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Ten, majowy, numer „Dialogów” jest
wyj¹tkowy, gdy¿ wyj¹tkowy jest czas,
w którym przysz³o nam ¿yæ i zmagaæ
siê z koronawirusem. Tak¿e Oœwiata
zmuszona zosta³a, by inaczej funkcjono-
waæ w czasach pandemii. Od marca br.
nauczyciele, uczniowie i rodzice stanêli
wobec zupe³nie nowych wyzwañ. Zdal-
ne lekcje, zdalny kontakt, a podstawy
programowe nauczania wci¹¿ te same.
Jak im sprostaæ, jak godziæ czas pracy z
czasem na ¿ycie rodzinne kiedy stano-
wisko pracy jest przed komputerem w
domu? Jak byæ  on-line z uczniami kie-
dy brakuje np. nowoczesnego sprzêtu i
szybkiego Internetu? Jak korzystaæ z cy-
berprzestrzeni i zawartych w niej treœci,
by uczniowie wynieœli jak najwiêcej ko-
rzyœci? O tym wszystkim pisz¹ nauczy-
ciele ze szczeciñskich placówek oœwia-
towych ró¿nych szczebli – od przedszkola
po specjalne oœrodki szkolno-wycho-
wawcze i bursy. Dziel¹ siê swoimi prze-
myœleniami, czasami gorzkimi i krytycz-
nymi. Ale wskazuj¹ kolegom rozwi¹za-
nia, które sami stosuj¹.  Byæ mo¿e, ta
Internetowa rzeczywistoœæ i zdalne lek-
cje stan¹ siê tak¿e w dalszej perspekty-
wie nasz¹ koniecznoœci¹ i obowi¹zkiem?
Nie wiadomo, ale jedno jest pewne trze-
ba byæ przygotowanym na ró¿ne scena-
riusze.  Pozwolê sobie zacytowaæ jedn¹
z Autorek, nauczycielkê „po pierwszej
fali niechêci do zmian, przera¿enia, pa-
nuj¹c¹ sytuacj¹, powoli wdra¿amy siê
w nowe realia. Dostrzegamy t¹ ukryt¹
wartoœæ jak¹ jest nauczanie w sieci. Sta-
ramy siê znaleŸæ pozytywy...”

Ewa Karasiñska
red. naczelna

Drodzy Autorzy
i Czytelnicy!
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Organizacja zdalnego procesu kszta³cenia w cza-
sach kryzysu to wyzwanie, przed którym stanê³o nie
tylko ca³e œrodowisko edukacyjne, ale tak¿e rodzice,
bo bez ich wsparcia powodzenie tak trudnego zada-
nia nie jest mo¿liwe. Najwiêksza odpowiedzialnoœæ i
liczba zadañ spoczê³a na dyrektorach placówek edu-
kacyjnych, którzy s¹ odpowiedzialni za zbudowanie
w krótkim czasie optymalnego modelu zdalnej edu-
kacji w swoim œrodowisku. 

Niniejszy poradnik powsta³ w³aœnie z myœl¹ o
pomocy i wsparciu dla  dyrektorów placówek
oœwiatowych w realizacji nowych zadañ. Zawiera
podpowiedzi, przydatne strategie i  praktyczne po-
mys³y nieocenione w nowej, dynamicznej sytuacji
zmiany. Prowadzi przez wa¿ne aspekty budowa-
nia zrównowa¿onego modelu zdalnego kszta³ce-
nia, bior¹c pod uwagê takie aspekty, jak: zadania
dyrektora, zasady i higiena pracy online, komuni-
kacja, szczegó³owa organizacja procesu edukacyj-
nego (z uwzglêdnieniem oceniania i monitorowa-
nia pracy), wspó³praca z kadr¹ pedagogiczn¹ oraz
rodzicami. Poruszy tak¿e temat edukacji offline –
sytuacji, gdy uczeñ nie ma dostêpu do sieci. 

Zadania dyrektora szko³y
Nowe Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Na-

rodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szcze-
gólnych rozwi¹zañ w okresie czasowego ograni-
czenia funkcjonowania jednostek systemu oœwiaty
w zwi¹zku z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem
i zwalczaniem COVID-19 precyzyjnie okreœla
zadania dyrektora szko³y. 

Zadania 
Rozporz¹dzenie nie okreœla szczegó³owo spo-

sobu realizacji zadañ, daje przestrzeñ do zapla-
nowania procesów w sposób odpowiadaj¹cy po-
trzebom i mo¿liwoœciom danego œrodowiska. Klu-
czowe w ich wdra¿aniu wydaj¹ siê:

• wspó³praca – dyrektora z nauczycielami i ro-
dzicami, wspó³praca grona pedagogicznego, a
tak¿e nauczycieli z rodzicami,

• uwa¿noœæ w definiowaniu mo¿liwoœci i ewen-
tualnych barier,

• monitorowanie i redefiniowanie modelu pracy. 

O tym, co wa¿ne na start
Ka¿dy dyrektor stoi zatem wobec jasno okre-

œlonego zadania: zbudowania modelu kszta³ce-
nia zdalnego. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e empa-

tia, uwa¿noœæ oraz troska o uczniów i nauczy-
cieli (ich dobrostan w szczególnie trudnej sytu-
acji epidemii) to nadrzêdne wartoœci. ““Warto
wiêc zacz¹æ od:

• Diagnozy sytuacji uczniów i nauczycieli –
sprawdzenia poziomu kompetencji cyfrowych,
dostêpnoœci do Internetu, narzêdzi, legalnych pro-
gramów – to kluczowe na dobry pocz¹tek.

• Inwentaryzacji zasobów – wy³onienia nauczy-
cieli-liderów, którzy mog¹ wesprzeæ kompeten-
cyjnie grono pedagogiczne w doskonaleniu umie-
jêtnoœci cyfrowych, pozyskania rodziców i
uczniów (szczególnie starszych), którzy doradz¹,
przeszkol¹, wspomog¹ organizacjê procesów edu-
kacyjnych. 

• Wspó³pracy na ró¿nych poziomach, w ró¿-
nych zespo³ach – na przyk³ad nauczycieli ucz¹-
cych w danej klasie lub ucz¹cych tego samego
przedmiotu, by wspólnie opracowaæ strategiê dzia-
³ania na kolejne tygodnie. Warto utworzyæ  ze-
spó³ doradczy ds. edukacji zdalnej dla dyrektora
placówki, a tak¿e zorganizowaæ wideokonferen-
cjê dyrekcji szko³y z rad¹ rodziców, by zaplano-
waæ wspólne dzia³ania, szczególnie w obszarze
pozyskiwania informacji zwrotnej na temat mo-
delu pracy zdalnej, by móc go ulepszaæ.

• Szkoleñ – pomoc kole¿eñska, przeprowadze-
nie szkolenia online dla kadry pedagogicznej to
wa¿ne kroki w budowaniu modelu zdalnej pracy.
Wzmocnienie  kompetencji zespo³u, stworzenie
kole¿eñskiego pogotowia cyfrowego pozwoli spo-
kojniej i efektywniej dzia³aæ z uczniami. 

• Zakupów – rzetelnie przeprowadzona inwenta-
ryzacja, a tak¿e rozeznanie na rynku darmowych
programów i narzêdzi pozwoli zabezpieczyæ potrze-
by grona. Mo¿e okazaæ siê, ¿e w obecnej sytuacji
zakupy nie bêd¹ konieczne, gdy¿ wiele firm oferuje
oprogramowanie za darmo na czas epidemii. Istotne
jest jednak to, by nauczyciele nie musieli organizo-
waæ swojego warsztatu bez wsparcia szko³y.

Zdalne nauczanie
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 Edukacja offline, kiedy uczeñ

nie ma dostêpu do sieci
Problem braku dostêpu uczniów do sieci to ob-

szar, nad którym trzeba siê pochyliæ. ̄ adne dziec-
ko nie powinno znaleŸæ siê poza systemem, który
wypracowujemy razem z gronem pedagogicznym. 

Jedn¹ z mo¿liwoœci jest wykorzystanie trady-
cyjnego listu do ucznia dostarczanego przez pocz-
tê, który zawiera materia³y edukacyjne. Taki mo-
del dzia³a obecnie w wielu szko³ach, gdzie nie
by³o mo¿liwoœci nawi¹zania kontaktu z ucznia-
mi przez Internet lub telefon.  

Druga mo¿liwoœæ, to kontakt telefoniczny z ro-
dzicami i przekazywanie zadañ poprzez eseme-
sy. Nie jest to zapewne najlepsze rozwi¹zanie, ale
lepsze takie ni¿ pozostawienie dzieci bez dostê-
pu do edukacji. 

Uczniowie, którzy nie posiadaj¹ sprzêtu pozwa-
laj¹cego im na uczestniczenie w edukacji zdal-
nej, mog¹ go otrzymaæ dziêki specjalnemu fun-
duszowi uruchomionemu ze œrodków Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa. Na ten cel prze-
znaczono 180 mln z³. O wsparcie – w uproszczo-
ny sposób – mog¹ wystêpowaæ gminy. Wiêcej
informacji na stronie CPPC.

Organizacja zdalnego
procesu edukacyjnego

Trzeba pamiêtaæ, ¿e model edukacji zdalnej do-
piero jest budowany i testowany, zatem warto pla-
nowaæ dzia³ania w perspektywie krótkiej (tygodnia,
dwóch tygodni), by dziêki pozyskiwanej informa-
cji zwrotnej od uczniów, rodziców i nauczycieli
móc ulepszaæ system kszta³cenia zdalnego. 

Kluczowe w tworzeniu takiego modelu s¹ tak-
¿e: elastycznoœæ (nie ka¿dy uczeñ mo¿e byæ do-
stêpny o danej godzinie w sieci), celowoœæ dzia-
³añ (sens zadañ i miniprojektów), rozs¹dna licz-
ba przesy³anych zadañ i treœci, jasno sprecyzo-
wane definiowanie celów i wymagañ – najlepiej
w jêzyku zrozumia³ym dla ucznia.“Istotne jest,
by szko³a zapewni³a nauczycielom narzêdzia i
programy do zdalnej pracy z uczniami.

Model pracy zdalnej z uczniami 
Praca zdalna z uczniami obejmuje nie tylko pro-

ces edukacyjny, ale te¿ wsparcie uczniów. Warto
zatem zaplanowaæ przestrzeñ do kontaktu wycho-
wawcy z klas¹, a tak¿e z psychologiem i pedago-
giem szkolnym.  Nale¿y równie¿ pomyœleæ o sys-
temowych rozwi¹zaniach – pracy w chmurze, któ-
ra w³aœciwie wdro¿ona daje wiele mo¿liwoœci,
zapewnia bezpieczeñstwo. Jeœli nie ma mo¿liwo-

œci wdro¿enia rozwi¹zañ chmurowych, warto wy-
korzystaæ to, co jest w zasiêgu mo¿liwoœci. 

Oto pomys³y na pracê zdaln¹: 
• Wykorzystanie gotowych materia³ów z sieci

– www.gov.pl/zdalnelekcje, epodreczniki.pl lub
www.lekcjewsieci.pl, www.otwartezasoby.pl, za-
sobów z blogów nauczycielskich i grup eduka-
cyjnych  na Facebooku (od grup przedszkolnych
po szko³ê œredni¹). 

• Praca w chmurze  – to rozwi¹zanie bardziej
systemowe pozwalaj¹ce tworzyæ klasy w chmu-
rze, gromadziæ materia³y w jednym miejscu, po-
zyskiwaæ i dawaæ informacjê zwrotn¹, prowadziæ
videokonferencje (Office 365 oraz Google GSu-
ite to przyk³adowe mo¿liwoœci). Rozwi¹zanie sys-
temowe, przy dobrym wsparciu eksperta, mo¿na
wdro¿yæ w trzy dni. Jest ono najbardziej opty-
malne i bezpieczne. Daje najwiêcej mo¿liwoœci
nie tylko w kontekœcie edukacyjnym, ale tak¿e
administracyjnym. 

• Wykorzystanie dziennika elektronicznego i
poczty elektronicznej do informowania oraz prze-
sy³ania zadañ. Wa¿ne, by nie by³a to jedyna for-
ma wspó³pracy z dzieckiem. Trzeba pamiêtaæ o
rozs¹dnej iloœci przesy³anych treœci.

• Wideokonferencje z uczniami do kontaktu,
rozmów, wsparcia, a tak¿e prowadzenia lekcji
(mo¿na wykorzystaæ miêdzy innymi Teams, We-
bex, GoogleMeet). Dobra praktyka to spotkanie
przynajmniej raz w tygodniu. 

• Webinar – lekcja na ¿ywo lub nagrana dla
uczniów. Pozwala na spotkanie w rzeczywistym
czasie lub na wielokrotne odtwarzanie materia³u
przez uczniów. To interaktywna forma, dziêki
której uczeñ nie zostaje sam z zadaniami, a ma za
przewodnika swojego nauczyciela, który nagra³
swoj¹ wypowiedŸ (mo¿na wykorzystaæ na przy-
k³ad Clickmeeting).

• Tworzenie podcastów – lekcji dla uczniów
– to propozycja dla nauczycieli, którzy nie czuj¹
siê swobodnie w pracy z kamer¹. Dziêki progra-
mom do nagrywania podcastów mo¿na przygo-
towaæ ca³¹ lekcjê, zadania, a nawet s³owa wspar-
cia dla uczniów. Co wa¿ne, podcast mo¿na od-
s³uchaæ wielokrotnie, w dowolnym czasie (mo¿-
na wykorzystaæ na przyk³ad Audacity lub Free
Audio Editor). 

• Wykorzystanie komunikatorów lub grup w
mediach spo³ecznoœciowych – do kontaktu i
wspó³pracy. 

• Tworzenie bloga – do gromadzenia w³asnych
treœci edukacyjnych: postów, zadañ, podcastów,
nagrañ lekcji (mo¿na wykorzystaæ na przyk³ad
wordpress.com lub blogspot.com).
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• Wykorzystanie tablic interaktywnych – do gro-

madzenia treœci edukacyjnych nauczyciela oraz
uczniów (mo¿na skorzystaæ z Trello lub Padleta). 

• Dy¿ur dla uczniów – do rozmów i konsulta-
cji, a tak¿e odpowiadania na wiadomoœci. Warto
okreœliæ konkretny czas (kiedy nauczyciel jest do-
stêpny dla swoich uczniów), a tak¿e kana³y ko-
munikacji. 

Dokumentowanie pracy 
Szko³a mo¿e samodzielnie wypracowaæ model

dokumentowania swojej pracy, uwzglêdniaj¹c
oczywiœcie  wspó³pracê z organem prowadz¹cym.
Dobr¹ praktyk¹ jest przygotowywanie zbiorcze-
go – tygodniowego raportu przez nauczycieli,
obejmuj¹cego krótki opis podejmowanych dzia-
³añ. Przydatne mog¹ byæ narzêdzia online  typu
Forms (Office 365) lub ankieta Google. 

Monitorowanie dzia³añ
i informacja zwrotna 

Wdra¿anie modelu pracy zdalnej odbywa siê w
trybie przyœpieszonym, zatem trzeba poddawaæ go
bie¿¹cej ewaluacji i ulepszaæ. Dobr¹ praktyk¹ jest
elektroniczna ankieta skierowana do uczniów i  ro-
dziców, z przyk³adowymi pytaniami: „Co jest naj-
wiêkszym problemem w obecnym modelu pracy zdal-
nej?”, „Co szko³a mo¿e zrobiæ, by wesprzeæ ucznia
w edukacji zdalnej?”.  Jej wyniki powinny pos³u-
¿yæ do dyskusji w gronie i podjêcia próby ulepsze-
nia procesów. Warto podobn¹ ankietê przeprowa-
dziæ w gronie pedagogicznym – zapytaæ o najwiêk-
sze trudnoœci w pracy, a tak¿e o potrzeby kadry w
obszarze wsparcia i lepszej organizacji pracy. 

Organizacja zdalnego
modelu pracy z nauczycielami
Jakoœæ zdalnego modelu kszta³cenia zale¿y w

du¿ej mierze od dobrej wspó³pracy dyrektora szko³y
z nauczycielami, co oznacza zarówno wspieranie
grona, jak równie¿ otrzymanie wsparcia od nauczy-
cieli. Warto zaplanowaæ spotkania online w mniej-
szych i wiêkszych zespo³ach, przynajmniej raz w
tygodniu. Wa¿na jest dba³oœæ o relacje (przestrzeñ
do rozmowy), a tak¿e wspó³praca, która oznacza:
wspólne planowanie, monitorowanie dzia³añ, ulep-
szanie procesów, uczenie siê od siebie nawzajem.
Nowa sytuacja generuje tak¿e potrzebê dba³oœci o
kulturê i higienê pracy zdalnej. 

Do dobrych praktyk nale¿y:
• Spotkanie online dyrektora z ca³ym zespo-

³em (lub zespo³ami) przynajmniej raz w tygodniu
– zaplanowanie agendy i czasu trwania. 

• Zminimalizowanie liczby przesy³anych e-ma-
ili, by unikn¹æ przeci¹¿enia i chaosu informacyj-
nego (jeden d³u¿szy  e-mail, z dobrze opisanym
tematem, zamiast kilku krótszych; wyznaczenie
godziny, do której nale¿y sprawdzaæ pocztê elek-
troniczn¹).

• Ograniczenie biurokracji do koniecznego mi-
nimum, wykorzystanie narzêdzi cyfrowych, na
przyk³ad i wspó³dzielonych dokumentów ankiet
do pozyskiwania i gromadzenia informacji.

• Precyzyjnoœæ i przejrzystoœæ zadañ dostoso-
wanych do mo¿liwoœci grona.

• Troska o wsparcie pracowników. 

Komunikacja i wspó³praca
z rodzicami

O tym, jak wa¿na jest wspó³praca szko³y z rodzi-
cami, wiemy wszyscy. Obecna kryzysowa sytuacja
tym bardziej wymaga od dyrektora szko³y w³¹cze-
nia rady rodziców do wspó³dzia³ania i zadbania o
relacjê wychowawców z rodzicami dzieci. 

Do dobrych praktyk w obecnej sytuacji nale¿y:
• Spotkanie online dyrektora szko³y z przed-

stawicielami rady rodziców, przynajmniej raz w
tygodniu, po to aby diagnozowaæ problemy, de-
finiowaæ mo¿liwoœci wsparcia, wspólnie wypra-
cowywaæ rozwi¹zania i monitorowaæ sytuacjê.

• Komunikowanie najwa¿niejszych informacji
rodzicom na bie¿¹co – poprzez stronê szko³y, e-
dziennik lub e-mail (w zale¿noœci od mo¿liwoœci).

• Zorganizowanie zdalnego dy¿uru pedagoga
lub psychologa dla rodziców.

• Pozyskiwanie informacji zwrotnej od rodzi-
ców na temat obecnego modelu edukacji zdalnej
na przyk³ad poprzez ankietê lub kontakt telefo-
niczny wychowawców klas. 

Poradnik dla nauczycieli
Zawieszenie zajêæ w szko³ach to spore wyzwa-

nie dla uczniów, nauczycieli, dyrektorów oraz sa-
mych uczniów. Materia³y edukacyjne zgromadzo-
ne w serwisie gov.pl/zdalnelekcje pozwalaj¹ ode-
s³aæ uczniów do odpowiednich tematów i treœci,
ale wiemy, ¿e edukacja zdalna to nie tylko przy-
s³owiowe wysy³anie linków. Dlatego we wspó³-
pracy ze œrodowiskiem nauczycieli opracowali-
œmy kilka wa¿nych zagadnieñ.

Zaczynamy jednak od tego, ¿e Internet to praw-
dziwa skarbnica materia³ów edukacyjnych, pogru-
powaliœmy je w nastêpuj¹ce kategorie:

•ród³a podstawowe Platformy edukacyjne Bi-
blioteki cyfrowe Zasoby audiowizualne Nauki hu-
manistyczne Nauki przyrodnicze i œcis³e
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Prawa autorskie maj¹tkowe,

jak korzystaæ z zasobów Internetu
Jedn¹ z podstaw prawa autorskiego jest okre-

œlenie, czego, kiedy i na jakich warunkach mo¿e
oczekiwaæ autor za u¿ycie swojego dzie³a. Regu-
luj¹ to tak zwane prawa autorskie maj¹tkowe.
Nauczyciele prowadz¹cy zajêcia z uczniami po-
winni pamiêtaæ, ¿e na potrzeby edukacji z³ago-
dzono pewne restrykcyjne ograniczenia dotycz¹-
ce wykorzystywania utworów. Prawo reguluje
„dozwolony u¿ytek edukacyjny”, co oznacza, ¿e
generalnie na u¿ytek edukacji mo¿na odtwarzaæ,
odczytywaæ, wykonywaæ, pokazywaæ utwory, któ-
re s¹ ju¿ rozpowszechnione.

Zdalna klasa
Praca zdalna z uczniami obejmuje nie tylko pro-

ces edukacyjny, ale tak¿e wsparcie uczniów. Dla-
tego tak wa¿ny jest sta³y i bie¿¹cy kontakt z
uczniami.

Rozwi¹zania, które mog¹ w tym pomóc to:
• Praca w chmurze – to rozwi¹zanie bardziej

systemowe pozwalaj¹ce tworzyæ klasy w chmu-
rze, gromadziæ materia³y w jednym miejscu, po-
zyskiwaæ i dawaæ informacjê zwrotn¹, prowadziæ
videokonferencje (MS Office 365 oraz Google G
Suite dla Szkó³ i Uczelni to przyk³adowe  mo¿li-
woœci). Rozwi¹zanie systemowe, przy dobrym
wsparciu eksperta, mo¿na wdro¿yæ w trzy dni. Jest
ono najbardziej optymalne i bezpieczne. Daje naj-
wiêcej mo¿liwoœci nie tylko w kontekœcie eduka-
cyjnym, ale tak¿e administracyjnym. 

• Wykorzystanie dziennika elektronicznego i
poczty elektronicznej do informowania oraz prze-
sy³ania zadañ. Wa¿ne, by nie by³a to jedyna for-
ma wspó³pracy z dzieckiem. Trzeba pamiêtaæ o
rozs¹dnej iloœci przesy³anych treœci.

• Wideokonferencje z uczniami do kontaktu,
rozmów, wsparcia, a tak¿e prowadzenia lekcji
(mo¿na wykorzystaæ miêdzy innymi MS Teams,
Cisco Webex, GoogleMeet). Dobra praktyka to
spotkanie przynajmniej raz w tygodniu. 

• Webinar – lekcja na ¿ywo lub nagrana dla
uczniów. Pozwala na spotkanie w rzeczywistym
czasie lub na wielokrotne odtwarzanie materia³u
przez uczniów. To interaktywna forma, dziêki
której uczeñ nie zostaje sam z zadaniami, a ma za
przewodnika swojego nauczyciela, który nagra³
swoj¹ wypowiedŸ (mo¿na wykorzystaæ na przy-
k³ad Clickmeeting).

• Tworzenie podcastów – lekcji dla uczniów –
to propozycja dla nauczycieli, którzy nie czuj¹
siê swobodnie w pracy z kamer¹. Dziêki progra-

mom do nagrywania podcastów mo¿na przygoto-
waæ ca³¹ lekcjê, zadania, a nawet s³owa wsparcia
dla uczniów. Co wa¿ne, podcast mo¿na ods³u-
chaæ wielokrotnie, w dowolnym czasie (mo¿na
wykorzystaæ na przyk³ad Audacity lub Free Au-
dio Editor). 

• Wykorzystanie komunikatorów lub grup w
mediach spo³ecznoœciowych – do kontaktu i
wspó³pracy. 

• Wykorzystanie tablic interaktywnych – do gro-
madzenia treœci edukacyjnych nauczyciela oraz
uczniów (mo¿na skorzystaæ z Trello lub Padleta). 

Koniecznoœæ zawieszenia zajêæ szkolnych spo-
wodowa³a, ¿e do akcji udostêpniania za darmo
swoich narzêdzi w³¹czy³y siê miêdzy innymi miê-
dzynarodowe firmy, takie jak Google, Microsoft
czy Cisco. Z ich rozwi¹zañ do pracy zdalnej na
co dzieñ korzystaj¹ nawet najwiêksze œwiatowe
korporacje. W poni¿szych poradnikach znajdzie-
cie informacje, jak z nich korzystaæ.

Narzêdzia pracy zdalnej Proste poradniki wideo
Wychowawca online – nowa

rola i nowe zadania
W edukacji zdalnej w czasie pandemii szczegól-

nie istotne powinno byæ: zadbanie o dobrostan
uczniów poprzez zaoferowanie im wsparcia, pod-
trzymanie relacji z nauczycielem oraz pomiêdzy
uczniami, wyjaœnienie im zjawisk, które ich ota-
czaj¹ oraz stawianie m³odym ludziom wyzwañ,
które rozwijaj¹ ich potencja³ i kompetencje. Go-
dzina wychowawcza lub szerzej: interakcje z wy-
chowawc¹ i kole¿ankami, kolegami, z klas¹, s¹
bardzo wa¿nym elementem edukacji zdalnej. Jeœli
gdzieœ warto szukaæ opcji wideokonferencji to
w³aœnie w tym obszarze. W czasie godziny wycho-
wawczej mo¿na wesprzeæ uczniów w mierzeniu siê
z emocjami, które teraz siê w nich kumuluj¹. 

Godziny wychowawcze online poœwiêcone na
omawianie z uczniami tematów zwi¹zanych z bie-
¿¹c¹ sytuacj¹ pozwol¹ krytycznie t³umaczyæ za-
chodz¹ce w nim procesy i zjawiska, reakcje spo-
³eczne i indywidualne, ale te¿ zmotywuj¹ do po-
szukiwania rozwi¹zañ problemów, które dotycz¹
uczniów i ich najbli¿szych, oraz do podejmowa-
nia dzia³añ w postawie solidarnoœci, odpowiedzial-
noœci za siebie i innych. 

Obejrzyj webinarum: Godzina wychowawcza
online  – czy warto j¹ prowadziæ i jak to zrobiæ
po nowemu?

Szczególnie istotne jest zadbanie o sta³¹ ko-
munikacjê z uczniami i ich rodzicami, tak aby
czuli ci¹g³e wsparcie, oraz sta³y kontakt z na-
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uczycielami przedmiotowymi klasy. Wspó³-
uczestniczenie w planowaniu tygodnia pracy,
doborze zadañ edukacyjnych oraz monitoro-
wanie bie¿¹cych trudnoœci uczniów pozwol¹
dopasowaæ wymagania innych nauczycieli do
mo¿liwoœci i potrzeb m³odych ludzi oraz
stworz¹ przestrzeñ do  samodzielnego uczenia
siê, poznawania siê nawzajem i integracji na
nowo: dzielenia siê swoimi zainteresowania-
mi, pasjami czy pozaszkolnymi umiejêtnoœcia-
mi oraz do interakcji offline z domownikami i
online, z rówieœnikami i nauczycielem. Na-
uczyciele mog¹ te¿ inspirowaæ rodziców do
spêdzania czasu z dzieæmi na zabawach edu-
kacyjnych online.

Dobre zadanie, pytanie
lub problem

Edukacja zdalna nie musi, a nawet nie powin-
na byæ  prowadzona tylko w formie lekcji onli-
ne. Samodzielna nauka z podrêcznika lub ze-
szytu æwiczeñ bêdzie dla m³odych ludzi trudna,
dlatego warto poszukaæ sposobów, które bardziej
ich zaanga¿uj¹. Najwa¿niejszym elementem edu-
kacji zdalnej s¹ zadania, problemy do rozwi¹za-
nia, pytania i miniprojekty stawiane przed
uczniami, które rozwijaj¹ ich kompetencje, po-
zwalaj¹ twórczo wykorzystaæ czas, mog¹ byæ
powi¹zane z zainteresowaniami uczniów, szcze-
gólnie jeœli mog¹ byæ wykonywane bez kontak-
tu z komputerem, za to w interakcji zdalnej z
rówieœnikami lub rodzin¹. Takim anga¿uj¹cym
sposobem mog¹ byæ m.in. zadania problemowe,
ciekawe pytania, eksperymenty do samodzielne-
go przeprowadzanie. 

Zale¿nie od klasy i przedmiotu mog¹ to byæ
ró¿ne zadania: zbudowanie instrumentu, który bê-
dzie wydawa³ ró¿ne dŸwiêki; przeprowadzenie eks-
perymentu na domowych kwiatach; przeczytanie
i zaprezentowanie innym wybranej przez siebie
ksi¹¿ki; przeanalizowanie i porównanie przeka-
zów medialnych na ten sam temat z ró¿nych
Ÿróde³; obejrzenie i zrecenzowanie spektaklu te-
atru telewizji.

Dobre zadania do samodzielnej pracy: maj¹
jasny cel i kryteria sukcesu (pozwoli to uczniom
samodzielnie oceniæ swoj¹ pracê), zostawiaj¹
uczniom margines wyboru (np. ksi¹¿ki, któr¹
chc¹ przeczytaæ), pozwalaj¹ uczniom siêgn¹æ
do swoich pasji i zainteresowañ (np. wybiera-
j¹c sposób zaprezentowania efektów pracy),
pozwalaj¹ tworzyæ w³asne treœci (np. tworzenie
bloga), zachêcaj¹ do wspó³pracy i interakcji po-

miêdzy uczniami (np. poszukiwanie odpowie-
dzi w parach), mog¹ byæ wykonane bez pomo-
cy komputera.

Szczególnym rodzajem zadania s¹ projekty
uczniowskie, w których to uczniowie sami sta-
wiaj¹ konkretne cele, planuj¹ swoj¹ pracê i po-
szukuj¹ odpowiedzi na pytanie lub rozwi¹zuj¹
zadany problem. Metod¹ projektu mo¿na praco-
waæ równie¿ w edukacji zdalnej. Wiêcej o pro-
jektach uczniowskich w materia³ach Oœrodka
Rozwoju Edukacji (ORE) oraz na stronie Projek-
tanci edukacji. 

Jak pracowaæ z dzieæmi
z klas I-III?

Najwa¿niejszymi elementami nauczania zdal-
nego w tej grupie wiekowej s¹: elastycznoœæ w
organizowaniu œrodowiska uczenia siê w domu,
dobór zadañ edukacyjnych oraz komunikacja z
rodzicem i uczniem.

Czas kwarantanny to dobra okazja, by skorzy-
staæ z „edukacji bez podrêcznika” i zachêciæ do
generowania w³asnych pomys³ów i  wyzwañ. Za-
dania powinny pozwoliæ dzieciom na samodziel-
noœæ, próby i b³êdy.

Dobór zadañ edukacyjnych przekazanych on-
line, ale do wykonania bez wykorzystania kom-
putera jest wynikow¹: potrzeb rozwojowych dziec-
ka (ciekawoœæ i zainteresowanie), warunków do-
mowych i dostêpnoœci „materia³ów” (np. papier,
zabawki dziecka – klocki, sprzêt domowy, obo-
wi¹zki domowe, rodzeñstwo, a nastêpnie kompu-
ter, tablet i dostêpne w sieci platformy i zasoby),
warunków do zaanga¿owania rodziców (praca
zdalna, realny czas na zajêcie siê dzieckiem ucz¹-
cym siê), mo¿liwoœci uczniów (np. samodzielne
czytanie).

Co mo¿na zaproponowaæ? Anga¿uj¹ce zaba-
wy konstruktorskie (ed. techniczna), ekspery-
menty i hodowle (ed. przyrodnicza), zbieranie
s³ownictwa po polsku i angielsku (ed. poloni-
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styczna i jêzyk angielski), mierzenie, wa¿enie,
czytanie przepisów w kuchni (ed. matematycz-
na i polonistyczna), budowanie z klocków o
okreœlonej liczbie (ed. matematyczna), dzieñ
z zegarkiem w rêku, polowanie na figury (ed.
matematyczna), tworzenie gry – od planszy po
pionki i instrukcjê (ed. polonistyczna, mate-
matyczna, techniczna) i rozegranie jej z do-
mownikami (ed. spo³eczna)  itp. Ewentualnie
mo¿na odsy³aæ dzieci do wykorzystywania bo-
gatych zasobów edukacyjnych w sieci powi¹-
zanych z omawianym zagadnieniem (filmu na-
ukowe i przyrodnicze, pokazy, bajki i lektury
czytane). 

Poradnik dla rodziców
Internet umo¿liwia nam za³atwianie codzien-

nych spraw bez wychodzenia na zewn¹trz. Czas
spêdzony w domu kusi jednak, aby z sieci korzy-
staæ zdecydowanie czêœciej, ni¿ jest to koniecz-
ne. Jak zatem „od³¹czyæ” siebie i dzieci? Podpo-
wiadamy!

#Zostanwdomu i od³¹cz siê
Zdalna praca, zdalna szko³a. Po codziennych

obowi¹zkach przychodzi wreszcie moment na
wspólne spêdzanie wolnego czasu. Przez ostatnie
tygodnie rodzice wykazuj¹ siê wieloma nowymi
pomys³ami. No dobrze, a co jeœli pomys³y siê wy-
czerpi¹? Nie martwcie siê, znamy sposoby na to,
jak po³¹czyæ œwietn¹ zabawê z nauk¹, a do tego
nie u¿ywaj¹c komputera czy smartfona. Udowod-
nimy, ¿e da siê!

Ma³y programista
Prawie codziennie docieraj¹ do nas informa-

cje o tym, ¿e na rynku pracy brakuje programi-
stów. To na pewno zawód przysz³oœci, ale tak¿e
szansa na rozwiniêcie umiejêtnoœci przydatnych
w codziennym ¿yciu. Nauka kodowania nie od
razu zrobi z naszych dzieci programistów, ale
na pewno nauczy je logicznego myœlenia. Pro-
ste zabawy to nie tylko pomys³ na zorganizowa-
nie czasu dzieciakom, ale tak¿e dobre æwicze-
nie dla rodziców.

Na pocz¹tek proponujemy Wam zabawy „20
minut z programowaniem offline”. To proste za-
dania, które wykonacie z wykorzystaniem
przedmiotów domowych. To mog¹ byæ kartki
papieru, ksi¹¿ki, kredki, pi³ki, koce. Rozejrzyj-
cie siê wokó³, na pewno je znajdziecie. Ka¿da
zabawa nawi¹zuje do programowania i w pro-
sty sposób pokazuje, na czym ono polega. Do-
wiecie siê, co to s¹ kody, bugi, skrypty czy bity.

A to wszystko podane w formie gier i zabaw
dla m³odszych i starszych.

Ka¿da zabawa zawiera instrukcjê, ilustracje
pomocnicze oraz dok³adny opis potrzebnych ma-
teria³ów. Aby u³atwiæ Wam wspóln¹ zabawê, w
publikacji znajdziecie gotowe do wydrukowania
lub przerysowania wzory plansz do zapropono-
wanych gier.

Jeœli bêdziecie chcieli bawiæ siê w programo-
wanie w d³u¿szej perspektywie, warto zagl¹daæ
na stronê koduj.gov.pl. Znajdziecie tam du¿o in-
spiracji i pomys³ów.

Razem bezpiecznie w internecie
Czas spêdzany w domu to równie¿ dobry mo-

ment, ¿eby porozmawiaæ z dzieæmi o bezpieczeñ-
stwie w internecie. Nie musi byæ to zwyk³a „po-
gadanka”, my proponujemy edukacjê poprzez
zabawê. Cykl „#zostanwdomu bezpiecznie z Aka-
demi¹ NASK” to aktywnoœci, dziêki którym po-
znacie internetowe zagro¿enia i dowiecie siê, jak
sobie z nimi radziæ. Znajdziecie je stronie akade-
mia.nask.pl oraz w kana³ach spo³ecznoœciowych.
Tutaj, podobnie jak przy zabawach z programo-
waniem, potrzebujecie tylko to, co macie ju¿ w
domu pod rêk¹.

£amig³ówki, krzy¿ówki, kolorowanki nawi¹zuj¹
w prosty sposób do tego, jak dzia³a internet, co
mo¿emy w nim znaleŸæ, ale przede wszystkim na
co uwa¿aæ. Ta wiedza przyda siê nie tylko dzie-
ciom, ale tak¿e rodzicom. Gry i zabawy dostoso-
wane s¹ do poszczególnych grup wiekowych. 

B¹dŸcie na czasie
Œwiat gna do przodu, spora czêœæ naszego

¿ycia przenios³a siê do internetu. Warto regu-
larnie uzupe³niaæ wiedzê o tym, z czym Wasze
dzieci mog¹ siê tam zetkn¹æ, i byæ na czasie.
Teraz jest najlepszy moment, aby zapobiegaæ i
rozmawiaæ. Jak? Z pomoc¹ przyjd¹ Wam po-
radniki o internetowych zagro¿eniach. Ich au-
torzy w prosty sposób t³umacz¹, na czym pole-
gaj¹ zjawiska, jaka jest ich skala i – co najwa¿-
niejsze – jak unikaæ niebezpieczeñstw i roz-
wi¹zywaæ problemy. W obecnych czasach ta
wiedza jest bezcenna. 

Tutaj znajdziecie seriê publikacji do przeczy-
tania online lub pobrania. Poruszyliœmy w nich
takie tematy, jak: cyberprzemoc, FOMO, seksting,
sharenting, szkodliwe treœci w internecie.

OdwiedŸcie tak¿e stronê gov.pl/niezagubdziec-
kawsieci z praktycznymi informacjami o bezpie-
czeñstwie dzieci w sieci. “ 

oprac. na podstawie strony internetowej MEN Z
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Na naszych oczach dokonuj¹ siê zmiany i my te
zmiany wprowadzamy. Sytuacja, w jakiej siê obec-
nie znajdujemy – a mam na tu na myœli powszechne
nauczanie zdalne ze wzglêdu na sytuacjê epide-
miologiczn¹ na œwiecie – jest nie lada wyzwa-
niem. Z dnia na dzieñ – i to dos³ownie – ka¿dy
nauczyciel w Polsce zmuszony by³ przenieœæ swój
warsztat pracy – swoje szkolne biurko –  do czte-
rech œcian w³asnego mieszkania.

Jestem szczêœciar¹: mam wystarczaj¹co mocny
komputer i szybkie ³¹cze internetowe; Podwójne
jest nawet moje szczêœcie, gdy¿ wszyscy moi
uczniowie równie¿ maj¹ komputery i dostêp do
sieci. W³aœciwie jedynie, co mo¿e mnie ograni-
czaæ w prowadzeniu zdalnych lekcji, to brak
umiejêtnoœci cyfrowych. Rzucona na g³êbok¹
wodê zaczynam krok po kroku uczyæ siê jak pro-
wadziæ lekcje zza monitora. Nie zniechêcaj¹ mnie
drobne potkniêcia, podpytujê uczniów, podpytu-
jê innych nauczycieli     i dziœ, po prawie dwóch
miesi¹cach œmia³o mogê powiedzieæ, ¿e technicz-
nie nie jest Ÿle.

Patrz¹c z mojej perspektywy lekcja przebiega bar-
dzo podobnie do tej w sali budynku szko³y. Jestem
ja, zaanga¿owana w 100 proc., uzbrojona w pliki,
prezentacje, linki, podrêczniki elektroniczne i s¹ oni,
moi uczniowie. Wspólnie robimy æwiczenia, czyta-
my teksty, ogl¹damy materia³y video, zadajê pytania
– uczniowie odpowiadaj¹, prace domowe s¹ elektro-
nicznie odsy³ane - mam jednak nieodparte wra¿enie,
jakby to wszystko nie dzia³o siê naprawdê a uczeñ
jest tu bardziej widzem ni¿ uczestnikiem kszta³ce-
nia. Przychodz¹ mi teraz na myœl webinaria, w któ-
rych uczestniczy³am… siedz¹c po drugiej stronie, nie
w³¹czaj¹c kamerki, czujê siê anonimowo, s³ucham,
nie anga¿ujê siê. Ze szkolenia wychodzê, jakbym
by³a po projekcji filmu… Jest zupe³nie inaczej ni¿
na realnym szkoleniu, gdzie widzê  prelegenta, ob-
serwujê wspó³uczestnicz¹cych, poddajê siê atmosfe-
rze. W zajêciach na odleg³oœæ, przy najlepszej woli
prowadz¹cego i jego zaanga¿owaniu na 100 proc.
bardzo trudno lub wrêcz nie da siê osi¹gn¹æ efektu
zajêæ w realu. Niestety. Bojê siê, ¿e z naszymi lekcja-
mi w dobie koronawirusa jest tak samo...

Niemal¿e 20 lat temu, w 2001 roku napisa³am
pracê magistersk¹ p.t. „Perspektywa edukacji
z komputerem – na ile komputer móg³by zast¹piæ
nauczyciela”. Wtedy to, ankietowani uczniowie
zgodnie twierdzili, ¿e nie nauczyciela trzeba zmie-
niaæ tylko metody i œrodki, jakimi siê pos³uguje a
zawód nauczyciela nie jest zagro¿ony, jego osoba
jest i bêdzie w szkole potrzebna. Zachêcona lek-
tur¹ w³asnej pracy i obliczem dzisiejszej, zdalnej
szko³y, postanowi³am powtórzyæ ankietê sprzed 20
lat. Tym razem pytam w³asnych uczniów, kole¿anki
i kolegów z pracy o ich odczucia i spostrze¿enia
zwi¹zane z nauczaniem na odleg³oœæ i perspekty-
wy zast¹pienia osoby nauczyciela komputerem.

Technikum Technologii Cyfrowych

Perspektywa
edukacji

z komputerem

Blisko po³owie badanych uczniów (w ankiecie
wziê³o udzia³ 109 osób) oraz 60 proc.  badanych
nauczycieli zajêcia w obecnej formie siê podobaj¹,
43 proc. uczniów ma mieszane uczucia a tylko 15
proc. jest niezadowolonych z tej formy prowadze-
nia lekcji. Obie grupy wskazuj¹ na korzyœci zajêæ
online. Najwiêkszym plusem wœród 43 proc. bada-
nych uczniów jest to, ¿e czuj¹ siê oni na lekcjach
przy komputerze swobodnie (mog¹ np. spo¿ywaæ
posi³ki) i mniej zestresowani. Pozwalaj¹ sobie na
tak¹ swobodê gdy¿ podczas zajêæ nie w³¹czaj¹
kamerki. Niestety jest to sytuacja powszechna i obej-
muje 84 proc. ankietowanych. Ró¿ne s¹ tego po-
wody – po³owa uczniów posiada komputery stacjo-
narne nie wyposa¿one w kamerkê, czêœæ czuje siê
skrêpowana, inni t³umacz¹ siê ba³aganem za pleca-
mi lub niechlujnym wygl¹dem. Co niezwykle, dla
mnie, ciekawe, dla 94 proc. uczniów nie ma znacze-
nia, czy prowadz¹cy zajêcia u¿ywa kamerki i poka-
zuje siê im podczas zajêæ. Nie wyobra¿am sobie
lekcji na ¿ywo, gdzie ¿adna ze stron siê nie widzi.
Pozostali nauczyciele podzielaj¹ moje zdanie, gdy¿
a¿ 93 proc. z nich pracuje na wizji. Zdaniem na-
uczycieli g³ównym powodem nie w³¹czania kame-
rek nie jest jej brak lecz chêæ ograniczenia „kontro-
li” nauczyciela nad zachowaniem ucznia.

Wœród nauczycieli najwiêksz¹ zalet¹ pracy zdal-
nej okaza³ siê wzrost umiejêtnoœci cyfrowych –
wskaza³a na to 1/3 badanych. Nauczyciele ceni¹



11
sobie kontrolê nad zarz¹dzaniem zadaniami do-
mowymi (publikowanie o dowolnej porze, sta³y
do nich dostêp) oraz to, ¿e materia³ów na zajêcia
nie trzeba powielaæ gdy¿  publikuj¹ je w formie
elektronicznej.

Nauczanie na odleg³oœæ ma te¿ swoje manka-
menty. Najwiêkszym w opinii uczniów jest fakt
zadawania przez nauczycieli wiêcej prac domo-
wych i treœci, które trzeba doczytaæ/opracowaæ
samodzielnie – tak s¹dzi 66  proc. badanych; 56
proc. uczniów przyznaje, ¿e trudniej przyswoiæ
im nowy materia³, niektóre osoby wskazywa³y na
to, ¿e brakuje im „bata” nad g³ow¹ ze strony na-
uczyciela i potrzeba im du¿ej samodyscypliny,
by odrabiaæ zadania na czas, ¿e czuj¹ siê pogu-
bieni. 49 proc. uczniów brakuje rzeczywistego
kontaktu z rówieœnikami a 1 z nauczycielami.
Wszyscy ankietowani nauczyciele maj¹ zastrze-
¿enia co do samodzielnoœci wykonywania zadañ
przez uczniów, 78 proc. ubolewa nad brakiem do-
statecznej kontroli nad uczniem w czasie zajêæ,
71 proc. wskazuje na gorszy kontakt z uczniem.

I nauczyciele, i uczniowie maj¹ œwiadomoœæ
tymczasowoœci sytuacji. Mimo pewnych korzy-
œci wynikaj¹cych z nauczania zdalnego, dwa mie-
si¹ce izolacji robi¹ swoje – wiêkszoœæ têskni za
tym co by³o. Wiêcej ni¿ po³owa uczniów – 58
proc. nie chcia³aby, by nauczanie zdalne na sta³e
zast¹pi³o tradycyjne „chodzenie do szko³y”. 93
proc.  z ankietowanych nauczycieli nie chcia³by
na sta³e uczyæ w obecnej formie.

Jedno jest pewne, my nie wrócimy ju¿ do tej
samej szko³y sprzed pandemii. W obecnej chwi-
li zrobiliœmy spory krok naprzód. Myœlê, ¿e wiêk-
szoœæ nauczycieli nadal bêdzie korzysta³a z tych
nowych metod i œrodków, które usprawni¹ mu
codzienn¹ pracê. Ponad po³owa badanych na-
uczycieli (64 proc.) dopuszcza  mo¿liwoœæ od-
sy³ania prac w formie elektronicznej; 57 proc.
ankietowanych chêtnie wykorzysta kana³y inter-
netowe do codziennej komunikacji z uczniami
(np. Messanger) a po³owa rozwa¿a u¿ycie do-
stêpnych w sieci programów/aplikacji np. Ka-
hoot do sprawdzania wiedzy. Podobnie jest z
uczniami: 40 proc. uczniów deklaruje chêæ od-
sy³ania zadañ domowych przez internet, a oko-
³o 1/3 chcia³aby „pisaæ” sprawdziany wykorzy-
stuj¹c dostêpne w sieci programy.

Czy w 2020 r. uczeñ szko³y w du¿ym mieœcie
uwa¿a, ¿e komputer (bot, android) móg³by zast¹-
piæ nauczyciela?

20 lat temu, kiedy tylko 68 proc. szkó³ œred-
nich w Polsce mia³o pracownie komputerowe i
¿aden z badanych wtedy przeze mnie uczniów

nie wykorzystywa³ komputera na innych zajêciach
ni¿ informatyka 73 proc. uczniów i 89 proc. na-
uczycieli odpowiada, ¿e komputer nie móg³by
zast¹piæ nauczyciela.

Dziœ, gdy nauczanie zdalne sta³o siê rzeczy-
wistoœci¹ i uczeñ zna mo¿liwoœci i rozwi¹zania
techniczne wprowadzane do edukacji, 60 proc.
uczniów i 92 proc. nauczycieli uwa¿a tak samo.
Okazuje siê, ¿e mimo 20 lat ró¿nicy wyniki s¹
zaskakuj¹co podobne. W procesie nauczania
czynnik ludzki nadal wygrywa. Mimo du¿ej ak-
ceptacji dla komputerów – czy szerzej- techno-
logii cyfrowych w edukacji, tradycyjna szko³a
– gdzie podstaw¹ s¹ bezpoœrednie kontakty in-
terpersonalne -  jest „w cenie”. Uczniowie chc¹
pracowaæ wykorzystuj¹c nowoczesne technolo-
gie ale jednoczeœnie wa¿ne jest dla nich prze-
bywanie  w towarzystwie rówieœników i realny
kontakt z prowadz¹cym zajêcia.

Na jednej z wirtualnych godzin wychowaw-
czych zastanawialiœmy siê wspólnie z uczniami
czy za kolejne 20 lat, w 2040 roku, bêd¹ jeszcze
tradycyjne szko³y? Kto bêdzie siê w nich uczy³?
Czy przeciêtnego Kowalskiego bêdzie staæ wy-
s³aæ dziecko do szko³y, w której ucz¹ nauczycie-
le? Czy mo¿e zdany bêdzie na nauczanie zdalne
a jego nauczyciel bêdzie w tym samym czasie
nauczycielem prowadz¹cym zajêcia dla setek in-
nych uczniów? Czy ekonomia wyprzedzi potrze-
bê rzeczywistego kontaktu i szczególnej relacji
nauczyciel-uczeñ? Co z indywidualizacj¹ proce-
su nauczania?

Od technologii nie ma odwrotu, a rola nauczy-
ciela siê zmienia.

Myœlê, ¿e nauczanie zdalne stanie siê fak-
tem ale bêdzie jedynie uzupe³nieniem pod-
stawowej oferty edukacyjnej w tradycyjnej
szkole. Komputer jest Ÿród³em wiedzy ale nie
jest Ÿród³em m¹droœci ¿yciowej. Urz¹dzenie
nie nauczy wra¿liwoœci, nie poda rêki, nie
podtrzyma na duchu. Nie zareaguje uœmie-
chem czy ³z¹ w oku. Nie wyjdzie te¿ wspól-
nie z uczniem do teatru. Szko³ê tworz¹ lu-
dzie, ich energia, zaanga¿owanie. W d³ugim
procesie nauczania i wychowania potrzebny
jest drugi cz³owiek i nie wydaje mi siê, ¿eby
kiedykolwiek mia³o siê to zmieniæ. I tego, na
koniec rozwa¿añ o perspektywie edukacji z
komputerem na przestrzeni ostatnich 20 lat,
sobie i Pañstwu, gor¹co ¿yczê.

Izabela Stêpieñ
– nauczyciel j. angielskiego, Technikum

Technologii Cyfrowych w Szczecinie
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Og³oszenie kwarantanny z powodu pandemii
koronawirusa oznacza³o dla szkó³ potrzebê szyb-
kiego przestawienia siê na zupe³nie nowy model
pracy. Z dnia na dzieñ jedynym dostêpnym na-
rzêdziem nauki sta³ siê komputer, smartfon lub
ka¿de inne urz¹dzenie z dostêpem do Internetu.
W normalnych warunkach przechodzenia od edu-
kacji stacjonarnej do modelu edukacji w 100 proc.
zdalnej ca³e przedsiêwziêcie by³oby procesem
przynajmniej kilkuletnim, powoln¹ ewolucj¹ a nie
rewolucj¹. Jesteœmy œwiadkami i czynnymi uczest-
nikami takiej w³aœnie edukacyjnej rewolucji. De-
cyzja MEN o niezawieszaniu obowi¹zku realiza-
cji podstawy programowej sprawi³a, ¿e szko³y
same musia³y wypracowaæ sobie metodê pracy w
oparciu o jak¹œ dostêpn¹ platformê edukacyjn¹
umo¿liwiaj¹c¹ naukê zdaln¹. W mojej szkole (Za-
chodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i
Politechnicznej w Szczecinie) pracujemy na plat-
formie Microsoft Teams, która jest czêœci¹ pakie-
tu Microsoft 365. Uczniowie i nauczyciele maj¹
mo¿liwoœæ korzystania z ró¿nych form komuni-
kacji, przechowywania materia³ów edukacyjnych,
edycji, wspó³pracy czy pomiaru dydaktycznego
w jednym miejscu. Podstawow¹ zalet¹ tej platfor-
my jest jej kompleksowoœæ, przejrzystoœæ inter-
fejsu, wersja mobilna na urz¹dzenia przenoœne jest
zabezpieczona przed cyberprzestêpczoœci¹.

Nagle stanêliœmy przed koniecznoœci¹ udzie-
lenia odpowiedzi na zasadnicze pytanie: Czym
tak naprawdê jest nauczanie online? To poci¹ga
za sob¹ pytania dodatkowe: Czy lekcjê z klasy
mo¿na przenieœæ w skali 1:1 do Internetu? Czy
w Internecie mo¿na pracowaæ tymi samymi me-
todami, co w klasie? Czy wys³anie uczniom za-
dañ poczt¹ e-mail to ju¿ nauczanie zdalne, czy
jeszcze nie? Na chwilê obecn¹ dzia³amy jeszcze
na zasadzie partyzantki – sytuacjê traktujemy
jako przejœciow¹ i czekamy na powrót do nor-
malnoœci. A co je¿eli sytuacja epidemiologicz-
na przed³u¿y siê b¹dŸ bêdzie powraca³a co jakiœ
czas? Byæ mo¿e bêdziemy musieli zastanowiæ

siê powa¿nie nad zbudowaniem efektywnego
modelu edukacji zdalnej.

Ta nowa sytuacja ma jednak swoje dobre stro-
ny, bo bez w¹tpienia sprzyja wprowadzaniu
zmian. Si³¹ rzeczy nastêpuje przesuniêcie pew-
nych akcentów w nauczaniu. Czy tego chcemy,
czy nie, musimy odejœæ od starej i dobrze nam
znanej z lat szkolnych metody podawczej na
rzecz metod bardziej poszukuj¹cych, aktywnych.
Konstruktywistyczny model edukacyjny nie jest
niczym nowym, ale ci¹gle przecie¿ zdarza nam
siê ulec pokusie nadmiernego „gadania”, uszczê-
œliwiania uczniów swoj¹ wiedz¹ czy wyrêczania
ich, choæby dyktuj¹c notatki do zeszytu. Teraz
z uwagi na pewne ograniczenia natury technicz-
nej musimy pozwoliæ uczniom na wiêksz¹ swo-
bodê w zorganizowaniu w³asnego warsztatu pra-
cy i przesun¹æ akcent z nauczania na uczenie
siê. W nauczaniu zdalnym uczeñ musi przestaæ
byæ przedmiotem nauczania, a staæ siê podmio-
tem. Uczniowie ju¿ kilkukrotnie powiedzieli mi,
¿e wol¹, kiedy „mniej gadam”, bo czasem „prze-
rywa WIFI i nic nie s³ychaæ”, a pozwalam im na
samodzieln¹ pracê online. Oczekuj¹ jednocze-
œnie, ¿e bêdê „w pobli¿u”, np. na czacie klaso-
wym, w razie potrzeby skonsultowania czegoœ
ze mn¹. Uczniowie pracuj¹ samodzielnie b¹dŸ
w grupach i co najwa¿niejsze w swoim w³asnym
tempie. Wniosek jest oczywisty – edukacja on-
line sprzyja indywidualizacji pracy.

Z rozmów z uczniami wynika jasno, ¿e jednym
z najbardziej dokuczliwych ograniczeñ wynika-
j¹cych z kwarantanny jest brak fizycznego kon-
taktu z rówieœnikami oraz nauczycielami. Pierw-
sze dni traktowane by³y co prawda jak „korona-
ferie”, ale z ka¿dym nastêpnym dniem uczniom
zaczê³o brakowaæ kontaktu z drugim cz³owie-
kiem, zarówno w sferze prywatnej, jak i w nauce.
Skoro jako istoty spo³eczne najlepiej uczymy siê
nie samodzielnie, a w grupie, od siebie nawza-
jem, mo¿na sformu³owaæ drugi wniosek – pod-
trzymanie kontaktu z drugim cz³owiekiem w na-
uczaniu zdalnym jest równie wa¿ne, co w klasie,
jeœli nie wa¿niejsze.

Przejœcie na edukacjê zdaln¹ wydaje siê byæ
œwietn¹ okazj¹ do wdro¿enia w codzienn¹ pracê
z uczniami postulatów neurodydaktyki, czyli
dziedziny, która zajmuje siê badaniem procesu
uczenia siê z perspektywy pracy mózgu ucznia.
Nauczyciele mog¹ stosowaæ wszelkie metody pra-
cy z uczniem przyjazne mózgowi, czyli takie,
które uwzglêdniaj¹ osobiste style uczenia siê, inte-
ligencje wielorakie, aktywne metody poszukiwa-
nia wiedzy, potrzebê stymulowania obu pó³kul

Nie ma
tego z³ego, …

 – o szansach dla edukacji
wynikaj¹cych z nauczania
zdalnego wymuszonego
pandemi¹ COVID-19
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mózgowych uczniów oraz indywidualizacjê. Poza
tym uczniowie mog¹ braæ udzia³ w lekcjach onli-
ne lub pracowaæ nad wyznaczonymi zadaniami
nie musz¹c siedzieæ w ³awkach. Kinestetycy mog¹
do woli realizowaæ potrzebê ruchu i nie bêd¹ za
to karceni. Uczniowie chwal¹ mi siê, ¿e bior¹
udzia³ w lekcji le¿¹c na pod³odze, chodz¹c po
pokoju lub przebywaj¹c poza domem, np. w
ogródku.

Potrzebê kontaktu z rówieœnikiem umo¿liwiam
moim uczniom poprzez zadania projektowe oparte
na metodzie poszukiwawczej WebQuest, czyli
wspólnym poszukiwaniu materia³ów Ÿród³owych
w Internecie. Uczniowie pracuj¹c w parach lub
grupach musieli przygotowaæ prezentacjê multi-
medialn¹ w jêzyku angielskim dotycz¹c¹ zmian
klimatycznych. Szczegó³ow¹ instrukcjê do pro-
jektu umieœci³em na stworzonej przeze mnie stro-
nie internetowej. Do przygotowania prezentacji
uczniowie mog¹ wykorzystaæ programy Power-
Point, Prezi lub aplikacjê Sway, która jest czêœci¹
pakietu Microsoft Office 365. Prezentacje wyko-
nane w tej aplikacji bardziej przypominaj¹ stro-
ny internetowe, co mo¿e byæ zalet¹, szczególnie
kiedy wyœwietlamy stronê np. na smartfonie.

Doœwiadczenie podpowiada mi, ¿e nauczanie
online, by by³o efektywne wymaga od nauczy-
cieli przejœcia do pracy opartej na modelu zada-
niowym. Dobrze jest zatem zadawaæ mniejsz¹ licz-
bê ma³ych zadañ, a skupiæ siê na jednym lub
dwóch d³u¿szych zadaniach, np. zadaniach pro-
jektowych. Uczniowie æwicz¹ umiejêtnoœæ wspó³-
pracy z rówieœnikami, podejmowania wspólnych
decyzji podczas czêœci badawczej, dokonywania
krytycznej selekcji materia³ów. Poza tym prze-
twarzaj¹ treœci na g³êbokim poziomie umo¿liwia-
j¹cym zapamiêtywanie i naukê. S¹ tak¿e mimo-
wolnie autorami w³asnych materia³ów dydaktycz-
nych, które potem mog¹ byæ wykorzystane przez
kolegów. Nie ka¿da lekcja w modelu zdalnym
musi byæ lekcj¹ online prowadzon¹ na ¿ywo.
Uczniowie sami proponuj¹ oko³o piêtnastominu-
towe spotkania na wideoczacie, czêsto o charak-
terze informacyjnym, podczas których omawia-
my zadanie do wykonania. Reszta lekcji prowa-

dzona jest offline, tzn. jestem dostêpny i reagujê
na pytania zg³aszane przez uczniów. Czêsto je-
dynie obserwujê wymianê zdañ miêdzy uczniami
dotycz¹c¹ omawianego zagadnienia na ogólno-
dostêpnym czacie grupowym.

Uczniowie i rodzice narzekaj¹ siê na zbyt du¿¹
iloœæ materia³u zadawanego przez nauczycieli w
trakcie nauki zdalnej. Je¿eli obecn¹ sytuacjê trak-
tujemy jako przejœciow¹, warto zastanowiæ siê,
które zagadnienia z podstawy programowej prze-
nieœæ na okres póŸniejszy, np. zaraz po powrocie
do szko³y lub, jeœli to mo¿liwe, nawet do klasy
nastêpnej. Dobrze jest skupiæ siê na zagadnieniach
prostszych, wymagaj¹cych mniejszej obecnoœci i
aktywnoœci nauczyciela, pozwalaj¹cych na samo-
dzieln¹ i aktywn¹ pracê uczniów – mniej wiedzy
encyklopedycznej, a wiêcej umiejêtnoœci. Moi
uczniowie bardzo docenili to podejœcie. Wiedz¹,
¿e nic nam nie umknie z podstawy programowej,
materia³ ten zrealizujemy po prostu w póŸniej-
szym terminie. Innym wyjœciem z sytuacji jest
zastosowanie metody odwróconej klasy (flipped
classroom) lub praktyk zaczerpniêtych z kszta³-
cenia wyprzedzaj¹cego. Choæ obie metody ró¿-
ni¹ siê co do poszczególnych etapów, zasadni-
czo w pierwszej fazie uczniowie sami zbieraj¹ ma-
teria³y i dokonuj¹ wstêpnej analizy treœci, które
bêd¹ póŸniej omawiane. Tym sposobem przystê-
puj¹ do lekcji omawianej przez nauczyciela b¹dŸ
kolegów ju¿ z pewnym zasobem wiedzy.

W codziennej pracy z uczniem, a ju¿ szcze-
gólnie w pracy zdalnej warto odejœæ od pokusy
wyrêczania uczniów i podawania im ca³ej wie-
dzy „na tacy”. Dlatego czêsto stosujê metodê
indukcyjn¹, kiedy wprowadzam nowy materia³.
Ograniczam siê do podania uczniom pewnej
liczby prostych i jednoznacznych przyk³adów,
a oni a tej podstawie opracowuj¹ ogóln¹ teoriê
(na zasadzie od szczegó³u do ogó³u). Ucznio-
wie bardzo lubi¹ to naukowe podejœcie do zdo-
bywania wiedzy. Tym sposobem z pojedyn-
czych informacji, którym nadaj¹ znaczenie bu-
duj¹ coraz wiêksze obrazy i tym samym tworz¹
wiedzê. Czasem stosujê metodê odwrotn¹ –
dedukcyjn¹, ale zwykle proszê uczniów o zna-
lezienie materia³ów teoretycznych z ró¿nych
Ÿróde³ i dokonania selekcji, które z nich s¹
najlepsze. Zachêcam uczniów do samodzielne-
go poszukiwania materia³ów online nie tylko
w jêzyku polskim, ale równie¿ angielski lub
innym znanym jêzyku. Tym sposobem ucz¹ siê
traktowaæ jêzyk obcy nie jako cel, ale narzê-
dzie do zdobywania wiedzy. Pracuj¹c w Note-
sie zajêæ w Microsoft Teams uczniowie mog¹ Z
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gromadziæ materia³y z ró¿nych Ÿróde³, które
mog¹ weryfikowaæ w czasie rzeczywistym wspól-
nie z kolegami lub nauczycielem.

Ucz¹c jêzyka angielskiego i historii, mogê przy-
gotowywaæ dla uczniów zadania miêdzyprzedmio-
towe, jak choæby lekcja dotycz¹ca œwiêta Konstytu-
cji 3 Maja z materia³ami w jêzyku angielskim. Zwra-
cam uwagê na to, by daæ uczniom mo¿liwoœæ pracy z
mo¿liwie du¿¹ iloœci¹ materia³ów multimedialnych,
graficznych, obrazowych, itp. Zachêcam wszystkich
uczniów, a w szczególnoœci tych z dominuj¹c¹ lew¹
pó³kul¹ mózgow¹ do tworzenia map myœli online.
W poleceniach do æwiczeñ czêsto wklejam linki do
stron internetowych umo¿liwiaj¹cych tworzenie map
myœli. Warto uznaæ fakt, ¿e uczniowie ¿yj¹ na co
dzieñ w œwiecie wype³nionym nie tyle jêzykiem pi-
sanym, co obrazami. Dlatego nasz przekaz, ¿eby by³
efektywny musi uwzglêdniaæ formy preferowane przez
m³odzie¿ – krótka wiadomoœæ tekstowa, krótki fil-
mik, obraz, tabela, wykres, grafika, infografika. Inter-
net jest pe³en materia³ów dydaktycznych tego typu.
To sprawia równie¿, ¿e podczas nauki stymulowana
jest zarówno lewa, jak i prawa pó³kula mózgowa.
St¹d trzeci wniosek – przestrzeñ wirtualna jest miej-
scem sprzyjaj¹cym wszelkim metodom uczenia siê
w sposób przyjazny mózgowi. Tutaj dochodzimy do
innej wa¿nej kwestii, tzn. narzêdzia przekazywania
treœci. Podstawowym narzêdziem wykorzystywanym
przez uczniów do codziennej komunikacji, ale rów-
nie¿ do nauki jest smartfon, a nie komputer. Czêœæ
moich uczniów u¿ywa platformy Microsoft Teams
na swoich smartfonach. Sam pozwalam na lekcjach
w szkole na korzystanie ze smartfonów w celach edu-
kacyjnych. Ma to swoje zalety i wady, ale nie warto
wymuszaæ na uczniach przejœcia do pracy na kom-
puterze lub zakazywaæ u¿ywania telefonów. Dobrze
jest tak przygotowywaæ materia³y edukacyjne, ¿eby
wyœwietla³y siê poprawnie zarówno na du¿ym ekra-
nie komputera, jak i na smartfonie. Okazuje siê, ze
spora czêœæ moich uczniów rozwi¹zuje testy na spraw-
dzianie wiadomoœci w³aœnie przy u¿yciu telefonu.

Nauczyciel pracuj¹cy metod¹ zdaln¹ musi pa-
miêtaæ, ¿e platforma e-learningowa nie mo¿e byæ
tylko magazynem do przechowywania plików z
materia³ami i zadaniami dla uczniów. ¯eby by³a
skutecznym narzêdziem, musi byæ przede wszyst-
kim ¿ywym œrodowiskiem uczenia siê i wymiany
opinii (Py¿alski, 2020), umo¿liwiaj¹cym kontakt
w czasie rzeczywistym i kontakt asynchroniczny.
Przyznajê, ¿e na mojej platformie jest czêsto jak
w szkole – wiele osób mówi (pisze) naraz, coœ siê
zacina, ktoœ traci sygna³, komuœ nie dzia³a mi-
krofon, nie przes³a³y siê pliki z zadaniem domo-
wym. Choæ nie jest idealnie, wiemy, ¿e wspólnie

tworzymy ¿ywy organizm szkolny, tylko przenie-
œliœmy siê do rzeczywistoœci wirtualnej.

Nasuwa siê jeszcze jedno pytanie: Czy obecna
sytuacja to tylko zagro¿enie czy mo¿e szansa na
zmianê? Osobiœcie dostrzegam pozytywne strony
kwarantanny. Skoro ju¿ musimy zmieniæ metodê
pracy z uczniami i szkoliæ siê z pracy zdalnej,
poœwiêæmy tê energiê na opracowanie przynajmniej
koncepcji alternatywy dla nauczania tradycyjne-
go. Zacznijmy od rozwijania metod edukacji tra-
dycyjnej wspomaganej nauk¹ zdaln¹. Nastêpnym
etapem mo¿e byæ koncepcja nauczania tradycyj-
nego i zdalnego traktowanych jako równorzêdne
metody pracy. Etapem koñcowym bêdzie oczywi-
œcie przejœcie w 100 proc. na nauczanie zdalne.
Maj¹c tak przygotowany system, bêdziemy mogli
skutecznie reagowaæ w zale¿noœci od zmieniaj¹-
cej siê sytuacji epidemiologicznej. St¹d czwarty
wniosek – obecn¹ sytuacjê warto potraktowaæ jako
szansê na now¹ jakoœæ w naszym systemie eduka-
cyjnym. Musimy pamiêtaæ, ¿e taka zmiana auto-
matycznie poci¹ga za sob¹ modyfikacjê metod
pracy nauczyciela. Uwa¿am, ¿e optymalnym roz-
wi¹zaniem jest zastosowanie praktyk opartych na
konstruktywizmie uzupe³nionych postulatem neu-
rodydaktyków o stworzenie modelu nauczania i
uczenia siê przyjaznego mózgowi.

Po powrocie do szko³y z ca³¹ pewnoœci¹ wyko-
rzystam doœwiadczenia z pracy online. Nie ma
przeszkód, by tak dopasowaæ plan pracy z ucznia-
mi, aby realizacja podstawy programowej
uwzglêdnia³a pracê na platformie e-learningowej.
Uczniowie równie¿ maj¹ ju¿ swoje doœwiadcze-
nia w pracy zdalnej. Czêœæ zadañ, np. projekty,
konsultacje lub zajêcia pozalekcyjne mo¿na z
powodzeniem prowadziæ online.

Sebastian Szewczyk
– Zachodniopomorskie Centrum Edukacji

Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

Materia³y do zajêæ
Strona z instrukcj¹ do projektu Climate change

– what next?
https://sites.google.com/view/webquestclimate-

change/homepage
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Nauczanie w czasach koronwirusa dotknê³o nas
wszystkich – ucz¹cych, uczniów, Rodziców. To
ogromny sprawdzian samoorganizacji, dyscypli-
ny, cierpliwoœci i koordynacji. Okaza³o siê, ¿e
my nauczyciele, musimy z dnia na dzieñ staæ siê
wybitnymi specjalistami w zakresie nowoczesnych
narzêdzie komunikacji i tzw. „social media”.

Zajêcia on-line s¹ szans¹ dla wielu, szczegól-
nie tych którzy siê wstydz¹, których wzrok pozo-
sta³ych uczestników lekcji onieœmiela. To oni
teraz czuj¹ siê stopniowo zachêcani do wyra¿a-
nia, anga¿owania i aktywnoœci. To w ich przy-
padku poczucie pewnej anonimowoœci sprawdza
siê. Mo¿liwoœæ wy³¹czenia kamery, pocz¹tkowe
uczestnictwo wy³¹cznie poprzez czat zachêca do
wyra¿ania opinii. Rola nauczyciela jest tu
ogromn¹ – wra¿liwoœæ na ka¿d¹ próbê podjêcia
odpowiedzi, oœmielanie, motywowanie i ocenia-
nie kszta³tuj¹ce – maj¹ tu swoje zastosowanie.

Pocz¹tkowo nie by³am chêtna do prowadzenia
zajêæ on-line. By³o to dla mnie wykonywanie po-
lecenia s³u¿bowego. Problemy techniczne – zry-
wanie ³¹cza, pog³os, brak posiadania przez
uczniów kamery, mikrofonu – wszystkie te czyn-
niki wy³¹cznie pog³êbia³y moje negatywne na-
stawienie. Co wiêcej, postrzega³am to tak¿e przez
pryzmat ogromu pracy jak¹ nale¿y wykonaæ –
przecie¿ dotychczas 90 proc. moich materia³ów
stanowi³y podrêczniki, æwiczenia, ksera. Po raz
kolejny nale¿a³o wszystko opracowaæ w wersji
elektronicznej.  Na szczêœcie, jak to zwykle bywa,
„oswojony zwierz” nie by³ ju¿ taki straszny. Wrêcz
przeciwnie, ka¿de zajêcia pokazuj¹ mi nowe mo¿-
liwoœci – „prasówka” – czemu nie? Przegl¹damy
informacjê ze stron BBC, CNN. Daje nam to szer-
szy œwiatopogl¹d, inne spojrzenie – dostrzegamy
te¿ ró¿nice kulturowe. Co dla innych spo³eczeñstw
jest wa¿ne? Jak przekazuj¹ informacjê? Na co
k³ad¹ nacisk? Porównujemy z naszymi newsami.
Omawiamy fragment ksi¹¿ki – a mo¿e dodatko-
wo warto obejrzeæ fragment wywiadu z autorem?
Gramatyka przedstawiona jako zabawny quiz –
nie sprawia ju¿ takich problemów. Ka¿da lekcja
jest wyzwaniem, wymaga nak³adu pracy i kreatyw-
noœci. Mamy nowe mo¿liwoœci, z których ka¿da
wymaga zaznajomienia siê. Na przyk³ad stworze-
nie wirtualnego escape-roomu to minimum go-

dzina na zapoznanie siê z technik¹ tworzenia i
kolejne 2 na stworzenie w³asnego. Nale¿y jednak
pamiêtaæ, ¿e bêdzie nam on s³u¿y³ dla wielu
uczniów, przez pewien czas.

Przeniesienie zajêæ w œwiat wirtualny jest
trudne pod ka¿dym wzglêdem. Nie tylko szy-
kowania materia³ów lecz przede wszystkim z
powodu braku kontaktów miêdzyludzkich, bra-
ku mo¿liwoœci odczytywania wyrazu twarzy
rozmówcy, troski i obawy czy z jednego kom-
putera nie korzysta ca³a rodzina. Wielu z nas
wybra³o przecie¿ ten zawód aby mieæ mo¿li-
woœæ codziennego przebywania z ludŸmi, na-
uczania ich ale i uczenia siê od nich.

Zachodniopomorskie Centrum
Edukacji Morskiej i Politechnicznej

Jak oswoiæ je¿a

Z drugiej strony nale¿y jednak zadaæ sobie py-
tanie o zakres w jakim nasze nauczanie pozosta-
nie w tej wirtualnej sferze. Bo fakt, ¿e zostanie
jest pewny. Nauczanie on-line daje zupe³nie nowe
mo¿liwoœci np. prowadzenia kó³ zainteresowañ w
ró¿nych porach, daje nam szansê przeprowadze-
niu testu który zostanie sprawdzony automatycz-
nie. Byæ mo¿e jest to tak¿e rozwi¹zanie dla na-
uczania indywidualnego osób przewlekle chorych.
Jest to dla nas wiêksza szansa na realizacjê zajêæ
z ró¿nych lokalizacji. Na spotkania z uczniami
którzy musz¹ nadrobiæ zaleg³oœci lub nie nad¹-
¿aj¹ z tempem lekcji.

Myœlê, ¿e po pierwszej fali niechêci do zmian,
przera¿enia panuj¹c¹ sytuacj¹ powoli wdra¿amy
siê w nowe realia. Dostrzegamy t¹ ukryt¹ wartoœæ
dodan¹ jak¹ jest nauczanie w sieci. Staramy siê
znaleŸæ pozytywy. I chocia¿ kompetencje psycho-
spo³eczne naszych uczniów znacznie siê zmie-
niaj¹, a czasami niestety wrêcz obni¿aj¹, co gor-
sza, uzale¿nienie od elektroniki jest w³aœciwie
nieuniknione, to mo¿e jednak warto dostosowaæ
siê do sytuacji i oswoiæ je¿a.

Iwona Rokita-Lisiecka
– nauczycielka jêzyka angielskiego

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji
Morskiej i Politechnicznej Z
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W ka¿dej grupie zawodowej potrzebne s¹ specjal-
ne predyspozycje do pracy. Niektórym wydaje siê,
¿e wystarczy staæ siê teoretyczn¹ alf¹ i omeg¹ z da-
nego tematu a sukces bêdzie w zasiêgu rêki. ¯ycie
pokazuje jednak, ¿e do tego niezbêdna jest intuicja
podparta doœwiadczeniem praktycznym, czêsto zdo-
bywanym latami. W posagu otrzyma³am od rodzi-
ców wykszta³cenie… wybra³am pedagogiczne. Dzi-
siaj  jestem nauczycielk¹ z du¿ym sta¿em oraz matk¹
czwórki dzieci, których pojawienie siê i czas wzra-
stania pozwoli³y na przerobienie i zrozumienie eta-
pów rozwoju dziecka, jego stanów psychicznych, po-
trzeb; na odkrycie matczynej intuicji, jak siê nieraz
okazywa³o, bardzo przydatnej w zawodzie nauczy-
ciela. Praca z cudzym dzieckiem obliguje do zdoby-
wania wiedzy i kolejnych umiejêtnoœci  wyznacza-
nych przez nowe trendy, postêp, zmiany w œrodowi-
sku szkolnym i spo³ecznym. Przez lata podnosi³am
wiêc swoje kompetencje ,aby sprostaæ wyzwaniom
zawodowym. Przegl¹d osób pracuj¹cych ze mn¹ wska-
zuje, ¿e jesteœmy t¹ grup¹ zawodow¹, która stale siê
rozwija (akta osobowe pêkaj¹ w szwach od œwiadectw
ukoñczonych studiów, kursów, szkoleñ), szanuje
swoj¹ pracê i stara siê wykonywaæ j¹ odpowiedzial-
nie i fachowo.  S¹ to osoby œwiadome specyfiki miej-
sca i zadañ. Grono moich kole¿anek i kolegów za-
równo tych doœwiadczonych jak i rozpoczynaj¹cych
tzw. karierê zawodow¹ od zawsze stawia na pierw-
szym miejscu dobro ucznia. Praca z dzieckiem ma-
³ym i du¿ym, wycofanym lub  agresywnym, werbal-
nie akcentuj¹cym swoje potrzeby i tym niemo „krzy-
cz¹cym” skrad³a nasze serca, zaprz¹tnê³a umys³y,
okroi³a z czasu prywatnego. Nie jest w stanie tego
zrozumieæ ten, kto nie dostrzega potrzeb drugiego
cz³owieka  i nie ma w sobie pok³adów empatii oraz
wewnêtrznych wartoœci. Ufnoœæ, autentycznoœæ, nie-
poradnoœæ szczeroœæ  to tylko niektóre cechy naszych
uczniów, którzy  ka¿dego dnia obdarzaj¹ nas bez-
granicznym zaufaniem po³¹czonym z  deklarowan¹
sympati¹. Nie s¹ nam obce wyznania typu: „kocham
ciê”. Dlatego mimo trudnoœci z jakimi spotykamy
siê na co dzieñ, problemów osobistych bêd¹cych nie-
od³¹cznym dodatkiem do ¿ycia ka¿dego œmiertelni-

ka, od lat trwamy na swoich stanowiskach i ci¹gle
nam siê jeszcze  chce… „wiêcej i mocniej”. Umiar-
kowana lub znaczna niepe³nosprawnoœæ intelektual-
na sprawia, ¿e nasi uczniowie s¹  mocno wymagaj¹-
cy ze wzglêdu na w³asne potrzeby i ograniczone
mo¿liwoœci. Dodatkowym wyzwaniem s¹ wystêpuj¹-
ce  u wielu z nich  sprzê¿enia, które mimo swoich
ró¿norodnoœci  i natê¿enia nie odstraszaj¹ ,ale  przy-
ci¹gaj¹ jak magnez, s¹ bodŸcem do kolejnych po-
szukiwañ i wprowadzanych rozwi¹zañ. „Nasze dzie-
ciaki”  maj¹ w sobie coœ, co rozbraja i rozczula, in-
tryguje i przyci¹ga, rozbudza nasz¹ kreatywnoœæ i
ciekawoœæ, ka¿e odkrywaæ miejsca nieznane.  £atwo
nie jest ,ale kiedy udaje siê osi¹gn¹æ  cele, które wcze-
œniej wydawa³y siê niemo¿liwe do zdobycia to tak
,jak wejœæ na  szczyt góry Mount Everest.

Dzisiaj wszyscy stanêliœmy przed kolejnym wy-
zwaniem – zadaniem dotycz¹cym nauczania zdalne-
go. Decyzja o nauczaniu na odleg³oœæ w czasie roz-
przestrzeniania siê wirusa wisia³a w powietrzu, i cho-
cia¿ mieliœmy œwiadomoœæ jej nadchodzenia, to i tak
zaskoczy³a uczniów, rodziców i samych nauczycieli.
Nikt nie przygotowa³ nas do kontaktu z uczniem na
odleg³oœæ. Rozmowy zdalne to nie to samo co bez-
poœredni kontakt, twarz¹ w twarz, z obserwowanymi
na bie¿¹co sygna³ami zwrotnymi. Tworzony latami
warsztat pracy pozosta³ w szkole.  Do tej pory korzy-
staliœmy z komputera w podstawowym zakresie ,bo
dla naszych uczniów wa¿na jest namacalna rzeczy-
wistoœæ. Zawsze staraliœmy siê, aby ka¿dy z nich po-
znawa³ œwiat wielozmys³owo a zajêcia by³y ciekawe
i radosne. Jako specjaliœci wiemy:  jak podawaæ wie-
dzê, w jakich proporcjach dozowaæ pracê i odpoczy-
nek, jakie dobraæ formy, œrodki i metody. Odpowie-
dzialnoœæ za umiejêtnoœci i wiadomoœci ucznia spo-
czywa³a  przede wszystkim na nas, nauczycielach.
Teraz w nasz¹ rolê wcieli³ siê rodzic. Wszyscy zasta-
nawialiœmy siê,  jak wyt³umaczyæ dzieciom ¿yj¹cym
w schematach, ¿e szko³a przysz³a do domu a tata i
mama bêdzie… nauczycielem. Stanêliœmy przed py-
taniem:  w jaki sposób podaæ zadania, aby kontynu-
owaæ realizacjê ju¿ rozpoczêtych procesów  i  nie
zniweczyæ dotychczasowych osi¹gniêæ? Co uda nam
siê zrealizowaæ i jakie bêd¹ efekty naszych oddzia-
³ywañ na odleg³oœæ?

Szybko uzyskaliœmy informacje zwrotne ,¿e ogra-
niczona przestrzeñ domowa, skumulowanie cz³onków
rodziny, brak mo¿liwoœci i umiejêtnoœci komputero-
wych, dydaktyczno-pedagogicznych, organizacyj-
nych przeszkadzaj¹ w podejmowaniu aktywnoœci  w
duecie rodzic-dziecko. Rodzice ju¿ na starcie poczu-
li siê bezradni i zagubieni  co uwidoczni³a fala ich
sfrustrowanych reakcji ze z³oœci¹ i decyzj¹ o rezy-
gnacji  z podejmowania jakichkolwiek dzia³añ , z

Specjalny Oœrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Nauczanie zdalne
prowadzone
z uczniem

o specjalnych
potrzebach

edukacyjnych.

Lekcje
w czasach

zarazy
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w³asnym dzieckiem. Nale¿a³o wiêc zastanowiæ siê,
jak zapobiec  niepowodzeniom edukacyjnym lub trud-
noœciom w realizacji nauki na odleg³oœæ i w jakie
narzêdzia wyposa¿yæ rodziców ,aby  uwierzyli  w
swoje mo¿liwoœci i, ¿e razem uda siê pokonaæ trud-
noœci i. Rozpoczê³a siê wspó³praca z rodzicami na
skalê dot¹d niespotykan¹. Staliœmy siê nauczyciela-
mi  oraz  terapeutami  dla rodziców i uczniów.
Gor¹ce linie telefoniczne to standard, bo trzeba wes-
przeæ, wyt³umaczyæ, wskazaæ kierunki dzia³añ  i po-
chwaliæ za podjêt¹ pracê oraz osi¹gniête cele zarów-
no ucznia jak i...rodzica. Wiêkszoœæ nauczycieli klas
m³odszych tworzy dla rodziców bardzo szczegó³owe
instrukta¿e, klucze do sukcesu; rozpisuje krok po
kroku ka¿dy gest, niezbêdne s³owa, wskazuje  po-
trzebê zastosowania konkretnej intonacji, mimiki
twarzy. Norm¹ dla nas s¹ d³ugie godziny spêdzone
przy komputerze celem znalezienia ciekawostek te-
matycznych, zrobienia stosownych pomocy dydak-
tycznych, zadañ dostosowanych do mo¿liwoœci psy-
chofizycznych ka¿dego ucznia. Wszystkie maj¹ przy-
ci¹gaæ uwagê, zachêcaæ do podejmowania aktywno-
œci i doprowadziæ do sukcesu. Zestawy robione s¹
indywidualnie dla ka¿dego z osobna bo to nam, zna-
ne s¹ mo¿liwoœci ka¿dego z naszych podopiecznych,
jego zainteresowania, pasje, umiejêtnoœci, braki; zna-
my drogi , jakimi mo¿na dotrzeæ do ka¿dego z nich.
Reagujemy na ka¿d¹ przeszkodê. Wychodz¹c naprze-
ciw potrzebom sytuacji poszukujemy jeszcze bardziej
skutecznych rozwi¹zañ. Ku zdziwieniu wszystkich
odkrywamy u siebie talenty aktorskie, re¿yserskie,
techniczne, wokalno-instrumentalne, plastyczne, or-
ganizacyjne, kulinarne, i inne. Do dzisiaj powsta³o
wiele nagrañ filmów, piosenek, kart pracy, pomocy
dydaktycznych, porad, bardzo szczegó³owych instruk-
ta¿y, których posiadaczami stali siê uczniowie i ro-
dzice. S¹ to prace autorskie.  Niekiedy przemyka w
naszych g³owach myœl, ¿e w tej chwili wspó³praca
miêdzy szko³¹ a rodzicami nabra³a rzeczywistego
wymiaru; mo¿e poprzez przekazywane  materia³y,
czêste kontakty, dyskusje o dziecku , rodzice po-
znaj¹ specyfikê naszej pracy, zdobêd¹ siê na obiek-
tywna ocenê, doceni¹ nasz codzienny wysi³ek wy-
konywany dla ich dziecka?  S¹ tacy, którzy odkryli
w³asne dziecko. Wczeœniej z du¿ym przymru¿eniem
oka  przyjmowali od nauczyciela informacje o kolej-
nych postêpach dziecka. Dzisiaj , podczas rozmów
telefonicznych, to my  s³yszymy od rodziców okrzy-
ki radoœci i zaskoczenia, bo siê uda³o. Dla nas jest to
balsam na uszy, potwierdzenie naszej wiarygodnoœci
i  kompetencji.

Nauczyciele to nie roboty, to te¿ ludzie i  jak wiêk-
szoœæ spo³eczeñstwa mamy swoje rodziny, ¿yciowe
wyzwania i problemy. Nasze dzieci te¿ zosta³y w

domu  i maj¹ nauczanie zdalne. Borykaj¹  siê z  taki-
mi samymi problemami, odczuciami  jak wszyscy.
Kole¿anka ma w domu trzylatka, piêciolatka i dzie-
siêciolatka. Wiem, ¿e  praca poch³onê³a j¹ bez reszty
a w³asne dzieci posz³y w odstawkê i w rêce taty pra-
cuj¹cego zdalnie. Opowiedzia³a ,jak po po³udniu,
kiedy zestaw kolejnych zadañ jest gotowy zrywa siê
od komputera ¿eby zrobiæ rodzinie coœ do jedzenia a
dopiero w godzinach wieczornych udaje jej siê na
chwilê przytuliæ maluchy i przygotowaæ do dnia na-
stêpnego. Oczywiœcie, w ka¿dej sytuacji s¹ wyjœcia
awaryjne. Mo¿na  skorzystaæ z urlopu opiekuñczego
, iœæ na zwolnienie, poddaæ siê.  Niektórych sytuacja
przeros³a , niektórzy stanêli w sytuacji bez wyjœcia,
ale zdecydowana wiêkszoœæ podjê³a wyzwanie. Damy
radê! Znowu dobro naszych uczniów jest dla nas
najwa¿niejsze, bo od lat stawiamy je na pierwszym
miejscu. Nasze sumienie nie pozwoli³o odwróciæ siê
na piêcie i odejœæ. Pracujemy wiêc, mimo strat finan-
sowych, wzroku osobistych dzieci prosz¹cych o uwa-
gê, frustracji wspó³ma³¿onków bo jesteœmy dostêpni
dopiero w póŸnych godzinach popo³udniowych, tyl-
ko, albo a¿ dlatego, ¿e …nasi uczniowie nas potrze-
buj¹! Dzia³amy wiêc na pe³nych obrotach mimo oko-
licznych trudnoœci, ocen. Wieczorami kontaktujemy
siê z kole¿ankami i kolegami po fachu, ¿eby wymie-
niæ siê spostrze¿eniami, pomys³ami; ¿eby powiedzieæ,
jak  têsknimy za bezpoœrednim kontaktem z uczniem
i za sob¹. Wszystkie kobiety zgodnie orzek³y, ¿e tê-
skni¹ za atrybutami kobiecoœci; makija¿em, sukien-
kami, butami na obcasach. Ja równie¿.

Pe³ni¹c dwie role: nauczyciela i rodzica, widzê i
oceniam sytuacjê po przeciwleg³ych stronach; sta-
ram siê wyci¹gaæ obiektywne wnioski. Jako rodzic,
obserwujê pretensje rodziców kolegów i kole¿anek
moich dzieci, o ma³ej lub zbyt du¿ej iloœci zadañ,
z³ej jakoœci po³¹czeñ, strachu przed niezrealizowa-
niem podstawy programowej, braku pomys³ów na
wspólny czas  i pytanie dlaczego tak d³ugo to trwa?
W domu ,ka¿dego dnia s³yszê utyskiwania dzieci z
powodu marnej jakoœci naszego Internetu i sprzêtu
oraz problemach z przekazem na lekcjach. Zdajê so-
bie sprawê ¿e ani w domu i w wiêkszoœci placówek
nie  mamy wypasionych studiów nagraniowych, ale
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niezbêdne minimum techniczne. Takich potrzeb nie
spodziewa³a siê ca³a Polska. Miêdzy tymi rodziciel-
skimi narzekaniami  pojawiaj¹ siê te¿ bardzo nie-
œmia³e pozytywne spostrze¿enia. Po paru zajêciach
on-line zauwa¿y³am  ciekawe zmiany… Moje dzieci
po „widzeniach” z nauczycielami s¹ opatrzone uœmie-
chem  i… spokojem! Za ka¿dym razem s³yszê tek-
sty: mamo wiesz?… ale ta pani X jest fajna, a pan Y
pierwszy raz porozmawia³ ze mn¹…!, czemu nie wie-
dzia³am do tej pory ,¿e matma  jest taka super?, ko-
cham biologiê! Itd. Znikn¹³ poœpiech i stres! Kole-
¿anka bêd¹ca matk¹ nastolatka  z nerwic¹ szkoln¹
dokona³a odkrycia, ¿e ta dolegliwoœæ minê³a! Jest
czas na przytulenie, rozmowy, wspólne posi³ki i ra-
doœæ. Na pocz¹tku moje dzieciaki, podobnie jak wiêk-
szoœæ nie radzi³y sobie ze zmianami, systematycz-
nym zasiadaniem w domu do lekcji, planem dnia.
Dzisiaj s¹ wypoczête, radosne i wcale nie mniej m¹-
dre. Mam œwiadomoœæ, ¿e maj¹c mniejsze latoroœle
trzeba d³u¿ej skupiæ siê na nich a to zabiera wiêcej
czasu. Wiem, ¿e nauczyciele staj¹ przed dylematami,
bo z jednej strony podstawa programowa z drugiej
mo¿liwoœci ucznia, które w ka¿dym przypadku s¹
inne… Otrzymuj¹ wiele uwag ,które traktuj¹ bardzo
powa¿nie. Z racji zawodu stale stoj¹ pod prêgierzem
a fala hejtów, tak modnych w sieci nie raz wbija w
ziemiê. Teraz role siê odwróci³y i tak naprawdê ro-
dzic mo¿e przekonaæ siê o plusach i minusach zawo-
du nauczycielskiego, takie to „³atwe”… a ma do od-
dzia³ywañ dydaktyczno-wychowawczych nie ca³¹ kla-
sê wyj¹tkowych osobowoœci, które czêsto s¹ wyzwa-
niem nawet dla doœwiadczonego belfra, ale swoje dzie-
ci. Za spraw¹ wirusa œwiat zwolni³. Zatrzymajmy siê
wiêc i my. W ka¿dej trudnej sytuacji warto dostrzec
jakieœ plusy. Przez lata coœ nam ucieka³o, bo du¿o
pracujemy, otoczeni jesteœmy zajêciami dodatkowy-
mi, itd. Poza tym ci¹gle w g³owie mamy zobowi¹za-
nia, bo mamy kredyty, plany; wspieramy starszych
rodziców, p³acimy za zajêcia dodatkowe dzieci i wiele
innych. STOP! To czas dla rodziny i … dla naszych
dzieci. Jak mamy kszta³towaæ przysz³e pokolenia, wza-
jemne  pozytywne relacje, umiejêtnoœci komunika-
cyjne, empatiê i m¹droœæ ¿yciow¹ skoro w procesie
wychowania zbyt ma³o jest udzia³u  rodziców, naj-
wiêkszych wzorców, autorytetów? Nauczmy siê usta-
laæ priorytety i nie t³umaczyæ siê przed dzieæmi bra-
kiem czasu, który z biegiem lat ju¿ nie idzie, ale
pêdzi jak ekspresowy poci¹g.  A przecie¿ „nic dwa
razy siê nie zdarza…” Czy chcemy pozwoliæ, aby
omija³y nas  tak cenne chwile  i prze¿ycia…? Jak¹
lekcjê da³ nam œwiat i jakie wnioski nale¿y z niej ju¿
dzisiaj wyci¹gn¹æ ? Na te i wiele innych pytañ  ka¿-
dy musi odpowiedzieæ  sobie sam.

El¿bieta Makris

Od po³owy marca polscy nauczyciele, pedago-
dzy i wychowawcy zostali postawieni w zupe³-
nie nowej, nieznanej i bezprecedensowej  sytu-
acji. Nikt z nas nie by³ do niej przygotowany,
nikt wczeœniej jej nie doœwiadczy³, nikt nie móg³
przewidzieæ jak  odnajd¹ siê w niej  ci najwa¿-
niejsi – uczniowie. Zadanie to  przeros³o nawet
bardzo doœwiadczonych pedagogów. Rodzice
skar¿yli siê, ¿e zamiast zdalnego nauczania jest
zdalne zadawanie. Uczniowie przeci¹¿eni nawa-
³em pracy bardzo narzekali na brak czasu. Zabra-
no im nagle strefê odpoczynku, zabrano zajêcia
pozalekcyjne, spotkania z rówieœnikami. Dom sta³
siê szko³¹, w której byli zamkniêci, rodzice zo-
stali edukatorami bez przygotowania, czêsto  zwy-
czajnie nie radz¹c sobie  z t¹ rol¹. Nasi wycho-

Chcieæ to móc
– o pracy wychowawczej w Bursie Szkolnej

Integracyjnej podczas epidemii koronawirusa

wankowie mieli podwójnie ciê¿ko. Na co m³odzi
ludzie mieszkaj¹cy w bursie, uczniowie szczeciñ-
skich szkó³, z wysokim poziomem nauczania
utknêli w domach odleg³ych od du¿ego miasta. 
Niektórzy w tak ma³ych miejscowoœciach,  gdzie
nie ma zasiêgu ¿adnej telefonii, a Internet to ci¹-
gle jeszcze marzenie. To w³aœnie oni  pokazali
si³ê charakteru, zdali ten egzamin celuj¹co. Do-
cenili to, ¿e mog¹ byæ z rodzin¹, za któr¹ têskni¹.
Wielu z nich odpowiedzia³o na apel wychowaw-
ców, by nie urywaæ kontaktu, uczyniæ bursê onli-
ne. Przenieœliœmy kontakty i nasz¹ pracê wycho-
wawcz¹ do sieci. Dziêki inspiracji i zaanga¿owa-
niu  jednej z wychowawczyñ  powsta³ wiosenny
numer czasopisma bursianego Bursweek, a w nim
refleksje naszych maturzystów, wspomnienia,
wywiady, portrety s³owem pisane przez dyrekto-
ra i wychowawców. Tak jak co roku w bursie od- Z
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Pyta³a Pani co s³ychaæ, dziêkujê u mnie 
wszystko w porz¹dku. Moi Szanowni Profe-
sorowie  zaczêli pracowaæ, przez cztery lata
tak du¿o siê nie dzia³o, jak teraz w dobie
kwarantanny, ca³y czas dostajê maile z za-
daniami – i  mówiê Pani jest tego ogromna
iloœæ. W zasadzie to mi nie przeszkadza, bo
zawsze to wiêksza motywacja, aby siê pod-
szkoliæ. Tak w ogóle to pierwszy tydzieñ kwa-
rantanny nie  by³ najgorszy: trzy dni odpo-
czynku, a potem du¿o mocy, by  wzi¹æ siê
do nauki na powa¿nie. Najwiêcej arkuszy
robiê z matmy, dziêki tej kwarantannie nie
muszê siê martwiæ, ¿e  nie zdam. Na polski i
jêzyk obcy, to czujê siê przygotowany i mam
nadziejê, ¿e reszta te¿ pójdzie dobrze. No
tak, ale jak przyszed³ drugi tydzieñ izolacji
i powiedzieli, ¿e nie  wracamy do szko³y to
zacz¹³em siê martwiæ. Na to nie by³em przy-
gotowany, przykro tym bardziej, ¿e nie po-
¿egna³em siê z moj¹ kochan¹ burs¹. Dobrze
siê w niej czu³em i jeszcze bardziej mi ciê¿-
ko, ¿e tak nagle trzeba by³o siê pakowaæ do
domu. No i jestem w tym domu ju¿ tyle tygo-
dni, ¿e powoli dostajê ju¿ œwira, nie s¹dzi-
³em, ¿e kiedykolwiek bêdê siê czu³ Ÿle  z po-
wodu tego, ¿e siê nic nie robi. Poza nauk¹
czytam ksi¹¿ki, przewinê  Netflixa z góry do
do³u-(ju¿ powoli nie ma co ogl¹daæ), wyjdê
po drzewo, chodzi³em te¿ na boisko pograæ
w kosza, ale teraz to nielegalne, a policja
jeŸdzi u mnie doœæ czêsto. Na szczêœcie mam
psa, od czasu kwarantanny to mój najlepszy
kumpel, moje alibi na wychodzenie. Dobrze
te¿ pointegrowaæ siê z rodzin¹, na to nigdy
nie by³o czasu, bo zawsze wszyscy zabiegani,
a teraz razem w domu. Mam nadziejê, ¿e po
œwiêtach wracamy do szko³y, a ja wrócê na
trzecie piêtro i w dobrym stylu zakoñczê moje
mieszkanie w bursie, ¿e po¿egnamy siê tak
jak jesteœmy przyzwyczajeni.

Filip

List z kwarantanny

Wspomnienie
maturzysty

o bursie

bywa³o siê uroczyste po¿egnanie absolwentów,
tak tej wiosny po raz pierwszy nie mogliœmy siê
spotkaæ i popatrzeæ sobie w oczy, podziêkowaæ
za wspólne lata, wrêczyæ osobiœcie statuetki Naj-
lepszy z najlepszych, czy zasmakowaæ okolicz-
noœciowego tortu, jak zawsze pysznego. Powsta³
wiêc pomys³, aby w nietypowy sposób po¿egnaæ
siê z maturzystami, wrêczyæ statuetkê dla Najlep-
szego. Razem powspominaæ bursê, która dla wie-
lu by³a drugim domem, gdzie uczyli siê ¿ycia,
wzajemnych relacji, pokonywali trudnoœci, uczyli
siê dbaæ o swoje miejsce zamieszkania, by z cza-
sem stawaæ siê dojrza³ymi, piêknymi w swej na-
turze ludŸmi, gotowymi do drogi, na której bêd¹
mogli zostawiaæ dobre œlady swojego ¿ycia. To
w³aœnie do Bursweek’a i na stronê internetow¹
bursy przenieœliœmy to „po¿egnalne spotkanie”.
Tam umieœciliœmy listê absolwentów, których pani
dyrektor Jermina Pow¹ska po¿egna³a piêknym
s³owem. Ca³y numer naszej gazetki redagowa³
Konrad maturzysta, ,,bursiak” wyj¹tkowy. Z za-
pa³em i pasj¹ tworzy³  Bursweek’a  dla wszyst-
kich kolegów i kole¿anek ,którzy tak jak on skoñ-
czyli  szko³ê œredni¹ zdalnie. Niestety tak siê z³o-
¿y³o, ¿e to  ta ma³a, zakaŸna cz¹stka  „wyrwa³a
ich z bursy” jak tsunami, w poczuciu lêku co
bêdzie dalej, bez po¿egnania, bez chwili na re-
fleksjê, mo¿e na ³zê.

Jak widaæ praca wychowawcza na odleg³oœæ,
przez szklany ekran laptopa jest mo¿liwa, te¿ spra-
wia wiele radoœci i satysfakcji. Jednak nigdy nie
zast¹pi  kontaktu z ¿ywym i prawdziwym cz³o-
wiekiem, którego mo¿na spotkaæ, dotkn¹æ, popa-
trzeæ w oczy, uœmiechn¹æ siê,  zobaczyæ w nim
m³odzieñcz¹ radoœæ czy chwilowy smutek.

 Jeszcze bêdzie piêknie! My wychowawcy Bursy
Szkolnej Integracyjnej to wiemy, ten rok po prostu
jest inny, rok w innym wydaniu. Nie mniej to czas
refleksji nad relacjami i sensem pracy z uczniem,
wychowankiem, m³odym cz³owiekiem kszta³tuj¹-
cym swoje ¿ycie w konfrontacji z innymi.

Je¿eli ktoœ chcia³by przeczytaæ  nasz ca³y nu-
mer Bursweek’a to serdecznie zapraszamy. Poni-
¿ej link:

http://bursaintegracyjna.szczecin.pl/index.php/
category/zmienne/aktualnoci/

Anna Kozie³
– wychowawczyni w Bursie Szkolnej Integra-

cyjnej.
Anna Lech

– wychowawczyni w Bursie Szkolnej Integra-
cyjnej, logopeda

Obie bardzo lubi¹  pracê z m³odzie¿¹.
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Koronawirus to s³owo, które od ponad dwóch mie-
siêcy budzi w nas lêk i niepewnoœæ.

Jego pojawienie siê zmieni³o nasze ¿ycie o 180
stopni. To, co do niedawna by³o normalne i zwy-
czajne, jest teraz nieosi¹galne. ¯yjemy w izolacji
przestrzegaj¹c wielu zakazów  i nakazów.

Kontakty miêdzyludzkie zosta³y ograniczone do
minimum, a nasze ¿ycie stanê³o w miejscu.

Zamkniêto szko³y, przedszkola i wszelkie placów-
ki oœwiatowe – w tym Specjalne Oœrodki Szkolno –
Wychowawcze. Od marca dzieci zosta³y objête
zdaln¹ edukacj¹. Nauka odbywa siê za poœrednic-
twem platform edukacyjnych, dzienników elektro-
nicznych, czy ró¿nych komunikatorów. Nauczycie-
le prowadz¹ lekcje online, przesy³aj¹ zadania do-
mowe, przeprowadzaj¹ sprawdziany lub prace kla-
sowe. Tak przedstawia siê sytuacja w wiêkszoœci
polskich szkó³.

A jak to wygl¹da w Specjalnych Oœrodkach Szkol-
no-Wychowawczych?

Nauczyciel szko³y specjalnej pracuje z ucznia-
mi niepe³nosprawnymi: intelektualnie, s³abowi-
dz¹cymi i niewidomymi, s³abos³ysz¹cymi, g³u-
chymi i g³uchoniemymi, g³uchoniewidomymi,
niepe³nosprawnymi ruchowo, przewlekle chory-
mi. G³ównym celem jego pracy jest przygoto-
wanie uczniów do samodzielnego – w miarê ich
mo¿liwoœci – ¿ycia. Dba o ich usprawnienie, wie-
lokierunkowy rozwój, wyposa¿enie w niezbêdn¹
wiedzê i umiejêtnoœci. Kompensuje funkcje za-
burzone i dba o ich korekcjê, usprawnia funkcje
niezaburzone, wzmacnia talenty uczniów, przy-
gotowuje ich do ¿ycia w spo³eczeñstwie, wyra-
bia samodzielnoœæ i zaradnoœæ. Nauczyciel w
szkole specjalnej prowadzi zajêcia dydaktycz-
ne, wychowawcze i opiekuñcze, prowadzi  tera-
piê oraz zajêcia specjalistyczne np. logopediê,
integracjê  sensoryczn¹, czy zajêcia œwietlico-
we.  Zadania, metody i formy pracy nauczyciela
szko³y specjalnej oraz stosowane przez niego
pomoce dydaktyczne zale¿¹ od rodzaju niepe³-
nosprawnoœci uczniów. Do ka¿dego z nich pod-
chodzi indywidualnie. Kontaktuje siê i wspó³-
pracuje z rodzicami i opiekunami uczniów, pro-
wadzi z nimi zebrania i spotkania indywidual-
ne. Œciœle wspó³pracuje ze szkolnym pedagogiem,
psychologiem i innymi nauczycielami.

Jak to wszystko zrobiæ zdalnie?
Od 14 lat pracujê jako nauczyciel w Specjalnym

Oœrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci z nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu umiarko-
wanym i znacznym. Mam swoje sprawdzone meto-
dy i formy pracy, które w obecnej sytuacji musia-
³am zmodyfikowaæ tak, aby mogli z nich korzystaæ
rodzice i opiekunowie moich uczniów. Codziennie
spêdzam kilka godzin przed komputerem tworz¹c
prezentacje multimedialne, generuj¹c karty pracy,
wyszukuj¹c ciekawe programy czy strony online z
zadaniami edukacyjnymi dostosowanymi do mo¿-
liwoœci moich uczniów. Opracowujê wskazówki dla
rodziców i opiekunów celem wykonania poszcze-
gólnych zadañ i æwiczeñ. Przygotowujê propozy-
cje prac plastycznych, które dzieci mog¹ wykonaæ
w domu samodzielnie lub z niewielk¹ pomoc¹. Uk³a-
dam zestawy æwiczeñ z zakresu terapii rêki, do któ-
rych rodzice mog¹ wykorzystaæ przedmioty codzien-
nego u¿ytku znajduj¹ce siê w ka¿dym domu. Opra-
cowane pakiety zadañ wysy³am rodzicom i opieku-
nom drog¹ elektroniczn¹.

Z rodzicami i opiekunami moich uczniów kon-
taktujê siê telefonicznie. Udzielam im wskazówek
odnoœnie pracy z dzieckiem w domu, wymieniamy
siê spostrze¿eniami na temat przygotowanych prze-
ze mnie materia³ów, a czasem po prostu rozmawia-
my o troskach dnia codziennego.

Tworz¹c takie pakiety zadañ dla uczniów z niepe³-
nosprawnoœci¹ intelektualn¹ nale¿y pamiêtaæ, ze ka¿-
de dziecko jest inne, ma inne mo¿liwoœci i pracuje w
innym tempie. Zadania powinny byæ dla nich atrak-
cyjne, ale dostosowane indywidualnie do ka¿dego
dziecka. Oprócz wychowawcy swoje zadania wysy-
³aj¹ równie¿ inni nauczyciele pracuj¹cy w danej kla-
sie, dlatego te¿ nie mo¿emy przesadzaæ z iloœci¹
materia³u. Liczy siê ka¿dy, nawet najmniejszy suk-
ces – wiêc przypominamy rodzicom i opiekunom o
pochwa³ach kierowanych pod adresem dziecka, któ-
re bêd¹ dla niego motywacj¹ do dalszej pracy.

Praca w tej nowej rzeczywistoœci nie jest ³atwa
dla nas nauczycieli, ale to jak sobie pomagamy i
wspieramy siê jest bardzo buduj¹ce. Pojawia siê coraz
wiêcej stron z darmowymi poradami, w jaki sposób
mo¿na pracowaæ z dzieckiem za poœrednictwem In-
ternetu. Nauczyciele udostêpniaj¹ sobie nawzajem
ró¿ne materia³y, pomys³y i techniki pracy z dzieæ-
mi i m³odzie¿¹, z których mo¿na swobodnie korzy-
staæ. Powstaj¹ te¿ fora internetowe – miejsce, gdzie
ka¿dy z nas – nauczycieli – mo¿e znaleŸæ parê s³ów
wsparcia, lub poszukaæ nowych inspiracji. Oczywi-
stym jest, ¿e wszystkim najbardziej brakuje kontak-
tu osobistego, spotkañ w gronie przyjació³, wspól-
nie spêdzonych chwil. Dlatego tak istotne jest, aby
w tych trudnych i nie do koñca zrozumia³ych cza-
sach mieæ chocia¿ namiastkê normalnoœci, co z pew-
noœci¹ pomo¿e nam poradziæ sobie z panuj¹cymi,
pe³nymi ograniczeñ realiami.

mgr Anna Hermanowska
– Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy
im Kawalerów Orderu Uœmiechu w Tanowie

Specjalny Oœrodek
Szkolno-Wychowawczy w Tanowie

Pandemia, a praca
z dzieckiem

niepe³nosprawnym
intelektualnie
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Zadziwienie, zaprzeczenie, gniew, wypar-
cie, negocjacje i  akceptacja (czyt. rezygna-
cja) – to etapy drogi, któr¹ pod ramiê ze zdal-
nym nauczaniem od jego pocz¹tku pokona-
³am do tej pory.

Najtrudniejsze by³y pierwsze trzy tygodnie.
Nad moim mieszkaniem kulminacja remontu
prowadzonego zgodnie z regulaminem od po-
niedzia³ku do soboty w przyzwoitych godzi-
nach 8-18. Wiert³a, bory, m³oty jakoœ radzi³y
sobie z ¿elbetonem, ja z ich odg³osami go-
rzej. Mia³am wra¿enie, ¿e rdzeñ krêgowy mam
nawiniêty na koñcówkê zardzewia³ego wier-
t³a, które usi³uje przebiæ siê przez moje osobi-
ste zwoje mózgowe, których istnienia z ka¿-
dym dniem by³am coraz mniej pewna.

Zakaz wychodzenia z domu odci¹³ drogê
ucieczki. Na jesionie za oknem rozwija³y siê
p¹czki, w oddali majaczy³o pierwsze zielone
na brzozach, podobno wybucha³a wiosna…

Po kilkunastu dniach dopad³ mnie kryzys tak
wielki, ¿e w rozpaczy otworzy³am zamaszy-
stym ruchem drzwi balkonowe i … w tym sa-
mym momencie pojawi³ siê pod blokiem poli-
cyjny radiowóz z megafonowym komunikatem:
MAMY STAN EPIDEMII!!! ZOSTAÑCIE W
DOMU!!!

Zosta³am.
Z pokoju obok wyszed³ syn – maturzysta i

zrezygnowany, patrz¹c na s³uchawki trzyma-
ne w rêkach, powiedzia³ tylko – nie s³yszê na-
uczycieli…

Minê³o. Prze¿yliœmy. Sk³adanie mebli piê-
tro wy¿ej by³o ju¿ czyst¹ muzyk¹. Tupot bu-
tów po pustym mieszkaniu, dŸwiêk rozrzuca-
nych klocków przez ma³¹ s¹siadkê, systema-
tyczne wycie sympatycznego pieska o brza-
sku – to wszystko dziœ wydaje siê koj¹c¹ mu-
zyk¹. W ka¿dym razie œwiadectwem ¿ycia in-
nych ludzi. I jest to wartoœæ dodana w kontek-
œcie piêciotygodniowej pustki za oknem, nim
zdecydowano o zezwoleniu swobodnego po-
ruszania siê w celach nie tylko organicznie
koniecznych. Zreszt¹, papier toaletowy i ma-
karon wykupiony zosta³ u progu pandemii, ich
zapas powstrzymywa³ ludzi przed wyœciubia-
niem nosa z mieszkañ. A za oknem  Pustka –
siostra Depresji.

19 kwietnia zanotowa³am:

¿ycie huœtawki
na pustym placu zabaw
nie zmieni³o siê

bynajmniej

w pierwszym tygodniu
wiatr taktowa³
amplitud¹ jej wychyleñ

w drugim dosiad³y siê go³êbie
i sroki
sporo by³o przy tym ha³asu
szczególnie
gdy na ko³ysanie
wyrazi³a chêæ
Mila
ruda mi³oœniczka wolnoœci
i darmowej wy¿erki

dopiero po miesi¹cu
na dziedziñcu
pojawi³y siê
ma³omaseczkowe dzieci
i kred¹ narysowa³y
ró¿owego dinozaura
z niebieskim sercem

huœtawka zatrzyma³a siê
ptaki pierzch³y
ale Ÿród³em ³opotu okaza³y siê
nie skrzyd³a
a przyszpilona do furtki
kartka
z niewyraŸnym zakazem wstêpu

zdziwione oczy dinozaura
spogl¹daj¹ w moje okno

***

Zdalne nauczanie to nauczanie w ciemno.
W obu kierunkach. Nie wiem nic o moich
uczniach, nie wiedz¹ o mnie oni. Mamy ró¿ne
interesy, które wynikaj¹ nie tylko z przyjêtych
w tej grze ról, ale tak¿e z mo¿liwoœci i po-
trzeb nam towarzysz¹cych.

Na pocz¹tku najbardziej dokucza³a mi wizja
tego, ¿e jestem zwyczajnie niepotrzebna. „Enter”
wystarcza, by „Sta³o siê”. Gdzie wiêc miejsce na
ucznia  i mistrza? Nie, nie dodajê sobie! Czêsto
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mistrzem bywa ten z uczniów, który przejmuje
pa³eczkê w polemice. Nierzadko trudnej, kontro-
wersyjnej, z wieloma znakami zapytania. Z po-
trzeb¹ konfrontacji, z zaproszeniem do rozmowy,
dzielenia siê opiniami, wra¿eniami. Uczê jêzyka
polskiego – jak inaczej mo¿na prowadziæ zajê-
cia, jeœli nie przez pryzmat dyskusji, szlifowania
jêzyka, argumentowania, wyra¿ania siebie s³owem
– niekoniecznie zapisanym i przewidzianym?
Przecie¿ w ¿yciu czêœciej mówimy! Zapisujemy
wszak niezbêdne i najczêœciej oficjalne…

Zaczêliœmy jednak od zapisywania i przesy-
³ania zadañ wed³ug ustalonego scenariusza.

Dowiedzia³am siê przy okazji o istnieniu baz
„gotowców”, o których mia³am zerowe pojê-
cie. Niewa¿ne, ¿e nie pasuje do tematu, wa¿ne
odes³anie. Wed³ug zasady – przeœlij/zalicz.

Przymkn¹æ oko?
Udawaæ, ¿e nieznany mi jest powszechny

proceder kopiowania internetowych prac?
U³atwiæ sobie „zdalne”, czy jednak brn¹æ w wy-

dmuszkê „autorytetu”, który sobie wyobra¿am?

Nie by³o ³atwo prze³kn¹æ ¿abê.
Prace pisane przez utalentowane mamy, przekle-

jone z Internetu, skopiowane od kolegi/kole¿anki
skaza³y mnie na rolê œledczego. W imiê czego?
Kto kogo oszukuje i co jest wartoœci¹, o któr¹ warto
siê biæ? Ocena? Przecie¿ to tylko obrazek. Od po-
cz¹tku mówi³am, ¿e ocena to najmniej obiektyw-
na rzecz w szkole. Ale, znaj¹c wyjœciow¹, staraj siê
j¹ podbiæ! Dziœ b¹dŸ lepszy od siebie z wczoraj.
No, ale nie metodami zdalnymi…

Jak i nie przyk³adaj do siebie wyniku prób-
nego egzaminu.

Bo na co komu wynik z próbnego spraw-
dzianu ósmoklasisty, który przede wszystkim
by³ nieobowi¹zkowy,
przeprowadzony w
warunkach „dowol-
nych”, a nadto w oko-
licznoœciach stresuj¹-
cych – pierwsze pó³
godziny graniczy³o z
cudem œci¹gniêcia te-
stów ze strony której-
kolwiek  OKE… Kra-
ków i Wroc³aw by³y
pierwsze dostêpne, ale
sk¹d mia³ to wiedzieæ
szeregowy ósmoklasi-
sta???

Potem posz³y w ruch grupy, telefony, Go-
ogle – cokolwiek by³o dostêpne!

Na koniec sp³ynê³y prace – czyje? Uczniów?
Ich rodziców? Chmury, w której by³y gotowe
rozwi¹zania???

Nie wiem, ale je sprawdzi³am. Sprawdzi³am
poœwiêcaj¹c na to przedœwi¹teczny i poœwi¹-
teczny czas, który dla mnie wyj¹tkowo przy-
kry, bo po raz pierwszy w ¿yciu z dala od ro-
dziny. Ale jest egzamin, dla uczniów to na
pewno wa¿ne! Sprawdzê tak szybko, jak to
mo¿liwe!

Odes³a³am ka¿demu stopkê z rozpisk¹ punktów.
Odpowiedzi – choæby takiej, ¿e siê otrzy-

ma³o zwrotn¹ informacjê – 0.

Czemu to mia³o wiêc s³u¿yæ?
Pewnie zajêciu czasu mojego i uczniów. Zmê-

czeni bêdziemy bardziej spolegliwi.
I jesteœmy.

***
Wk³adamy sobie na ramiona coraz to nowe

rozwi¹zania i ulepszenia, testujemy classroom,
zdajemy siê byæ bardzo ucieszeni mo¿liwoœci¹
spotkañ on-line.

*Wszystko fajnie (*w ¿yciu nie przepuœci³a-
bym takiego okreœlenia  w uczniowskiej pra-
cy!), tylko w zdalnym nauczaniu – w mojej
opinii nie chodzi o to, ¿eby z tego siê cie-
szyæ. Raczej nale¿a³oby myœleæ – parafrazu-
j¹c  Foulknera – … i znów jutro, jutro, jutro,
nie tylko bez nadziei, nawet nie po to, ¿eby
czekaæ, po prostu, ¿eby przetrwaæ…

Aneta  Gawri³ow
– nauczycielka jêzyka polskiego w Szkole

Podstawowej Nr 46 w Szczecinie
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Kiedy 20 marca Minister Zdrowia wprowa-
dzi³ w Polsce stan epidemii, przez g³owê na-
wet mi nie przesz³o, ¿e znajdziemy siê w ca³-
kowicie nowej rzeczywistoœci. Pocz¹tki by³y
trudne. Bardzo trudne. Dla mnie – nauczycie-
la, ale przede wszystkim dzieci i ich rodzi-
ców. Znów jako grupa zawodowa zostaliœmy
wystawieni na hejt ze strony tych, którzy nie
maj¹ pojêcia o naszej pracy. Mo¿na by mach-
n¹æ rêk¹, daæ sobie spokój, ale nie! Przecie¿ w
domach zosta³y nasze dzieci, nasi wychowan-
kowie. Trzeba by³o dzia³aæ.

W szkole nie mamy dziennika elektroniczne-
go. Od kilku lat pracujê w klasach I-III z dzieæ-
mi na platformie ClassDojo. To taka awatarowa
klasa. Mobilna aplikacja s³u¿y mi jako przej-
rzysta, atrakcyjna metoda oceniania w³aœciwe-
go zachowania uczniów i budowania niesamo-
witej spo³ecznoœci klasowej. Ca³oœæ skonstru-
owano w formie wyzwania dla uczniów, gdy¿
ocena pozytywna ze strony nauczyciela dodaje
punkty, a negatywna odejmuje. W swoich urz¹-
dzeniach, dziêki synchronizacji z chmur¹,
uczniowie otrzymuj¹ wszystkie informacje, s¹
wiêc na bie¿¹co z otrzyman¹ punktacj¹. Proces
dyscyplinowania nie mia³by naturalnie naj-
mniejszego sensu, gdyby nie to, ¿e aplikacja

zbiera wszystkie dane i udostêpnia je na bie¿¹-
co rodzicom.  Taki system bardzo spodoba³ siê
dzieciom i ich rodzicom.  W aplikacji nie do-
daje siê ocen z przedmiotów, rodzice maj¹ za
to wgl¹d w zapisy dotycz¹ce zachowania i ak-
tywnoœci swojej pociechy. Autorzy aplikacji re-
klamuj¹ j¹ jako system motywuj¹cy dzieci do
pracy nad sob¹ i nad osi¹ganymi wynikami.
Aplikacja ³¹czy funkcje dziennika i blogu. Na
bie¿¹co umieszczam w niej informacje na te-
mat dzia³añ klasy i aktywnoœci poszczególnych
uczniów. Mogê tak¿e zamieszczaæ relacje z
wydarzeñ i zdjêcia.

Z chwil¹ og³oszenia, ¿e rozpoczynamy zdalne
nauczanie trzeba by³o szybko myœleæ, jak zmo-
bilizowaæ teraz dzieci do pracy w domu. Class-
Dojo by³o bardzo pomocne. Okaza³o siê, ¿e mamy
dodatkow¹ funkcjê – PORTFOLIO UCZNIA.
Wszystkie materia³y trafiaj¹ na platformê, dzie-
ci swoje zadania zamieszczaj¹ w indywidualnych
folderach, które widzê tylko ja. Mogê je spraw-
dzaæ, poprawiaæ i pisaæ dzieciom komentarze, a
tak¿e w dalszym ci¹gu przyznawaæ punkty.
Oprócz zdjêæ prac, mo¿na przesy³aæ wiadomo-
œci tekstowe, a tak¿e nagrania video. Po ka¿-
dych dwóch tygodniach pracy dzieci za zdoby-
te punkty otrzymuj¹ specjalne dyplomy.

To nie wszystko. ¯eby urozmaiciæ dzieciom
zajêcia w domu pomocne by³y równie¿ spotka-
nia zorganizowane na terenie szko³y w ramach
szkolenia z Kompetencji Cyfrowych. Na nich,
jeszcze przed kwarantann¹, mia³am mo¿liwoœæ
zapoznaæ siê z wieloma narzêdziami i aplikacja-
mi internetowymi œwietnie sprawdzaj¹cymi siê

w nowej, zdalnej rze-
czywistoœci. By³y to
miêdzy innymi: Padlet
- wirtualna tablica, któ-
rej g³ównym zadaniem
jest mo¿liwoœæ groma-
dzenia w jednym miej-
scu ró¿nego rodzaju
materia³ów cyfrowych
w ramach tematu okre-
œlonego przez prowa-
dz¹cego oraz Genially
- platforma do tworze-
nia wizualnych i inte-
raktywnych treœci. Naj-
bardziej dzieciom
spodoba³o siê Genially.
Tworzyæ mogê niesa-
mowite anga¿uj¹ce pre-
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zentacje, infografiki, interaktywne obrazki, gry
i quizy dla swoich uczniów. Wyj¹tkow¹ cech¹
tego narzêdzia jest mo¿liwoœæ uporz¹dkowania
wszystkich treœci potrzebnych do przeprowadze-
nia lekcji: filmów, tekstów, poleceñ dla uczniów,
dokumentów, nagrañ audio, linków do zewnêtrz-
nych zasobów, innych prezentacji na jednym
slajdzie. Dziêki funkcjom umo¿liwiaj¹cym do-
dawanie interaktywnoœci do dowolnych elemen-
tów prezentacji oraz du¿ych mo¿liwoœciach
uatrakcyjnianiu treœci poprzez opcje ich animo-
wania, Genially pozwala na utworzenie komplet-
nego zasobu umo¿liwiaj¹cego przeprowadzenie
lekcji ka¿dego przedmiotu.

Nie ukrywam, ¿e przygotowanie lekcji dla
dzieci wymaga du¿ego wk³adu czasowego z
mojej strony. By³y chwile zw¹tpienia. By³y
wzloty i upadki. Po kilkutygodniowej pracy
zdalnej, bez kontaktu osobistego z dzieæmi,
za³o¿yliœmy w szkole bezp³atn¹ platformê edu-
kacyjn¹ Google Classroom. Do tej wirtualnej
klasy do³¹czyli bar-
dzo szybko wszyscy
klasowi rodzice z
dzieæmi. W odró¿nie-
niu od ClassDojo mo-
gliœmy ca³¹ klas¹ „zo-
baczyæ siê” poprzez
video spotkanie .
Pierwszy raz po kilku
tygodniach roz³¹ki
szkolnej. W innej rze-
czywistoœci. By³o to
niesamowite. Pewnie
nie uwierzycie, ale u
niektórych pojawi³y
siê ³zy radoœci. Za-

miast zaplanowanego
pó³godzinnego spo-
tkania przesiedzieli-
œmy przed komputera-
mi i monitorami tele-
fonów prawie dwie
godziny. By³o warto.
Widok rozeœmianych,
rozradowanych dzieci
doda³ mi wiary, ¿e to
co robiê dla nich ma
sens. ̄ e one ciesz¹ siê
z zadañ, innych ni¿ w
szkole. Wiem, ¿e bar-
dzo têskni¹ za sob¹, za
szko³¹, za mn¹, ale
wiem równie¿, ile wy-
si³ku w³o¿yli i wk³a-

daj¹, aby nie zmarnowaæ tego co ju¿ osi¹gnêli.
Ogromnym wsparciem dla mnie i dla dzieci byli
i s¹ rodzice. To oni borykali siê ze sprzêtem,
instrukcjami, jak do³¹czyæ do kolejnych plat-
form, za³o¿yæ konta, œci¹gn¹æ wymagane apli-
kacje. Nie by³o ³atwo. Jednak si³a by³a w ro-
dzicielskiej pomocy wzajemnej. Telefony, spo-
tkania video, pozwoli³y na osi¹gniêcie wspól-
nego sukcesu.

Zdalne nauczanie trwa nadal. Jak d³ugo? – nie
wiemy. Powoli nabieramy wprawy. Oswajamy siê
z now¹ sytuacj¹. Zmieni³a ona ¿ycie wszystkich.
Nauczy³a pokory, dystansu. Mimo wszystko tê-
skniê za czterema œcianami klasy, tablic¹, ³aw-
kami i korytarzami wype³nionymi rozkrzycza-
nymi i rozbieganymi dzieæmi, czêstego „proszê
pani”. Naprawdê. Brakuje mi tego...

Anna Zdobylak
– nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej

i informatyki w Szkole Podstawowej Nr 54
w Szczecinie
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Edukacja przedszkolna od dnia 25.03.2020r. zna-
laz³a siê w bardzo trudnej sytuacji. Rozporz¹dze-
niem MEN wprowadzono zdalne nauczanie do
wszystkich typów placówek oœwiatowo-wychowaw-
czych w Polsce. Wielu nauczycieli stanê³o w sytu-
acji zupe³nie nowej dla ich œrodowiska, zastanawia-
j¹c siê, jak najlepiej zorganizowaæ proces eduka-
cyjny dla swoich uczniów. W przedszkolach jest to
zadanie bardzo trudne i zupe³nie odmienne ni¿ w
pozosta³ych placówkach edukacyjnych.

Jak zatem realizowaæ podstawê programow¹ wy-
chowania przedszkolnego w sytuacji kiedy jeste-
œmy w stu procentach zdani na rodziców? Dziecko
przedszkolne (3-6 lat) nie pos³uguje siê samodziel-
nie i odpowiedzialnie nowymi technologiami in-
formatycznymi, nie korzysta z komunikatorów za-
lecanych przez MEN. Jest ca³kowicie zdane na ro-
dzica. Nasuwa siê refleksja, ¿e to w kierunku rodzi-
ców powinna iœæ informacja, w jaki sposób realizo-
wana jest podstawa programowa. Wiadomoœci, któ-
re nauczyciel kieruje do rodzica powinny byæ po-
dane w sposób prosty, jasny, wspieraj¹cy go. W
Przedszkolu Publicznym Nr 72 w Szczecinie nauczy-
ciele komunikuj¹ siê z rodzicami w zró¿nicowany
sposób, wygodny dla ka¿dej ze stron (za pomoc¹
poczty elektronicznej, telefonicznie, za pomoc¹
komunikatorów, poprzez nagrywanie filmów itp.).

Podstawa programowa wychowania przedszkolne-
go wskazuje cel wychowania, zadania oraz efekty
realizacji zadañ w postaci celów osi¹ganych przez
dzieci u progu zakoñczenia edukacji przedszkolnej.
I tu dobra wiadomoœæ dla rodziców i nauczycieli.
Czas na realizacjê podstawy programowej jest prze-
widziany na ca³y okres objêcia dziecka opiek¹ przed-
szkoln¹, a wiêc ok. czterech lat. Nie musimy siê nie-
pokoiæ, ¿e niektórych treœci nie zrealizujemy w³aœnie
teraz. Zatem okres pandemii nie powinien w znacz¹-
cy sposób wp³yn¹æ na mo¿liwoœæ zrealizowania pod-
stawy programowej.

Celem wychowania przedszkolnego jest wspar-
cie ca³oœciowego rozwoju dziecka. Wsparcie to re-
alizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i
nauczania, co umo¿liwia dziecku odkrywanie w³a-
snych mo¿liwoœci, sensu dzia³ania oraz gromadze-
nie doœwiadczeñ.   W efekcie takiego wsparcia dziec-
ko osi¹ga dojrza³oœæ do podjêcia nauki na pierw-
szym etapie edukacji.

Dokument okreœlaj¹cy podstawê programow¹ wy-
chowania przedszkolnego opisuje szereg zadañ sta-
wianych przed przedszkolem. Realizacja tych za-
dañ powoduje, ¿e podstawa programowa zostanie
w³aœciwie i poprawnie zrealizowana. W obecnej
sytuacji zadania, które realizowa³o przedszkole au-
tomatycznie przeniesione zosta³y na dom rodzin-
ny. Teraz to g³ównie rodzice wspieraj¹ wielokie-
runkow¹ aktywnoœæ swojego dziecka organizuj¹c
warunki sprzyjaj¹ce nabywaniu doœwiadczeñ w fi-
zycznym, emocjonalnym, spo³ecznym i poznaw-
czym obszarze jego rozwoju. Dom rodzinny staje
siê ma³ym przedszkolem rodzinnym.

W przedszkolu to nauczyciel umo¿liwia³ dzieciom
swobodn¹ zabawê i odpoczynek w poczuciu bezpie-
czeñstwa. Teraz jest to zadanie domu rodzinnego.
Przedszkole zawsze wzmacnia³o poczucie wartoœci,
indywidualnoœæ i oryginalnoœæ dziecka oraz potrze-
by tworzenia relacji osobowych. W obecnej sytuacji
grupê przedszkoln¹ zast¹pi³a grupa rodzinna, w któ-
rej kszta³tuj¹ siê relacje osobowe.

Wychowawca przedszkolny przygotowywa³ wy-
chowanków do rozumienia emocji, uczuæ w³asnych
i innych ludzi oraz dba³ o zdrowie psychiczne dziec-
ka. Obecnie zadanie to nabiera szczególnego zna-
czenia i wydaje siê, ¿e rodzic mo¿e je potraktowaæ
priorytetowo,     z jeszcze wiêkszym zaanga¿owa-
niem, znaj¹c najlepiej swoje dziecko.

W sytuacji, kiedy dzieci przebywaj¹ dwadzie-
œcia cztery godziny w œrodowisku rodzinnym,
to w³aœnie rodzice buduj¹ wra¿liwoœæ estetyczn¹
dziecka w odniesieniu do wielu sfer aktywnoœci
cz³owieka: mowy, zachowania, ubioru, muzyki,
œpiewu, tañca, plastyki itp. Nauczyciel przedszko-
la jest obecnie na dalszym planie, ale poprzez
umiejêtn¹ komunikacjêi wspó³pracê podpowia-
da rodzicowi sposoby i formy pracy z dzieckiem.
Okazuje siê,¿e  w warunkach domowych pod-
stawa programowa wychowania przedszkolnego
realizuje siê niejako „przy okazji”, a rodzic nie
zawsze ma œwiadomoœæ, ¿e wchodzi w rolê na-
uczyciela przedszkola. Wspólne sprz¹tanie, go-
towanie, czytanie, rozmowy i zabawy z domow-
nikami ucz¹ i kszta³tuj¹ najwa¿niejsze kompe-
tencje i umiejêtnoœci u dziecka.

Nasuwa siê pytanie, czy to w³aœciwe, ¿e nauczy-
ciel jest trochê „z boku” procesu edukacji? Chcê
wierzyæ, ¿e dobrze. Dom rodzinny zawsze by³ cen-
trum œwiata dziecka i to tam odbywa³a siê g³ówna
edukacja. Przedszkole jedynie dope³nia³o ten proces
poprzez wspó³pracê z rodzicami. Podobnie jest i te-
raz, tyle, ¿e œrodek ciê¿koœci w wiêkszym stopniu
le¿y po stronie rodzica. Osobny problem stanowi¹
rodziny, w których wystêpuj¹ dysfunkcje i patolo-
gie, ale to temat na osobny artyku³.

 Anna Ogrodnik
– nauczyciel dyplomowany w Przedszkolu

Publicznym Nr 72 w Szczecinie
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Przejœcie w tryb zdalnego kszta³cenia zwi¹za-
nego z wprowadzeniem stanu epidemii w naszym
kraju by³o sporym zaskoczeniem. Zdaliœmy sobie
sprawê, ¿e oto znaleŸliœmy siê w sytuacji, gdy
prawo do ochrony zdrowia musi uzyskaæ priory-
tet. Odmienne warunki w jakich znaleŸli siê dy-
rektorzy, nauczyciele, uczniowie oraz ich rodzice
to nowe doœwiadczenie oraz codzienne wyzwa-
nie, któremu staraj¹ siê sprostaæ. Spotykamy siê z
now¹ rzeczywistoœci¹, pe³n¹ technologii oraz id¹-
cych za ni¹ ograniczeñ i pu³apek, ale tak¿e z
szans¹ osobistego rozwoju.

Dyrektorom placówek oœwiatowych zalecono
przygotowanie organizacyjne zdalnego kszta³ce-
nia, w wyniku którego nauczyciele mog¹ konty-
nuowaæ proces dydaktyczno-wychowawczy swo-
ich   podopiecznych. Z kolei rodzice usi³uj¹ po-
³¹czyæ dotychczasowe obowi¹zki z dodatkowym
kszta³ceniem na odleg³oœæ.

Nauczyciele i przedszkolaki z Przedszkola Pu-
blicznego Nr 72 w Szczecinie próbuj¹ tak¿e od-
naleŸæ siê w tej niecodziennej sytuacji. Od mo-
mentu wprowadzenia rozporz¹dzenia dotycz¹ce-
go zdalnego nauczania w placówkach oœwiato-
wych, dzieci z pomoc¹ rodziców, anga¿uj¹ siê na
miarê swoich mo¿liwoœci w kszta³cenie na odle-
g³oœæ. W ramach organizacji tego rodzaju kszta³-
cenia w  naszej placówce powo³ano cztery zespo-

³y nauczycielskie odpowiadaj¹ce ka¿dej grupie
wiekowej - trzylatków, czterolatków, piêciolatków
oraz szeœciolatków. Koordynatorzy oraz wycho-
wawcy poszczególnych grup na bie¿¹co dziel¹
siê pomys³ami, motywuj¹ i  wzajemnie inspiruj¹.
Ka¿dego dnia tworzone s¹ scenariusze z propo-
zycjami zadañ, æwiczeñ i zabaw, które rodzice
mog¹ wykonywaæ wspólnie ze swoimi dzieæmi w
domu. Rodzice otrzymuj¹ je na podane wczeœniej
adresy e-mail lub na utworzone grupy na porta-
lach spo³ecznoœciowych w formie plików teksto-
wych, zdjêæ, nagrañ i adresów stron www. Na-
uczyciele staraj¹ siê, aby by³y one dostosowane
do warunków domowych oraz zgodne z umiejêt-
noœciami i rozwojem wychowanków. Zadania
uk³adane s¹ na podstawie miesiêcznych planów
pracy, które zosta³y zmodyfikowane do bie¿¹cych
potrzeb. S¹ to m.in.: zabawy jêzykowe, matema-
tyczne i ruchowe, czêsto z ³atwo dostêpnymi do-
mowymi rekwizytami, teksty wierszy i opowia-
dañ, zagadki s³owne, filmiki edukacyjne, pliki
dŸwiêkowe, piosenki wraz z tekstem oraz propo-
zycje prac plastycznych i kart pracy.  Przedszko-
laki oraz rodzice s¹ równie¿ zachêcani do wspól-
nego tworzenia i eksperymentowania. W codzien-
nej zdalnej pracy, nie brakuje u nas zajêæ z jêzy-
ka niemieckiego, religii, rewalidacji oraz pracy
kompensacyjno-wyrównawczej.

Nauczyciele staraj¹ siê, aby zaproponowane tre-
œci by³y dla dzieci atrakcyjne oraz zró¿nicowane,
a przedszkolaki mimo niecodziennej sytuacji
mog³y odczuæ choæ odrobinê przedszkolnej at-
mosfery. Znaczna czêœæ rodziców naszych wycho-
wanków z zaanga¿owaniem odnios³a siê do no-
wej formy kszta³cenia. Dziêkuj¹ za przesy³ane
materia³y oraz deklaruj¹ ich wykonanie. Ponadto
przesy³aj¹ wiele zdjêæ, jako dowód wspólnej pra-
cy z dzieæmi. Tworz¹ wspólnie prace plastyczno-

Zdalne kszta³cenie
przedszkolaków

z „Krainy Juliana
Tuwima”

Przedszkole Publiczne Nr 72
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techniczne, wykonuj¹ karty pracy oraz przesy³aj¹
fotograficznie efekty wykonanych eksperymen-
tów.

 Wychodz¹c naprzeciw „ograniczeniom sprzê-
towym”, staramy siê aby czêœæ zadañ mog³a byæ
wykonana na dostêpnych w domach urz¹dze-
niach multimedialnych (np. wskazywanie odpo-
wiednich ilustracji, przeliczanie elementów na
obrazkach, uk³adanie historyjki obrazkowej).
Rodzice otrzymuj¹ od nas równie¿ wskazówki
w jaki sposób mog¹ pracowaæ z dzieckiem wy-
korzystuj¹c przedmioty dostêpne w domu. W
celu urozmaicenia dzieciom z poszczególnych
grup pobytu w domu zachêcano je oraz ich ro-
dziców do skorzystania z kana³u  „Domowa ryt-
mika z pani¹ Elizk¹” umieszczonego w serwisie
internetowym YouTube. To cykl zajêæ rytmicz-
nych prowadzonych w formie zdalnej przez pani¹
Elizê Czachorowsk¹ – muzyka, pedagoga i na-
uczycielkê rytmiki. Pomocna okaza³a siê rów-
nie¿ ksi¹¿eczka „Masz tê moc!” wydawnictwa
Olesiejuk – pozycja stworzona w ostatnim cza-
sie z myœl¹ o najm³odszych dzieciach, t³uma-
cz¹ca w sposób zrozumia³y czym jest koronawi-
rus oraz co robiæ, aby siê przed nim ustrzec. Na-
uczyciele wychodz¹c naprzeciw nowym wyzwa-
niom opracowuj¹ ciekawe zajêcia i aktywnoœci,
z których dzieci starsze mog¹ korzystaæ przy
u¿yciu komputera. S¹ to gry dydaktyczne, qu-
izy i zadania tworzone na stronie interneto-
wej qenial.ly. Innym sposobem przekazywa-

nia wiedzy stosowanym podczas zdalnego
kszta³cenia jest wykonywanie interaktywnych
prezentacji w programie PowerPoint. Nauczy-
ciele nagrywaj¹ dŸwiêki i tworz¹ animacje,
urozmaicaj¹c tym samym sam proces naucza-
nia. Materia³y te sporz¹dzane s¹ z uwzglêd-
nieniem czasu, jaki najm³odsi mog¹ spêdzaæ
przed urz¹dzeniami elektronicznymi. Taka for-
ma zajêæ spotyka siê z aprobat¹ ze strony Ro-
dziców i zainteresowaniem dzieci.

Realizujemy tak¿e projekty i kampanie spo³ecz-
ne. „Ca³a Polska czyta dzieciom”, maj¹ca na celu
propagowanie codziennego czytania, to jedna z
propozycji dla naszych wychowanków i ich ro-
dziców. Uda³o nam siê zaanga¿owaæ doros³ych,
którzy nagrywali w warunkach domowych filmi-
ki z wybranymi przez siebie utworami. Tak by³o
podczas tygodnia z bajkami oraz tygodnia z wier-
szami Juliana Tuwima. Przygotowane opowiada-
nia i wiersze by³y wysy³ane dzieciom ka¿dego
dnia o ustalonej przez nas godzinie.

Ponadto œwiêtujemy urodziny naszych pod-
opiecznych. Jubilatom wysy³amy ¿yczenia wraz
z obrazkami od ca³ej grupy. Dziêki temu mo¿e-
my towarzyszyæ im w tak wa¿nym dla nich dniu.

 Nowa, zaskakuj¹ca rzeczywistoœæ sprawi³a, ¿e
wszyscy zostali zmuszeni do zmiany dotychcza-
sowego trybu ¿ycia i do dostosowania siê do obec-
nych warunków. Praca dydaktyczna nauczycieli
wychowania przedszkolnego, która jest prac¹
g³ównie „dywanow¹” przenios³a siê w œwiat tech-
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nologii. Rodzicom z kolei, przypisano now¹
rolê – przewodnika w drodze do kszta³cenia
swoich pociech. Poza obowi¹zkami zawodo-
wymi oraz domowymi, w³¹czyli siê w domow¹
edukacjê dzieci, co jak sami twierdz¹, nie za-
wsze jest ³atwe. Dlatego te¿, ju¿ na samym
pocz¹tku wprowadzenia rozporz¹dzenia o obo-
wi¹zkowym zdalnym kszta³ceniu wyt³uma-
czono im, ¿e przesy³ane materia³y s¹ propo-
zycjami zadañ, z których mog¹ skorzystaæ w
codziennej pracy ze swoim dzieckiem.

Kiedy wrócimy do placówek? Jak bêdzie
wygl¹da³a nowa rzeczywistoœæ? Tego, miej-
my nadziejê, dowiemy siê ju¿ nied³ugo.

 Autorzy:
 Anna Szynert

 Natalia B³aszczyk
El¿bieta Kowalska

Klaudia Dmochowska

Myœlê ¿e edukacja zdalna dzieci w m³odszym wieku
szkolnym to du¿e wyzwanie dla rodziców i nauczycieli.

Wyzwanie dla rodziców, gdy¿ dzieci w tym wieku
s¹ mniej samodzielne, wiêc udzia³ osób doros³ych w
nauczaniu jest niezbêdny. Wyzwanie dla nauczycieli,
gdy¿ sposób przekazywania wiedzy maluchom jest
zupe³nie inny. Specjaliœci podkreœlaj¹, ¿e dla dzieci w
m³odszym wieku szkolnym najwa¿niejsze jest dzia³a-
nie, praktyczne zdobywanie umiejêtnoœci. Nauka zdalna
i tak powinna mieæ charakter przede wszystkim off-
line. Zadaniem nauczyciela jest reorganizacja dzia³añ,
tak by dzieci mog³y uczyæ siê w domu, bez towarzy-
stwa rówieœników. Du¿ym wyzwaniem jest te¿ wspar-
cie rodziców, którzy nie zawsze dobrze czuj¹ siê w roli
nauczyciela.

Rodzice w mojej klasie (pierwszej), w wiêkszoœci s¹
aktywni i zaanga¿owani, na bie¿¹co odczytuj¹ wszyst-
kie informacje i propozycje dzia³añ przesy³anych przeze
mnie. Czêœæ osób wykonuje dodatkowe aktywnoœci,
anga¿uje siê w ró¿nego rodzaju dzia³ania – prowadze-
nie zielnika, tworzenie balkonowego ogródka, codzien-
ne czytanie, dzia³ania twórcze. W klasach m³odszych
przesy³amy materia³y przez dziennik elektroniczny.
Mamy na uwadze to, ¿e nie ka¿de dziecko ma dostêp
do komputera i Internetu w dowolnym czasie. Dzieci
czêsto dziel¹ komputer z rodzeñstwem lub rodzicem.
Nie w ka¿dym domu jest drukarka.

Myœlê, ¿e naturalne jest, ¿e z ka¿dym tygodniem
wzrasta têsknota i mo¿e pojawiæ siê zniechêcenie i znu-
¿enie prac¹ w domu. Dlatego te¿ w zespole klas I-III
staramy siê przesy³aæ ró¿nego rodzaju zadania podsta-
wowe i dodatkowe, czêsto w formie zabaw. To rodzic
widzi, ile dziecko da radê zrobiæ w ci¹gu dnia, jakie
ma samopoczucie, ile czasu zajmuje mu rozwi¹za-
nie zadañ z matematyki czy przeczytanie tekstu.

Z informacji, które dostajê od dzieci i rodziców wiem,
¿e najbardziej brakuje wspólnych spotkañ na dywa-
nie, zabaw z kolegami, spotkañ z paniami prowadz¹-
cymi zajêcia. Trzeba pamiêtaæ,¿e dzieci w tym trud-
nym czasie w dalszym ci¹gu potrzebuj¹ zabawy i kon-
taktu z rówieœnikami. W niewielkim stopniu zaspoka-
ja to ³¹czenie siê z klas¹ online raz w tygodniu.

Staramy siê ca³y czas pamiêtaæ, ¿e w obecnej sytu-
acji najwa¿niejsze jest zdrowie i komfort psychiczny
dzieci i ich rodziców. To na nich spoczywa teraz obo-
wi¹zek pracy, dbania o dom i zapewnienia warunków
do nauki, odpoczynku i dodatkowo rozrywki dla dzie-
ci. Ró¿nice miêdzy dzieæmi na pewno siê pojawi¹, jed-
nak nie to w tej chwili jest najwa¿niejsze.

Ze zdjêæ i informacji, które otrzymujê od dzieci i ro-
dziców wiem, ¿e dobrze sobie radz¹, jednak wszyscy cze-
kamy na mo¿liwoœæ bezpiecznego powrotu do szko³y.

Anna Olszewska
– PSP na G³êbokiem

Wyzwanie dla
nauczycieli i rodziców
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Jak dobrze mieæ czytnik!!
Posiadanie czytnika wcale nie wyklucza mi³o-

œci do tradycyjnej formy czytania. Mo¿na czy-
taæ, zachwycaæ siê ksi¹¿kami papierowymi i ko-
rzystaæ z ich formy elektronicznej. W dzisiejszych
czasach dobrze mieæ to urz¹dzenie w domu. Dla-
czego? Zaraz podam przyk³ady.

Moja przygoda z czytnikiem zaczê³a siê w 2016
roku. Siêgnê³am po nie z pewn¹ nieœmia³oœci¹,
za namow¹ znajomych. Stwierdzi³am, ¿e trzeba
iœæ z duchem czasu, poza tym coraz czêœciej do-
stawa³am od wydawców zapowiedzi nowoœci w
formie e-booków. Zaczê³y siê wiêc poszukiwania
czytnika. Koszt min. 500 z³ nieco mnie odstra-
szy³, bo za tê sumê mo¿na by³o przecie¿ kupiæ
tyyyyle ksi¹¿ek! Zdecydowa³am siê na abonament
w LEGIMI, bo w umowie na dwa lata dosta³am
czytnik za 1 z³. To mnie przekona³o! Nie, nie to
nie jest artyku³ sponsorowany, choæ bêdzie tu tro-
chê wychwalania LEGIMI. Przecie¿ maj¹c czyt-
nik mo¿na kupiæ e booki tak¿e w innych ksiê-
garniach

I tak zaczê³a siê przygoda z czytnikiem, która
trwa do dziœ. Wci¹¿ czytam wiele ksi¹¿ek papie-
rowych a czytnik jest œwietnym uzupe³nieniem.
On sprawdza siê po prostu w innych sytuacjach.
Lekki, porêczny, wygodny. Dobrze sprawdza siê
wieczorami, gdy domownicy ju¿ œpi¹, a ja mogê
w³¹czyæ podœwietlany ekran i
czytaæ dalej. Przed wyjazdem
na wakacje nie pakujê ciê¿-
kich ksi¹¿ek do walizki - za-
pe³niam czytnik. Wiem, ¿e je-
œli jakaœ ksi¹¿ka mi siê nie
spodoba mogê siêgn¹æ po ko-
lejn¹. Noszê go w torebce -
korzystam w poci¹gu, autobu-
sie, tramwaju, w kolejce...

Przez trzy i pó³ roku prze-
czyta³am ponad 100 ksi¹¿ek
na czytniku.

W ramach abonamentu na
LEGIMI (ok. 30 z³ miesiêcz-
nie) mam dostêp do klasyki i
wielu nowoœci. Kiedy zainte-

resuje mnie jakaœ ksi¹¿ka, mogê pobraæ j¹ na czyt-
nik i sprawdziæ, czy rzeczywiœcie bêdzie to dobra
dla mnie lektura. Czasem zostajê przy wersji elek-
tronicznej, czasem kupujê wydanie papierowe.
Jeœli zalet¹ ksi¹¿ki jest piêkne wydanie, ilustra-
cje to na mojej pó³ce stanie tradycyjna ksi¹¿ka!

Ksi¹¿ki elektroniczne s¹ namiastk¹, ale jak¿e
potrzebn¹ i przydatn¹! Teraz, w czasie pandemii,
gdy kilka tygodni biblioteki by³y zamkniête, a
zakupy by³y mo¿liwe tylko przez Internet, posia-
dacze czytników nie narzekali. Ich "pó³ki" by³y
pe³ne i wci¹¿ mogli dodawaæ na nie kolejne ksi¹¿-
ki. Miejska Biblioteka Publiczna co miesi¹c udo-
stêpnia swoim czytelnikom specjalne kody, dziê-
ki którym mog¹ korzystaæ z ksi¹¿ek na LEGIMI
(nie trzeba wiêc p³aciæ abonamentu).

Czytnik w mojej rodzinie bardzo ceni sobie rów-
nie¿ m³odszy syn, a ja oddycham z ulg¹. Wielbi-
ciel opas³ych serii wydawanych w wielu tomach
- chêtnie czyta je w formie e-booków. Nie wy-
obra¿am sobie, ¿e w naszym domu mog³abym
jeszcze upchn¹æ jego aktualnie ukochan¹ seriê
WOJOWNICY, która liczy kilkadziesi¹t tomów!
Ratuje nas wirtualna pó³ka! Ufff!

Przed czytnikiem wzbraniaj¹ siê ludzie starsi,
pewnie nie wiedz¹, ¿e dziêki czytnikowi problem
z ma³¹ czcionk¹ zniknie! Mo¿ecie j¹ Pañstwo re-
gulowaæ wg w³asnego uznania - teraz Wy decy-
dujecie o rozmiarze liter!

Nie wiemy jaka przysz³oœæ przed nami… Czy
zamkniêcie bibliotek i ksiêgarni jeszcze nie raz
nam siê przydarzy… Lepiej zabezpieczyæ siê na
gorsze czasy i ju¿ dziœ pokochaæ CZYTNIK! Po-
lecam gor¹co!

Monika Wilczyñska
SzczecinCzyta.pl
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Praca zdalna nauczyciela bibliotekarza…
Coœ, o czym w ¿yciu nie myœla³am, a co sta³o
siê rzeczywistoœci¹ od po³owy marca 2020 r. I
teraz tak – jak pracowaæ zdalnie, aby udowod-
niæ, ¿e pracujê?

Burza myœli – normalnie, w bibliotece uwiel-
biam przedstawiaæ teatr kamishibai i czytaæ
ksi¹¿ki dzieciom… czy mogê to robiæ on-line?
A dlaczego nie? Ju¿ dawno chcia³am za³o¿yæ
stronê biblioteki szkolnej na facebooku – a
wiêc do dzie³a!

Najpierw za³o¿y³am ow¹ stronê, potem nawi¹-
za³am kontakt z wydawnictwem, które wydaje
bajki w konwencji teatru kamishibai – myœlê tu o
Oœrodku Dzia³añ Ekologicznych •ród³a.

Znalaz³am namiary na to wydawnictwo i droga
mailow¹ zapyta³am czy mogê czytaæ bajki i
umieszczaæ je w tzw. social mediach (facebook
biblioteki szkolnej). Okaza³o siê, ¿e publikacje
te (bajki w konwencji teatru kamishibai) dostêp-
ne s¹ na licencji Creative Commons, zezwala siê
na dowolne wykorzystanie utworow pod warun-
kiem umieszczenia informacji o stosowanej licen-
cji! I dlatego tez przedstawianie w sieci teatru
kamishibai sta³o siê bardzo wa¿n¹ czêœci¹ mojej
bibliotecznej kwarantanny.

A jak mo¿na czytaæ – zgodnie z prawami au-
torskimi oczywiœcie – ksi¹¿ki, potem umieszczaæ
filmy z takim czytaniem na stronach interneto-
wych? Te¿ siê tego dowiedzia³am! Skontaktowa-
³am siê za pomoc¹ mediów spo³ecznoœciowych z

dwójk¹ autorów wspó³czesnych, pisz¹cych dla
dzieci – uzyska³am zgodê od nich, ale skontak-
towa³am siê tak¿e z wydawnictwami wydaj¹cymi
ich ksi¹¿ki i tu ju¿ uzyska³am zgodê na przeczy-
tanie jednego rozdzia³u z danej pozycji ksi¹¿ko-
wej. W czasach pandemii – dobre i to!

On-line mo¿na siê tak¿e szkoliæ! Mia³am oka-
zjê uczestniczyæ w bardzo interesuj¹cych we-
binariach realizowanych w ramach projektu
Spó³dzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece,
oto ich tytu³y:

• Jak byæ zdo(a)lnym bibliotekarzem?
• Prawo autorskie w pracy bibliotekarza.
• Zdo(a)lny bibliotekarz w bibliotece na-

ukowej.
A przed nami jeszcze kolejne! Jedno z cie-

kawszych spotkañ on-line zorganizowane zo-
sta³o przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ w
Szczecinie, Sektor 3 Szczecin i Okrêg Zachod-
niopomorski SBP i nosi³o tytu³ „ZnajdŸmy plu-
sa na koronawirusa”. W czasie, tego wlaœnie
spotkania uœwiadomi³am sobie, ¿e plusem
obecnej sytuacji w sensie zawodowym jest dla
mnie to, ze uruchomi³am swoje pok³ady wy-
obraŸni na takie elementy pracy bibliotecznej
on-line jak g³oœne czytanie i przedstawienie
spektakli teatru kamishibai i nagrywanie fil-
mów. W tzw. „normalnych” czasach nigdy bym
o tym nie pomyœla³a!

W tym artykule opisa³am tylko przys³owiowy
wycinek pracy zdalnej nauczyciela bibliotekarza!
Oprocz czytania i nagrywania flmów na strony w
social mediach porz¹dkujemy dokumentacje, uzu-
pe³niamy j¹, tworzymy plany na przysz³oœæ, wy-
szukujemy ciekawe strony do zabawy i nauki dla
naszych czytelnikow.

I jeszcze jedno – w obecnych czasach jesz-
cze bardziej czujê siê zwi¹zana ze swoim œro-
dowiskiem bibliotecznym, nie tylko nauczycieli
bibliotekarzy, ale równie¿ bibliotekarzy biblio-
tek ró¿nych typow. Ka¿dy z nas ma bowiem
swoich czytelników, o których ca³y czas pa-
miêta! I jeszcze jedno, fajnie jest liczyæ na ini-
cjatywy swoich absolwentów, poni¿ej przedsta-
wiam dowód inicjatywy mojej dawnej czytel-
niczki, Agaty Siewier,  absolwentki szko³y, dziœ
studentki Akademii Sztuki w Szczecinie, kie-
runek sztuka mediów – fotografia. Ten dowód
to logo biblioteki mojej placówki Jej autorstwa!

Sylwia Jaguszewska
– nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkól

Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczeciñskiej
w Szczecinie, Sekretarz Towarzystwa Nauczycie-
li Bibliotekarzy Szkó³ Polskich Oddzia³ Szczecin

Zespó³ Szkól Sportowych

O pracy zdalnej
nauczyciela

bibliotekarza
przemyœleñ kilka...
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Z dnia na dzieñ ¿ycie w mojej placówce zaczê-
³o siê zmieniaæ, dzieci do przedszkola przycho-
dzi³o co raz mniej. Nagle dosta³yœmy informacjê,
i¿ ze wzglêdów bezpieczeñstwa placówka zosta-
nie zamkniêta. Myœla³yœmy, ¿e nie potrwa to d³u-
go, ale niestety sta³o siê inaczej.

Koronawirus sprawi³, i¿ my jako nauczyciele
musieliœmy podj¹æ wyzwanie jakim jest nowa for-
ma pracy – praca zdalna. Maj¹c na uwadze dobro
dzieci i ich dalsz¹ edukacjê, zaproponowa³am ro-
dzicom i za³o¿y³am konto gmail, w którym co-
dziennie zamieszcza³am propozycje zabaw, ma-
teria³y, pomoce do realizacji zajêæ z dzieæmi.

Pocz¹tki nie by³o ³atwe, pojawi³y siê problemy
techniczne z dyskiem gmail. Nie zda³o to egzami-
nu, gdy¿ serwer Google czêsto by³ przesilony,
wszystko otwiera³o siê bardzo wolno. Poza tym nie
ka¿dy rodzic radzi³ sobie z jego w³¹czeniem i otwar-
ciem plików. Pomimo wielu wskazówek, czêœæ ro-
dziców w dalszym ci¹gu mia³a problemy technicz-
ne. Prawdopodobnie konto czêsto by³o przesilone,
za du¿o osób korzysta³o z niego w tym samym cza-
sie. Pomoc rodzicom nie zawsze przynosi³a zado-
walaj¹cy efekt, dlatego postanowi³am za³o¿yæ gru-
pê na portalu spo³ecznoœciowego Facebook, mimo
i¿ nie by³am przekonana do tego portalu.  Na tym
portalu mo¿liwoœci by³y du¿e wiêksze. Dodawanie
postów z propozycjami zajêæ i zabaw trwa³o du¿o
krócej i sprawniej. Czêœæ rodziców w dalszym ci¹-
gu potrzebowa³a wskazówek technicznych.

Kiedy ju¿ skoñczy³y siê problemy techniczne
rodzice potrzebowali mojego psychologicznego
wsparcia w tym trudnym dla nas wszystkich cza-
sie. Czêsto pytali „Czy wiem kiedy to wszystko
siê skoñczy? Kiedy wrócimy do normalnoœci? Kie-
dy dzieci wróc¹ do przedszkola?” Dla nas wszyst-
kich by³a to nowa sytuacja, ale stara³am siê podo-
³aæ temu wyzwaniu i wspiera³am rodziców.

Skorzysta³am równie¿ z porad doradcy meto-
dycznego pani A. Czeglik z internetowego semi-
narium webinar, a tak¿e korzysta³am z innych
szkoleñ webinar, aby udoskonaliæ swój warsztat
pracy w zakresie nauczania zdalnego.

Dalszym kierunkiem mojej pracy by³o poszu-
kiwanie na stronach internetowych ciekawych ma-
teria³ów i dostosowywanie ich do potrzeb i pre-
dyspozycji moich dzieci, gdy¿ mam grupê mie-
szan¹ 5- i 6-latki.

Ciekawymi i cennymi stronami, z których sko-
rzysta³am okaza³y siê: uczê.pl, bli¿ejprzedszko-
la.pl, Kreatywne Nauczycielki Przedszkola na

portalu Facebook, poranki froeblowskie na por-
talu Facebook, serwis internetowy  YouTube, w
którym mog³am znaleŸæ ciekawe zabawy rucho-
we, filmy i bajki edukacyjne, domow¹ rytmikê z
pani¹ Elizk¹, premiery sztuki teatralnej teatru
Lalek Pleciuga, premiery koncertów Filharmonii,
wirtualne wycieczki po Muzeum.

W udostêpnianych przeze mnie propozycjach
by³y zawarte wszystkie cztery obszary (fizyczny,
emocjonalny, spo³eczny, poznawczy). Realizowa-
³am ca³¹ podstawê programow¹. Wykorzystywa-
³am ró¿ne formy pracy i ró¿ne pomoce dydak-
tyczne, nie tylko internet, ale tak¿e ksi¹¿ki, karty
pracy, które by³y do wydrukowania. Zdawa³am
sobie sprawê z tego, i¿ nie ka¿dy rodzic posiada
w domu drukarkê, dlatego polecenia do zadañ
konstruowa³am w taki sposób, aby dzieci mog³y
z nich skorzystaæ, u¿ywaj¹c tylko ekranu kom-
putera lub tabletu.

Ponadto sama tworzy³am i zamieszcza³am zdjê-
cia dzia³añ matematycznych, æwiczeñ wspoma-
gaj¹cych rozwój mowy dla dzieci.

Udostêpniane linki by³y przeze mnie analizo-
wane i ulepszane poprzez dodawanie pytañ, two-
rzenie burzy mózgów.

Zajêcia by³y o ró¿nej tematyce np. ekologicz-
nej, matematycznej, jêzykowej, emocjonalnej, wy-
chowawczej, samoobs³ugowej, relaksacyjnej.

W zabawach ruchowych zachêca³am do wyko-
rzystywania  gazet, plastikowych butelek. W pra-
cach plastycznych by³a dowolnoœæ wykorzysty-
wanych materia³ów z zasobów domowych (ze sta-
rej rêkawiczki, skarpetki, produkty z recyklingu).

Propozycje by³y dopasowane do mo¿liwoœci,
rozwoju i wieku dzieci. Nie by³y one narzucone,
dzieci mog³y dowolnie wybieraæ zabawy i  zada-
nia, które ich interesuj¹.

Jednym z sukcesów w mojej pracy zdalnej by³o
to, i¿ uda³o nam siê wspólnie z kole¿ank¹ nagraæ
kilkakrotnie s³uchowiska dla dzieci, wykorzystu-
j¹c œrodki masowego przekazu, pomimo dziel¹-
cej nas du¿ej odleg³oœci.

Rodzice czêsto kontaktowali siê ze mn¹ infor-
muj¹c, i¿ dzieciom brakuje przedszkola, têskni¹
za innymi dzieæmi, paniami.

Dlatego postanowi³am ulepszyæ, urozmaiciæ pra-
cê zdaln¹ poprzez nagrywanie filmików o tematy-
ce wychowawczej, emocjonalnej, patriotycznej,
zabawy z literkami, teatr, ¿yczenia œwi¹teczne, za-
gadki indywidualnie kierowane do dziecka. Filmy
by³y nagrywane w ró¿nych miejscach (w przed-
szkolu, we w³asnym ogrodzie, w ogrodzie przed-
szkolnym np. "Zabawy z literkami" z wykorzysta-
niem w³asnego roweru, nad strumykiem - insceni-
zacja teatralna "Kaczka sprz¹taczka", którego ce-
lem by³o promowanie dbania o czystoœæ ziemi.

Okaza³o siê, i¿ mia³o to du¿e znaczenie dla dzieci.
Czêsto dostawa³am wiadomoœci emailowe i smsowe

Koronawirus zmieni³
nasze ¿ycie i zmienia

w dalszym ci¹gu

Przedszkole Publiczne Nr 80
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od rodziców, którzy informowali mnie  o zadowole-
niu dziecka z mo¿liwoœci ogl¹dania udostêpnionych
przez nas filmików. Z relacji rodziców wynika³o, i¿
dzieci prosi³y o odtwarzanie  ich kilkakrotnie. Dzieci
z wielk¹ chêci¹ wraca³y do filmików, wspomnieñ jak
wygl¹da³o i wygl¹da budynek przedszkola i ogród,
chcia³y zobaczyæ bliskie sercu swoje panie.

Dlatego umo¿liwi³am to dzieciom poprzez ogl¹-
danie relacji na ¿ywo na portalu „Facebook”, w
której czyta³am wiersze, sprawdza³am obecnoœæ,
wita³am siê i  pozdrawia³am dzieci.

W swojej pracy zdalnej wykorzysta³am równie¿
ubieg³oroczne zdjêcia np.  z wycieczki do Eko-
portu, akcji „Sprz¹tanie Szczecina”, które przy-
pomnia³y dzieciom jak chroniæ œrodowisko, co
by³o akurat tematem kompleksowym.

Ponadto zachêca³am i inspirowa³am dzieci do
nagrywania w³asnych filmików z ró¿nych form pracy
(plastyczno-technicznej, teatralnej, samoobs³ugo-
wej). Rodzice udostêpniali zdjêcia, nagrania dzie-
ci z ró¿nych form zajêæ np. wykonanej pacynki ze
skarpetki, któr¹ wykorzysta³y do wystawienia swo-
jego w³asnego teatrzyku w domu, zdjêcia wyko-
nanych instrumentów muzycznych z recyklingu, z
których stworzy³y domow¹ orkiestrê, filmy z recy-
tacj¹, wierszy, nauk¹ dodawania i odejmowania.
Dzieci w nagranych filmikach prezentowa³y rów-
nie¿ nabyt¹ umiejêtnoœæ sznurowania butów, umie-
jêtnoœæ jazdy na rowerze na dwóch ko³ach.

Dzieci osi¹ga³y ró¿ne sukcesy, ale tak¿e naby-
wa³y ró¿ne umiejêtnoœci zarówno w obszarze po-
znawczym, fizycznym jak i emocjonalnym.

Sukcesem by³o równie¿ to, i¿ dziecko nieœmia-
³e prze³ama³o barierê i  zagra³o koncert na piani-
nie  dla Pañ jak i dla dzieci, który by³ udostêp-
niony na naszej grupie. Koncert by³ dla mnie
mi³ym i du¿ym, wzruszaj¹cym  zaskoczeniem.

Mi³o by³o popatrzeæ jak dzieci inspirowa³y siê
wzajemnie poprzez ogl¹danie filmów innych
dzieci z grupy.

Zajêcia by³y dostosowane do ró¿nej grupy wie-
kowej, dlatego mog³y  z nich skorzystaæ zarówno
5-, 6-latki jak i ich m³odsze rodzeñstwo. Rodzice
zamieszczali nie tylko zdjêcia prac dzieci, ale
tak¿e ich rodzeñstwa, które korzysta³o równie¿ z
naszych propozycji zajêæ i zabaw.

Rodzice udostêpniaj¹c filmiki i zdjêcia infor-
mowali nas o osi¹gniêtych sukcesach dzieci. Po-

nadto kontaktowali siê ze mn¹ i komunikowali
jaki rodzaj aktywnoœci dane dziecko najbardziej
ciekawi. Dla dzieci uzdolnionych plastycznie udo-
stêpnia³am dodatkowe prace plastyczne, dla dzie-
ci, które potrafi¹ czytaæ dodawa³am dodatkowe
czytanki. Dzieci uzdolnione matematycznie  do-
stawa³y dodatkowe zadania matematyczne.

W moich propozycjach by³ te¿ m.in. zamieszczany
tzw. „Kosz z niespodziank¹”, w którym by³y dodatko-
we zadania lub udostêpnione linki z zadaniami, filma-
mi i bajkami edukacyjnymi, s³uchowiskami. Ka¿de
dziecko które, mia³o ochotê mog³o go otworzyæ.

W swojej pracy zdalnej rozwija³am równie¿ ta-
lenty dzieci poprzez zachêcanie je do udzia³u w
Ogólnopolskim  Konkursie plastycznym „Œwiat za
sto lat”, poza tym zorganizowa³am wystawê prac
plastyczno-technicznych w albumie „Kiermasz
œwi¹teczny” na naszej facebookowej grupie.

Podsumówuj¹c pracê zdaln¹ muszê stwierdziæ,
i¿ wymaga ona wiêcej przygotowañ, pracy. £atwiej
i sprawniej pracuje siê z dzieæmi w przedszkolu.
Czêsto to w³aœnie dzieci s¹ dla nas inspiracj¹.

Z kolei w pracy zdalnej natomiast szybciej i na
bie¿¹co mog³am dostrzec mankamenty. Nagrywa-
j¹c i póŸniej odtwarzaj¹c filmy mog³am zauwa-
¿yæ, co wymaga poprawy (np. za cichy ton g³os).
Czasem w trakcie nagrania zadzwoni³ telefon, co
równie¿ wymaga³o powtórzenia filmowania. Dla-
tego nagranie czêsto by³o powtarzane wielokrot-
nie, co wymaga³o poœwiêcenia du¿ej iloœci czasu.

Praca zdalna jest du¿o trudniejsza, bardziej cza-
soch³onna. Dodawane materia³y by³y analizowa-
ne kilka razy. Stara³am siê, ¿eby wszystko by³o
dobrze dopasowane zarówno tematycznie jak i
poziomem trudnoœci. By³am przejêta ka¿d¹ udo-
stêpnion¹ propozycj¹, gdy¿ mia³y w ni¹ wgl¹d
nie tylko dzieci, ale tak¿e rodzice. Czêsto zasta-
nawia³am siê, czy udostêpniony materia³ jest na
pewno dostosowany do poziomu dzieci, czy nie
dodawa³am zbyt obszernej treœci.

Z racji zdobytego doœwiadczenia w pracy zdal-
nej mi³o mi by³o podzieliæ siê swoimi spostrze-
¿eniami, napotkanymi trudnoœciami i sukcesami.

Prace wykonane przez dzieci 5- i 6-letnie pod-
czas nauczania zdalnego

mgr Barbara Orzech
– nauczyciel wychowania przedszkolnego
Przedszkole Publiczne Nr 80 w Szczecinie
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Z przyczyny, która ograniczy³a nasze dzia³a-
nia i spotkania, nie mo¿emy siê spotykaæ  na
wieczorach literackich w Pa³acu M³odzie¿y.
Przykroœæ dotkliwa.

Razem z pani¹ dyrektor Elwir¹ Rewcio i ze-
spo³em organizatorów w pa³acu próbujemy zna-
leŸæ receptê na... pandemiê... nie na koronawi-
rusa... i tak jak wielu przenosimy siê w prze-
strzeñ wirtualn¹...

Spotkania pa³acowe powstaj¹ w prezentacjach,
a z inicjatywy p. dyrektor tak¿e zostan¹ sfilmo-
wane, dwa najbli¿sze... nie bêdzie wiêc wakatu

W Pa³acu literacko

67.wieczór W PA-
£ACU literacko z
debiutem poetyckim
LEONII CHMIEL-
NIK, szczeciñskiej
rzeŸbiarki.

Bêdziesz moim ka-
mieniem…  poetyc-
kie wyzwania Leonii
Chmielnik

Wchodzenie w kamieñ
To danie sobie przyzwolenia
Na demonta¿ istniej¹cego porz¹dku

Na pocz¹tku by³ KAMIEÑ… A mo¿e nie? Czy
to tylko przekorna parafraza? Czy jednak najpierw
by³o s³owo? Oto mój dylemat od momentu, gdy
dosta³am do r¹k zbiór wierszy Leonii Chmielnik.
Od pierwszego czytania rozproszonych zapisków
niepokoi³o mnie zestawienie: kamieñ - s³owo czy
s³owo - kamieñ? Ile¿ ma ta para ze sob¹ wspólne-
go tylko w przestrzeni literatury? Pocz¹wszy od
mitów, np. Deukalion i Pyrra, s³ynny g³az/kamieñ
Syzyfa, twarz Meduzy zamieniaj¹ca w kamieñ…

A w Biblii… Kamienne tablice z Dekalogiem,
kamieñ z procy Dawida, najs³ynniejsze zdanie:
„Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamie-
niem” (J 8, 1-11)… We wspó³czesnych kontek-
stach tylko poetyckich nie sposób nie przywo³aæ
Wis³awê Szymborsk¹, Zbigniewa Herberta czy Ry-
szarda Krynickiego…

A tymczasem fraza… wchodzenie w kamieñ…
poci¹gaj¹ca dla poety… bowiem wchodzenie w
s³owo, w jego przestrzeñ zachêca do polemiki z

w liczbie spotkañ W PA£ACU literacko na 70-
lecie i Pa³acu i naszego oddzia³u ZLP.

Planujemy sfilmowanie spotkania promuj¹ce-
go debiutancki tom wierszy pt. WCHODZENIE
W KAMIEÑ Leonii Chmielnik, szczeciñskiej rzeŸ-
biarki, malarki, graficzki. W sali Pa³acu M³odzie-
¿y odbêdzie siê rozmowa z Autork¹ i prezentacja
tomu, natomiast niestety, bez publicznoœci, ale
przecie¿ dla niej. St¹d pomys³ pani dyrektor, by
zaprosiæ Pañstwa wirtualnie a jednoczeœnie fizycz-
nie, ale w zastêpstwie osoby...zapraszamy Wasze
fotografie, które zajm¹ na fotelach Wasze miej-
sca... a film z rozmowy zapewni wra¿enie spotka-
nia na ¿ywo... Taki miniteatr telewizji...

Ró¿a Czerniawska-Karcz

refleksj¹ Artystki. Czy wchodzenie w s³owo, to
w³aœnie nie potrzeba przywrócenia istniej¹cego
porz¹dku materii jêzykowej, potrzeba nazywania
tego, co kryje siê w obcych jeszcze i niepochwyt-
nych kszta³tach myœli, próba zamiany w dŸwiêki,
a w koñcu w zapisane wyrazy, tego, co do tej pory
by³o nienazwane… niewyra¿one. I tu jawi siê ko-
lejne pytanie: Czy to podobny wysi³ek twórczy?
Czy materia s³owa to ta sama materia, co kamieñ?

Myœlê, ¿e tak, bo w którymœ momencie ¿ycia
Artystki ów, nie tylko symboliczny, kamieñ za-
mieni³ siê w s³owo, w s³owo-klucz i… ju¿ nim
pozosta³. To z jego pomoc¹ (tak przypuszczam)
wesz³a Leonia Chmielnik w przestrzeñ s³owa, pod-
porz¹dkowa³a sobie kolejn¹ materiê i przez ni¹
znalaz³a nowe œrodki wyrazu, by daæ upust swo-
jej artystycznej wyobraŸni. Prawdopodobnie ta ini-
cjacja odby³a siê tak:

Bêdziesz moj¹ myœl¹
Bêdziesz marzeniem
Sensem istnienia
Bêdziesz mn¹
Moim s³owem
Podziêkowaniem
Wdziêcznoœci¹ za œwit
Za przytuln¹ mg³ê wieczoru
Za kochanie… nienawiœæ…
Przesz³oœæ i przysz³oœæ…
Bêdziesz moim
KAMIENIEM

Tom wierszy WCHODZENIE W KAMIEÑ Le-
onii Chmielnik to poetycki debiut Autorki, ale
te¿ dookreœlenie Jej drogi twórczej i ¿yciowej,
bo temu przecie¿ najtrafniej i precyzyjnie s³u¿¹
s³owa. Artystka stworzy³a hierarchiê w swoim
byciu… oddaj¹c pierwszeñstwo kamieniowi, ma-
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terii, która wysi³kiem miêœni w kszta³t spodziewa-
ny przybiera formê z wyobraŸni.

bliski choæ daleko
czu³y lecz nietykalny
uciekaj¹cy
a mo¿liwy
do pochwycenia
wytwór wyobraŸni

Szczeciñska Artystka wybra³a ju¿ w dzieciñstwie
swój cel ¿ycia – „bêdê rzeŸbiark¹” – i konsekwent-
nie ku niemu d¹¿y³a: Liceum Sztuk Plastycznych,
potem Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Sztuk Plastycz-
nych w Poznaniu, dyplom na wydziale Malarstwa,
Grafiki i RzeŸby ze specjalizacj¹ RzeŸby Architek-
tonicznej… a potem ca³e twórcze ¿ycie z d³utem w
d³oni – w Szczecinie. Miasto zdobi¹ jej dzie³a.

I nie przypadkiem jedno z nich, pierwsza z licz-
nych rzeŸb w kamieniu Kobieta w d³ugiej sukni z
1970 roku znalaz³a swoje miejsce nie tylko w
szczeciñskim parku, ale i na ok³adce Jej pierw-
szego tomu poezji. Znacz¹ce?

Wiersze Leonii Chmielnik nie s¹ zbiorem ek-
fraz… to nie s¹ teksty o dzie³ach sztuki, o rzeŸ-
bach, obrazach, chocia¿ niema³o miejsca zajmuj¹
refleksje o akcie twórczym, o wysi³ku dostêpnym
ka¿demu artyœcie paraj¹cemu siê d³utem, pêdz-
lem, nut¹ czy s³owem… o akcie dawania œwia-
dectwa…

Budujê kawa³ek mojego œwiata –
Bo jak mam nazwaæ
Zmuszenie materii
By stawa³a siê
Moim œwiadectwem
Ugniatam zmêczonymi
Palcami formê
Na podobieñstwo
WyobraŸni i myœli

Zmaganie siê z kamieniem przynios³o Artystce
niespodziewan¹ satysfakcjê. Otó¿ rzeŸby w kamie-
niu, metalu, ceramice czy drewnie, tak¿e obrazy i
rysunki by³y wielokrotnie nagradzane, spe³ni³y
swoj¹ rolê, znajduj¹c swoje miejsca w przestrzeni
miast, na wystawach miêdzynarodowych czy w kra-
ju, na indywidualnych wernisa¿ach tematycznych,
czy w postaci niewielkich form, np. medalierskich
jako pami¹tki czy nagrody okolicznoœciowe.

Natomiast intymne spotykanie ze s³owem jak z
ukochanym kamieniem, skutkowa³o zamykaniem –
najbardziej skrywanych przemyœleñ, wspomnieñ,
pamiêci o sobie i o wydarzeniach, wra¿eñ i spo-
strze¿eñ zbieranych przez ca³e ¿ycie – we frazy czy
strofy i znalaz³o swój oczekiwany kszta³t w obec-

nym tomie wierszy. Pocz¹tki zapisów siêgaj¹ lat 80.,
przez kolejne lata dojrzewa³y na kartach w reflek-
sjach tyle¿ osobistych wynurzeñ bohaterki lirycz-
nej, co ujawnia³y w uniwersum ogl¹danej i doœwiad-
czanej egzystencji czy obserwowanej przyrody przez
ka¿dego z nas. St¹d w utworach pojawia siê nie
tylko ja liryczne, ale te¿ uniwersalny bohater – Ba-
lansuj¹cy na skraju niepewnoœci nadziei/ Codzien-
noœæ nie wytrzymuje napiêcia horyzontu.

Leonia Chmielnik – m¹droœæ i doœwiadczenie,
nie tylko artystyczne, fascynacja œwiatem i ¿yciem
we wszystkich jego fizjologiczno-psychologicz-
nych aspektach znalaz³y swój wyraz tak w s³owie
jak i w kamieniu, dos³ownie i w przenoœni. Olœni-
³y mnie trafne sentencje z MYŒLI, puentuj¹ce
zarówno akt kreacji estetycznej jak i ¿ycie oraz
bycie nas, tu i teraz! Oto kilka z nich:

Trzymam zadowolenie/ Jak latawiec na promie-
niu s³oñca//

*
Przestrzeñ miêdzy nami/ To czas bez formy//
*
Struktura/ To niekoñcz¹ca siê walka/ Atomów

materii//
*
Ziemia rodzi okazjê do zgody//
*
Jeœli oddasz za du¿¹ czêœæ siebie/ Stracisz rów-

nowagê//
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Poruszaj¹ i wyzwalaj¹ moje emocje niezwykle

przekonuj¹ce liryczne wyznania jak¿e subtelnie
nacechowane metafor¹:

Wysoko zamykam trwanie w dr¿¹cych
Oczekiwaniem d³oniach
Delikatnie przek³adam przez rusztowanie ¿ycia
Deskê marzeñ

Odnajdujê w tych wierszach tê sam¹ ekspresjê,
która jest dostêpna ka¿demu artyœcie, ka¿demu
wra¿liwemu czytelnikowi, poszukuj¹cemu tej
w³aœciwej drogi:

Chcê dotkn¹æ nici
Zszywaj¹cej pokolenia
Ws³uchaæ siê w matryce s³ów przebrzmia³ych
ZnaleŸæ drogowskaz
I nie pomyliæ drogi

Autorka WCHODZENIA W KAMIEÑ nie ukry-
wa swojej admiracji ¿yciem, jego wszystkimi do-
czesnymi ekscytuj¹cymi przejawami w naturze i
w spo³eczeñstwie: ¯YCIE

Moje ¯YCIE ros³o pêcznia³o
RzeŸbi³am je potrzeb¹ mi³oœci
Wiar¹ w prawdziwoœæ kszta³tu
Nadziej¹ na akceptacjê œwiata
Stanê³am nad przepaœci¹ bycia
Nad odbiciem wszechœwiata w kropli rosy

Bliska jest mi przyjaŸñ z Czasem i owo zaurocze-
nie odkry³am u Autorki WCHODZENIA W KA-
MIEÑ. Czas jest jednym z wa¿nych motywów jej
twórczoœci, obok kamienia, w Jej postrzeganiu œwia-
ta. Poœwiêca mu wiele tekstów, nawi¹zuje do prze-
sz³oœci, przysz³oœci, ale przede wszystkim do czasu

teraŸniejszego – Frunê z zamkniêtymi oczami/
Nad przepaœci¹ chwili.

W takiej te¿ aurze zatrzymuje wra¿enia z u³am-
ków dnia, pór roku… niby impresjonistka maluje
miniaturowe obrazki chwil: Pierwiosnek rozjaœnia
nadziej¹/ Zmarzniêt¹ twarz ogródka.

A w innym wierszu bohaterka liryczna uto¿sa-
mia siê, niby nimfa Dafne, z drzewem gdy:

Stopy wrastaj¹ w ziemiê
Ga³êzie r¹k daremnie
Przeczesuj¹ chmury
Stajê siê milcz¹cym
Drzewem czasu Jeszcze wiele takich zaskoczeñ

mo¿na odnaleŸæ w strofach, ale i miêdzy wersa-
mi, w tym niezwykle wa¿nym poetyckim zbio-
rze. Dlaczego wa¿nym, ot chocia¿by dlatego, ¿e
w szczeciñskiej przestrzeni literackiej pojawi³a siê
nowa, obiecuj¹ca i oryginalna w swym estetycz-

nym wizerunku poetka. A dopowiedzi¹ myœli prze-
wodniej, tak zbioru, jak i mojego rozwa¿ania o
tekstach Leonii Chmielnik, nich bêdzie strofa z
zamykaj¹cego tom wiersza D£UTEM CZY S£O-
WEM:

Uporczywa potrzeba
Wnikania w kamieñ
D¹¿enie do okreœlenia formy
Nazwania i wydarcia z bry³y
Czyœci mózg
DŸwiêk d³uta
Pruj¹cego ska³ê daje ulgê spuchniêtym myœlom
I nie zostawia miejsca
Poetycznym wzlotom
Zamieniaj¹c je w zimny kwiat

Ksi¹¿ka wydana na jubileusz urodzin nowo od-
krytej Poetki staje siê swoistym dope³nieniem ma-
rzenia szczeciñskiej rzeŸbiarki, rysowniczki, malar-
ki o Materii pos³usznej potrzebie wyobraŸni, która
Daje radoœæ tworzenia. Artystka przez dziesi¹tki lat
w kreatywnych pasjach d³uto zamienia³a na pêdzel
czy piórko, st¹d Jej rysunki tuszem wzbogacaj¹ prze-
kaz liryczny tomu, wprowadzaj¹ w jeszcze jedn¹
przestrzeñ zagospodarowan¹ wyobraŸni¹. Te abstrak-
cyjne obrazki pozostaj¹ w dziwnie bliskiej korela-
cji z realistycznym, tylko pozornie zreszt¹, obrazo-
waniem w wierszach. Spl¹tane linie dotykaj¹ sym-
bolicznych podtekstów wyrazów i pozwalaj¹ na
przyjrzenie siê znaczeniom wydobytym d³utem
wyobraŸni z kamienia leksyki w nieustaj¹cej po-
trzebie tworzenia. Siêga³a po pióro, by wejœæ w trud-
niejsz¹ materiê ni¿ kamieñ – w materiê s³ów – gdzie
dylemat d³utem czy s³owem… zapisywa³

siê fraz¹:
S³owa bez odpowiedzi
DŸwiêki wciskane
w kszta³ty obce…

I wtedy zapewne mierzenie siê z ow¹ materi¹
sta³o siê wyzwaniem. A towarzyszy³ temu zawsze
ten sam stan – radoœæ tworzenia – radoœæ pisania
- wchodzenie w materiê s³owa jak w kamieñ, by
demontowaæ zastan¹ przestrzeñ i tworzyæ j¹ wci¹¿
na nowo.

(Leonia Chmielnik, WCHODZENIE W KA-
MIEÑ, OficynaR, Wydawnictwo hogben, Szcze-
cin 2020)

A w czerwcu na 68. Spotkaniu W PA£ACU
literacko Rafa³ Podraza zaprezentuje w rozmo-
wie z Kamil¹ Mitek 2 powieœci pisarki z Legni-
cy  – NA ŒNIADANIE… TORT SZPINAKOWY
oraz PO¯AR W MOJEJ G£OWIE.
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Wkrótce
wracamy
na szlak?

PM PCE – Pracownia Turystyczno-
Ekologiczna (op. El¿bieta Wielgoszewska)

Zdjêcia: Arkadiusz
Skrzypowski (SP 74)

i Pawe³ £ubian (SP 11)



37

Wkrótce wracamy
na szlak?

PM PCE – Pracownia Turystyczno-
Ekologiczna (op. El¿bieta Wielgoszewska)

Zdjêcia: Arkadiusz Skrzypowski (SP 74)
i Pawe³ £ubian (SP 11)


	Strona 1

