które wprost negują wartość jej 

istnienia lub które deklarują odcięcie się od jej zjawisk. Owo oderwanie się od 

popkultury jest bowiem prawie niemożliwe do realizacji, skoro multiplikowaniu 

uległy źródła przekazu i dystrybucji artefaktów. Każdy tweetujący, postujący na 

Facebooku, słuchający radia, audiobooka, oglądający telewizję, wychodzący na 

ulice miast wypełnionych reklamowymi billboardami, decydujący o tym, jaki 

styl w modzie preferuje – nie może pozwolić sobie na luksus negacji udziału 

w popkulturze [10, s. 42]. 

W przestrzeniach życia społecznego kultura popularna jest zatem formą bycia- 

w-świecie. Słuszna w tym kontekście jest konstatacja Adamskiej-Staroń, która kulturę 

popularną postrzega jako źródło zrozumienia człowieka [9], jak też przyczynę zmian, 

identyfikacji, kreatywności, […] energii, inspiracji, źródła siły [9]. Popkultura proponuje 

uwspólniony obszar komunikacji, oferuje nie tylko idee, lecz wielopostaciowy, interkul-

turowy zbiór wyobrażeń, swoiste ramy światopoglądowe [12]. Jej integralną częścią są 

zjawiska, takie jak: popularyzacja rzeczywistości, medializacja społeczna oraz kultura 

przyjemności. Ze względu na swoją wielopostaciowość dostarcza rozmaite, niekiedy 

 
7 Por. przypis 3. 
8 Nawiązuję do tytułu publikacji „50 twarzy popkultury”, red. Ksenia Olkusz [11]. 
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sprzeczne, kryteria hierarchizowania przybliżanych zjawisk. Bywa także uznawana za 

miejsce oporu wobec dominującego dyskursu społecznego [13]. 

W charakterystyce kultury popularnej zaakcentować trzeba stanowisko badaczy, 

którzy zwracają uwagę na to, że czytanie jej tekstów jest działaniem nacechowanym 

społecznie i kulturowo. Coraz częściej akcentuje się fakt (zwłaszcza w przypadku 

Internetu), iż o sposobach percepcji komunikatu decyduje nie nadawca, lecz odbiorca, 

który swobodnie odczytuje otrzymywane treści. Proces ten uzależniony jest od jego 

indywidualnych uwarunkowań (wykształcenia, światopoglądu, preferowanego systemu 

wartości, wrażliwości itp.). John Fiske pisze:  

Gęsto spleciona struktura wzajemnych relacji, od których zależy znaczenie, jest 

kwestią społeczną, a nie tekstową: nie tworzy jej w tekście autor, tylko odbiorca; 

pojawia się ona, gdy społeczne zależności czytającego stykają się z dyskursywną 

strukturą tekstu [14].  

Popkulturowy przekaz upomina się o audytorium, będące aktywnym twórcą znaczenia. 

Podkreślić zatem należy, że społeczeństwo złożone z takich jednostek przestało być 

homogeniczną masą bezwolnie przyjmującą komunikaty medialne. 

W literaturze przedmiotu zwraca się także uwagę na podobieństwa między kulturą 

ludową a kulturą popularną9, coraz częściej bywa ona traktowana jako kultura ludowa 

społeczeństw postindustrialnych [16]. 

3. Podstawa programowa a kultura popularna 

Przez wiele lat wskazanie popkultury jako przekazu edukacyjnego było – według 

Jakubowskiego – przedsięwzięciem co najmniej ryzykownym. Sąd swój uzasadniał 

słowami: Traktowana była bowiem: jak „brud”, niszczący wysiłki ładotwórcze peda-

gogów, oddala bowiem młodzież od kultury „wysokiej”, psuje gust odbiorców, mąci 

i „zanieczyszcza” obraz świata [17]. Skłonność do porządkowania kulturowych 

fenomenów, wskazywanie tego, co wartościowe i tego, co szkodliwe z wychowawczego 

punktu widzenia wynikały z przyjmowania w praktykach klasyfikacji swój-obcy. 

W dychotomii tej nie trzeba było definiować członu pierwszego, drugi zaś traktowano 

jako wroga, z którym należy walczyć. W takiej perspektywie kulturę popularną walory-

zowano jako odległą od wartości wysokich. 

W ostatnich latach sytuacja uległa zmianie. Toczone dyskusje potwierdzają otwartość 

pedagogów wobec wprowadzania treści kultury popularnej do szkolnego obiegu. Naj-

bardziej reprezentatywne stanowiska: pedagogiki postmodernistycznej i pedagogiki kul-

tury spod znaku personalistyczno-wspólnotowego różni jednak sposób uzasadnienia jej 

obecności w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

Reprezentanci pedagogiki postmodernistycznej, upowszechniając ideał globalnego 

nastolatka, zachęcają do nieustannego rewidowania prowadzonej działalności edukacyj-

nej i wprowadzania do niej treści związanych z popkulturą, która stanowi jedno z waż-

niejszych miejsc socjalizacji człowieka w XXI wieku. Taka perspektywa – ich zdaniem – 

pozwala na zmniejszenie rozziewu między szkołą a życiem młodzieży. Współczesna 

kultura, z jej natychmiastowością, krótkotrwałością znaczeń, kryzysem tradycyjnych norm 

i zasad powinna zdeterminować nauczycieli do sytuowania ucznia w roli negocjatora 

społeczno-kulturowej rzeczywistości po to, by mógł on dokonywać rozmaitych wyborów 

 
9 Łacińskie słowo popularis oznacza „ludowy, powszechny, pospolity”; zob. [15]. 
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w sposób świadomy i przewidywać ich konsekwencje. Rezygnacja z tradycyjnego 

paradygmatu sensów i wartości na rzecz negocjujących i opozycyjnych strategii czytania 

tekstów kultury połączona z praktyką oddolnego nadawania im znaczeń prowadzić 

jednak może – jak pisze Iwona Morawska – do przejawiania podobnych zachowań 

wobec innych przekazów kulturowych [18]. 

Przedstawiciele pedagogiki kultury spod znaku idei wychowania personalistyczno-

wspólnotowego oraz wychowania estetycznego, propagując ideał człowieka zintegro-

wanego, opowiadają się za poszukiwaniem języka dialogu między różnymi obiegami 

kulturowymi (wysokimi i popularnymi), który umożliwiłby wychowankom wzmac-

nianie ich poczucia tożsamości w oparciu o wrażliwość moralną, aksjologiczną, etykę 

powinności i odpowiedzialności za wartości dziedziczone. Lubelska badaczka konstatuje: 

W tak rozumianym procesie wychowawczym ważną rolę wyznacza się potrzebie 

inspirowania wychowanków do „budowania”, konstruowania poczucia własnej 

tożsamości i podejmowania konsekwencji własnych wyborów [18]. 

Autorzy „Podstawy programowej…” w celach „Kształcenia literackiego i kulturo-

wego” w punkcie czwartym akcentują konieczność przygotowania uczniów do rozróż-

niania kultury wysokiej i niskiej, elitarnej i popularnej oraz dostrzegania związków 

między nimi [19]. Informują (pkt. ósmy), że czytanie ich sensów powinno obejmować 

poziom dosłowny, metaforyczny, symboliczny, aksjologiczny. W punkcie dziewiątym 

uwypuklają znaczenie [k]ształcenia umiejętności rozumienia roli mediów oraz ich wpływu 

na zachowania i postawy ludzi, a także krytycznego odbioru przekazów medialnych oraz 

świadomego korzystania z nich [19]. Nieco dalej zaznaczają („Odbiór tekstów kultury”), 

że młody człowiek w akcie percepcji dzieła i określania jego przynależności do danego 

obiegu kulturowego powinien stosować kryteria pozwalające odróżnić arcydzieło od 

kiczu [19]. 

Obserwacja przekazu popkulturowego – zgodnie z przywołanymi zapisami – ma 

prowadzić młodzież do uświadomienia jego funkcji, mechanizmów działania, określenia 

wpływu na zachowania i postawy ludzi oraz dostarczenia narzędzi do krytycznego odbioru 

zawartych w nim sensów. Przywołane cytaty uprawniają do stwierdzenia, że polisemicz-

ność, wielogłosowość, jak też medialność współczesnej kultury stanowią wyzwanie dla 

kształtowania sprawności komunikacyjnych, pozwalających wychowankom na prowa-

dzenie rozmowy z rozmaitymi tekstami, ich semiotyczną identyfikację oraz rozpozna-

wanie i rozumienie znaków, które aktywizują w swojej narracji. Uwagę zwraca potrzeba 

integrowania obiegów kulturowych przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnego kanonu 

wartości. Do nauczycielskiego obowiązku należy projektowanie dialogu między różnymi 

tekstami kultury zarówno w perspektywie diachronicznej, jak i synchronicznej. Proces 

socjalizacji młodego człowieka – mimo zauważalnej intensyfikacji pola oddziaływania 

kultury popularnej – powinien dokonywać się w symbiozie z tradycją i kojarzoną z nią 

kulturą wysoką. Ważne, by poloniści, organizując spotkanie z literaturą i szeroko rozu-

mianą kulturą, zachęcali do otwartości wobec różnorodności zjawisk, uczyli krytycz-

nego myślenia, świadomego obcowania z ich treściami. Edukacja, włączająca do swego 

obiegu płynny i migotliwy przekaz kultury popularnej, służy przełamaniu fundamen-

talizmu kulturowego dzielącego rzeczywistość kulturową. Kształtuje również postawę, 

którą określa się mianem kulturalnego obywatelstwa (cultural citizenship). Joke Hermes, 

nawiązując do ustaleń Fiskego i Johna Hartleya, pojmuje ją jako:  
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proces tworzenia więzi i budowania wspólnoty, a także namysł nad owym 

procesem, implikowanym przez udział w praktykach powiązanych z tekstem, 

takich, jak czytanie, konsumpcja, celebrowanie, krytyka, których dostarcza 

kultura popularna [20]. 

4. Zadania szkolnej edukacji popkulturowej 

Nowa rzeczywistość stawia przed organizatorami procesów edukacyjnych szereg 

wyzwań. Jednym z nich jest przygotowanie młodego człowieka do obcowania ze zja-

wiskami kultury popularnej, wartościowania jej oferty, odróżniania prawdy od fałszu, 

realności od manipulacji, prawa do samorozwoju od pozoru wolności. Zagadnień istot-

nych z pedagogicznego punktu widzenia jest wiele, nie sposób ich wszystkich wymienić. 

Rozważania ograniczę więc do scharakteryzowania wybranych cech kultury popularnej, 

które warto poddać szkolnemu namysłowi. 

Dyskusję z młodzieżą rozpocząć może konstatacja Baumana, który postrzega zmien-

ność jako ważny filar popkultury i określa ją mianem cnoty trwałości [21]. Jej kompo-

nentami są: przewartościowania w sposobach doświadczania rzeczywistości, fluktuacja 

znaczeń, pomniejszanie przestrzeni umożliwiających wspólnotową identyfikację i kultu-

rową komunikację, wirtualizacja świata. Poza wskazaniem determinantów bytu człowieka 

XXI wieku warto zaproponować wychowankom rozważania o przyczynach wspomnia-

nych procesów, wśród których uwypuklić należy: upadek państwa opiekuńczego, wzrost 

znaczenia mechanizmów wolnorynkowych, przejście od społeczeństwa wytwórców do 

społeczeństwa konsumentów (z władzą mody) czy rozwój technologii komputerowych. 

Powyższy obraz dopełnią spostrzeżenia na temat niepokoju i niepewności wynikających 

z życia w pośpiechu oraz fascynacji natychmiastowością, implikującej konieczność 

akceptacji wszelkich nowości. Konsekwencją takiej postawy jest nieustannie podtrzy-

mywana chęć do tego, by pojawiające się okazje schwytać w przelocie, skonsumować 

na miejscu i być gotowym do następnych [22]. 

Zachęcając uczniów do interpretacji zjawiska celebrytyzmu, nauczyciel będzie 

w stanie uchwycić wiele aspektów zmienności. Publikacją pomocną w realizacji tego 

zadania z pewnością okaże się raport czwórki badaczy: Wiesława Godzica, Anny Buchner, 

Małgorzaty Kubalskiej, Lidii Rudzińskiej-Sierakowskiej „Celebryci w polskiej prze-

strzeni medialnej i społecznej. Badania interdyscyplinarne”10. 

Osią dyskusji lekcyjnych można uczynić pytania: Kim są celebryci – produktem 

mediów i odbiorców czy też kreują siebie sami? Kiedy człowiek staje się celebrytą (czy 

jest to proces długofalowy, czy fenomen?); Kto staje się celebrytą? Jakie sprawy ze 

swojego życia ujawniają celebryci? Jaki stosunek do celebrytów prezentują odbiorcy? 

Co podziwiają, a co ganią? Czy istnieje różnica między gwiazdą a celebrytą (jaka?)? 
Formułowane odpowiedzi pozwolą wymienić cechy celebrytyzmu, wskazać jego 

dobre (np. posiadanie pieniędzy, ułatwień w życiu codziennym, znaczne możliwości 
dbania o siebie) i złe strony (rozpoznawalność, brak prywatności, wystawienie na ocenę 
publiczności, konieczność brylowania na salonach, obecność na imprezach, hejt), przy-
wołać nazwiska celebrytów. Śledzenie materiałów dotyczących znanych postaci11 (np. 

 
10 [23] Badanie było dwuetapowe: pierwsze przeprowadzono w maju i kwietniu 2017 roku, drugie – rok później. 
11 Wychowankowie mogą śledzić portale internetowe, takie jak: Pudelek, Gwiazdy.wp.pl, programy telewizji 

śniadaniowej (np. Pytanie na śniadanie w telewizji publicznej oraz Dzień Dobry w TVN) dzienniki („Fakt”, 

„Super Expres”), czasopisma (m.in. „Pani”, „Twój Styl”, „Viva”, „Bravo”). 
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Dody, Katarzyny Cichopek, Anny Lewandowskiej, Małgorzaty Rozenek oraz jej męża12) 
ułatwi młodzieży klasyfikację poruszanych w mediach przez nich/o nich problemów 
[wątek finansowy, ślub (Małgorzata Rozenek-Majdan), motyw macierzyństwa/ojcostwa, 
rozwód, choroby (np. Anna Wyszkoni – rak tarczycy); udział w akcjach charytatyw-
nych; zrzucanie zbędnych kilogramów; dieta; uprawiany sport; uzależniania]. Porów-
nanie medialnego wizerunku celebryty z aktami autokreacji choćby na instagramie 
pozwoli ukazać mechanizmy manipulacji. 

Wydaje się, iż tego typu zajęcia stanowić będą istotny krok na drodze kształcenia 
umiejętności krytycznego odbioru przekazu popkulturowego. Dostarczą stosownych 
narzędzi do oceny rozmaitych zjawisk, kształtujących na szeroką skalę zachowania 
i postawy odbiorców. Namysł nad tymczasowością, krótkotrwałością sławy, zmiennością 
gustów konsumenckich, bezgranicznym epatowaniem prywatnością (dopuszczalne jest 
pranie brudów) powinien ułatwić młodym ludziom zrozumienie znaczenia refleksyj-
nego budowania własnej tożsamości, której źródłem nie może być jedynie przekaz 
medialny. W trakcie dyskusji zaakcentować trzeba także kwestię wpływu celebrytów na 
życie współczesnego społeczeństwa. Dobrze byłoby, gdyby uczniowie przeanalizowali 
swój stosunek do fanpage’ów na facebook’u. Cenne będzie również poznanie opinii 
wychowanków na temat treści, które – według nich – nie powinny być prezentowane 
w sieci (m.in. związanych z dziećmi celebrytów). 

Transfer cech karnawału13 na sferę codzienności to kolejny aspekt kultury popular-
nej. Krystyna Pankowska przyczyn zjawiska upatruje w czterech czynnikach:  

1) usytuowanie człowieka w nowej strukturze czasu, 2) pojawienie się nowych 
technologii, umożliwiających zabawę we własnej przestrzeni oraz we własnym, 
niezadekretowanym czasie, jak również bez wspólnoty ludycznej, 3) ekspansja 
rynkowa z hasłem „wszystko na sprzedaż”, w myśl której karnawał staje się 
towarem, 4) modyfikacja realizacji ludzkich potrzeb w kierunku natychmia-
stowości [26].  

Polonista na lekcji może zaproponować prezentację genezy zjawiska (starożytny kult 
Izydy i Dionizosa oraz tradycja kultury chrześcijańskiej), wyjaśnienie etymologii wyrazu, 
omówienie współczesnej estetyki wiecznego karnawału, polegającej m.in. na odejściu 
od interwałów typu: czas zabawy-czas pracy, czas radości-czas umartwiania (ascezy), 
czas nadmiaru-czas niedostatku, czas obżarstwa-czas głodu, zawieszenie rozdziału 
pomiędzy sferą sacrum a profanum. Przybliżenie reguł działania internetowego świata 
na opak: możliwość przybierania masek, tworzenia fikcyjnych tożsamości, stylizowanie 
wizerunków profilowych, zatarcie granic między prawdą a fałszem, uchylenie niektórych 
norm i zakazów w zwykłym, pozakarnawałowym życiu otworzy pole do interpretacji 
współczesnego stylu życia jako zabawy. 

Cechy popkultury uwypukli analiza konsumpcjonizmu14, o którym Pankowska pisze:  

Można by nawet powiedzieć, że konsumpcjonizm stanowi dziś swego rodzaju 
zdegenerowaną formę zabawy. Człowiek pracuje, by – poza zaspokojeniem 
podstawowych potrzeb – mieć środki na zabawę? Chodzi przy tym o neurotyczny 
rodzaj zabawy w formie rozrywki, tj. działania redukującego stres, pozwala-
jącego na szybką regenerację sił potrzebnych w „wyścigu szczurów” [29]. 

 
12 Należy zauważyć, że grupę celebrytów reprezentują zasadniczo kobiety. 
13 Termin karnawalizacja wprowadził Michał Bachtin, zob. [24-25].  
14 Na temat roli procesu konsumpcji zob. m.in.: [27-28]. 
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Refleksję proponuję osadzić w przeszłości. Obcowanie z „Lalką” Bolesława Prusa 

ułatwi uchwycenie genezy zjawiska (rozwój industrializmu w latach dwudziestych XIX 

wieku [30]) i jego zasady (m.in. wystawa sklepowa jako narzędzie zniewalania klienta 

do posiadania dóbr luksusowych, potwierdzających jego status społeczny). Sytuowana 

w tym horyzoncie edukacja otworzy drogę do namysłu nad sakralizacją współczesnej 

przestrzeni codzienności (medialny kalendarz zakupów: Boże Narodzenia, Dzień Babci, 

Dzień Dziadka, Walentynki, Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, 

rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Zaduszny) i znaczeniem tych zabiegów dla kształ-

towania osobowości człowieka (możliwość obcowania z przedmiotem – bóstwem; 

desakralizacja dawnych świąt; rytualizacja nowych przestrzeni, np. walentynki). Chęt-

nym można polecić lekturę książek „Piknik w piekle…” Dawida Kaina i Kazimierza 

Kyrcza jr. [31] czy „Dolę idola…” Roberta Ostaszewskiego [32], ukazujących zagro-

żenia gospodarki wolnorynkowej oraz niepokój twórców wiążący się z niekorzystnym 

wpływem mediów (reklamy) na zachowania i postawy ludzi. 

Cennym zabiegiem będzie porównanie wartości prezentowanych przez kanoniczne 

testy kulturowe z treściami zawartymi w przekazie popkulturowym, np. utworach hip-

hopowych15. Inspiracji do projektowania przekazu lekcyjnego poloniści szukać mogą 

m.in. w „Antologii polskiego rapu” opracowanej przez Dominikę Węcławek, Marcina 

Flinta, Tomasza Kleyffa, Andrzeja Całę, Kamila Jaczyńskiego (Warszawa 2014). Pio-

senki, które mówią o znaczeniu przyjaźni w życiu człowieka, szacunku dla „swoich” 

(ziomków, rodziców, np. „Rodzice” zespołu Małolat&Ajron [35]) proponuję uczynić 

kontekstem do rozmów np. o funkcjonowaniu rodziny w „Lalce” Prusa, „Ludziach 

bezdomnych” Stefana Żeromskiego, „Granicy” Zofii Nałkowskiej czy „Ferdydurke” 

Witolda Gombrowicza. Trzy pierwsze z przywołanych powyżej powieści warto uczynić 

również partnerami intertekstualnej refleksji z utworem Tede „Wyścig szczurów”. 

Motywem wiodącym staną się kwestie etyki zawodowej oraz relacje między pracą 

a życiem osobistym. Namysł nad sensem ludzkiej egzystencji, widoczny w piosence 

Piha „Nie ma miejsca jak dom” [36] (obraz życia w blokowiskach) zainicjować powinien 

niejedną dyskusję, której oś stanowić będą m.in. fraszki Jana Kochanowskiego, „Pan 

Tadeusz” Adama Mickiewicza, „Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego, „Nad 

Niemnem” Elizy Orzeszkowej czy poezja współczesna. Raperzy wiele mówią o miłości. 

Dostrzegam potencjał konfrontacji tekstu Łony „Mów do mnie jeszcze” z choćby 

biblijną „Pieśnią nad pieśniami”, „Hymnem o miłości” świętego Pawła czy wierszem 

Kazimierza Przerwy Tetmajera „Mów do mnie jeszcze”. 

Twórczość muzyków pozwoli także snuć refleksję na temat patriotyzmu. W wielu 

realizacjach rapowych polskość jawi się jako duma z bohaterskiej przeszłości, a także 

obywatelska odpowiedzialność za kształt teraźniejszości i przyszłości kraju. Tak 

odczytywać można słowa Zipera: Niejeden wróg chciał zniszczyć nasz naród/niejeden 

oferował pomoc – zawiódł […] z[37] czy artysty o pseudonimie O.S.T.R. Kochana Polsko, 

dzięki za mądrość, choć idę pod prąd [38]. Przywoływane na godzinach polskiego 

modele patriotyzmu (m.in. staropolskiego, romantycznego, pozytywistycznego [39]) 

osadzone w kontekście odczuć młodych ludzi sprawią, że ci w sposób świadomy udzielą 

 
15 Termin „hip-hop” jako określenie tej kultury młodzieżowej zaczął funkcjonować w mediach i opracowaniach 

od połowy lat osiemdziesiątych. Według Tony’ego Thorne’a przyjął się od wykrzykiwanego przez ulicznych 

tancerzy hasła: Hip Hop, Don’t stop!; tytułu nagrania Jima Parrisha; por [33]; zob. również: [34]. 
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odpowiedzi na pytanie sformułowane przez Marię Janion: Czy będziesz wiedział, co 

przeżyłeś? [40]. 

Włączenie popkulturowego przekazu do szkolnego dyskursu służy także wspieraniu 

aktywnego i krytycznego czytania. Realizacje lektur szkolnych wykonane przez T-

raperów znad Wisły16 (m.in. „Pana Tadeusza” Mickiewicza [41], „Lalki” Prusa [42], 

„Potopu” Henryka Sienkiewicza [43], „Chłopów” Władysława Stanisława Reymonta 

[44]) przybliżają w sposób skrótowy problematykę dzieła17, akcentują najistotniejsze 

zagadnienia, ułatwiają orientację w zawiłościach fabuły. Ich znaczenie w oswajaniu 

utworów literackich potwierdzają wpisy internautów:  

To jest streszczenie książki porządne17 (Bastek M). 

T-RAPERZY powinni koniecznie reaktywować ten cykl. Myślę, że bez naj-

mniejszych problemów dostaną na to dotację z UE, czy to z jakiejś transzy edu-

kacyjnej, czy też aktywizacji (intelektualnej) pokolenia 50+ (Thomas Szteliga) 17. 

Pierwszy raz obejrzałem dziś ten teledysk. To niesamowite! Zaraz rok 2020 a ten 

teledysk wciąż robi ogromne wrażenie! tekst zabawnie, ale prawdziwie opisuje 

Lalkę, krótko i konkretnie, czyli MISTRZOSTWO! (Carpe diem) 17. 

Oczywiście, piosenki nie mogą zastąpić działań analityczno-interpretacyjnych tekstów18. 

Natomiast właściwie zakotwiczone w procesie dydaktyczno-wychowawczym, powinny 

wyzwalać postawy twórcze wychowanków. Młodzież warto zainspirować do sporzą-

dzania planu wydarzeń, charakteryzowania bohaterów, kreślenia map myślowych uka-

zujących ich powiązania, podejmowania prób przełożenia utworu muzycznego na narra-

cję, zaczynającą się od słów: „Lalka” Prusa to powieść o… Duże korzyści dydaktyczne 

przyniesie także rejestrowanie zagadnień, które determinować będą osie kolejnych 

spotkań lekcyjnych. Pamiętać bowiem trzeba, że uczeń, sytuowany w roli współorga-

nizatora procesu edukacyjnego, przejmuje częściową odpowiedzialność za kształt zajęć 

i znacznie chętniej angażuje się w proces edukacyjny. 

5. Uwagi końcowe 

Polonista, organizując proces lekcyjny, nie może pominąć milczeniem zjawisk kultury 

popularnej, ona bowiem stanowi teren egzystencji współczesnego człowieka, jego prze-

strzeń doświadczania rzeczywistości, artykulacji przemian obyczajowych i ewolucji 

konwencji estetycznych. Pełni również funkcję wzorcotwórczą, propaguje style życia, 

przynosi komentarz do zjawisk współczesnego świata i jest źródłem wiedzy o nim. 

Rejestruje przekonania, prezentuje wartości istotne dla uczniów, zapisuje lęki, obawy, 

odnotowuje rozterki i wahania. Namysł nad cechami popkultury, takimi jak: zmienność, 

karnawalizacja czy konsumpcjonizm ukaże różne oblicza przywołanych zjawisk, do-

starczając narzędzi do diagnozowania rzeczywistości dostępnej „tu i teraz”. Rozmowa 

o wartościach bliskich wychowankom (przyjaźń, miłość, rodzina, patriotyzm) stanie się 

 
16 Mowa o płycie „Lektury literatury, czyli bryki z towarzyszeniem muzyki”, która ukazała się w 2014 roku. 

Zespół proponuje również realizację lektur, przewidzianych dla szkoły podstawowej: „Quo vadis” i „Krzy-

żaków” Sienkiewicza, „Zemsty” Aleksandra Fredry, „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Kolekcję uzupełnia 

opowieść o „Popiołach” S. Żeromskiego. 
17 Zapis ścieżki dźwiękowej utworu T-raperów znad Wisły „Lalka” [42]. 
18 Wpis internauty posługującego się nickiem stacuu2222: dziękuję, zaliczyłem test z lalki dzięki temu sugeruje 

brak pogłębionych praktyk interpretacyjnych (pisownia oryginalna); [42].  
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okazją do dialogu o uniwersaliach, kreując przestrzeń do intertekstualnej wymiany myśli 

ponad czasem. Przyjęcie takiej perspektywy stanowić będzie zachętę do holistycznego 

ujmowania rozmaitych zagadnień, umożliwi połączenie przeszłości z teraźniejszością, 

a także ułatwi zrozumienie, że dawne teksty mówią o tych samych sprawach, choć uży-

wają innego języka. Proponowane działania oferują nauczycielowi możliwość poznania 

świata wychowanków oraz zbliżą przekaz edukacyjny do codzienności. Takie ujęcie – 

podpowiada Zbyszko Melosik – pozwala uniknąć destruktywnego zderzenia arbitral-

nych systemów pojęć i wartości „wszystkowiedzących” pedagogów z wyobraźnią mło-

dzieży, czerpiącą swoje źródło głównie w kulturze popularnej [45]. Hasłem przewodnim 

nauczycieli, próbujących łączyć w przekazie edukacyjnym różne obiegi kulturowe, 

uczynić warto postulat badacza:  

Pedagogika powinna więc zaakceptować tę kulturę jako płaszczyznę swojego 

znaczącego działania. Jej ignorowanie jest równoznaczne z ignorowaniem 

młodzieży przez pedagogikę i przynosi nieuchronnie ignorowanie pedagogiki 

przez młodzież [45]. 

Analiza i interpretacja znaków, symboli i metafor kultury popularnej to krok akcen-

tujący jej znaczenie dla kształtowania wizji świata i człowieka XXI wieku, krok ważny, 

który dostarczy narzędzi do nawigowania w jej przestrzeniach, prowadzi do interpretacji 

rozmaitych tekstów, ich ocenę i wartościowanie. Uczestniczenie w różnorodnych ofer-

tach popkulturowych sprzyjać będzie odkrywaniu innego człowieka, nowych jakości 

(idei, wartości, obyczajów), różnorodnych narracji tożsamościowych, identyfikowaniu 

i rozpoznawaniu wielości i różnorodności – słowem otworzy perspektywy do bycia 

interpretatorem doświadczenia popkulturowego, który partycypuje w nim na wiele 

sposobów: mentalistycznie (odtworzenie, odbiór pewnych treści kulturowych), ideacyjnie 

(subiektywna identyfikacja z daną ofertą), interpretacyjnie czy konsumpcyjnie, zacho-

waniowo19. W procesie edukacji obok tekstów kanonicznych, które stanowią pomost 

pomiędzy teraźniejszością a przeszłością, umożliwiający młodym ludziom nawiązanie 

dialogu z korzeniami naszej tożsamości, powinien być sytuowany przekaz popkultury 

jako obszar rozpoznawania dostępnej rzeczywistości. Warto zatem zachęcać nauczycieli 

do poszukiwań sposobów, metod i środków angażowania jej przekazu w procesie 

kształcenia20. 
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Kultura popularna na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Kilka odsłon 

Streszczenie 

Autorka w artykule przedstawia potencjał edukacyjny kultury popularnej. W pierwszej części charakteryzuje 

w oparciu o ustalenia badaczy wybrane aspekty popkultury, m.in. jej heterogeniczność, wszechobecność, 

uzależnienie percepcji przekazu od odbiorcy, który w zależności od swoich predyspozycji dokonuje jego 

odczytania. W kolejnej akcentuje zapisy „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum i techni-

kum” związane z możliwościami wprowadzania przekazu popkulturowego na lekcjach języka polskiego. 

W końcowych partiach wypowiedzi prezentuje strategie pedagogiczne, umożliwiające prezentację wybra-

nych cech omawianego zjawiska, takich jak: zmienności, karnawalizacji czy konsumpcjonizmu. W końco-

wych partiach przybliża także możliwości zaakcentowania uniwersalnego charakteru wartości tkwiących 

w szkolnych lekturach poprzez ich zestawienie ze współczesnymi wykonaniami rapowymi czy hip-hopowymi. 

Wypowiedź może stanowić inspirację dla pedagogów, poszukujących sposobów łączenia różnych obiegów 

kulturowych w przekazie edukacyjnym. 

Słowa kluczowe: edukacja polonistyczna, kultura popularna, konsumpcjonizm, celebrytyzm, karnawalizacja 
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Popular culture during Polish language lessons in high school. Several hits 

Abstract 

In the article, the author presents the educational potential of popular culture. In the first part, based on the 

findings of researchers, he describes selected aspects of pop culture, including its heterogeneity, omnipre-

sence, dependence of the perception of the message on the recipient who, depending on his predispositions, 

reads it. In the next one, she emphasizes the provisions of the basic general education curriculum for high 

school and technical secondary school related to the possibility of introducing pop-culture message during 

Polish language lessons. In the final parts of the speech, she presents pedagogical strategies that enable the 

presentation of selected features of the phenomenon in question, such as: volatility, carnival or consumerism. 

In the final parts, she also introduces the possibilities of emphasizing the universal nature of the values 

inherent in school readings by juxtaposing them with contemporary rap or hip-hop performances. The 

statement may be an inspiration for educators looking for ways to combine various cultural circuits in the 

educational message. 
Keywords: Polish studies, popular culture, consumerism, celebrity, carnival 
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Anna Szkolak-Stępień1 

Ranga kształcenia ustawicznego nauczycieli  

wczesnej edukacji w narracjach matek –  

w kierunku teorii ugruntowanej2 

1. Wprowadzenie, czyli dlaczego badania jakościowe 

Konstruowany artykuł został poświęcony badaniom o charakterze eksploracyjnym, 

których celem było wypracowanie teorii ugruntowanej: zaproponowanie nowej kon-

cepcji – hipotezy badawczej, która wyłaniając się z danych empirycznych gromadzo-

nych przez badacza (a zatem konstruowana), uzyskanych na podstawie rozmów 

z matkami uczniów w młodszym wieku szkolnym, mogłaby nakreślić oczekiwania 

społeczne wobec kształcenia ustawicznego nauczyciela wczesnej edukacji. Artykuł nie 

posiada tradycyjnych ram teoretycznych. Ze względu na ograniczenie przedwiedzy zostały 

one intencjonalnie zawieszone, a konfrontacja literaturowa została dokonana dopiero 

podczas procesu poszukiwania prawidłowości, porównań, różnic w wypowiedziach 

badanych w celu zapoznania się z danymi i wstępnym tworzeniem teorii ugruntowanej 

[1, s. 26]. 

Opisywany proces badawczy odbywa się zgodnie z ideą badań jakościowych, 

których zasadniczą cechą jest humanistyczny punkt widzenia drugiego człowieka. Meto-

dologia badań jakościowych zbudowana jest na filozoficznych podstawach interakcjo-

nizmu, hermeneutyki i fenomenologii. Korzenie fenomenologiczne badań jakościowych 

akcentują wyraźnie rolę doświadczenia w poznaniu świata. Podstawy hermeneutyki, 

podkreślają zaś istotną kwestię zrozumienia badanej rzeczywistości, stanowiącego cel 

poznania. Interakcjonizm symboliczny stanowiący podbudowę badań jakościowych 

przypomina, że bodźce wywołane badanymi sytuacjami, uzależnione są od interpretacji 

sytuacji badanych, czyli tego, w jaki sposób będą oni postrzegać daną sytuację.  

Wykorzystanie strategii jakościowej pozwala na zbadanie problematyki związanej 

z ocenami, wartościami czy przeżyciami, czyli tym, co indywidualne dla człowieka. 

Badacz na drodze dociekania celu, nie stawia hipotez badawczych, lecz zakłada swoistą 

bezzałożeniowość w poznaniu badanego zjawiska, co ułatwia odkrycie nowych aspektów 

badanego zjawiska [2, s. 272]. 

2. Przedsłowie do teorii ugruntowanej 

Na wstępie warto zaznaczyć, że prezentowany w dalszej części obraz teorii ugrun-
towanej i jej metody nie jest pełny i nie oddaje w całości bogactwa i możliwości, a także 
różnorodności tej koncepcji. Sposób omówienia wybranych najważniejszych kwestii 
metody teorii ugruntowanej podyktowany jest względami praktycznymi i ogranicza się 

 
1 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. 
2 Pełny raport z badań znajduje się w monografii autorskiej Anny Szkolak-Stępień, pt. Wzorcowy nauczyciel 

wczesnej edukacji w narracjach matek. W kierunku teorii ugruntowanej, Wydawnictwo Naukowe Uniwer-

sytetu Pedagogicznego, Kraków 2020. 
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do zarysowania elementów najistotniejszych z punktu widzenia tematyki badań, czyli 
oczekiwań matek uczniów w młodszym wieku szkolnym wobec nauczyciela.  

W najprostszym ujęciu teoria ugruntowana to spójny system metod jakościowych, 
opracowany przez Barneya Glasera i Anselma Straussa i opisany w 1967 roku w książce 
„The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research” [3]. Teoria 
ugruntowana przyjmuje, że rzeczywistość społeczną najlepiej rozumieją zaangażowani 
w nią aktorzy. Neguje więc funkcjonalistyczne podejście, w którym badacz, przystępując 
do prac, odwołuje się do wcześniej opracowanego modelu teoretycznego, ponieważ po-
woduje to jedynie samopotwierdzanie się danej koncepcji. Metoda teorii ugruntowanej 
zakłada, że w miarę jak w kolejnych etapach zbierany jest materiał badawczy, teoria 
sama wyłania się z danych, a więc gruntuje się w terenie. Należy zatem traktować ją 
przede wszystkim jako teorię dotyczącą konkretnej społeczności, określonej proble-
matyki – najlepiej do niej pasującą. 

Jednolity początkowo obóz badaczy propagujących metodę teorii ugruntowanej 
(Glaser i Strauss) z czasem podzielił się. Powstała grupa purystów, tradycjonalistów 
skupionych wokół B. Glasera, optujących za elastycznym, nieskrępowanym podejściem 
do badań, pozwalającym na bycie zaskakiwanym w trakcie badań, i rewizjonistów zgro-
madzonych przy Anselmie Straussie i Juliet Corbin, lansujących bardziej ustruktu-
ryzowaną i precyzyjną ścieżkę badań [4]. O ile B. Glaser przyjmuje, że w toku badań 
wyłonią się pewne koncepcje dające początek teorii ugruntowanej, zatem konieczne jest 
swobodne kształtowanie ram badawczych pozwalające na spontaniczne odkrywanie 
nowych zjawisk czy pojęć, o tyle A. Strauss i J. Corbin preferują zdecydowanie bardziej 
restrykcyjne podejście, w którym za celowe uznają identyfikowanie problemów czy idei 
już na wstępie badań (a nie czekanie na ich ewentualne wyłonienie się).  

Alternatywą dla klasycznej metodologii teorii ugruntowanej B. Glasera i A. Straussa, 
a także późniejszej modyfikacji tej koncepcji przez A. Straussa i J. Corbin jest podejście 
Kathy Charmaz, w którym widać zwrot w kierunku retoryki weryfikacjonistycznej, kry-
tykowanej jeszcze w klasycznej teorii ugruntowanej. Widać w nim odejście od narracji 
pozytywistycznej, wyraźnej w klasycznej teorii ugruntowanej B. Glasera i A. Straussa, 
na rzecz perspektywy konstruktywistycznej. Zakłada ona, że teoria nie jest odkrywana 
na podstawie danych empirycznych, ale konstruowana w trakcie procesu analizy. 
Konstruktywizm w metodologii opiera się bowiem na założeniu, że dane empiryczne są 
tworzone przez badacza, a nie zbierane jako te, które odzwierciedlają jakąś stojącą za 
nimi obiektywną rzeczywistość. Znaczenie obiektów jako takie nie istnieje w nich 
samych, lecz jest wytwarzane. Nie ma zatem danych obiektywnych, niezależnych od 
badacza, a jedynie dane konstruowane. Opis procedur i kontekstu konstruującego dane 
należy zatem do obowiązków badacza. Tym samym badanie nie jest czymś pasywnym 
i neutralnym. W swojej pierwotnej wersji teoria ugruntowana jest de facto koncepcją 
retro i nie oddaje istoty badania jakościowego, którą jest konstruowanie objaśnień oraz 
analiza konstrukcji danych i zawartych w nich znaczeń [5]. 

Należy podkreślić, że celem krótkiej charakterystyki trzech podejść do teorii ugrun-
towanej wg B. Glasera i A. Straussa, A. Straussa i J. Corbin i K. Charmaz nie była ich 
ocena, ale perspektywa, że nakierowały one prowadzone badania, nadając im oryginal-
ności i znaczenia dla pedagogiki jako nauki społecznej. Mianowicie, sięganie do tej 
metody odbywa się z zamiarem jak najwierniejszego trzymania się jej wytycznych, 
jednak zakłada prekursorskie i elastyczne korzystanie z jej instrumentarium, które 
zostanie odpowiednio użyte w ujęciu klasycznym B. Glasera i A. Straussa – do opraco-
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wania głównych ram koncepcyjnych pracy naukowej, zmodyfikowanym A. Straussa 
i J. Corbin – do naszkicowania podstawowych założeń metodologicznych badań własnych 
oraz procedury badawczej i konstruktywistycznym K. Charmaz – dla omówienia 
sposobu gromadzenia danych i ich analizy.  

3. Procedura badań własnych 

Podstawowe założenia metodologiczne badań własnych dotyczących oczekiwań 
matek wobec nauczycieli wczesnej edukacji zostały opracowane w ujęciu metody teorii 
ugruntowanej według A. Strauss i J. Corbin (patrz: tabela 1), a w związku z tym we 
wstępnej części pracy zdecydowano się na sformułowanie przedmiotu, celu i problemów 
badawczych. 

Badania własne miały charakter eksploracyjny. Ich celem było wypracowanie teorii 
ugruntowanej: zaproponowanie nowej koncepcji, która wyłaniając się z danych empi-
rycznych gromadzonych przez badacza /a zatem konstruowana/, uzyskanych na pod-
stawie rozmów z matkami uczniów w młodszym wieku szkolnym, mogłaby nakreślić 
oczekiwania społeczne wobec osoby nauczyciela wczesnej edukacji [tu: ustawicznego 
kształcenia/doskonalenia (por. [6])]. W efekcie prowadzonych prac możliwe było sfor-
mułowanie hipotezy badawczej stanowiącej przybliżenie osadzonej w kontekście i bę-
dącej interpretacją konkretnego procesu teorii ugruntowanej. Przedmiotem podjętych 
badań były zatem wyobrażenia matek uczniów w młodszym wieku szkolnym na temat 
modelowej sylwetki nauczyciela ich dzieci [w zakresie kształcenia ustawicznego].  

Główny problem badawczy przybrał postać następującego pytania: Jak przedstawia 
się obraz wzorowej sylwetki nauczyciela w zakresie kształcenia ustawicznego w świetle 
oczekiwań społecznych (na przykładzie rozmów z matkami uczniów w młodszym 
wieku szkolnym)? 

W badaniach empirycznych, stanowiących główny trzon projektu wykorzystano 
technikę wywiadu częściowo ustrukturyzowanego [7] z 22 matkami dzieci w młodszym 
wieku szkolnym. W celu zachowania anonimowości uczestniczek badań, zostały one 
oznaczone odpowiednio M1, M2 itd. (matka pierwsza, matka druga). Główny temat 
świata życia matek stanowiły ich oczekiwania wobec kształcenia ustawicznego nauczy-
ciela wczesnej edukacji. Rozmowy zostały przeprowadzone w okresie od stycznia 2016 roku 
do czerwca 2017 roku na terenie województwa świętokrzyskiego. 

Tabela 1. Proces wyłaniania się/konstruowania teorii ugruntowanej na postawie jakościowych wywiadów 

badawczych z matkami uczniów w młodszym wieku szkolnym 

Krok/Etap badań Aktywność Uzasadnienie 

Rozpoczęcie 
badań 

Zdefiniowanie tematu 
badawczego, proponowanie 
koncepcji badawczej przy 
jednoczesnym unikaniu 
formułowania hipotez. 

W miarę precyzyjne ustalenie celu 
i przedmiotu badania oraz problemu 
badawczego (choć wraz z postępem 
prac pierwotna idea badawcza może 
się zmieniać, ulegać modyfikacjom). 

Selekcja 
(uczestników 

badania) 

Wybór grupy, zastosowanie 
doboru celowego, jednorodnego 

(w praktyce możliwość napo-
tykania obiektywnych trudności 

związanych z uzyskaniem 
odpowiedniej liczebności grupy 
z powodu braku czasu badanych, 

niechęci do współpracy itp.) 

Odnalezienie adekwatnej populacji 
badawczej, wykazującej pozytywne 
nastawienie do badacza i zaangażo-

wanie do uczestniczenia w badaniach. 



Ranga kształcenia ustawicznego nauczycieli wczesnej edukacji w narracjach matek – 

 w kierunku teorii ugruntowanej 
 

155 

 

Prowadzenie 

badań 

empirycznych 

Elastyczna metoda zbierania 

informacji, gromadzenie 

powtarzających się danych, 

pisanie notatek podczas badań, 

modyfikowanie, doprecyzowanie 

i udoskonalenie scenariusza 

wywiadu. 

Usprawnienie analizy pozwalające na 

cenne dostosowania w interpretacji 

danych, dające możliwość 

reagowania na pojawiające się 

kwestie. 

Analiza danych 

 

 

Transkrybowanie. Analiza 

wypowiedzi poszczególnych 

uczestników badania. Proces 

kodowania. Poszukiwanie 

prawidłowości, porównań, różnic 

w wypowiedziach oraz 

w literaturze przedmiotu. 

Zapoznanie się z danymi i wstępne 

tworzenie teorii. 

Osiągnięcie 

teoretycznego 

nasycenia czy też 

wystarczalności 

(jeśli to 

możliwe). 

Oznacza, że korzyści poznawcze 

z kolejnych rozmów są znikome, 

informacje mają charakter 

nadmiarowy. 

Niewielki sens ma analizowanie 

nowych wypowiedzi lub 

konfrontowanie danych z istniejącymi 

badaniami empirycznymi. 

Konfrontacja 

literaturowa 

Porównanie z istniejącą literaturą. Wzmocnienie uniwersalnego charak-

teru teorii, poprawa jakości definicji. 

Formułowanie 

hipotez 

Iteracyjne wypełnianie dowodami 

postawionego problemu – jego 

doprecyzowanie lub umocowanie 

danymi. Poszukiwać się będzie 

pewnej logiki między 

wypowiedziami, przyczyn, 

współzależności, elementów 

potwierdzających i przeczących 

koncepcji badań. 

Umocowanie danymi problemu 

badawczego i jego mierzalności. 

Zakreślanie przypuszczeń 

badawczych. Konkretyzowanie teorii 

ugruntowanej. 

Dylematy 

końcowe 

Próba odpowiedzi na pytanie: 

jaką funkcję spełniła zastosowana 

teoria ugruntowana? 

Zakończenie pracy naukowej. 

Źródło: opracowanie własne. 

4. Ranga ustawicznego doskonalenia się nauczyciela wczesnej edukacji 

Analiza formułująca oraz refleksyjna wywiadów prowadzonych z matkami dzieci 

w młodszym wieku szkolnym, pozwoliła na opisanie kodów wstępnych, które skoncen-

trowano w pięć komponentów, tzn. kierunek/specjalność studiów dla kandydata na 

nauczyciela wczesnej edukacji, rodzaj uczelni/tryb studiowania, kursy/przedmioty w pro-

gramie studiów, istota praktyk pedagogicznych oraz ranga ustawicznego doskonalenia 

tworzące ramę konceptualizacyjną – kategorię nabywanie kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli wczesnej edukacji. Mimo że nazwy kategorii nie noszą znamion oryginal-

ności, a nawet niekiedy są tożsame z dyskursem podręcznikowym, to zostały one rekon-

struowane oddolnie poprzez wyostrzenie znaczeń nadawanych przez narratorki edukacji 

ich dzieci i zastosowane dla ukazania autentyczności i w dużej mierze – tradycyjności 

sposobów myślenia o dobrym nauczaniu. 
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Poniżej przedstawiono fragment procesu konstruowania/wyłaniania się teorii wraz 

z konfrontacją literaturową dotyczący kodu skoncentrowanego: ranga ustawicznego 

doskonalenia nauczyciela wczesnej edukacji. 

Współczesny rynek pracy wymaga od pracownika coraz rozleglejszej wiedzy, szyb-

kiego zdobywania nowych istotnych informacji oraz umiejętności stosowania i posługi-

wania się coraz to nowszymi narzędziami i technologiami. Jedną z kluczowych spraw 

w tym względzie jest rozwijanie, poszerzanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych.  

Należy również zauważyć, iż rynek edukacyjny – choć na pewno swoisty 

i wyjątkowy – nie odbiega od współczesnego przedsiębiorstwa koncentrującego 

się nie tylko na wynikach pracy, ale również na jakości podejmowanych przez 

nich działań [8, s. 25].  

Dzięki dostępowi do środków masowego przekazu dzieci rozpoczynające naukę 

w szkole posiadają niejednokrotnie duży zasób wiedzy na temat otaczającego świata, co 

powinno determinować nauczycieli do stałego aktualizowania swoich wiadomości. Utrzy-

manie przez nauczycieli wysokiego poziomu zajęć wymaga ciągłego i systematycznego 

doskonalenia zawodowego. Halina Dybek pisze, że:  

jakość oświaty zależy w decydującym stopniu od nauczyciela, który winien być 

dobrze przygotowany do zawodu i mieć motywację do udziału w doskonaleniu 

wiedzy i umiejętności zawodowych w przeciągu całego swojego życia [9, s. 13].  

Doskonalenie zawodowe jest nieodłącznym elementem rozwoju profesjonalnego 

nauczyciela. Najczęściej utożsamiane jest z celowym, zaplanowanym i ciągłym procesem 

jego ustawicznego kształcenia, polegającym na podwyższaniu i modyfikacji jego zawo-

dowych kompetencji i kwalifikacji, wszechstronnym rozwoju osobowości, organizo-

wanym i realizowanym przez wyspecjalizowane w tym kierunku instytucje, a także 

w toku samokształcenia i samodoskonalenia; procesem trwającym od podjęcia decyzji 

o wyborze zawodu przez cały okres aktywności zawodowej [10-12]. 

Aktualnie nauczyciel nie tylko musi być wyśmienitym teoretykiem i praktykiem, ale 

powinien orientować się w najnowszych trendach, odkryciach i osiągnięciach nauki. 

Systematyczne uzupełnianie wiedzy z danej dziedziny jest bardzo ważne, ponieważ dzięki 

temu nauczyciel w sposób naturalny staje się dla ucznia wzorem do naśladowania, daje 

przykład, że warto i trzeba się uczyć przez całe życie. Ponadto, dzięki systematycznemu 

pogłębianiu i uzupełnianiu wiedzy nauczyciel może uchronić się przed rutyną. Grażyna 

Kosiba pisze, że:  

natura współczesnego świata i edukacji wymaga, aby nauczyciele angażowali 

się w ciągłe, trwające przez całą ich karierę zawodową, doskonalenie zawo-

dowe. Poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacji nauczycielskiej, studia 

literatury, przemyślenia, a w konsekwencji poprzez swoistą weryfikację wiedzy 

stanowiącej własny dorobek pedagogiczny, nauczyciele mogą stać się inspira-

torami i uczestnikami twórczej zmiany w rzeczywistości szkolnej [13, s. 123]. 

Podejmowanie studiów, zdobywanie dalszych stopni specjalizacji, uczestnictwo 

w kursach jest niewątpliwie ważną strategią nauczycielskich zachowań [14, s. 18]. 

Według Zbigniewa Kwiecińskiego doskonalenie zawodowe jest bowiem:  



Ranga kształcenia ustawicznego nauczycieli wczesnej edukacji w narracjach matek – 

 w kierunku teorii ugruntowanej 
 

157 

 

nie tylko instrumentem ciągłej odnowy kwalifikacji, ale może być skutecznym 

środkiem zapobiegania procesom wypalenia zawodowego nauczycieli i terapią 

na już zaistniałe objawy takiego zniechęcenia i utraty motywacji [15, s. 36]. 

Ciągłego podnoszenia kwalifikacji i weryfikowania wiedzy pedagogicznej wyma-

gają od nauczycieli również rodzice uczniów w młodszym wieku szkolnym, którzy chcą, 

aby nauczyciel był ekspertem w swojej dziedzinie, aby stale się rozwijał, stosował 

najnowszą wiedzę i ją stale aktualizował.  

Wypowiedzi narratorek, które zostały wyłonione i opisane jako ranga ustawicznego 

doskonalenia się nauczycieli brzmią podobnie. Zdecydowana większość matek stoi na 

stanowisku, że doskonalenie nauczycieli jest istotne ze względu na potrzebę ciągłego 

podnoszenia swoich kwalifikacji.  

O potrzebie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczyciela mówi M16, mama 

dwójki chłopców:  

w dobie tak szybko zmieniającego się świata nauczyciel musi być przygotowany 

na zmiany również w sposobie nauczania. Nieustanne podnoszenie kwalifikacji 

pozwala nauczycielowi na elastyczne dopasowanie się do ciągle zmieniających 

się potrzeb edukacji. Nie wyobrażam sobie, żeby nauka zawodu nauczyciela 

kończyła się wraz z uzyskaniem dyplomu uczelni wyższej.  

M19, posiadająca wykształcenie zawodowe twierdzi:  

podnoszenie kwalifikacji, kursy wszelakiego rodzaju, dodatkowe szkolenia 

i kursy powinny być obowiązkowe dla każdej osoby wykonującej zawód naucz-

yciela na jakimkolwiek stopniu.  

Nie ulega wątpliwości, że ustawiczne podnoszenie kwalifikacji świadczy 

o dobrym nauczycielu i odgrywa zasadniczą rolę jego działalności dydaktyczno- 

wychowawczej. Trudno jest mi sobie wyobrazić sytuację, w której nauczyciel po 

ukończeniu na przykład studiów drugiego stopnia (magisterskich) podejmuje 

pracę zawodową i nie wykazuje chęci poszerzania zdobytej dotychczas wiedzy, 

podnoszenia swoich kwalifikacji, kompetencji w późniejszych latach działal-

ności nauczycielskiej. Nie bez kozery funkcjonuje w społeczeństwach zwrot 

mówiący o tym, że „nauczyciel uczy się przez całe życie”. Nie umiem się z tym 

nie zgodzić. Podejmując pracę w zawodzie nauczyciela (na różnych szczeblach 

edukacji), trzeba wziąć pod uwagę konieczność ustawicznego kształcenia i pod-

noszenia swoich kwalifikacji (M4). 

M10 podziela również to zdanie:  

przepisy, rozporządzenia i różne inne wymogi oraz zmiany społeczne zmieniają 

się na tyle szybko, że zadaniem nauczyciela powinno być pożądanie za tymi 

zmianami i ustawiczne dokształcanie się, a tym samym podnoszenie swoich 

kwalifikacji.  

A M11 i M12 dodają:  

dobry nauczyciel ciągle powinien się dokształcać, korzystać z kursów, szkoleń, 

aby móc wdrażać coś nowego do swojej pracy, tak by zainteresować dzieci i je 

zachęcać do nauki (M11). Chyba każdy człowiek nie tylko nauczyciel dąży do 
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zdobywania coraz wyższych kwalifikacji. Zawód jaki pełni nauczyciel w pewnym 

stopniu obliguje go do zdobywania coraz wyższych kwalifikacji (M12). 

Sam fakt, że nauczyciel chce podnosić swoje kwalifikacje świadczy o nim. Mo-

żemy zauważyć, że jest on ambitny, sumienny rzetelny. Podejmując taki zawód 

powinien być nastawiony na ciągłe wzbogacanie wiedzy i poszerzanie jej. 

Nasuwa mi się pewne stwierdzenie, które kiedyś usłyszałam że „dobry nauczy-

ciel to taki, który wymaga od ucznia, ale również od siebie” (M21). 

Zdaniem M8: 

w dzisiejszych czasach często zbyt dużo wymaga się od zawodu nauczyciela. 

Oczywiście uważam, że nauczyciele powinni podnosić co jakiś czas swoje 

kwalifikacje, tak by na bieżąco być z nowymi technikami czy metodami naucza-

nia. Jednak nie popadajmy w obłęd. Nie będę sprawdzać czy nauczyciel mojego 

dziecka, co jakiś czas podnosi swoje kwalifikacje i chodzi na dodatkowe kursy.  

W wypowiedzi narratorki, która sama wykonuje zawód nauczyciela wczesnej edu-

kacji daje wyczuć, że kobieta zdaje sobie sprawę z zasadności podnoszenia kwalifikacji, 

ale stanowi to dla niej pewny rodzaj obciążenia fizycznego i psychicznego. 

Celem doskonalenia zawodowego, według narratorek, jest przede wszystkim aktu-

alizacja swojej wiedzy, wzbogacanie warsztatu pracy oraz wprowadzanie innowacji 

do zajęć zintegrowanych. 

Wypowiada się na ten temat M5:  

człowiek uczy się i doświadcza przez całe życie, przeciętny obywatel ma 

potrzebę rozwijania się, natomiast nauczyciel jako osoba przekazująca swoją 

wiedzę i wartości, powinien podnosić swoje kwalifikacje. Dzisiejszy świat jest 

na tyle rozwinięty, że aby za nim nadążyć trzeba poznawać coraz to nowe 

obszary. Zdobywając wciąż nową wiedzę, nauczyciel rozwija się, co przekłada 

się na nauczanie i zainteresowanie uczniów. Wychowawca samorealizuje się, 

udoskonala poprzez uczestnictwo w różnych kursach, np. szkolenie dotyczące 

pracy z dzieckiem zdolnym, czytanie fachowych książek, czasopism, spotkania 

z doświadczonymi i kompetentnymi osobami z danej dziedziny, np. psychologiem. 

Poprzez aktualizacje wiedzy i umiejętności pedagogicznych i przedmiotowych 

zaznajamia się z postępami nauki. Wszelkie dodatkowe kwalifikacje przyczynią 

się do prowadzenia zajęć w sposób ciekawy, twórczy, pobudzający aktywność 

uczniów i oczywiście ułatwiający pracę z uczniami.  

Zmieniają się sposoby nauczania, pojawiają się coraz to nowe metody i pro-

pozycje prowadzenia zajęć. Każdy nauczyciel powinien być obeznany w tym, co 

robi, a tylko ciągłe doskonalenie i podnoszenie swoich kwalifikacji jest w stanie 

utrzymać poziom jego wiedzy na właściwym poziomie, co więcej uczestnictwo 

w szkoleniach, kursach czy innych formach doskonalenia zawodowego daje szan-

sę na korzystanie z wielu alternatywnych rozwiązań. Do tego w naszej pracy 

coraz częściej pojawiają się dzieci wyjątkowe pod wieloma względami, z który-

mi trzeba przecież umieć sobie poradzić, dlatego ciągłe doskonalenie jest 

w stanie nam zapewnić dostateczną wiedzę o sposobach pracy i radzeniu sobie 

w nowych lub już istniejących, ale trudnych dla nauczycieli sytuacjach (M20). 
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Uważam, że dobry nauczyciel sam powinien czuć potrzebę kształcenia się. To 

jest jego własna chęć. Jest wiele nauczycieli, którzy sami się uczą, czytają 

literaturę przydatną w zawodzie. Uczą się w ten sposób w domu, co nie znaczy, 

że są gorsi od innych nauczycieli, którzy podejmują, np. kolejne studia. Ważne, 

aby nie było jakiegoś zastoju u nauczyciela, jest to taki zawód, gdzie ciągle się 

czegoś uczy, dzięki czemu może być ciągle dobrym nauczycielem, a zajęcia, 

które będzie prowadził (przynajmniej ja tak sobie wyobrażam) będą bardziej 

kreatywne (M13). 

Profesjonalnego tonu dodaje M7:  

ponadto każdy nauczyciel powinien podnosić swoje kwalifikacje. Żyjemy w cza-

sach, w których wszystko pędzi do przodu i ciągle się zmienia. Mamy inne po-

trzeby, inne cele, wyznajemy inne wartości. Zawód nauczyciela wymaga aktuali-

zowania posiadanej wiedzy, zdobywania nowych umiejętności i wiadomości. 

Posiadanie dodatkowych kwalifikacji pomoże im być lepszym nauczycielem- 

którego praca przynosi efekty. Wypracuje nowe metody i techniki, które zasto-

suje w pracy z współczesnymi dziećmi. Pobudzi wszechstronny rozwój uczniów. 

Nauczyciel musi umieć szybko dostosować się i być gotowym do podejmowania 

nowych inicjatyw. Musi podążać za dziećmi. Niektórzy dobrzy nauczyciele 

podnoszą nieustannie swoje kwalifikacje stając się ekspertem z danego obszaru, 

w związku z tym wydają oni różne publikacje, książki, które z kolei przekazywane 

są młodszym nauczycielom. 

M3 podkreśla:  

dobry nauczyciel podnosi swoje kwalifikacje, działa na dobre zarówno dla niego, 

jak i dla dzieci. Uczestnicząc w kursach, warsztatach, studiach podyplomowych 

nauczyciele zdobywają wiedzę, która przydaje im się w pracy. Poznają nowe 

metody, techniki przydatne w prowadzeniu zajęć. Pozwala to na urozmaicanie 

zajęć. 

Zapobieganie rutynie uznają za intencję doskonalenia zawodowego niektóre matki.  

Bardzo precyzyjnie wypowiada się na ten temat M22:  

wszystko z czasem się zmienia, powstają nowe technologie, nowe metody, odkry-

wane są różne zjawiska, procesy dotyczące mózgu, nauki, rozwoju człowieka itp. 

Świat się zmienia, zmienia się władza, wizje, teorie na temat pedagogiki, 

nauczania. Dobry nauczyciel powinien ustawicznie się kształcić, aby nadążyć za 

tym wszystkim, być na bieżąco i aktualizować swoją wiedzę. Pozwala to na 

odejście od wypracowanego schematu postępowania. Nauczyciel, który cały 

czas się kształci, zdobywa większą wiedzę, zna więcej zabaw, metod nauczania, 

lepiej radzi sobie w postępującym świecie.  

W głosie M19 da się wyczuć obawę przed rutynowym zachowaniem w pracy 

nauczycieli ich dzieci:  

podnoszenie kwalifikacji, kursy wszelakiego rodzaju, dodatkowe szkolenia i kursy 

powinny być obowiązkowe dla każdej osoby wykonującej zawód nauczyciela na 

jakimkolwiek stopniu. Myślę, że takie podnoszenie kwalifikacji wprowadziłoby 
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świeżość do toku nauczania, a lekcje byłyby dla dzieci atrakcyjne. Dodatkowo 

wiele się zmienia na świecie. Czasami nawet z dnia na dzień, a nauczyciel nie 

zdaje sobie sprawy, że naucza niezgodnie z aktualną prawdą. Trzeba być ciągle 

na bieżąco i myślę, że właśnie takie narzucone kursy, szkolenia mające na celu 

podnoszenie kwalifikacji i doszkalania się mogłyby wiele ułatwić nauczycielom. 

Dosłownie prezentuje swoje stanowisko M1:  

ważne jednak, by nie wpadał w rutynę i był na bieżąco z nowymi metodami czy 

technikami przekazywania tej wiedzy, a M6 wyraża swój osąd: zatrzymanie się 

przez nauczyciela na pewnym etapie swoich kompetencji staje się często 

przyczyną popadnięcia w rutynę. 

Niektóre kobiety sądzą, że doskonalenie zawodowe nauczyciel jest niezbędne dla 

postawienia prawidłowej diagnozy i opracowania działań terapeutycznych dla 

dzieci. 

Temat podejmuje M2:  

mówi się, że dobry nauczyciel uczy się przez całe życie, tak jest lekarz. Pojawia 

się także coraz więcej uczniów z nowymi deficytami i dlatego też nauczyciel 

powinien wiedzieć, jak z nimi postępować. Ważne jest, aby uczęszczał on na 

różnego rodzaju kursy, które będą podnosiły jego kwalifikacje. M9 dodaje: często 

pojawiają się też kursy, które podają przykłady, jak postępować, np. z dziećmi 

o szczególnych potrzebach edukacyjnych czy inne. 

Studia, które umożliwiają, np. rozpoznawanie różnorakich zaburzeń rozwojo-

wych też są bardzo przydatne. Systematyczne uzupełnianie swojej wiedzy 

o aktualne treści z pewnością przyczyni się do efektywniejszej pracy i wyników 

działań nauczyciela (M3). 

No i niestety należy tu poruszyć kwestię różnych dysfunkcji dzieci, konkluduje 

M1. Niestety co rusz słyszy się o nowych chorobach czy zaburzeniach. Bardzo 

ważne, by nauczyciel potrafił je wykryć w porę, by dziecko miało szansę na 

prawidłowy rozwój. Dobrze kiedy nauczyciel umie więcej, np. ma dodatkowe 

wykształcenie logopedyczne i może pomagać dzieciom z problemami tego typu.  

Konstatacje dwóch pań można było zakodować jako awans zawodowy i wyższe 

wynagrodzenie. 

M14 wykonująca czynnie zawód nauczyciela podkreśla,  

że podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli jest bardzo przydatne i pomocne 

w zdobywaniu wyższych stopni awansu zawodowego, a co za tym idzie nowe 

perspektywy i wyższe zarobki,  

a M18 uważa, że  

kolejną motywacją podnoszenia kwalifikacji nauczyciela są pieniądze, jakie 

wiążą się z jego rozwojem (mam nadzieje, ze nie najważniejsze). Wydaje mi się, 

że nauczyciel może to potraktować jako rekompensację za trud, jaki włożył 

w przygotowanie się do odpowiedniego etapu, a także za pracę ze swoimi 

wychowankami. 
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5. Podsumowanie – jednostkowa teoria badanego fenomenu 

Zastosowana w badaniach empirycznych metodologia teorii ugruntowanej pozwala 

zainicjować proces analityczny i umożliwia kontrolę prawomocności wniosków teore-

tycznych z nich płynących. Należy pamiętać, że metodologia teorii ugruntowanej wzbu-

dza od początku istnienia liczne kontrowersje, a co więcej występuje w różnych odmia-

nach, dlatego zarzuca się nazbyt elastyczne aplikowanie jej zasad w zależności od potrzeb. 

W rezultacie prowadzonych prac, m. in. zbierania próbek, pisania notatek, transkrybo-

wania, kodowania, prowadzonych w ramach procesu wyłaniania się/konstruowania 

teorii ugruntowanej na podstawie jakościowych wywiadów badawczych z matkami 

uczniów w młodszym wieku szkolnym, w danych empirycznych umocniła się pewna 

hipoteza. Zakłada ona, że matki opowiadają się za tym, aby nauczyciel współczesnej 

szkoły nowelizował swoje kwalifikacje, aktualizował wiedzę, doskonalił swój warsztat 

pracy wprowadzając najnowsze metody, formy pracy z uczniami. Według nich, usta-

wiczne doskonalenie zapobiega rutynie, pozwala na postawienie prawidłowej diagnozy 

i opracowanie działań terapeutycznych, na zdobycie kolejnego stopnia awansu zawodo-

wego, a w związku z tym wyższego wynagrodzenia (diagram 1). Narratorki miały więc 

konkretne oczekiwania stawiane nauczycielom, od których wymaga się stałego 

podwyższania kwalifikacji zawodowych, bycia na bieżąco ze wszystkimi zmianami 

związanymi z globalizacją współczesnego świata, aby uczniowie mogli zobaczyć w nim 

autorytet godny naśladowania. Nawiązując do wypowiedzi matek, wśród których były 

również czynne zawodowo nauczycielki należy stwierdzić, iż współczesny nauczyciel 

ciągle powinien poszukiwać nowych rozwiązań w procesie budowania zarówno swojej 

osobowości, jak i wychowanka. Człowiek pracujący w tym zawodzie musi mieć tego 

świadomość. Mądry nauczyciel posiada w sobie nie tylko obowiązek ustawicznego 

samokształcenia, ale i wewnętrzną powinność, że tej umiejętności musi nauczyć swoich 

wychowanków. Można wysnuć wniosek, że narratorki orientują się w zmianach 

zachodzących w systemie nauczania i sposobach pracy z dziećmi oraz są świadome, że:  

doskonalenie zawodowe należy również traktować jako kontynuację kształcenia 

i dokształcania oraz uczestnictwo w procesie kształcenia ustawicznego (...) 

oraz, że w zmieniających się obecnie warunkach społecznych i edukacyjnych 

istotne staje się nabywanie nowych kompetencji zawodowych [16, s. 57]. 

Nauczyciel jest wiecznym uczniem nigdy nie kończącym własnej edukacji. 

Proces zawodowego rozwoju, praca nauczyciela nad sobą, szczególnie zaś nad 

rozwijaniem własnych możliwości innowacyjnych i sił twórczych trwa tak długo, 

jak długo trwa aktywność zawodowa nauczyciela. Bezustanne doskonalenie się 

to nie tylko obowiązek, który powinien wypełniać, ale nade wszystko warunek 

autorytetu nauczyciela. Ucząc i wspomagając innych w uczeniu się, nauczyciel 

uczy się, odkrywa i rozpoznaje przede wszystkim siebie, swoje potencje i możli-

wości rozwojowe uzewnętrzniane w stylu pracy z dzieckiem i wyborze własnej 

orientacji życiowej [16, s. 40].  
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Diagram 1. Czynniki wskazywane przez narratorki świadczące o randze ustawicznego doskonalenia się 

nauczycieli. Źródło: opracowanie własne 
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Ranga kształcenia ustawicznego nauczycieli wczesnej edukacji w narracjach 
matek – w kierunku teorii ugruntowanej 
Streszczenie 
Opracowanie podejmuje problem matczynej rekonstrukcji wzorcowego nauczyciela wczesnej edukacji 
z zastosowaniem jakościowej strategii badawczej (metody teorii ugruntowanej). Zostało ono poświęcone 
badaniom o charakterze eksploracyjnym, których celem było wypracowanie teorii ugruntowanej: zapropo-
nowanie nowej koncepcji – hipotezy badawczej, która wyłaniając się z danych empirycznych gromadzonych 
przez badacza (a zatem konstruowana), uzyskanych na podstawie rozmów z matkami uczniów w młodszym 
wieku szkolnym, mogłaby nakreślić potrzeby społeczne wobec kształcenia ustawicznego nauczyciela 
wczesnej edukacji. Zastosowana w badaniach empirycznych metodologia teorii ugruntowanej pozwoliła 
zainicjować proces analityczny i umożliwiła kontrolę prawomocności wniosków teoretycznych z nich 
płynących. Wiedza uzyskana za pomocą badań może stać się przyczynkiem do zmian praktyki i procesów 
społecznych, rozwoju partnerskiego modelu komunikacji w relacji nauczyciel – rodzic, którego rezultatem 
będzie swego rodzaju homeostaza oraz jakościowy dialog edukacyjny. Proces badawczy może zainspirować 
kolejne badania i przyczynić się do dalszego rozwoju wiedzy i ulepszenia procesu kształcenia i wychowania 
na pierwszym szczeblu edukacji, a badania oparte na metodologii teorii ugruntowanej wpłyną na pozytywną 
zmianę świata.  
Słowa kluczowe: nauczyciel wczesnej edukacji, kształcenie ustawiczne, teoria ugruntowana 

The rank of lifelong learning of early childhood teachers in mothers' narratives – 
towards grounded theory  
Abstract 
The study deals with the problem of maternal reconstruction of a model early education teacher with the use 
of a qualitative research strategy (grounded theory method). It was devoted to exploratory research aimed at 
developing a grounded theory: proposing a new concept - a research hypothesis, which, emerging from 
empirical data collected by the researcher (and thus constructed), obtained on the basis of interviews with 
mothers of students at an earlier school age, could outline the social needs for the lifelong learning of the 
early childhood teacher. The grounded theory methodology used in empirical research allowed for the initiation 
of the analytical process and made it possible to control the validity of the theoretical conclusions resulting 
from them. The knowledge obtained through research may contribute to changes in practice and social 
processes, the development of a partnership model of communication in the teacher-parent relationship, the 
result of which will be a kind of homeostasis and qualitative educational dialogue. The research process can 
inspire further research and contribute to the further development of knowledge and improvement of the 
education and upbringing process at the first level of education, and research based on the grounded theory 
methodology will positively change the world.  
Keywords: early childhood education teacher, lifelong learning, grounded theory 
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Realizacja i ewaluacja innowacji pedagogicznych  

jako przykład dobrych praktyk i forma wsparcia  

e-edukacji oraz kompetencji medialnych 

1. Wprowadzenie 

Innowacje są dziś przedmiotem wielu prac i licznych publikacji przybliżających ich 

pojęcie, specyfikę, rodzaje, cechy charakterystyczne oraz zasady ich tworzenia.  

Współcześnie innowacje są pojmowane bardzo szeroko. Za pioniera teorii innowacji 

uważa się J.A. Schumpetera, który rozumiał innowację jako wprowadzenie do produkcji 

wyrobów nowych lub też udoskonalenie produktów już istniejących, wprowadzenie 

nowego lub udoskonalenie istniejącego procesu produkcyjnego, zastosowanie nowego 

sposobu sprzedaży lub zakupów, otwarcie nowego rynku, zastosowanie nowych surow-

ców lub półfabrykatów oraz wprowadzenie nowej organizacji produkcji [1, s. 104]. 

Możliwość wprowadzania i realizacji innowacji pedagogicznych na terenie placówek 

edukacyjnych oraz wprowadzanie różnorodnych eksperymentów edukacyjnych począt-

kowo określało i regulowało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej 

i eksperymentalnej przez szkoły i placówki [2]. Jednakże od 1 września 2017 roku 

rozporządzenie to utraciło moc, a wszystkie kwestie dotyczące działalności innowa-

cyjnej i eksperymentalnej regulują obecnie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku 

Prawo oświatowe [3]. 

Wspomniane wcześniej Rozporządzenie [2] określało, że: innowacją pedagogiczną 

są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na 

celu poprawę jakości pracy szkoły (§ 1 ust. 1 Rozporządzenia [2]). Zacytowana definicja 

jednakże nie określa jednoznacznie, czym jest owa innowacja. Zacznijmy więc od 

sprecyzowania istoty innowacji. Innowacja to: robienie czegoś innego lub robienie 

czegoś inaczej. Należy pamiętać, że każda innowacja jest zmianą, lecz nie każda zmiana 

jest innowacją [4]. 

Innowacja pedagogiczna dotyczy w szczególności wszystkich procesów związanych 

z głównymi i podstawowymi funkcjami szkoły, takimi jak: nauczanie, wychowanie 

i opieka. Powinna zmierzać głównie do ulepszenia sposobu i całościowego zwiększenia 

efektywności realizacji tychże zadań. Powinna także służyć poprawie tak zwanej infra-

struktury społecznej, czyli wszelkich postaw, zachowań i relacji zachodzących po-

między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami. Warto zaznaczyć, iż innowacje 

pedagogiczne mogą być przedsięwzięciami o różnym zasięgu. Mogą więc one 

obejmować nie tylko całą szkołę, ale i tylko określone jej części – np. dotyczyć klasy, 

konkretnego oddziału, grupy uczniów. Mogą dotyczyć także wszystkich lub tylko wy-

branych zajęć edukacyjnych [5].  

 
1 magdalena.slowik@uwm.edu.pl, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Spo-

łecznych, Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji, ul. Prawocheńskiego 13, 10-447 Olsztyn. 
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Na innowację pedagogiczną może składa się szereg różnego rodzaju zmian – głównie 

o charakterze jakościowym. Należą do nich przykładowo: przekształcenie istniejącego 

stanu rzeczy; rozszerzenie, uzupełnienie podejmowanych działań; zastąpienie danego 

składnika systemu innym, nowym; rezygnacja z dotychczas funkcjonujących elementów 

układu, działań [5]. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe [3] – 

działalność innowacyjna ma być integralnym elementem działalności szkoły lub pla-

cówki, a poprzez zniesienie wymogów formalnych (określonych we wcześniejszych 

rozporządzeniach – a warunkujących według wówczas obowiązujących przepisów 

realizację innowacji), wyzwolić kreatywność uczniów i nauczycieli. We wspomnianej 

Ustawie (tj. Prawo oświatowe – [3]) nie określono wymagań formalnych warunkujących 

rozpoczęcie działalności innowacyjnej w szkole ani nie wskazano też konieczności 

zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu [4]. 

Jak podkreśla J. Mak [4] działanie innowacyjne powinno być: 

• celowe – ma jasno określone efekty, które można dzięki niej uzyskać; 

• planowe – zawiera przemyślany harmonogram działań i czynności; 

• zorganizowane – przewiduje potrzebne zasoby, ludzi i środki; 

• kontrolowane – ma określony sposób ewaluacji [4, s. 1]. 

Innowacja pedagogiczna powinna być też rozumiana jako: zmiana struktury systemu 

szkolnego (dydaktycznego, wychowawczego) jako całości lub struktury ważnych jego 

składników – w celu wprowadzenia ulepszeń o charakterze wymiernym [6, s. 101]. 

Definicja ta wpisuje się w szeroko rozumianą definicję innowacji P.R. Whitfielda, bo-

wiem jego zdaniem innowacją jest każda modyfikacja bazująca na asymilacji przeka-

zywanej wiedzy [7, s. 26]. Zgodnie z Podręcznikiem Oslo [8]:  

Innowacja to nowy lub ulepszony produkt lub proces (lub ich połączenie), który 

różni się znacząco od poprzednich produktów lub procesów danej jednostki 

i który został udostępniony potencjalnym użytkownikom (produkt) lub wprowa-

dzony do użytku przez jednostkę (proces) [9, s. 22].  

Działania podejmowane w trakcie realizacji innowacji „Cyfrowi Tubylcy” oraz 

projektu „Cyfrowa Rodzina” na terenie badanych placówek (dotyczące cyfrowych 

mediów i związanych z nimi kompetencji), wpisane były w definicje innowacji i miały 

na celu nie tylko oddziaływanie na kompetencje dzieci i młodzieży, ale także rozwijanie 

tychże kompetencji u rodziców i nauczycieli.  
Warto zaznaczyć, iż, zdaniem S. Dylaka [10] w obecnych czasach prowadzenie 

atrakcyjnej i efektywnej edukacji, bez włączenia i wykorzystania cyfrowej przestrzeni, 
wydaje się współcześnie być trudnym lub nawet niemożliwym. Dyskusja oraz poszuki-
wanie (zwłaszcza z rodzicem), stają się niezbędne – zdaniem S. Dylaka [10] – w procesie 
uczenia się wszelkich nowych wiadomości, ujęć i perspektyw. Szczególnie ważna dla 
prawidłowego rozwoju młodego człowieka jest też wymiana doświadczeń oraz poddanie 
się ocenie – zarówno przez dorosłych, jak i rówieśników, ale także upublicznianie 
efektów własnej pracy. Wszelkie tego typu działania, jego zdaniem, sprzyjają przecho-
dzeniu od wiedzy proceduralnej do deklaratywnej, a następnie do budowania nowych 
procedur [10, s. 112-113, 156-157]. Z tego też względu wszelkie właściwe użycie nowych 
mediów w życiu dzieci może być znaczące dla całego procesu rozwoju, uczenia się oraz 
nabywania kompetencji. Wprowadzanie na terenie szkół zamierzonych oddziaływań 
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i uwzględnienie wpływu rodziców na właściwe kształtowanie kompetencji „cyfrowych 
tubylców” i „cyfrowych rodzin” wydaje się więc być bardzo istotnym w całym procesie 
edukacji i wychowania. 

Czym są owe kompetencje? Kompetencja to dzisiaj określenie więcej niż modne, 
niemal czarodziejskie słowo, którego używamy w różnych dziedzinach życia [11, s. 16]. 
Kompetencja (łac. competentia – „usprawnianie działania”) definiowana jest jako zakres 
czyjejś wiedzy, umiejętności lub władzy decyzyjnej [12, s. 27], a także jako odpowiedni 
zakres wiedzy i umiejętności, fachowość, umiejętność, znanie się na rzeczy [13, s. 397] 
lub też zakres uprawnień i pełnomocnictw [14, s. 330]. Termin ten oznaczać może także 

 dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, zapewniające realizację 
zadań zawodowych na poziomie skutecznym i (lub) wyróżniającym, stosownie 
do standardów określonych przez organizację dla danego stanowiska. (...) 
Wielu autorów obok wymienionych wyżej trzech komponentów kompetencji 
wyróżnia dodatkowo jeszcze doświadczenie, motywację, czy też cechy osobo-
wości, które mieszczą się w trzech podstawowych elementach kompetencji [15].  

Przyglądając się bliżej definicjom poszczególnych kompetencji, warto zauważyć, że 
kompetencja medialna to cecha osobowości, która ułatwia korzystanie z mediów oraz 
nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu przez media [11, s. 16-17]. Zdaniem L. 
Dyczewskiego jest to umiejętność, która  

decyduje, w jakim stopniu potrafimy korzystać z mediów dla stawianych przed 
nami zadań, która decyduje o treści i formie komunikacji między partnerami za 
pomocą mediów, jest to bowiem nieodzowny warunek osobistego rozwoju [11, 
s. 16-17].  

Jego zdaniem właściwy poziom tej kompetencji nie tylko ułatwia wzajemną 
komunikację międzyludzką, ale także czyni ją bogatszą treściowo. Dodatkowo:  

gwarantuje użytkownikowi dzisiejszych mediów wolność i odpowiedzialność za 
siebie i drugą osobę. (…) Pomaga dobierać osoby w świecie wirtualnym dla 
swojego rozwoju i pomagać w rozwoju innym. W niej wyraża się nasza rozum-
ność i wolność, doświadczenie osobiste i dorobek kulturowy [11, s. 16-17]. 

Wzajemne zazębianie się definicji kompetencji widać na przykładzie kompetencji 
cyfrowych, które:  

definiujemy jako zespół kompetencji informacyjnych obejmujących umiejętności 
wyszukiwania informacji, rozumienia jej, a także oceny jej wiarygodności i przy-
datności oraz kompetencji informatycznych, na które składają się umiejętności 
wykorzystywania komputera i innych urządzeń elektronicznych, posługiwania 
się Internetem oraz korzystania z różnego rodzaju aplikacji i oprogramowania, 
a także tworzenia treści cyfrowych [16, s. 17].  

Jak podkreślają autorzy „Katalogu kompetencji medialnych, informacyjnych 
i cyfrowych” [17]:  

różne urzędy i instytucje stosują nie tylko odmienne definicje, ale także posłu-
gują się różnymi terminami – edukacji medialnej, edukacji informacyjnej, edukacji 
audiowizualnej, wreszcie edukacji cyfrowej – na określenie tego samego bądź 
podobnego zestawu kompetencji (…). We współczesnym świecie za konwer-
gencją mediów postępuje konwergencja kompetencji [18, s. 5].  
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Zdaniem J. Lipszyca, nie można od siebie rozdzielać kompetencji związanych 

z bezpieczeństwem informacyjnym i ochroną prywatności, znajomością i stosowaniem 

prawa mediów, z rozumieniem, krytycznym odbiorem oraz tworzeniem informacji – czy 

to w formie tekstowej, czy też audiowizualnej – a także związanych z wykorzystaniem 

informacji [19, s. 6]. 

2. Założenia i cele realizowanych innowacji i projektów. 

Głównym celem realizowanych na terenie szkół zajęć i oddziaływań był i nadal jest 

rozwój kompetencji medialnych i informacyjnych uczestników innowacji oraz poprawa 

społecznego i emocjonalnego funkcjonowania – zarówno dzieci w młodszym wieku 

szkolnym, jak i uczniów w starszych klasach. Działania te miały także na celu rozwijanie 

umiejętności radzenia sobie z agresją oraz konfliktami w cyfrowym świecie w sposób 

aprobowany społecznie, podnoszenie samooceny uczniów, a także kształtowanie 

poczucia bezpieczeństwa. 

Wśród zakładanych celów omawianych innowacji pojawiły się: 

• uświadomienie zagrożeń wynikających z nienadzorowanego i niewłaściwego korzy-

stania z Internetu, komputera i telefonii komórkowej; 

• ukazanie mechanizmu powstawania uzależnień; 

• uświadomienie negatywnego wpływu nieodpowiednich i nienadzorowanych gier 

komputerowych; 

• kreowanie właściwego modelu spędzania wolnego czasu; 

• uświadomienie konsekwencji prawnych i odpowiedzialności za wszelkie działania 

w sieci; 

• promowanie pozytywnych doświadczeń internetowych; 

• podniesienie kompetencji, świadomości i odpowiedzialności rodziców za stan bez-

pieczeństwa ich dzieci w kontakcie z cyfrowymi mediami; 

• podniesienie poziomu świadomości i kompetencji nauczycieli, rodziców/opiekunów 

w zakresie kompetentnego wykorzystania mediów i radzenia sobie z zagrożeniami 

online; 

• wskazanie narzędzi i strategii, dzięki którym można uzyskać ochronę lub radzić sobie 

z zagrożeniami online; 

• ochrona uczniów szkół podstawowych przed patologią, wszelkimi formami przemocy 

oraz szkodliwymi treściami Internetu (www.cyfrowarodzina.pl). 

3. Metody i teren badań 

W celu przybliżenia specyfiki oraz poziomu wybranych kompetencji przeprowa-

dzono badania, którymi objęto dzieci uczęszczające do szkół podstawowych w mieście 

powyżej 100 tys. mieszkańców. W badaniach (poprzedzających wprowadzenie innowacji, 

realizowanych w jej trakcie oraz w końcowym etapie) posłużono się anonimowymi 

ankietami, obserwacją, analizą dokumentów oraz przeprowadzono wywiady skatego-

ryzowane [20], gdzie zarazem zaangażowano respondentów w wykonywanie czynności 

związanych z korzystaniem z komputera i Internetu – jak i w dzielenie się swoimi 

doświadczeniami, praktykami i opiniami.  

W trakcie badań przeprowadzono wywiady oraz badania ankietowe wśród 397 rodzi-

ców oraz wśród 254 uczniów klas IV-VIII, a także 136 uczniów klas I-III. 
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Chcąc scharakteryzować poszczególne kompetencje, zainspirowano się modelem 

oraz standardami opracowanymi przez zespół badawczy pracujący pod kierunkiem 

P. Siudy i G.D. Stunży [21], które poszerzono o dodatkowe kompetencje z Katalogu 

kompetencji [17].  

Badania te przeprowadzono we wspomnianych placówkach w roku szkolnym 

2017/2018, 2018/2019 oraz w roku szkolnym 2019/2020. 

W okresie od marca 2020 do maja 2021 roku przeprowadzono dodatkowo badania 

jakościowe wśród 49 uczniów, ich rodziców oraz 29 nauczycieli za pomocą platformy 

MS Teams w związku z panującą pandemią. 

W wyniku przeprowadzonego za pomocą Google Forms kwestionariusza ankiety 

wśród 876 uczniów z klas I-VIII uzyskano dane dotyczące wiedzy dzieci z zakresu 

kompetentnego korzystania z Internetu. 

4. Oddziaływania i efekty związane z realizacją innowacji pedagogicznych 

W badanych placówkach cyfryzacja procesu edukacyjno-wychowawczego nie znalazła 

wcześniej znaczącego zainteresowania ze strony rodziców, gdyż, pomimo podjętej próby 

wprowadzenia elektronicznego dziennika – zrezygnowano z niego po roku w związku 

z bardzo małym zainteresowaniem ze strony rodziców. Sukcesywnie wprowadzane były 

liczne innowacje pedagogiczne oraz – cieszące się popularnością – projekty e-Twinning, 

w które chętnie angażowali się nie tylko uczniowie, ale także rodzice i nauczyciele. 

Ostatecznie dopiero od roku szkolnego 2018/2019 wprowadzono w jednej z badanych 

placówek elektroniczny dziennik, przy równoległym prowadzeniu tradycyjnych dzien-

ników, co dodatkowo potęgowało wśród nauczycieli odczucie przeciążenia. Pandemia 

wirusa COVID-19 przyczyniła się do całkowitej rezygnacji z papierowej formy dziennika 

dopiero od 2020 roku.  

Na decyzje te wpłynęły także oddziaływania podejmowane przez realizatorki inno-

wacji pedagogicznych mające na celu wzrost kompetencji medialnych i informacyjnych 

nauczycieli, którzy w bezpośredni sposób oddziałują na uczniów i rodziców, z którymi 

mają często codzienny kontakt. 

Podczas realizowania innowacji pedagogicznych, jej autorzy (jeszcze przed pan-

demią i koniecznością pracy zdalnej) zwracali uwagę wszystkich jej uczestników nie 

tylko na negatywne aspekty związane z wykorzystaniem nowych technologii, ale także 

prezentowali kompetentne sposoby ich wykorzystania, przykładowe aplikacje i programy 

wspomagające proces dydaktyczno-wychowawczy. Zwracali także uwagę na znaczenie 

rodzica w poprawnym i skutecznym nabywaniu kompetencji. Prezentowane były przy-

kładowe gry i programy, mogące mieć pozytywny wpływ na rozwój dzieci. Podpo-

wiadano także, na co należy zwracać uwagę, by dziecko docierało do właściwych treści 

i umiało z nich odpowiednio skorzystać. Poruszano m.in. takie kwestie, jak: PEGI, rodzaje 

gier, kontrola treści, z których korzystają dzieci, aspekty prawne, programy zabezpie-

czające komputer, higiena korzystania z mediów, przeciwdziałanie uzależnieniom – 

mechanizmy powstawania uzależnienia, sposoby przeciwdziałania cyberprzemocy i cyber-

uzależnieniom. Wśród negatywnych aspektów omawiane były skutki nieumiejętnego 

wykorzystania nowych technologii (np.: cyberprzemoc, cyberprzestępczość, hejting, 

stalking, uzależnienie od mediów, uzależnienia behawioralne, dostęp do niewłaściwych 

treści) oraz prezentowane były sposoby przeciwdziałania im i zapobiegania.  
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Z podobnymi treściami zapoznano nie tylko rodziców dzieci, ale również nauczy-

cieli. Dodatkowo na terenie badanej placówki odbyły się liczne szkolenia Rady Pedago-

gicznej, dotyczące podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli, obsługi oprogra-

mowania, zalet cyfrowych mediów, przydatnych narzędzi i programów, platform do 

komunikacji i współpracy – np. e-Twinning, Discord, Squla, itp. Na terenie szkoły 

stworzono cyfrową „sieć współpracy i doskonalenia” oraz „Procedury reagowania 

w przypadku przemocy i cyberprzemocy”, które weszły na stałe w skład dokumentacji 

obowiązującej na terenie tejże placówki.  

Jak podkreśla W. Strykowski [22]: kluczowe znaczenie mają umiejętności oraz 

wiedza nauczyciela, jego osobiste zainteresowania mediami, pasja zawodowa i zaanga-

żowanie w pracę z uczniami [22, s. 57, 61]. Nauczyciele posiadający odpowiednie 

kompetencje – będą potrafili przekazać je swoim podopiecznym. Rolą nauczyciela jest 

towarzyszenie dzieciom w świecie nowych technologii – ze świadomością zarówno 

pozytywnych, jak i negatywnych aspektów mediów [23, s. 155]. 

Realizacja innowacji pedagogicznych i projektów wśród dzieci opierała się głównie 

na prowadzeniu zajęć w klasach IV-VIII, podczas których realizatorzy prezentowali 

uczniom filmy edukacyjne ukazujące zagrożenia, rozmawiali na temat wad i zalet cyfro-

wych mediów, netykiety, zamieszczania, wyszukiwania i wiarygodności treści prezento-

wanych w Internecie, praw autorskich i sposobów cytowania, cyberzagrożeń oraz cyber-

przemocy (wskazując miejsca i sposoby uzyskania w takich przypadkach pomocy). 

Poruszano także kwestie hejtu, stalkingu, cyberprzestępczości, uzależnień behawioral-

nych. Wspólnie z dziećmi opracowano zasady właściwego i higienicznego korzystania 

z mediów. Dzieci w trakcie tych zajęć przygotowywały także plakaty, które podlegały 

ocenie całej społeczności szkolnej w wewnątrzszkolnym konkursie. Wykonane przez 

uczniów plakaty wyeksponowane były w holu szkoły, a więc udostępnione także młod-

szym kolegom i koleżankom. Realizacja innowacji pedagogicznych zakładała także 

udział dzieci w zajęciach pozalekcyjnych, podczas których uczniowie wykonali prezen-

tacje multimedialne oraz przygotowali krótkie filmy i wywiady z nauczycielami, uka-

zujące przykłady kompetentnego korzystania z mediów, które później zaprezentowano 

na forum szkoły.  

Oddziaływania podjęte były także w stronę dzieci młodszych poprzez dostosowanie 

treści i form do wieku dzieci. Prezentowane przykładowo były filmy z serii „Owce 

w sieci”, „321 Internet”, „Sieciaki”, itp. Odbyły się także pogadanki z udziałem 

zaproszonych przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej, którzy w ciekawy i odpowiedni 

dla dzieci młodszych sposób przedstawiali kwestie dotyczące zasad higienicznego i wła-

ściwego korzystania z sieci. Dzieci zaproszone także zostały do udziału w konkursach 

skierowanych do ich kategorii wiekowej. 

W ramach realizowanych innowacji: 

• Odbyły się lekcje profilaktyczne dla uczniów dotyczące cyberbezpieczeństwa 

i cyberzagrożeń oraz cyfrowych kompetencji na podstawie Katalogu kompetencji 

https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/, które prowadzone były przez nauczycieli 

oraz studentów UWM; 

• Prelekcje o cyberzagrożeniach oraz zasadach korzystania z Internetu w wybranych 

klasach prowadził Strażnik Miejski, w pozostałych klasach I-VIII lekcje profilak-

tyczne prowadziły koordynatorki; 
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• Materiał o celach innowacji i projektów oraz o podjętych działaniach promujących 

bezpieczeństwo w sieci oraz zasadach wojewódzkiego konkursu dotyczącego Internetu 

wyemitowała lokalna telewizja; 

• Działania w sferze cyberbezpieczeństwa, ważne wskazówki i informacje dla rodziców 

i uczniów związane z mediami cyfrowymi i rozwojem kompetencji medialnych 

opublikowała lokalna gazeta we wkładce „Vademecum ucznia i studenta”. Informacje 

te zostały także opublikowane na portalu Facebook wspomnianej gazety oraz portalu 

wm.pl; 

• Na terenie szkoły odbył się konkurs wiedzy o Internecie, który pozwolił wyłonić te 

obszary, w których występują potrzeby edukacji i pogłębienia wiedzy. Udział uczniów 

w konkursie pokazał także efekty podjętych oddziaływań i wzrost kompetencji multi-

medialnych uczniów. Stanowił on też pewnego rodzaju ewolucję zakresu wiedzy 

i kompetencji uczestników oraz stopnia realizacji innowacji. 

• Przeprowadzono konkursy literacko-plastyczne o zasięgu wojewódzkim, które cie-

szyły się dużym zainteresowaniem. W ramach konkursów uczniowie wykonywali 

również prezentacje multimedialne i prace graficzne – prezentując tym samych 

warsztat posiadanych kompetencji informatycznych. Wszyscy uczestnicy za wkład 

pracy otrzymali atrakcyjne nagrody, a ich prace stanowiły piękną ekspozycję w holu 

szkoły; 

• Najmłodsi uczniowie wzięli udział w wywiadzie dotyczącym Internetu, jego wad 

i zalet oraz przydatności w życiu codziennym. Z wypowiedzi uczniów powstał krótki 

film; 

• Rodzicom i uczniom zostały przekazane ulotki reklamujące zasady bezpiecznego 

korzystania z sieci oraz dotyczące możliwych sposobów szukania pomocy w przy-

padku cyberzagrożeń; 

• Nauczyciele uczący w badanej szkole zostali przeszkoleni z obsługi programów 

Microsoft Teams, Discord, Google Forms itp.; 

• Na potrzeby projektu została założona strona internetowa moderowana przy współ-

udziale uczniów i ukazująca najważniejsze informacje dotyczące realizowanych 

innowacji i projektów oraz kompetentnego korzystania z cyfrowych mediów; 

• Wszystkie działania w obrębie innowacji zostały zebrane i opracowane w formie 

fotoksiążki. 

W wyniku przeprowadzonego testu wiedzy wśród dzieci klas I-III oraz IV-VIII 

wyłoniły się obszary wymagające dalszych oddziaływań i wsparcia. Okazuje się bo-

wiem, iż dzieci z klas I-III nadal mają trudności z określeniem, czym jest spam, hejt czy 

trolling, wykazują się także słabszą wiedzą, co do sposobu zabezpieczania konta hasłem.  

W większości – ich zdaniem – hasło powinno być „krótkie, dzięki czemu łatwo je 

zapamiętać”. Dla 18,9% uczniów z klas I-III osoba surfująca w sieci to „serfer”, a nie 

internauta, a dla 15,1% uczniów z klas 1-3 e-mail to dane osobowe. 

Podjęte w związku z realizacją innowacji pedagogicznych działania przyczyniły się 

do zmiany spojrzenia rodziców na aspekt wykorzystywania nowych technologii w edu-

kacji. Wyniki badań (przeprowadzonych jeszcze przed pandemią) pokazały, iż zalety 

wykorzystania mediów w edukacji dostrzegało aż 89% rodziców. Badani rodzice w 83% 

zainteresowani wówczas byli wprowadzeniem portalu do wspólnej pracy nauczyciela 

z uczniami, uczniów między sobą oraz wspólnej pracy rodziców z ich dziećmi. Podobnie 
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kształtowały się preferencje rodziców odnośnie portalu do kontaktu z nauczycielami, 

gdyż 83% rodziców zainteresowanych było takim portalem.  

Oddziaływania skierowane w stronę rodziców przez realizatorów innowacji mogą 

mieć swoje odzwierciedlenie także w wynikach badań ukazujących zaangażowanie ro-

dziców w kompetentne korzystanie z cyfrowych mediów. Często i bardzo często o inter-

netowej działalności i multimediach ze swoimi dziećmi rozmawiało przed pandemią 

68% rodziców, od czasu do czasu robiło to 24% rodziców. Zaledwie 2% opiekunów nie 

rozmawiało z dziećmi na temat ich internetowej działalności i multimediów, a rzadko to 

czyniło 6% rodziców.  

W internetową działalność dzieci – poprzez wspólne wyszukiwanie informacji – 

często i bardzo często angażowało się przed pandemią 52% rodziców, a 42% robi to od 

czasu do czasu. 82% rodziców deklarowało, iż wie, kim są internetowi znajomi dziecka, 

8% tego nie wie, a 10% nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie. Przed pandemią 75% 

ankietowanych wiedziało, co dziecko pisze w komentarzach i o czym rozmawia przez 

komunikatory. Zdaniem aż 93% rodziców programy blokujące niepożądane treści są 

dobrym sposobem na kontrolę działalności internetowej dziecka. 3% ankietowanych nie 

miało zdania na ten temat. Wyniki te mogą świadczyć o wysokiej świadomości rodzi-

ców, dotyczącej kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych oraz bezpieczeń-

stwa ich, i ich dzieci w wyniku podjętych zaplanowanych oddziaływań. 

Badania przeprowadzone od marca 2020 roku za pomocą platformy MS Teams 

ukazują, iż w trakcie pandemii wszyscy rodzice deklarowali zaangażowanie się w inter-

netową działalność swoich dzieci i starali się kontrolować ich aktywność w sieci. 

Podjęte oddziaływania mogły także przyczynić się do kontroli i skrócenia w tamtym 

czasie (przed pandemią) ilości czasu spędzanego z mediami przez dzieci. Rodzice 

najczęściej deklarowali, że ich dzieci spędzają 1-2 godziny dziennie w kontakcie z me-

diami. W klasach I 1-2 godziny spędzało 47% dzieci, II – 50% dzieci, III – 57% dzieci, 

IV – 60%, V – 34%, a w VI – 52%. Mniej niż godzinę dziennie korzystało z mediów 

47% pierwszaków, 40% uczniów klas II, ok. 10% uczniów klas III, IV i VI, a także 28% 

uczniów klas V (por. Słowik, [24]). Uzyskane wyniki potwierdzać mogą pozytywny 

wpływ zamierzonych oddziaływań, bowiem najczęściej wskazywaną w badaniach 

Siudy i Stunży w 2012 roku [21] odpowiedzią były 3-4 godziny dziennie w kontakcie 

z mediami (33% badanych), a zaledwie 23% rodziców wskazywało, iż ich dziecko 

poświęca dziennie mediom 1-2 godziny [21, s. 36]. 

Badani rodzice, zapytani przed pandemią o ograniczanie dostępu do mediów swoim 

dzieciom deklarowali, iż 78% z nich ogranicza czasowo i kontroluje czas, jaki ich dzieci 

spędzają w kontakcie z mediami. Badania S. Bębasa i S. Jędrzejko [25] wskazują, iż 

odsetek rodziców kontrolujących czas z mediami w 2012 roku był mniejszy – bo 

zaledwie 41% badanych [25, s. 171-172].  

Badania przeprowadzone od marca 2020 roku za pomocą platformy MS Teams 

ukazują, iż obecnie rodzice deklarują, że ich dzieci spędzają dziennie od 4 do 10 godzin 

w kontakcie z mediami. Rodzice wskazują także na trudności lub brak możliwości 

kontroli treści, z którymi stykają się dzieci w sieci w związku z pandemią. 

Z badań S. Bębas, M. Jędrzejko, K. Kasprzak, A. Szwedzik i A. Taper [26] wynika, 

iż nieco ponad 62% uczniów szkoły podstawowej posiadało w tamtym czasie smartfon, 

zaś zaledwie co 7 komputer posiada blokadę rodzicielską i/lub hasło [26, s. 171-172].  
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Uczniowie klas I-III (136 uczniów) w badanej szkole, zapytani przed pandemią 

o posiadanie telefonu komórkowego/smartfonu, wskazali, iż 92% z nich posiada takowy 

na własność. Zaledwie 8% dzieci nie otrzymało od rodziców telefonu. Swoje smartfony 

badani uczniowie wykorzystują głównie do kontaktu z rodzicami (92%), SMS-owania 

(76%), kontaktów z kolegami i koleżankami (67%), gier (66%), wykonywanie zdjęć 

(53%) i przeglądania treści w Internecie (53%). Może nasuwać się więc przypuszczenie, 

iż w związku ze świadomością rodziców, dotyczącą kompetentnego wykorzystania 

nowych technologii, ich zasobów i zagrożeń oraz analizując współudział rodziców 

w multimedialnej aktywności dzieci, a także deklarowaną mniejszą ilość czasu, jaki dzieci 

poświęcają na kontakt z mediami – podjęli oni świadomie decyzje, wyposażając swoje 

dzieci w smartfony. 

Z ankiet skierowanych do dzieci przed pandemią wynika, iż badani deklarowali, że 

44% rodziców kontroluje to, co robią w Internecie, a zdaniem 24% badanych – rodzice 

nie kontrolują ich poczynań w sieci. Wyniki te są zbliżone do deklaracji rodziców (z tego 

samego czasu), co do ich wiedzy na temat internetowej działalności ich dzieci prezen-

towanych wcześniej w niniejszym artykule. 

Warto wskazać, iż 93% uczniów klas I-II deklarowało wtedy, iż wyszukuje infor-

macje wspólnie z rodzicami, 7% samodzielnie, zaś wśród klas III wspólne wyszukiwanie 

informacji deklarowało wtedy aż 83% badanych, 17% dzieci czyniło to samodzielnie.  

Z badań przeprowadzonych od marca do listopada 2020 roku za pomocą MS Teams 

wśród rodziców, dzieci i nauczycieli wynika, iż obecnie znacznemu wzrostowi uległa 

częstotliwość wspólnego wyszukiwania informacji z rodzicami, kontrola treści przez 

rodziców oraz czas dostępu do multimediów. 

W badaniach ankietowych zapytano dzieci o to, co sądzą o Internecie oraz czy ich 

zdaniem Internet jest zagrożeniem? Wśród zdań-odpowiedzi 52% badanych uważa, że 

Internet nie stanowi zagrożenia, 23% – że niekoniecznie, zaś 20% dzieci uważa Internet 

jako zagrożenie. 5% badanych nie miało zdania. Wśród badanych, którzy uważali In-

ternet za zagrożenie (20%) pojawiały się opinie, iż: Internet stanowi główne zagrożenie 

dla małych dzieci, bo są one łatwowierne, a prezentowany tam świat jest bardzo 

ciekawy, kolorowy, łatwy, „cukierkowy”. Badani podawali też, iż przez Internet nie-

którzy ludzie stają się leniwi, grubi, bo wszystko mają w Internecie, i nawet nie chce się 

im wychodzić, zaniedbują codzienne obowiązki, przyjaciół, rodzinę, pracę czy szkołę. 

Podawali także, iż Internet może uzależniać. Wśród wypowiedzi były też takie, które 

wskazywały, iż przez Internet tracą bliskich, bo on już nie umie ze mną normalnie 

pogadać, woli pisać niż przyjść do mnie. Wśród zagrożeń badani wymieniali także 

przemoc, „hejt”, łatwy dostęp do pornografii oraz coraz większą liczbę wirusów i nie-

bezpiecznych hakerów.  
Dla części badanych (23%) Internet nie musi być zagrożeniem, gdyż zależy to od 

tego, do czego on będzie wykorzystywany i w jaki sposób. Zdaniem tych badanych, 
nieumiejętne korzystanie ze wszystkiego może stanowić zagrożenie. Badani podkreślali, 
że można zabezpieczyć się, by Internet nie stanowił zagrożenia, np. poprzez instalację 
odpowiednich filtrów, programów, np. antywirusowych, zapór, systemów utrudniających 
dostęp do niektórych niepożądanych treści i stron. Badani podpowiadali też, iż należy 
po prostu używać Internet z rozwagą: trzeba myśleć, Internet nie jest dla naiwnych, czy 
dla małych dzieci, by było bezpiecznie, trzeba poprawić działanie policji, bez antywira 



Realizacja i ewaluacja innowacji pedagogicznych jako przykład dobrych praktyk  

i forma wsparcia e-edukacji oraz kompetencji medialnych 
 

173 

 

nie ma co uruchamiać komputer, inaczej na pewno się coś złapie, i wtedy wszystko 
pójdzie do sieci.  

Badania Joanny Kandzi z 2012 roku [27] ukazywały, iż w odczuciu 25% uczniów 
Internet stanowił zagrożenie, nie był zagrożeniem w odczuciu 39% uczniów, zaś nie-
koniecznie uznawało Internet za zagrożenie 34% badanych [27, s. 305]. Poglądy bada-
nych przez J. Kandzie w 2012 roku, co do zagrożeń płynących z dostępu do Internetu są 
podobne do uzyskanymi w obecnych badaniach, jednakże różnią się odsetkiem udziela-
nych odpowiedzi [27, s. 305]. 

W celu bliższego zbadania aspektu dotyczący bezpieczeństwa i prywatności dzieci 
w Internecie, poproszono dzieci, by odpowiedziały na następujące pytanie: Jeśli spotkałeś 
się z cyberprzemocą, to jak na nią zareagowałeś? W chwili, gdy uczniowie spotkali się 
z cyberprzemocą, wskazywali, iż: pomyślałam, że to troll, nie zareagowałem, nic z tym 
nie zrobiłam, bo bałam się konsekwencji, nic z tym nie zrobiłam, bo to był komentarz, 
ale było mi przykro. Pojawiały się też takie reakcje, jak: zdenerwowałam się, wkurzyłem 
się trochę, źle zareagowałem, to było śmieszne – więc się śmiałem. Wśród reakcji 
pojawiły się też porady: koleżanka była poniżana w Internecie, dlatego poradziłam jej 
powiedzenie o tym rodzicom, napisałam życzenia z okazji świąt, gdy ktoś mi napisał, że 
życzy mi śmierci, odpowiedziałam kompromitując atakującego, zgłosiłam stronę inter-
netową, nie odpisywałam.  

W przypadku doświadczania cyberprzemocy dzieci wskazywały, że należy zgłosić 
to dorosłym, wśród których wskazywali głównie rodziców, nauczycieli lub ostatecznie 
na policję. Najczęściej wskazywanymi podpowiedziami były np.: śledzić bieg wydarzeń 
i jeśli rośnie, to zgłosić bliskiej osobie, nie reagować na zaczepki, ignorować, można 
wytłumaczyć, jakie są tego skutki, zablokować ten numer, ten kontakt, wcześniej robiąc 
screeny, nie być naiwnym, nie wszczynać kłótni, nie wchodzić na nieznane strony, zgłosić 
na policję, zgłosić rodzicom lub ostatecznie na policję, można się zgłosić do informatyka 
i na policję, zgłosić do odpowiednich służb, nie spędzać większości życia na kompie i być 
bardziej ostrożnym, nie publikować zdjęć i filmików, ograniczać publikowanie zdjęć, nie 
przejmować się tym, co ktoś pisze na twój temat, nie rozmawiać przez Internet z obcymi 
osobami, nie podawać swoich danych osobowych przez Internet. 

Pomimo, iż badane dzieci były objęte różnymi (opisanymi powyżej) oddziaływaniami 
mającymi na celu wzrost ich kompetencji medialnych i informacyjnych – 8% dzieci 
wskazało, iż było sprawcą ośmieszania, poniżania lub upokarzania za pomocą Internetu 
lub telefonu. Nie pamięta takiej sytuacji 8% badanych dzieci, zaś 84% deklaruje, iż nie 
ośmieszało, nie straszyło, nie szantażowało nikogo za pomocą mediów. 

Wśród badanych – aż 15% dzieci deklaruje, iż było ofiarą ośmieszania, upokarzania, 
zastraszania lub szantażowania za pomocą mediów. Wbrew swej woli obiektem zdjęć 
lub filmów było 10% badanych, zaś 7% badanych wskazuje, iż wbrew ich woli zostały 
upublicznione materiały na ich temat. 12% dzieci, twierdzi, iż nie wie, czy było ofiarą 
publikacji w Internecie materiałów na swój temat bez ich zgody, zaś 81% dzieci zaprze-
cza. Zdaniem 10% dzieci ktoś podszywał się pod nie w Internecie, 74% zaprzecza, by 
ktoś pod nich się podszywał. Brak wiedzy na ten temat deklaruje 16% dzieci. Do podszy-
wania się pod kogoś przyznaje się 1% dzieci, zaś zaprzecza temu 99% ankietowanych. 

Badania zrealizowane wśród nauczycieli, zaprezentowane w książce „Cyfrowe 
Dzieci – Zjawisko – Uwarunkowania – Kluczowe problemy” [26] wskazują, iż 72% 
nauczycieli nie uczestniczyło w zajęciach i szkoleniach dotyczących cyberzagrożeń, zaś 
66% badanych nauczycieli wskazywało, iż na terenach ich szkół nie było realizowanych 
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zajęć dotyczących cyberzagrożeń [26, s. 28, 73, 76, 171-172]. Analiza dokumentacji 
i badań prowadzonych na terenie tej szkoły wskazuje, iż oddziaływaniami dotyczącymi 
wzrostu kompetencji medialnych objęci byli nie tylko rodzice i uczniowie, ale także 
nauczyciele, co może mieć odzwierciedlenie w pozyskanych wśród respondentów 
wynikach. Pokazuje to, jak ważne mogą być świadomie podejmowane oddziaływania. 

Przykładów, w których dostrzec możemy pozytywny wpływ podjętych oddziaływań 
wynikających z realizowanych innowacji i projektów, takich jak „Stop cyberzagro-
żeniom”, „Cyfrowi Tubylcy” lub „Cyfrowa Rodzina” skierowanych na rozwijanie 
kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych dzieci można mnożyć. Warto 
przyjrzeć się wynikom badań M. Słowik z 2016/2017 (i powtórzonych badaniach w roku 
szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 opublikowanych w licznych artykułach) [27-32], 
gdyż, dokonując analizy przytoczonych tam badań i ich wyników, możemy wniosko-
wać, iż wyraźnie zauważalny jest wpływ podjętych działań wynikających z realizacji 
innowacji pedagogicznych na poszczególne kompetencje dzieci – ujęte w standardy. 

Wypowiedzi nauczycieli jednakże wskazują, iż niechętnie podejmują się oni wpro-
wadzania innowacji, pomimo zalecanych przepisami prawa takich działań. Wolą tworzyć 
programy i plany kółek zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych, niż tworzyć innowacje, 
bowiem, jak sami mówią – nie idzie za tym gratyfikacja pieniężna, a jedynie pojawia się 
ryzyko obciążenia ich nowymi obowiązkami. Nauczyciele sugerowali, iż pojawiają się 
później wypowiedzi ze strony dyrekcji i innych nauczycieli: bo ty już to potrafisz, skoro 
sobie poradziłyście, to z tym też dacie radę – i zlecanie przez Dyrekcję nowych obo-
wiązków. Zdaniem nauczycieli w tym środowisku panują liczne stereotypy, zazdrość, 
zawiść, brak współpracy, a nawet pojawiły się pomówienia o zyski w związku z realizacją 
innowacji (ta to się obłowiła – przy czym innowacje realizowane są przecież nieod-
płatnie, w ramach pensum albo ze środków Organu Prowadzącego). To oraz liczne nega-
tywne doświadczenia wskazywane przez nauczycieli, sprawiają, że pomimo że innowacje 
odnoszą wymierne skutki (co potwierdzają przeprowadzane na ich zakończenie – 
wymagane w ustawie – ewaluacje prowadzone przez realizatorów innowacji) i angażują 
często całe społeczności, a nie tylko jakąś wybraną klasę – nie są – pomimo wskazań – 
tak często realizowane. 

W przypadku opisywanych innowacji zaangażowane w nie było bardzo szerokie 
otoczenie szkoły, tj. zaangażowane było szeroko pojęte środowisko lokalne – prasa, radio, 
firmy usługowe, drukarnie, Policja, Straż Miejska, Ośrodki Metodyczne, Uniwersytety 
i Uczelnie Wyższe (i nie tylko – w projekt zaangażowani byli także studenci i wykła-
dowcy różnych Uczelni), SANEPiD, ale także widoczne było ogromne zaangażowanie 
rodziców uczniów, między innymi w projekty, przygotowanie prac plastycznych i lite-
rackich – także rodzinnych prac konkursowych. Jak wskazywali nauczyciele prowa-
dzący innowacje rodzice z różnych środowisk, pracujący w najrozmaitszych firmach 
oferowali wsparcie, pomoc, angażowali się w poszczególne zadania, np. na platformie 
eTwinning, itp. 

5. Podsumowanie  

Podsumowując, przedstawione powyżej dane wskazują, iż – pomimo podjętych na 
terenie placówki oddziaływań skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli – 
w kwestii świadomego i kompetentnego korzystania z mediów – pozostało jeszcze wiele 
do zrobienia. Poddając analizie uzyskane wyniki, warto zacytować przemyślenia  
M. Czerwiec, iż:  
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rodzice i opiekunowie powinni od najwcześniejszych lat życia dziecka ustalać 

reguły korzystania ze środków społecznego przekazu w domu, a w szczególności 

dawać swoim dzieciom dobry przykład rozważnym i wybiórczym korzystaniem 

z mediów. (…) Powinni także uświadamiać dzieci, że media tworzone są przez 

ludzi, którym zależy, na przekazywaniu takich treści, z którymi się oni 

identyfikują. (…) Powinni starać się od najmłodszych lat poskramiać i oswajać 

media oraz wypracowywać własną, czyli służebną, a nie nadrzędną, rolę 

mediów w rodzinie. Przede wszystkim polega to na wybiórczym, a co za tym 

idzie, świadomym korzystaniu z mediów [33, s. 162-163, 176-177]. 

Analizując pozyskane dane, raporty ewaluacyjne po przeprowadzonych innowacjach 

oraz opinie dzieci i rodziców, można przypuszczać, iż działania podejmowane w ramach 

realizacji innowacji pedagogicznych oraz projektów na terenie szkoły mogły pozy-

tywnie wpłynąć na rozwój kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych dzieci 

oraz ich rodziców. Oddziaływania innowacji pedagogicznych z zakresu cyfrowych 

mediów powinny być bardziej intensywnie skierowane do uczniów klas I-III, a nie 

głównie do uczniów będących na drugim etapie edukacyjnym.  

Nie można bowiem twierdzić, iż otoczone multimediami dzieci same nabędą nie-

zbędnych kompetencji. Wymagają dalszego wsparcia w rozwoju niezbędnych kompe-

tencji ze strony osób dorosłych, co ukazują przytoczone wyżej wyniki badań. 

Jak wskazują wypowiedzi uczestników badań, nastąpił zauważalny wzrost kompe-

tencji oraz świadomości i sposobów przeciwdziałanie agresji, a także zauważalna zmiana 

codziennych nawyków uczestników innowacji. Nabycie nowych kompetencji okazało 

się szczególnie cenne w momencie rozpoczęcia pandemii, bowiem dzięki posiadanym 

umiejętnościom i wiedzy wszyscy uczestnicy e-edukacji posiadali taki zakres wiedzy 

i umiejętności, który pozwalał im odnaleźć się w nowej rzeczywistości. 

Realizacja innowacji wpłynęła także na dostrzeżenie szkół, jako placówek otwartych 

na środowisko i jego potrzeby. Warto więc, by tego typu działanie były – pomimo 

trudności – powielane i dostrzegane ze względu na ich pozytywny wpływ, nie tylko na 

jednostkę, ale całe społeczności. 
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Realizacja i ewaluacja innowacji pedagogicznych jako przykład dobrych praktyk 

i forma wsparcia e-edukacji oraz kompetencji medialnych 

Streszczenie 

W niniejszej pracy starano się przybliżyć nie tylko cele i założenia, ale także działania i ich efekty wska-

zywane przez rodziców, uczniów i nauczycieli w trakcie realizacji innowacji „Stop Cyberzagrożeniom”, 

„Cyfrowi Tubylcy” oraz „Cyfrowa Rodzina” na terenie szkół podstawowych. Podejmowane działania (do-

tyczące cyfrowych mediów i związanych z nimi kompetencji), wpisane były w definicje innowacji i miały 

na celu nie tylko oddziaływanie na kompetencje dzieci i młodzieży, ale także rozwijanie tychże kompetencji 

u rodziców i nauczycieli. Realizacja opisanych w artykule innowacji poprzedzona była badaniami przepro-

wadzonymi przed ich wprowadzeniem, w trakcie oraz – jako ewaluacja – po ich zakończeniu.  

Realizacja innowacji i projektów przypuszczalnie pozytywnie wpłynęła na funkcjonowanie całego środo-

wiska szkolnego i może stanowić swego rodzaju przykład dobrych praktyk w edukacji. Zdaniem rodziców, 

nauczycieli i uczniów nastąpił zauważalny wzrost kompetencji u wszystkich uczestników opisanych projektów, 

a także zauważalna zmiana codziennych nawyków oraz zmniejszenie i przeciwdziałanie agresji, zwłaszcza 

tej online. Nabycie nowych kompetencji okazało się szczególnie cenne w momencie rozpoczęcia pandemii, 

bowiem dzięki posiadanym umiejętnościom i wiedzy – wszyscy uczestnicy e-edukacji posiadali taki zakres 

wiedzy i umiejętności, który pozwalał im odnaleźć się w nowej rzeczywistości.  

Słowa kluczowe: innowacje, innowacje pedagogiczne, e-edukacja, cyberzagrożenia, szkoła  

Implementation and evaluation of pedagogical innovations as an example  

of good practices and a form of support for e-education and media competences  

Abstract 

In this work, attempts were made to present not only the goals and assumptions, but also the activities and 

their effects indicated by parents, students and teachers during the implementation of the innovations "Stop 

Cyberthreats", "Digital Natives" and "Digital Family" in primary schools. The activities undertaken (con-

cerning digital media and related competences) were included in the definitions of innovation and were aimed 

not only at influencing the competences of children and young people, but also at developing these compe-

tences in parents and teachers. The implementation of the innovations described in the article was preceded 

by research carried out before their introduction, during and – as an evaluation – after their completion. 

The implementation of innovations and projects probably positively influenced the functioning of the entire 

school environment, and may constitute a kind of example of good practice in education. According to 

parents, teachers and students, there was a noticeable increase in competences in all participants of the 

described projects, as well as a noticeable change in everyday habits, as well as reducing and counteracting 

aggression, especially online. The acquisition of new competences turned out to be particularly valuable at 

the time of the pandemic's beginning, because thanks to their skills and knowledge – all e-education 

participants had such a range of knowledge and skills that allowed them to find themselves in the new reality. 

Keywords: innovations, pedagogical innovations, e-education, cyber threats, school 
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Ewaluacja zdalnej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i e-edukacji. Sugestie i wnioski 

 za rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021.  

Wyniki badań własnych 

1. Wprowadzenie 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej placówkach oświatowych 

(a więc i w szkole) jest dobrowolne i nieodpłatne. Pomoc ta – w myśl aktualnie obowią-

zujących przepisów – udzielana jest uczniom przede wszystkim w trakcie bieżącej, 

często codziennej pracy z nimi. Udzielają jej nauczyciele oraz specjaliści, a w szczegól-

ności: psycholodzy, logopedzi, pedagodzy, doradcy zawodowi, rewalidatorzy i terapeuci 

pedagogiczni.  

W okresie pandemii pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach organizowana 

i udzielana była w głównej mierze na odległość. Prowadzone były zazwyczaj wszystkie 

zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którymi objęci byli uczniowie 

(i ich rodzice) przed zawieszeniem zajęć w szkole. Realizowane w zmienionej formie 

(on-line) były także zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne. W zdalnie realizowanym 

procesie terapeutycznym wykorzystywane były przede wszystkim aplikacje, takie jak 

np. Microsoft Teams, poczta elektroniczna oraz dziennik elektroniczny, jak również 

komunikacja odbywała się przez stronę internetową szkół oraz formy komunikacji 

uzgodnione z rodzicami podczas wcześniejszych kontaktów lub w wyniku zarządzeń 

dyrektora placówki. 

Obecna – i nadal trwająca – sytuacja pandemii wymusiła na wszystkich nie tylko 

zmiany w zakresie sposobu funkcjonowania czy modelu działania, ale w większości 

przypadków także zmianę postaw i przekonań. W związku z tym edukacja zdalna, a więc 

i także zdalna pomoc psychologiczno-pedagogiczna stała się koniecznością, a nie dobro-

wolnym wyborem lub też narzędziem wspomagającym tradycyjną edukację. 

Należało więc zastanowić się nad tym, czy i jak pandemia wpłynęła na cały proces 

edukacji? Czy i jak z zaistniałą zmianą poradzili sobie uczniowie, rodzice i nauczyciele? 

Czy i jakie trudności – zwłaszcza w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-peda-

gogicznej napotkali? Czy i jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie psychofizyczne 

uczniów, rodziców i nauczycieli? 

Zaplanowane badania pozwoliły na ukazanie aktualnej sytuacji w edukacji na poziomie 

szkoły podstawowej, a także pokazały zakres i oczekiwania respondentów odnośnie 

udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Badania te pozwoliły na ukazanie nie tylko pierwszych doświadczeń, sugestii i wnio-

sków, ale także na ukazanie zmian psychofizycznych wśród respondentów (przeciążenie 

rodziców, zmiany zachowania poszczególnych uczniów, lęki, wycofanie, apatia, agresja, 

 
1 magdalena.slowik@uwm.edu.pl, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk 
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problemy zdrowotne – także spowodowane istniejącymi chorobami, takimi jak np. 

padaczka, niepełnosprawność ruchowa, i inne.), ich obaw, kondycji psychofizycznej 

oraz dostrzeganych zagrożeń (np. pojawiające się uzależnienie od multimediów, brak 

motywacji, objawy depresji wśród dzieci i rodziców, itp.) i przewidywanych zmian 

w dalszej przyszłości i edukacji, także tej tradycyjnej. 

2. Opis zagadnienia 

Od marca 2020 roku w Polsce wprowadzono w całym kraju (ze względów bezpie-

czeństwa – idąc za przykładem Państw sąsiednich) naukę zdalną. Zapewne nikt z nas nie 

spodziewał się, że taki tryb nauczania pozostanie z nami przez tyle miesięcy i semestrów 

szkolnych. Szkoły musiały więc sprawnie umożliwić i zorganizować nauczanie zdalne, 

co wiązało się z tym, że nauczyciele zmuszeni zostali do prowadzenia lekcji, zajęć oraz 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na odległość, a uczniowie musieli 

dostosować się do nowych, trudnych warunków i wymagań.  

Dziś wiemy, że w większości przypadków to się udało. Co jednak było ukryte pod 

uśmiechami dzieci i nauczycieli widocznych na ekranie podczas lekcji zdalnych? Z czym 

wszyscy się borykali? Odpowiedzi na te pytania dostarczyły pozyskane wyniki badań 

własnych przeprowadzonych w szkole podstawowej w dużym mieście wojewódzkim 

i odniesione do dotychczas przeprowadzonych badań sprawdzających opinie nauczycieli 

i uczniów odnośnie przebiegu nauki zdalnej oraz samopoczucia nauczycieli i uczniów 

w trakcie trwania e-edukacji.  

Czym była sama pandemia? Okres pandemii była to sytuacja kryzysu, która – jak 

podają R. James i B. Gilliland [1, s. 25], jest reakcją na przeszkodę, która w tym czasie 

jest nie do pokonania za pomocą zwyczajowych metod rozwiązywania problemów. Jak 

wyjaśnia L. Brammer [2, s. 145], doświadczanie kryzysu jest stanem dezorganizacji, 

w którym człowiek doświadcza poczucia lęku, szoku i trudności związanych z przeżywa-

niem określonej sytuacji. Kryzysy jednakże zwykle trwają nie dłużej niż kilka tygodni, 

są więc ograniczone w czasie. Mogą one jednak prowadzić do poważnych zaburzeń 

zachowania (z samobójstwem włącznie) albo odnowić lub też nasilić występujące już 

wcześniej zaburzenia (por. 1) zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie zostaną właściwie prze-

pracowane, oraz w sytuacji, gdy osoba będąca w kryzysie nie otrzyma pomocy, właści-

wych wskazówek oraz gdy sytuacja ta trwa zbyt długo.  

W związku z globalną pandemią wszyscy znaleźliśmy się w bardzo trudnej psycho-

logicznie, zupełnie nowej i odmiennej od dotychczasowych, rzeczywistości i wyjątkowo 

długotrwałej kryzysowej sytuacji. Dodatkowo dezinformacja i chaos towarzyszący tej 

nowej sytuacji nie pomagał w jej przezwyciężeniu. Była to zupełnie nowa sytuacja, także 

w dotąd nam znanej edukacji. Jak podkreślał J. Pyżalski  

jedynym modelem z przeszłości, który choć trochę przypomina dzisiejszy stan 

rzeczy, jest edukacja zdalna przebywających w domu dzieci cierpiących na 

poważne choroby, np. nowotwory. W takich okolicznościach, podobnie jak 

obecnie, obawiamy się o życie i zdrowie nasze oraz naszych bliskich, a także 

o sytuację ekonomiczną [3]. 

Zdalna edukacja (bądź szerzej rozumiana jako intensywniejsze i rozszerzone wyko-

rzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, będąca do niedawna tylko możliwą 

opcją, z której uczniowie i nauczyciele mogli korzystać w dowolnym, wybranym przez 
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siebie zakresie), była, a w wielu przypadkach nadal jest, koniecznością. W trakcie pan-

demii stała się ona jednak jedynym dostępnym dla nas wszystkich sposobem prowa-

dzenia – jak podkreślał J. Pyżalski [3] – różnorodnych działań edukacyjnych. Jego 

zdaniem edukacja zdalna znaczeniowo wykraczała poza samo tradycyjnie pojęte nau-

czanie, bowiem nie było to już tylko jednokierunkowe nauczanie (w którym to tylko 

nauczyciel przekazywał uczniom określone treści), a były to różnego rodzaju działania 

edukacyjne, w których uczestniczył nie tylko nauczyciel, sam uczeń a także – niejedno-

krotnie – całe środowisko rodzinne dziecka [3]. 

Warto zauważyć, za J. Pyżalskim [3], że nasza wiedza o edukacji zdalnej sprzed 

pandemii zaledwie częściowo mogła wspomóc nas w odnalezieniu się w tej nowej 

zaistniałej sytuacji kryzysowej i pomóc w sensownym działaniu, bowiem:  

wcześniej taka edukacja była najczęściej wyborem odbiorców. Ci, którzy z niej 

korzystali, sami chcieli – byli to głównie studenci czy osoby dorosłe posze-

rzające swoje kwalifikacje. Wśród odbiorców byli także uczniowie zamiesz-

kujący odległe miejsca, którzy nie mogli uczestniczyć w tradycyjnej edukacji 

(…). Edukacja zdalna była stosowana w różnym stopniu w edukacji domowej 

oraz jako uzupełnienie tradycyjnych lekcji w szkole [3].  

We wszystkich tych sytuacjach i przypadkach – uczący się młodzi ludzie (bądź ich 

rodzice/opiekunowie) sami decydowali o wyborze tej odmiennej – zdalnej – formie 

edukacji. W nowych, pandemicznych warunkach edukacyjnych mieliśmy globalny przy-

mus, który oznaczał, że bez względu na możliwości, kompetencje czy chęci uczestników 

zdalnej edukacji – z takich rozwiązań musieli korzystać wszyscy, a nie tylko ci, którzy 

chcą, mają możliwości i potrafią. Jednakże, jak pokazują to między innymi porów-

nawcze badania międzynarodowe [por. 4-6] oraz badania prowadzone w naszym kraju 

[7]. Kompetencje medialne czy też cyfrowe, tak istotne w obecnych czasach i niezbędne 

do uczestnictwa w zdalnej edukacji, mogą być bardzo zróżnicowane zarówno u osób 

dorosłych, jak i najmłodszych uczestników edukacji.  

3. Metody i teren badań 

Celem podjętych badań było ukazanie pojawiających się doświadczeń, opinii, 

wniosków i sugestii – zarówno nauczycieli, jak i uczniów oraz ich rodziców – w związku 

z zaistniałą sytuacją pandemii oraz koniecznością zdalnej edukacji. Badania miały także 

na celu pozyskanie danych ukazujących jakość, zakres oraz skuteczność realizowanej na 

terenie szkoły zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

By osiągnąć zakładane cele – w okresie od marca 2020 do czerwca 2021 roku 

przeprowadzono badania wśród 48 uczniów oraz przeprowadzono wywiady z rodzicami 

tych dzieci oraz ich nauczycielami (łącznie 27 nauczycieli i specjalistów). W przepro-

wadzonych badaniach próba badawcza była celowa i obejmowała 48 uczniów, także 

z Zespołem Aspergera, ich rodziców i nauczycieli. Badania przeprowadzono w szkołach 

podstawowych w dużym mieście wojewódzkim. Przeprowadzono je w głównej mierze 

za pomocą platformy MS Office – a więc z użyciem programu MS Teams oraz za 

pomocą formularzy Google Forms. 

Zaplanowane w projekcie badania pozwoliły na ukazanie aktualnej sytuacji w edu-

kacji na poziomie szkoły podstawowej, a także pokazały zakres i oczekiwania respon-

dentów odnośnie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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Metodą zbierania danych w niniejszych badaniach były ankiety i wywiady oraz 

analizy dokumentów [8]. 

Ewaluacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywała się rokrocznie 

w czerwcu za pomocą formularza Google Forms skierowanego do nauczycieli oraz na 

podstawie analizy zapisów w dokumentacji szkolnej (IPET, protokoły). Próba badawcza 

w przeprowadzonych badaniach była celowa i obejmowała 27 nauczycieli i specjalistów 

pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole podstawowej 

w dużym mieście wojewódzkim. 

Z uwagi na charakter badań o wielkości próby badawczej w niniejszych badaniach 

decydował nie ilościowy wskaźnik, a nasycenie teoretyczne. 

4. Opis zagadnienia 

 Kontakt z multimediami 

Sytuacja pandemii wirusa COVID-19 sprawiła, że (jak wynika z przeprowadzonych 

badań) wszyscy rodzice deklarowali czasowe ograniczanie dostępu do multimediów 

swoim dzieciom. Oznacza to, że wszyscy rodzice deklarowali, iż starają się ograniczać 

czasowo i kontrolować czas, jaki ich dzieci spędzają przed mediami. Dodatkowo warto 

zaznaczyć, że wszyscy badani rodzice wskazywali, iż w miarę możliwości starają się 

kontrolować treści, z którymi w sieci styka się ich dziecko. Może to świadczyć 

o wzroście kompetencji medialnych rodziców w badanej szkole, z uwagi na prowadzone 

w tej placówce innowacje [9]. Przeprowadzone przed pandemią badania wśród 377 

rodziców tejże szkoły wskazywały, iż 78% z nich ogranicza czasowo i kontroluje czas, 

jaki ich dzieci spędzają w kontakcie z mediami [9]. Także kwestia bezpieczeństwa i roz-

wijania kompetencji medialnych dzieci przed pandemią kształtowała się w innym 

zakresie, bowiem wówczas 68% badanych rodziców deklarowało częste i bardzo częste 

rozmowy o internetowej działalności i multimediach ze swoimi dziećmi. Rzadko na temat 

internetowej działalności z dziećmi rozmawiało przed pandemią 6%, a od czasu do czasu 

24% rodziców [9]. Jak wynika z obecnie przeprowadzonych badań – pandemia przy-

czyniła się do wzrostu zainteresowania ze strony rodziców multimedialną działalnością 

ich dzieci.  

Warto zaznaczyć, iż rodzice podkreślali, że ich dzieci podczas e-edukacji spędzały 

łącznie od 4 do nawet 10 godzin dziennie przed różnorodnymi multimediami! Wynikało 

to z obowiązku zdalnej edukacji i konieczności ciągłego pozostania w domu. Warto 

zaznaczyć także, że wszyscy rodzice opowiadali się za znacznym ograniczeniem ilości 

czasu z multimediami, ograniczeniem ilości e-edukacji przykładowo tylko do edukacji 

w czasie godzin lekcyjnych. Domagali się ograniczenia kontaktu z multimediami 

powstałego w związku z e-edukacją do minimum (nauka z wykorzystaniem technologii, 

zadania domowe, wyszukiwanie informacji), gdyż ilość czasu, jaką dzieci spędzają przed 

komputerem, komórką czy tabletem jest w ocenie rodziców szkodliwa. 

Nauczyciele zapytani o ilość czasu, jaką spędzali w kontakcie z multimediami 

podkreślali w większości, iż spędzają zdecydowanie więcej czasu – niż przed pandemią, 

bo aż od 8 do niejednokrotnie 15 godzin dziennie (przygotowanie się do zajęć, praca, 

udział w szkoleniach, spotkaniach, zebraniach, radach pedagogicznych, własny czas 

wolny w kontakcie z multimediami).  

Z prowadzonych przed pandemią badań S. Bębas, M. Jędrzejko, K. Kasprzak,  

A. Szwedzik i A. Taper [10] wynikało, iż około 62% uczniów szkół podstawowych 
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w 2017 roku posiadało smartfon, zaś w zaledwie co 7 komputerze zainstalowana była 

blokada rodzicielska i/lub hasło [10]. W trakcie przeprowadzonych przed pandemią 

w szkołach badań [9] – 92% badanych uczniów z klas II i III deklarowało, że posiada 

własną komórkę, a zaledwie 8% uczniów wskazywało, iż jej nie posiada. Obecnie, jak 

wynika z poprowadzonych już w trakcie pandemii badań – wszystkie dzieci, nawet te 

najmłodsze z I klas, mają dostęp do Internetu i urządzeń multimedialnych. 

W wyniku przymusu zdalnej edukacji oraz przez konieczność pozostania w domu 

w związku z zaistniałą sytuacją pandemii – wszyscy badani rodzice deklarowali, że często 

i bardzo często rozmawiają z dziećmi o ich internetowej działalności oraz wspólnie 

wyszukują informacje w Internecie, przygotowując swoje dzieci do lekcji, pomagając 

w ten sposób w zadaniach domowych (nastąpił wzrost w tym zakresie w stosunku do 

wcześniejszych badań w tejże placówce [9]). Z wypowiedzi rodziców wynika, że po-

mimo dużego zaangażowania w pracę zawodową, obecnie muszą wieczorem przynaj-

mniej sprawdzić co było zadane, codziennie sprawdzić e-mail, e-dziennik, Jak wracam 

z pracy codziennie sprawdzam czy odrobił zadania domowe, nawet sprawdzam czy 

wysłał i każę mu pokazać wysłane w poczcie. Przed pandemią nie czuli tak ogromnego, 

wewnętrznego przymusu kontaktu z multimediami. 

Jak podaje S. Dylak [11] – dla rozwoju młodego człowieka szczególnie ważne jest 

upublicznianie efektów własnej pracy, wymiana doświadczeń oraz poddanie się ocenie 

(zarówno przez rówieśników, jak i dorosłych). Dodatkowo podkreśla on, iż niezbędne 

w procesie uczenia się nowych perspektyw, wiadomości czy ujęć niezbędna jest dys-

kusja i poszukiwanie – zwłaszcza z rodzicem [11]. Z tego też względu należy przypusz-

czać, że właściwe użycie nowych mediów w życiu dzieci może być pozytywnie znaczące 

dla całego procesu rozwoju, uczenia się i nabywania kompetencji. Istotne więc wydaje 

się też uwzględnianie wpływu rodziców na kształtowanie kompetencji dzieci, a więc 

„cyfrowych tubylców”. Wprowadzenie edukacji on-line oraz sytuacja pandemii przy-

puszczalnie mogły istotnie przyczynić się do zmiany nie tylko formy, jakości kształ-

cenia, czy też sposobu korzystania z ogromnych zasobów Internetu, ale także znacząco 

– w pozytywny sposób – mogły zmienić relacje szkoła-rodzic-uczeń. 

Jakie więc pozytywne i negatywne aspekty przejścia na zdalną edukację i pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną w okresie pandemii dostrzegali rodzice, uczniowie oraz 

nauczyciele?   

4.1. Negatywne strony e-edukacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w okresie pandemii w perspektywie rodziców 

Z wypowiedzi rodziców wynika, iż większość z nich początkowo doświadczała 

poczucia zagubienia i dezorientacji, a edukacji zdalnej towarzyszył ogromny chaos. 

Uskarżali się oni na brak sprecyzowanych informacji lub też na ich nadmiar. Zdaniem 

większości rodziców panowała dezinformacja. Brakowało ich zdaniem konkretnych 

decyzji ze strony dyrekcji co do sposobu zdalnej pracy i narzucenia odgórnie wszystkim 

jednej platformy do komunikacji i pracy oraz nauki. 

Uskarżali się więc oni także na mnogość platform (komunikatorów) do nauki oraz 

mnogość sposobów komunikacji podawanych przez nauczycieli (a więc brak ujedno-

licenia sposobów komunikacji) co wynikało np. z takich wypowiedzi, jak: co nauczyciel, 

to inny rodzaj zadań, inaczej do tego (nauczyciela) trzeba było, a inaczej do tego. 

Wskazywali także na trudności z zainstalowaniem oprogramowania, a także często na 
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brak sprzętu, Internetu, czy możliwości technicznych: przecież mam jeden tablet, a trójkę 

dzieci!, odrobię lekcje z synem i już nie mam Internetu, a co dalej? Co w kolejne dni? 

Pojawiał się też brak szeroko pojętych kompetencji informatycznych. Do tego awaryj-

ność e-dziennika, MS Teams, czy też, jak wskazywali rodzice – „znikanie” e-maili 

potęgowały u nich to uczucie przeciążenie e-edukacją. Przyczyniały się do tego jeszcze 

trudności z nakłonieniem dzieci do zdalnej pracy przy, często braku wyrozumiałości ze 

strony niektórych nauczycieli. Nastąpiło ich zdaniem scedowanie na rodzica całej 

edukacji: przecież nie wytłumaczę mu tego z fizyki, to nauczyciel powinien zrobić, a nie 

wysłał mi zadanie i co ja mam z tym teraz zrobić? Dodatkowo, przez e-lekcje, które 

trwały krócej niż normalne lekcje, ich dzieci miały dużo wolnego czasu (także pomiędzy 

zajęciami), który trudny jest i był do skontrolowania przez rodziców. 

Dodatkowo wśród negatywów pojawiły się: 

• brak należytego wsparcia w sytuacjach kryzysowych – tylko rozmowy on-line/do-

datkowo za pośrednictwem multimediów, co w odczuciu rodziców potęgowało 

sytuację przeciążenia multimediami; 

• brak możliwości porozmawiania z nauczycielem/specjalistą „twarzą w twarz”; 

• zadania do samodzielnego wykonania w domu, poprzedzone często krótką instruk-

cją – bez możliwości konsultacji, uzyskania pomocy; 

• wśród trudności we współpracy z nauczycielami w zakresie pomocy PP rodzice 

wymieniali: trudności techniczne, brak czasu ze strony rodziców, niedostosowanie 

formy zajęć i treści do możliwości (także technicznych i informatycznych) uczniów 

i rodziców, brak jasnej instrukcji do zadań, itp.; 

• brak możliwości poprowadzenia niektórych zajęć – np. rehabilitacja ruchowa – 

w warunkach online; 

• zmiana na e-edukację stanowiła ogromny problem dla dzieci – sytuacja stresowa, 

kryzysowa: wycofanie się, reakcje lękowe; 

• trudności ze strony rodziców z kontrolą sposobu i czasu kontaktu z multimediami; 

• większa liczba godzin przed multimediami: 4-10 godzin dziennie – pojawiające się 

objawy uzależnienia od multimediów; 

• niechęć do angażowania się dzieci w inne formy spędzania wolnego czasu/aktyw-

ności, pojawiające się symptomy depresji; 

• ułatwiony dostęp do niewłaściwych treści – np. streamy Youtuberów, wulgarne 

treści; 

• przeciążenie treściami dydaktycznymi do samodzielnego opracowania. 

4.2. Negatywne strony e-edukacji i PP-P w okresie pandemii z perspektywy 

nauczycieli 

Nauczyciele na początku pandemii także uskarżali się na znaczny początkowy chaos, 

brak informacji i dezinformację potęgowaną przez trudne emocje. Podobnie jak rodzice 

oraz uczniowie – także nauczyciele skarżyli się na braki sprzętu oraz braki możliwości 

technicznych do prowadzenia zajęć: a nas nikt nawet nie zapytał, „wszyscy interesowali 

się na czym i z czego będą odrabiać lekcje uczniowie, a nami nikt się nie zainteresował, 

czy w ogóle mam na czym pracować. 

Im także przeszkadzał brak konkretnych decyzji po stronie rządzących czy dyrekcji, 

a więc brak narzucenia od początku jednego narzędzia do pracy, co zmniejszyłoby chaos 
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i mnogość komunikatorów: już nie wiem, czy mogę dalej tak pracować jak dotychczas, 

czy mam przechodzić na te Teamsy, tyle się namęczyłam, by rodzice pracowali z dziećmi, 

by odsyłali mi zadania, by na tym Zoomie pracowali, a teraz mam to zmieniać! Chore… 

Dodatkowo awaryjność Teamsów, poczty elektronicznej, e-dziennika oraz znikanie  

e-maili i nieodbieranie wiadomości przez rodziców przyczyniały się do powstawania 

negatywnych odczuć wśród nauczycieli. Uczucie przeciążenia i frustracji potęgowała 

zmienność w decyzjach rządzących, organów prowadzących i dyrekcji:  

najpierw mieliśmy sobie radzić, komunikować się z rodzicami i uczniami, jak 

potrafimy najlepiej, a potem kazali nam od 01.06 ostatecznie przejść na Teamsy. 

A ja tyle czasu spędziłem, by z rodzicami wypracować taki sposób pracy, by ich 

namówić, pomóc im. Przecież ten tata absolutnie nie będzie chciał teraz 

pracować na Teamsach, czy to w ogóle zainstalować.  

W związku z brakiem ram czasowych oraz określających zakres zadań i obowiązków 

online pojawiały się dodatkowe negatywne uczucia u większości respondentów: czy już 

wystarczająco zrobiłem, czy jeszcze coś mam zrobić?, potęgował to też nadmiar 

dokumentacji, określanej przez nauczycieli „papierologią” – najpierw tylko e-dziennik, 

a teraz muszę wypełniać jakieś tabelki, tabeleczki, ile kontaktów, ile telefonów, jakie 

szkolenia, ile zaświadczeń… obłęd.  

Uczucie frustracji, poczucie lęku i stres powodowało także przeciążenie nauczycieli 

ilością godzin spędzanych przed multimediami:  

często po 22 kładę się spać, i wstaję o 6:30 bo już muszę opracować kolejne 

lekcje, sprawdzić, odpisać, obdzwonić rodziców, czemu uczeń nie pracuje, 

dokształcać się w webinarach – a gdzie czas na moje dziecko?  

Zdaniem nauczycieli na ilość godzin przed niebieskimi ekranami wpływał także opór 

ze strony uczniów i rodziców, trudności z kontaktem i słaba frekwencja, bowiem: 

Przecież na moje zajęcia uczęszcza mniej niż połowa klasy, i i tak muszę jak wcześniej 

wysyłać mailem zadania, nagrywać reszcie lekcje, no nie zmuszę rodziców, by dzieci 

odsyłały zadania, by brały udział w lekcjach. Mam rozumieć tą sytuację, a nikt nie 

rozumie, że muszę nauczyć i ocenić!, a mam jeszcze własne dziecko. 

Zdalną edukację znacząco utrudniał brak możliwości sprawdzenia faktycznej wiedzy 

uczniów (tzn. bez korzystania z innych źródeł i pomocy) oraz faktycznej ich pracy na 

lekcjach. Pojawiał się w licznych wypowiedziach nauczycieli wyraźny problem częstego 

wyręczania przez rodziców dzieci podczas lekcji i prac domowych, zdarzały się nawet 

przypadki odrabianie lekcji za dzieci. Taka sytuacja powodowała trudności z posta-

wieniem ocen końcowych oraz z wytypowaniem potrzebujących pomocy uczniów do 

zajęć korekcyjnych, ZDW, itp. 

Nauczyciele w większości skarżyli się także na konieczność dokonania samodzielnie 

wszelkich zmian w programach edukacyjnych, tak by dostosować programy i podstawę 

edukacyjną do kształcenia online. Tenże aspekt (samodzielnych zmian) także był pod-

noszony w kwestii konieczności samodzielnego dokonania zmian w IPET na potrzeby 

edukacji online. Jednakże w przypadku zajęć specjalistycznych pojawiły się dodatkowo 

liczne trudności z przeniesieniem niektórych zajęć w wirtualną przestrzeń. Pojawił się 

także brak lub niemożność za implikowania na potrzeby e-edukacji niektórych zajęć, np. 

rehabilitacji ruchowej, Integracji Sensorycznej, EEG BioFeedback. Znaczne trudności 
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były także, zdaniem nauczycieli, z realizacją takich zajęć, jak: rehabilitacja ruchowa, 

rewalidacja, ZDW, terapia pedagogiczna, itp. Wymagały one często drastycznych zmian 

metod, form, celów. Jednakże jak wynika z ankiet ewaluacyjnych skierowanych do nau-

czycieli i dokumentacji – udało się (pomimo pandemii) dzięki ogromnemu zaangażo-

waniu nauczycieli przeprowadzić wspomniane powyżej zajęcia w zmienionej formie. 

Nauczyciele zauważali także, iż przez e-edukacją nastąpiło przeciążenie treściami 

dydaktycznymi do samodzielnego opracowania przez dzieci i rodziców w domu – czyli 

brak możliwości dostosowania podstawy programowej do realiów e-edukacji. To właśnie 

na rodziców nastąpiło scedowanie większości ćwiczeń i działań rewalidacyjno-rehabili-

tacyjnych. Zdaniem nauczycieli, trudno jest mówić o sukcesach e-edukacji w sytuacjach, 

gdy po stronie uczniów są trudności i bariery zdrowotne, takie jak np.: padaczka, gorsety, 

brak codziennej rehabilitacji – jak wcześniej, a do tego u poszczególnych uczniów 

w klasie pojawiają się trudności z przełamaniem barier psychologicznych związanych 

z e-edukacją. 

4.3. Najistotniejsze negatywne aspekty zdalnej edukacji z punktu widzenia 

samych nauczycieli: 

• wypalenie zawodowe nauczycieli, stres, lęk;  

• brak przygotowania psychicznego do ekspozycji społecznej za pomocą multime-

diów; 

• brak przygotowania do tego typu pracy (online) co powodowało frustracje, lęki, 

stres, brak poczucia bycia kompetentnym; 

• konieczność ponownego „procesu grupowego” – jako wyzwanie dla całych 

oddziałów klasowych. 

Jak podkreśla J. Pyżalski [3], w przypadku pandemii:  

niepokoimy się oczywiście o naszych uczniów i członków ich rodzin. (…) Jedno-

cześnie wszyscy próbujemy jakoś funkcjonować zawodowo w tych trudnych 

okolicznościach. Szukamy, czasami po omacku, nowych sposobów realizacji 

naszej misji i pracy. Podczas tych poszukiwań jesteśmy bombardowani wieloma, 

często sprzecznymi, wymaganiami czy zaleceniami.  

Wypowiedź tę potwierdzali nauczyciele, gdyż wskazywali, iż w tamtym czasie poja-

wiło się bardzo dużo ofert kursów, szkoleń, warsztatów oraz informacji o narzędziach 

oraz sposobach ich wykorzystania. Ten nadmiar właśnie sprawił, że łatwo im było 

pogubić w tym informacyjnym chaosie i trudno im było odnaleźć się pośród różno-

rakich, niesprawdzonych treści [por. 12-16]. 

Większość przytoczonych wypowiedzi nauczycieli pokrywała się z opinią J. Pyżal-

skiego [3] ukazującą pogląd, iż istnieje: ryzyko, że pracując z uczniami, pominiemy 

jakieś kluczowe sprawy, popełnimy poważne błędy wychowawcze czy też nie wykorzy-

stamy w pełni potencjału rozwiązań i narzędzi, jakie mamy do dyspozycji. Powołując się 

na wypowiedzi respondentów, warto zaznaczyć, że zdalna edukacja odbywała się 

wówczas w nieco innej formie i w odmiennym zakresie, niż dotychczas. Nauczyciele 

bowiem starali się często zrealizować materiał, który byłby łatwiejszy do przekazania 

oraz do przyswojenia przez nich w wymaganym zakresie. W kolejnym roku szkolnym 

miało nastąpić uzupełnienie tematów i przekazanie wiedzy już w ten tradycyjny sposób 

– tak, by nie obarczać tym uczniów i ich rodziców. Także uczniowie potwierdzali, że 
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było więcej „powtórek”, „same łatwe tematy”, a mniej nowości, niż się spodziewali. 

Materiał w ich odczuciu został znacznie „okrojony” i dostosowany do ich możliwości, 

a także do możliwości ich rodziców.  

Wśród najczęściej wskazywanych przez nauczycieli wad e-edukacji pojawiły się 

także: brak kontaktu osobistego – „twarzą w twarz”, utrudnione możliwości przekazania 

i kształtowania różnorakich umiejętności odnalezienia się w zmiennych sytuacjach 

społecznych, utrudniona możliwość zamodelowania, pokazania, rozwijanie empatii, 

a także brak możliwości adekwatnego oceniania. Jak wynika z relacji nauczycieli – 

zwłaszcza na poziomie edukacji wczesnoszkolnej (mimo próśb, by tego nie robili) rodzice 

wyręczali dzieci, odrabiali za nie zadania, nadmiernie pomagali, co finalnie często było 

trudne do poddania faktycznej weryfikacji czy też „wytknięcia” rodzicom. Podobne 

zjawisko miało miejsce na kolejnym poziomie edukacji, w klasach IV-VIII, aczkolwiek – 

zdaniem nauczycieli – ze znacząco mniejszym nasileniem. Nauczyciele podkreślali, że 

rodzice prawdopodobnie nieświadomie (lub niestety świadomie) – ale wyrządzali 

uczniom w ten sposób krzywdę, także przez pokazywanie niezgodnych z normami 

społecznymi sposobów zachowań: E-edukacja rozleniwia, uczniowie się nie uczą tylko 

ściągają, a rodzice im na to jeszcze pozwalają i kryją dzieci. 

4.4. Nauka zdalna w oczach nauczycieli – odniesienie uzyskanych wyników 

do wybranych krajowych badań podejmujących ten temat. 

Chcąc odnieść uzyskane wyniki do innych krajowych badań tejże tematyki, warto tu 

przytoczyć badania B. Jankowiak i S. Jaskulskiej [17]. Uzyskane w ich badaniach opinie 

nauczycieli pokrywają się wypowiedziami respondentów badanych w okresie od marca 

2020 roku do stycznia 2021 roku, bowiem większość nauczycieli w obu badaniach 

wskazywała, iż nie miała wcześniej doświadczenia w prowadzeniu lekcji zdalnych  

i w bardzo krótkim czasie wszyscy badani nauczyciele musieli nauczyć się obsługi 

narzędzia i zalecanych programów oraz poprowadzić interesujące lekcje realizując pod-

stawę programową. Podczas e-nauczania trudniej im także było kontrolować aktywności 

dzieci oraz odnosić się i reagować na ewentualne trudne sytuacje. W szczególnie trudnej 

sytuacji znaleźli się nauczyciele starsi, bowiem wskazywali, iż często posiadali mniejsze 

umiejętności obsługi komputera czy innych narzędzi cyfrowych. Wiele używanych na 

co dzień metod, materiałów i pomocy dydaktycznych nagle trzeba było zastąpić 

elektronicznymi. Badania ilościowe B. Jankowiak i S. Jaskulskiej [17] wskazywały, że 

aż 20% nauczycieli zgłaszało trudności w prowadzeniu lekcji zdalnych. 

Badania ilościowe A. Buchner, M. Wierzbickiej i M. Szeniawskiej [18] także 

potwierdzają, że najczęściej zgłaszanymi przez nauczycieli trudnościami w tamtym 

czasie były czasochłonność procesu edukacji (90%), stres i zmęczenie (81%), a także 

odczuwalne braki sprzętowe uczniów (87%) oraz ich zmęczenie (83%). Problem z orga-

nizacją przestrzeni i czasu w domu na czas lekcji zgłaszało 60% badanych. Inne 

problemy w opisywanych badaniach ilościowych A. Buchner i innych [18] prezentuje 

wykres nr 1. 

Wskazywany przez nauczycieli wysoki wskaźnik stresu i zmęczenia podczas nauki 

zdalnej potwierdzają także wyniki badań przytoczonych w wielu różnych publikacjach 

naukowych (m.in. Jaskulska, Jankowiak [17], Ptaszek, Bigaj, Dębski, Pyżalski, Stunża 

[19], Plebańska, Szyller, Sieńczewska [20], Pisula, Pankowskia, Nowakowska, Banasiak, 

Wytrychiewicz-Pankowska, Markiewicz, Jórczak [21]). 
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Inne badania zwracają uwagę na problemy z utrzymywaniem przez nauczycieli 

i uczniów w czasie edukacji zdalnej tzw. higieny cyfrowej. Higiena cyfrowa może być 

rozumiana jako postawa życiowa wynikająca z kreatywnego i odpowiedzialnego uży-

wania zasobów sieci [19]. 

 
Wykres 1. Problemy najczęściej zgłaszane przez nauczycieli w związku ze zdalną edukacją, Źródło: 

opracowanie za: Buchner, Wierzbicka, Szeniawska, „Raport Edukacja w czasie pandemii” [18] 

Tabela 1. Symptomy braku higieny cyfrowej wśród uczniów (N = 1284) i nauczycieli (N = 671) – odpowiedzi 

„często i bardzo często” 

 

Źródło: Opracowanie własne za: Ptaszek G., Bigaj M., Dębski M., Pyżalski J.. Stunża G.D., „Badanie – 

Zdalne nauczanie” [19]. 

Przybliżone w tabeli 1 podawane przez nauczycieli i uczniów z badań G. Ptaszka 

i innych [19] opinie pokrywają się z wypowiedziami respondentów w badanej szkole 

oraz wskazują, że zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mają problem z utrzymaniem 

higieny cyfrowej i wykazują w tym zakresie podobne symptomy. 
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4.5. Zdalna pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz nauka w oczach 
uczniów: 

• brak warunków do udziału w lekcjach – dzielenie się sprzętem z rodzeństwem/rodzi-
cami, brak miejsca do udziału w lekcji, odgłosy z zewnątrz; 

• trudności z dołączeniem do zajęć, brak jasnych informacji, jak pracować, jak zain-
stalować dany program; 

• początkowo – zajęcia w formie materiału do zrobienia, zadań – przesłanych mailem, 
bez kontaktu „na żywo” z innymi uczestnikami; 

• brak kontaktu z rówieśnikami; 

• nadmiar zadań i lekcji do odrobienia w domu; 

• trudności w uzyskaniem pomocy od osób dorosłych czy nauczyciela w zrozumieniu 
materiału – tylko w formie online; 

• konieczność samodzielnego wyszukania informacji;  

• brak możliwości uczestniczenia w zajęciach praktycznych (technika, plastyka), 
uzyskania praktycznej pomocy od nauczyciela w zrozumieniu materiału; 

• ogromne bariery komunikacyjne wynikające z lęku przed wystąpieniami on-line (nie 
tylko wideo, ale także głosowymi), lęk przed wyśmianiem „za plecami”, krytyką, lęk 
przed nagraniem przez innych mojego wystąpienia;  

• brak dostępu do książek, bibliotek; 

• nadmiar godzin w kontakcie z multimediami – często od 8:00 do 16:10 przed 
ekranami – i wiążące się z tym uzależnienia oraz inne objawy psychosomatyczne; 

• spadek motywacji, niechęć, znudzenie, trudności ze skupieniem się, przemęczenie;  

• pojawiające się objawy depresji, trudności z uzyskaniem w tym zakresie pomocy; 

• trudności i bariery zdrowotne po stronie uczniów: padaczka, gorsety, brak codziennej 
rehabilitacji – jak wcześniej – a więc też gorsze funkcjonowanie dzieci; 

• brak lub niemożność za implikowania na potrzeby e-edukacji niektórych zajęć, np. 
rehabilitacji ruchowej, Integracji Sensorycznej, EEG BioFeedback; 

• parodia WF-u, brak ruchu, zajęć sportowych, kółek zainteresowań, SKS; 

• po co się uczyć, skoro wspólnie można pościągać i zdać testy. 
Badania M. Plebańskiej, A. Szyller, M. Sieńczewskiej [20] wskazują, iż nauka zdalna 

w oczach uczniów jest oceniana zdecydowanie pozytywniej, niż w oczach nauczycieli, 
pomimo iż, jak twierdzą sami uczniowie, jest dla nich mniej efektywna i mniej moty-
wująca. Analizując jednakże wypowiedzi uczniów w badanej placówce – w tym przy-
padku nasuwa się wniosek, iż dostrzegają oni więcej trudności i oczekiwań dotyczących 
zdalnej edukacji i pomocy PP, które mogą dodatkowo wynikać ze specyfiki szkoły oraz 
ze specyficznych potrzeb uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
biorących udział w badaniu.  

NAJISTOTNIEJSZE NEGATYWNE ASPEKTY e-edukacji i PP-P – pomimo 
udzielania pomocy – jakie pojawiły się (i mogą mieć w przyszłości miejsce) wśród dzieci: 

• cyberzagrożenia – np. cyberprzemoc rówieśnicza; trollowanie, hejt, spamowanie; 

• uzależnienie od multimediów; 

• „fala” depresji;  

• stres, lęk przed powrotem, oceną, odbiorem przez kolegów, koleżanki; 

• zmiany w fizycznym funkcjonowaniu dzieci – wzrost wagi, brak akceptacji zmian; 

• konieczność ponownego „procesu grupowego” – jako wyzwanie dla całych oddziałów 
klasowych/lider, kozioł ofiarny, błazen grupowy, itp. 
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4.6. Najważniejsze pozytywne aspekty e-edukacji w perspektywie 

wszystkich osób badanych: 

• nauka w bezpiecznym, domowym zaciszu, (często w kapciach, z herbatą w ręku) bez 

konieczności wychodzenia z domu; 

• wzrost motywacji do zajęć, zaangażowania, zainteresowania się zajęciami on-line 

wśród poszczególnych uczniów;  

• możliwość pokazania się wielu uczniów i nauczycieli z innej, nieznanej dotąd strony, 

pokazania własnych możliwości, zainteresowań, kompetencji; 

• poprawa ocen śródrocznych i końcowo-rocznych z wielu przedmiotów; 

• udział w licznych nowych projektach e-edukacyjnych (np. E-Twinning);  

• wykorzystywanie z powodzeniem w codziennej pracy nowego oprogramowania np. 

Google, MS Teams, Librus; 

• wykorzystywanie z powodzeniem technologii informacyjno-komunikacyjnej do 

pracy w domu, podczas lekcji oraz do pracy terapeutycznej; 

• ułatwiony kontakt z nauczycielem, większa dyspozycyjność z ich strony; 

• lepsza, 100% frekwencja na zajęciach,  

• rozwijanie uzdolnień, udział w zajęciach – także dodatkowych – bez straty czasu na 

dojazdy; 

• indywidualizacja, nauka we własnym tempie i stylu uczenia się; 

• komunikacja i współpraca w możliwym dla danego ucznia zakresie 

• partycypacja rodziców w zainteresowaniach dzieci, wspólne z rodzicami wyszuki-

wanie informacji;  

• uwypuklenie znaczenia kompetencji informacyjnych nauczycieli i uczniów – m.in.: 

poprzez zwrócenie uwagi na prawa autorskie, źródła informacji, sposoby cytowania, 

wyposażenie nauczycieli w programy antyplagiatowe, cyberzagrożenia; 

• przez e-lekcje i zdalne zajęcia uczniowie dysponują większą ilością czasu na zajęcia 

dodatkowe, kółka zainteresowań w związku z oszczędnością czasu na dojazdy. 

Zdaniem niektórych nauczycieli w pojedynczych przypadkach e-edukacja odniosła 

znacząco pozytywne efekty, bowiem: „uczniowie „nie popisywali się” tak, jak podczas 

tradycyjnych lekcji – (nie było wstawania z ławki, chodzenia po klasie, rozpraszania, 

zagadywania, itp.), poprawili oceny, mogli we własnym tempie wykonać zadanie, 

w trakcie e-lekcji mogli liczyć na podpowiedzi i pomoc ze strony dorosłych, a w trakcie 

zdalnych lekcji otrzymywali głównie pochwały, co wpływało na zwiększenie zaintere-

sowanie uczniów tą nową formą nauki. Zgodnie ze wskazaniami nauczycieli w pojedyn-

czych przypadkach nastąpiła także poprawa ocen końcowo-rocznych z niektórych 

przedmiotów u poszczególnych uczniów. Przypuszczalnie może to być wynikiem 

zwiększonej frekwencji i aktywności na zdalnych zajęciach.  

5. Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole  

W wyniku analizy dokumentacji oraz z pozyskanych w trakcie badań danych wynika, 

iż – już pod koniec sierpnia i na początku września 2019 oraz 2020 roku odbyły się prace 

Zespołu Nauczycieli Współorganizujących Kształcenie Integracyjne oraz Specjalistów – 

(określanego dalej jako Zespół) w celu analizy orzeczeń PPP do kształcenia specjalnego 

oraz opinii o uczniach wystawionych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. 
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Ustalono wówczas wymiar godzin edukacji i rewalidacji dla uczniów z orzeczeniami 

i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – zgodnie z zaleceniami PPP. 

W wyniku analizy zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wniosków do 

pracy z roku ubiegłego zawartych w IPET oraz wniosków z ewaluacji wewnętrznej, 

a także w wyniku analizy wymagań edukacyjnych oraz podstawy programowej Zespół 

Specjalistów i Nauczycieli Współorganizujących Kształcenie Integracyjne przystąpił do 

opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych. Podczas 

tworzenia IPET uwzględniano sugestie rodziców odnośnie sytuacji zdrowotnej i potrzeb 

dziecka, a w 2020 roku także uwarunkowań i potrzeb związanych z e-edukacją. 

Po sporządzeniu IPET we wrześniu 2019 oraz 2020 roku odbyły się spotkania 

Zespołu Nauczycieli Współorganizujących Kształcenie Integracyjne, wychowawców 

i nauczycieli pracujących z danym dzieckiem oraz rodziców w celu ustalenie potrzeb 

i zakresu współpracy na I semestr danego roku szkolnego (w grudniu/stycznie – na II 

semestr danego roku), przy czym we wrześniu roku szkolnego 2020/2021 spotkania 

odbyły się online – kl. 4-8, zaś na terenie szkoły kl. 1-3 tylko we wrześniu. 

Wszystkim dzieciom zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

zapewniono specjalistyczną opiekę zgodnie z ich specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

oraz zgodnie ze wskazaniami PPP (po opracowaniu dostosowań uwzględniających 

dotychczasowe doświadczenia i sytuację pandemii). 

Wszyscy nauczyciele, wychowawcy i specjaliści realizowali Indywidualne Programy 

Edukacyjno-Terapeutyczne poszczególnych uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych, a także 

zorganizowane zostały dla uczniów specjalistyczne zajęcia, takie jak np.: 

• zajęcia logopedyczne; 

• zajęcia rewalidacji ruchowej; 

• zajęcia psychologiczne; 

• zajęcia z pedagogiem szkolnym; 

• zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne; 

• zajęcia terapii pedagogicznej; 

• zajęcia rewalidacyjne; 

• zajęcia z tyflopedagogiem; 

• SI. 

Zespół Nauczycieli Współorganizujących Kształcenie Integracyjne brał także udział 

w pracach Zespołu Wychowawczego i Zespołu Psychologiczno-Pedagogicznego, w wy-

niku którego opieką zostali objęci nie tylko uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształ-

cenia specjalnego, ale także uczniowie z opiniami PPP oraz uczniowie objęci opieką PP 

ze wskazań rodziców i nauczycieli. 

Zespół Nauczycieli Współorganizujących Kształcenie Integracyjne zapewniał także 

udział uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniów niepełnosprawnych 

w zajęciach wspomagających ich rozwój psychofizyczny (dodatkowe), takich jak np.: 

• indywidualne zajęcia z uczniem słabo widzącym; 

• indywidualne zajęcia z uczniem o zaburzonej komunikacji społecznej – np. Zespołem 

Aspergera; 

• zajęcia plastyczne z elementami terapii przez sztukę dla uczniów kl. I-III (w tym także 

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych); 

• indywidualne zajęcia logopedyczne; 
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• grupowe zajęcia rewalidacyjne; 

• grupowe zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne; 

• udział w kółkach zainteresowań; 

• udział w akcjach wolontariatu; 

• ZDW, itp. 

Warto tu wskazać podawane przez Członków Zespołu (w anonimowej ankiecie 

ewaluacyjnej na Google Forms) inne, zróżnicowane aktywności pojawiające się podczas 

e-edukacji, takie jak przykładowo: 

• organizowanie konkursów, akcji; 

• wymienianie się spostrzeżeniami na temat trudności, postępów ucznia; 

• prowadzenie zajęć z wychowawcą (minimum raz w tygodniu); 

• aktywny udział praktycznie w każdej imprezie organizowanej w tym roku szkolnym 

(akcje online oraz na terenie szkoły); 

• służenie wsparciem i radą w codziennych trudnościach szkolnych i życiowych; 

• przygotowanie i prowadzenie Zespołów do spraw IPET; 

• pomoc w dostosowywaniu materiałów na prace klasowe; 

• konkurs nt. ochrony klimatu „Odnawialne źródła energii”; 

• utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów z trudnościami; 

• pomoc wychowawcy w monitorowaniu sytuacji dydaktyczno-wychowawczej uczniów 

z klasy, w której współorganizujemy kształcenie integracyjne itp. 

W grudniu i styczniu 2020 oraz 2021 roku odbyły się spotkania zespołów z rodzicami 

w ramach oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w I semestrze. Podczas tych spotkań nauczyciele i Członkowie Zespołu dokonywali 

analizy i oceny efektywności udzielanej pomocy, prosili o sugestie ze strony rodziców 

i proponowali formy pomocy na kolejny semestr danego roku szkolnego. 

Celem podsumowaniu i analizy oraz oceny efektywności udzielanej przez cały rok 

szkolny pomocy odbyły się w czerwcu (za pomocą platformy MS Teams) kolejne 

spotkania Zespołów z rodzicami i wszystkimi nauczycielami pracującymi z poszcze-

gólnym dzieckiem. Podczas tych spotkań Członkowie Zespołów podsumowali pracę 

Zespołów, prosili o sugestie ze strony rodziców dotyczące pracy w pierwszym i drugim 

semestrze, a także o uwagi i wnioski dotyczące działań podjętych w minionym roku 

i przyszłym roku szkolnym. Proponowali także formy pomocy oraz rozwiązania na 

kolejny rok szkolny (2020/2021 oraz 2021/2022). 

Proponowali i sugerowali też ewentualne zmiany i podpowiadali wskazówki do 

pracy z dzieckiem w kolejnym roku szkolnym. W poszczególnych przypadkach kierowali 

na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej celem przebadania dziecka i uak-

tualnienia orzeczenia. Jak wynika z zapisów protokołów – większość rodziców wyrażała 

wdzięczność i podziw dla zaangażowania ze strony nauczycieli w dostosowanie pomocy 

PP do realiów e-edukacji, w jakość i ilość kontaktów i sposób wsparcia dla dziecka 

i rodzica. Początkowe trudności zostały przezwyciężone, a edukacja online przebiegała 

skutecznie, co wiązało się nawet z koniecznością częstych wizyt w domu ucznia przez 

nauczyciela współorganizującego celem dowożenia materiałów i pomocy. W pojedyn-

czym też przypadku pojawiła się konieczność (z uwagi na epilepsję) zmiany i dostoso-

wania formuły zajęć celem zmniejszenia odbioru bodźców wizualnych z urządzeń 

technicznych (nagrania głosowe, liczne indywidualne rozmowy i lekcje z danym uczniem 
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bez całego oddziału klasowego, itp). Wszystko to, co podkreślali rodzice, wymagało 

ogromnego zaangażowania, poświęcenia czasu i przygotowania materiałów, pomocy, 

nagrań, osobistych spotkań ze strony nauczycieli. 

5.1. Na zadane w anonimowej ankiecie Członkom Zespołu pytanie: – 

„W tym roku szkolnym nie udało się…” uzyskano odpowiedzi, takie jak: 

• zorganizować festyn; 

• z niektórymi uczniami osiągnąć założonych celów zajęć z powodu braku frekwencji 

oraz odpowiednich pomocy terapeutycznych; 

• zintegrować klasy; 

• za krótki czas na dogłębne poznanie dzieci wspieranych (tylko 4 miesiące). 

Wśród wskazówek, wniosków i sugestii na przyszły rok szkolny wśród ankieto-

wanych Członków Zespołu pojawiły się następujące odpowiedzi (cytaty):  

Bardzo ważne – przy układaniu planu na przyszły rok szkolny (oczywiście 

w miarę możliwości) takie jego skonstruowanie, aby nauczyciel współorgani-

zujący pracował w 1 klasie lub jeśli to niemożliwe wspierał na wszystkich 

godzinach danego przedmiotu w danej klasie – żeby np. na 5 godz. j. polskiego 

w klasie nie wchodziło kilku nauczycieli współorganizujących, to utrudnia. 

Poza tym pojawiły się następujące wypowiedzi: 

• daliśmy radę na online; 

• na naszych nauczycieli zawsze można liczyć, bo to świetni fachowcy i wspaniali ludzie; 

• będziemy kontynuować założone cele; 

• więcej szacunku i cierpliwości, spokoju i wyrozumiałości; 

• dzieci nie powinny mieć zmienianych nauczycieli wspierających, do których się 

przyzwyczaiły. Niekorzystne to jest dla obu stron. 

Pojawiły się także sugestie i prośby dotyczące: 

• zwrócenie uwagę na zmniejszenie ilości osób w grupach; 

• dostosowanie sal do zajęć terapeutycznych, wyposażenie w odpowiedni sprzęt; 

• umożliwienie dostępu do ksero; 

• możliwość prowadzenia zajęć również w godzinach południowych i popołudniowych 

z uwagi na obciążenie uczniów edukacją i trudnościami w zaplanowaniu zajęć 

z pomocy PP. 

• możliwość wypisania ucznia z powodu baku frekwencji (3 x nieusprawiedliwiona 

nieobecność – informacja do rodzica o przygotowaniu do wykreślenia ucznia z zajęć); 

• więcej wyjść, wycieczek dla uczniów z uwagi na znaczenie integracji klasy i poszcze-

gólnych uczniów w związku z pandemią; 

• w miarę możliwości wyjścia integracyjne. 

Pojawiły się także liczne wypowiedzi Członków Zespołu – zawierające prośbę 

nauczycieli o okrojenie dokumentacji i ilości spotkań Członków Zespołów ds. IPET 

z rodzicami z trzech do nawet jednego w roku, co może świadczyć o braku zrozumienia 

celu i idei tychże spotkań oraz o braku znajomości przepisów prawa. Te same osoby 

wskazywały także, iż wrześniowe spotkania w niektórych przypadkach są – w ich ocenie – 

bezzasadne, z uwagi na brak możliwości poznania w ciągu kilku dni danego ucznia. 

Pojawiły się też głosy, dotyczące możliwości zauważenia u danego dziecka znacznych 
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postępów po I semestrze, stąd pojawiła się taka wypowiedź, jak np.: We wrześniu nie 

widzę takiej potrzeby. Znaczne okrojenie dokumentacji dla ucznia z orzeczeniem. 

Dokumentacja jest powielana trzy razy w roku. Postęp u ucznia (nieznaczny) można 

zaobserwować w najlepszym przypadku – raz w roku. 

Poza tym pojawiały się liczne prośby o umożliwienie okrojenia dokumentacji, jakie-

goś jej uproszczenia, tak, by (zwłaszcza w tak gorącym okresie wystawiania ocen) nau-

czyciele mogli w pełni ją przygotować, by nie pojawiało się powielenie jej, kopiowanie, itp. 

Analiza dokumentacji oraz przeprowadzone wśród nauczycieli ewaluacje udzielanej 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej wskazuje, iż w opinii nauczycieli oraz rodziców – 

pomimo zaistnienia pandemii i scedowania na rodziców większości działań pomoco-

wych – szkoła i nauczyciele dzięki podkreślanemu w wypowiedziach i dokumentacji 

wielkiemu zaangażowaniu w udzielanie pomocy i dostosowanie e-edukacji do możli-

wości psychofizycznych uczniów (i ich rodziców) należycie wypełniała swoje obowiązki 

dostosowując podstawę programową, zakres wsparcia, zajęć terapeutycznych do potrzeb 

i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wyciągając wnioski 

z początków zaistnienia zdalnego nauczania. Wskazywane wcześniej przez rodziców 

trudności we współpracy z nauczycielami w zakresie pomocy PP (trudności techniczne, 

brak czasu ze strony rodziców, niedostosowanie formy zajęć i treści do możliwości 

/także technicznych i informatycznych/ uczniów i rodziców, brak jasnej instrukcji do 

zadań, itp.) finalnie w wyniku ogromnego zaangażowania członków Zespołu zostały 

zniwelowane co obrazują zapisy w protokołach ze spotkań z rodzicami oraz słowa po-

dziękowania kierowane na ręce poszczególnych nauczycieli. Zaangażowanie opisywane 

w IPET, w protokołach oraz wynikające z poszczególnych wypowiedzi rodziców może 

świadczyć o jakości świadczonej pomocy pomimo pandemii i oddaniu za strony 

nauczycieli: Dziękuję Pani XX, że pomimo pandemii przyjeżdżała do mojej XX, by 

przywieźć jej materiały, kserówki, bo byśmy nie dali rady. Nawet nie miałam na czym 

wydrukować. 

6. Podsumowanie  

W niniejszej pracy przedstawione zostały opinie rodziców, dzieci i nauczycieli 

świadczące o ich pierwszych doświadczeniach, wnioskach i sugestiach, jakie pojawiły 

się w związku z pandemią oraz zdalną edukacją. Jak podkreśla J. Pyżalski [3]: 

doświadczamy trudności i porażek, popełniamy błędy, ale równocześnie pojawia się 

poczucie wpływu, sukcesów pedagogicznych i dobrych informacji zwrotnych płynących 

od uczniów i ich rodzin. Wszystkie doświadczenia oraz pojawiające się w związku z e-

edukacją refleksje najprawdopodobniej pozwolą w przyszłości na skuteczniejsze oddzia-

ływanie na kompetencje informacyjne, informatyczne i medialne uczestników zdalnej 

edukacji oraz prawdopodobnie pomogą odnaleźć się w tej nowej dla nas wszystkich 

sytuacji edukacyjnej oraz nowej popandemicznej sytuacji społecznej wypełnionej multi-

mediami. 

Przeprowadzone wśród nauczycieli ewaluacje udzielanej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz analiza dokumentacji (zapisy IPET, WOPWU, protokołów ze spotkań 

zespołów z rodzicami) wskazuje, iż w opinii i nauczycieli oraz rodziców – pomimo 

zaistnienia pandemii i scedowania na rodziców większości działań pomocowych – szkoła 

i nauczyciele, wykazując się wielkim zaangażowaniem, należycie wypełniali swoje obo-
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wiązki dostosowując podstawę programową, zakres wsparcia, zajęć terapeutycznych do 

potrzeb i możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

Podsumowując, należy przypuszczać, że wypracowany w trakcie pandemii sposób 

komunikacji, pracy i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po uwzględnieniu i usu-

nięciu wszelkich jego wad i mankamentów – może prawdopodobnie znaleźć zastoso-

wanie w edukacji, także tej tradycyjnej (jako jej uzupełnienie lub pomoc w nagłych 

wypadkach). Wskazywać na to może wypowiedź jednej z respondentek:  

Dzięki e-edukacji jakość kontaktu na linii uczeń – nauczyciel uległa pozytywnej 

przemianie, a w niektórych przypadkach okazała się niezmiernie skuteczna, 

wręcz niezastąpiona i niedoceniania dotychczas – np. w przypadku pracy 

z uczniami z różnego rodzaju deficytami, dysfunkcjami.  

Można więc przypuszczać, że po powrocie do tradycyjnego nauczania, to online może 

być nadal wykorzystywane, na przykład w sytuacjach losowych (dysfunkcje ucznia, 

choroba, wypadek) – jako alternatywna i dogodna forma kontaktu, a także do nadro-

bienia zaległości i braków oraz do świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

W wypowiedziach respondentów wielokrotnie pojawiał się aspekt braku odgórnie 

ustalonego, ujednoliconego sposobu pracy oraz komunikacji z uczniami i ich rodzicami, 

co ich zdaniem znacząco utrudniało i uniemożliwiało wręcz udzielanie pomocy psycho-

logiczno-pedagogicznej i świadczenie zdalnej edukacji. Brakowało odpowiednich prze-

pisów prawa, wytycznych, wskazówek, a także – zdaniem nauczycieli – w początkowym 

okresie instrukcji i dostosowanych do pandemii zapisów prawnych umożliwiających 

narzucenie tego aspektu przez dyrekcję czy organ prowadzący całej społeczności szkolnej. 

Znacząco zmniejszyłoby to ówczesny chaos. Większość wypowiedzi nauczycieli i ro-

dziców wskazuje na oczekiwanie takiego kroku ze strony dyrekcji. Sytuację potęgowały 

wskazywane trudności z przeszkoleniem Rady Pedagogicznej z obsługą i pracą 

komunikatorów, e-dziennika, MS Teams, a także trudności z uzyskaniem pomocy przez 

rodziców i uczniów w dołączeniu i obsłudze MS Teams, e-dziennika, poczty – a więc 

pojawiały się liczne trudności techniczne i kompetencyjne. Niestety, jak wskazują to 

także cytowane w pracy inne krajowe badania – poruszone problemy dotyczyły wielu 

szkół na różnych poziomach edukacyjnych w całym kraju. Poddając analizie wypo-

wiedzi respondentów, można przypuszczać, iż początkowo występujące trudności 

zostały jednakże w większości przypadków „opanowane”, tak, iż dalsza zdalna pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna oraz edukacja online przebiegać mogła w sprawny i zado-

walający sposób.  

Badania te pozwoliły więc nie tylko na ukazanie pierwszych doświadczeń, sugestii 

i wniosków w związku ze zdalnie świadczoną pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

ale także na ukazanie zmian psychofizycznych wśród respondentów (np. przeciążenia 

rodziców, nauczycieli i specjalistów, zmian zachowania poszczególnych uczniów, 

lęków, wycofania, apatii, problemów zdrowotnych – także spowodowane istniejącymi 

chorobami, jak np. padaczka, niepełnosprawność ruchowa, itp.), ich obaw, kondycji 

psychofizycznej oraz dostrzeganych zagrożeń (np. pojawiające się uzależnienie od 

multimediów, brak motywacji, objawy depresji, itp.) i przewidywanych zmian w dalszej 

przyszłości i dalszej edukacji, także tej tradycyjnej.  
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Warto więc może wyciągnąć wnioski z ponad roku zdalnej edukacji i pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, nie powielać błędów i wad, a dostrzegać zalety i mocne 

strony tejże formy edukacji…? 

 Co za tym idzie, może więc warto wnieść wypracowane sposoby pracy i komuni-

kacji do tradycyjnej edukacji – wspomagając ją np. 

• w sytuacjach losowych uczniów;  

• w rozwijaniu zainteresowań; 

• jako dodatkowa, stała forma zajęć – jak np. w przypadku lektoratów, spotkań z rodzi-

cami i dziećmi w ramach PPP, czy też szkoleń dla rodziców, wykładów (zwłaszcza 

asynchronicznych) i prelekcji.  

W tradycyjnej formie – zdaniem respondentów – z całą pewnością powinna odbywać 

się edukacja na I poziomie – tj. w klasach początkowych – nie tylko z uwagi na tak 

ważne w tym okresie życia kształtowanie umiejętności pisania i czytania, ale także ze 

względu na rozwijanie kompetencji emocjonalnych i społecznych. Podobnie ma się 

kwestia zajęć z zakresu pomocy P-P, praktycznych i praktyk na każdym poziomie 

edukacji z uwagi na trudności z przeniesieniem ich w wirtualną przestrzeń.  

Pojawiły się jednakże głosy, iż niektóre przedmioty mogłyby być tak zaplanowane 

(np. lekcje z zakresu języków, zajęcia informatyczne, koła zainteresowań, zebrania 

wolontariuszy, część zajęć muzycznych, itp.), by danego dnia odbywały się tylko w zdalnej 

formie, bez konieczności dojazdu. 

W przypadku ponownego trwania izolacji i konieczności przejścia tradycyjnej edu-

kacji na tą zdalną, można przypuszczać, iż w dalszej przyszłości zdalna pomoc psycho-

logiczno-pedagogiczna i – zwłaszcza zdalna edukacja mogłaby prawdopodobnie odbywać 

się już bez większych przeszkód, w obecnie wypracowanej i ujednoliconej formie 

uwzględniającej wcześniejsze trudności. Należy także przypuszczać, iż taka forma edu-

kacji oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej może stanowić wartościowe uzupeł-

nienie tradycyjnej, stacjonarnej edukacji, zwłaszcza w przypadkach losowych uczniów 

i nauczycieli. 
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Ewaluacja zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i e-edukacji. Sugestie 

i wnioski za rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021. Wyniki badań własnych 

Streszczenie 

Obecna sytuacja pandemii wymusiła na nas wszystkich nie tylko zmianę sposobu funkcjonowania czy 

modelu działania, ale często zmusiła nas do zmiany naszych przekonań, wartości i postaw. Edukacja zdalna, 

a więc i także pomoc psychologiczno-pedagogiczna stała się koniecznością, a nie dobrowolnym wyborem 

lub też narzędziem wspomagającym tradycyjną edukację. 

Należało więc zastanowić się nad tym, czy i jak pandemia wpłynęła na cały proces edukacji? Czy i jak 

z zaistniałą zmianą poradzili sobie uczniowie, rodzice i nauczyciele? Czy i jakie trudności – zwłaszcza 
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w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej napotkali? Czy i jak pandemia wpłynęła na 

funkcjonowanie psychofizyczne uczniów, rodziców i nauczycieli? 

Zaplanowane badania pozwoliły na ukazanie aktualnej sytuacji w edukacji na poziomie szkoły podstawowej, 

a także pokazały zakres i oczekiwania respondentów odnośnie udzielanej pomocy psychologiczno-pedago-

gicznej oraz ukazały wyniki corocznej ewaluacji wynikającej z dokumentacji, opinii rodziców i nauczycieli 

pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Badania te pozwoliły na ukazanie nie tylko pierwszych doświadczeń, sugestii i wniosków, ale także na uka-

zanie zmian psychofizycznych wśród respondentów (takich jak przykładowo przeciążenie rodziców, fobie, 

lęki, itp.), ich obaw, kondycji psychofizycznej oraz dostrzeganych zagrożeń (np. objawy depresji wśród 

dzieci i rodziców, brak motywacji itp.) i przewidywanych zmian w dalszej przyszłości i edukacji, także tej 

tradycyjnej.  

Słowa kluczowe: pomoc psychologiczno-pedagogiczna, e-edukacja, COVID-19, dzieci, rodzice, nauczyciele  

Evaluation of remote psychological and pedagogical assistance and e-education. 

Suggestions and conclusions for the 2019/2020 and 2020/2021 school years.  

Own research results 

Abstract 

The current pandemic situation has forced all of us not only to change the way we function or operate, but it 

has often forced us to change our beliefs, values and attitudes. Remote education, and thus also psychological 

and pedagogical assistance, has become a necessity, not a voluntary choice or a tool supporting traditional 

education. 

Therefore, it was necessary to consider whether and how the pandemic influenced the entire education 

process? Did the students, parents and teachers cope with the change and how? Have they encountered 

difficulties and what difficulties – especially in the field of providing psychological and pedagogical help? 

Did the pandemic affect the psychophysical functioning of students, parents and teachers, and how? 

The planned research allowed for the presentation of the current situation in education at the primary school 

level, as well as showed the scope and expectations of respondents regarding the psychological and pedago-

gical assistance provided, and showed the results of the annual evaluation resulting from the documentation, 

opinions of parents and teachers working with children with special educational needs. 

This research allowed to show not only the first experiences, suggestions and conclusions, but also to show 

psychophysical changes among respondents (such as, for example, overloading parents, phobias, fears, etc.), 

their fears, psychophysical condition and perceived threats (e.g. symptoms depression among children and 

parents, lack of motivation, etc.) and expected changes in the future and in education, including the traditional one. 

Keywords: psychological and pedagogical help, e-education, COVID-19, children, parents, teachers 
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