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Część 6.  Próba bilansu edukacji zdalnej – silne i słabe strony. 
               Czy kryzys jest szansą na lepszą szkołę? 
 
 
Z wypowiedzi autorów Edukacja zdalna... - mimo że mają oni świadomość trudnej sytuacji i 
zagrożeń - przebija optymizm, myślenie o przyszłości edukacji z nadzieją. 
 
- Wyzwanie ...możemy rozumieć zarówno jako spore, budzące złe emocje zagrożenie, ale 
także jako szansę. Trudno jest myśleć w sposób pozytywny w obecnej chwili, a jednak jestem 
przekonany, że nawet teraz możemy znaleźć rozwiązania edukacyjne, które mają sens i 
przełożą się na coś wartościowego – dobro naszych  podopiecznych i ich rodzin oraz nas 
samych, a także społeczeństwa rozumianego jako wspólnota - pisze J.Pyżalski . 
 
-Wszyscy (uczniowie, nauczyciele, rodzice) znaleźliśmy się w skomplikowanej sytuacji w 
związku z pandemią... Jak każda nowa sytuacja, również ta może być źródłem kryzysów, tym 
bardziej że związana jest z zagrożeniem. Nauczyciele ponoszą współodpowiedzialność za to, 
czy kryzysy te zostaną przepracowane, a nawet staną się początkiem jakiejś dobrej zmiany, 
czy też sytuacja ta doprowadzi do pogorszenia, już i tak nie najlepszego, zdrowia 
psychicznego uczniów- konstatuje T.Bilski 
I wyraża nadzieję 
 -Pandemia przeminie, a umiejętności pozostaną na dłużej i będą także wówczas przydatne  
 
W wywiadzie ( Głos Nauczycielski 16.04.2020.) red. naukowy publikacji Jacek Pyżalski 
wyraża optymizm i uznanie, że  szkoły bardzo dobrze poradziły sobie z trudną sytuacją 
nauczania zdalnego, co uważa za ogromny sukces środowiska nauczycielskiego. 
 
-Jako badacz uważam, że doświadczamy czegoś optymistycznego, że w tak szybkim tempie 
nastąpiła adaptacja środowiska do nauczania online i poradziliśmy sobie. Nawet jeśli ta 
adaptacja nie jest doskonała w wielu sytuacjach to jest i tak mistrzostwo świata, że 
funkcjonuje to tak jak funkcjonuje, często całkiem dobrze. Uważam, że to jest ogromny sukces 
środowiska nauczycielskiego. Oczywiście zdolność krytycznego przyglądania się tym 
działaniom i ich ulepszanie jest niezbędne. 
 
Sama publikacja Edukacja zdalna...ma charakter postulatywny, w małym stopniu opisowo- 
oceniający, odpowiada na pytanie jak być powinno, a nie jak jest, jak w obecnej 
rzeczywistości wygląda stan spraw oświatowych . 
Projektuje  pewien modelowy, pożądany stan i przebieg spraw edukacyjnych, zarówno w 
wymiarze wychowawczym jak i dydaktycznym.  
 
Jest wizją tego co jest ważne, priorytetowe w sytuacji edukacji  zdalnej w czasach pandemii . 
 
Autorzy starają się odpowiedzieć na pytania jak być powinno, jakie wartości powinny 
kierować działaniami poszczególnych aktorów( podmiotów) funkcjonujących w systemie 
instytucji oświatowych. Otrzymujemy także  liczne wskazania i podpowiedzi, w jaki sposób 
przełożyć te wartości na konkretne działania,  a także czego unikać, co może być pułapką. 
 
W celu dokonania rzetelnej analizy spróbujmy na zakończenie pokusić się o sporządzenie 
wstępnego bilansu stanu edukacji zdalnej po kilku tygodniach jej praktykowania. W oparciu 
o istniejące źródła - badania, analizy, udokumentowane opinie- odpowiedzmy na pytanie jak 
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jest, wymieniając zarówno zjawiska pozytywne lub szanse, oznaki sukcesu ale także te, 
które można uznać za słabości,  zagrożenia i problemy. 
 
Pozytywne zjawiska i szanse, jakie  przyniosła dotychczasowa edukacja zdalna : 
 
- edukacja zdalna okazała się jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo dzieci  
   przy zachowaniu ciągłości nauczania  
- zapewniła uczniom możliwości kontynuowania nauki dzięki zdalnemu nauczania w  
   okresie epidemii- przy jednoczesnych trudnościach dotarcia do wszystkich uczniów od razu 
- dostępność bogatej oferty materiałów edukacyjnych w sieci ( chociaż rożnej jakości ) 
- szansa na rozwój kompetencji samodzielnego uczenia i radzenia sobie w nowej sytuacji 
- autonomia uczniów i wzięcie większej odpowiedzialności za proces uczenia się 
- szansa na rozwój umiejętności zarządzania sobą, radzenia sobie ze stresem, adaptacji 
- szybkość adaptacji środowiska nauczycielskiego do wyzwań 
- zmobilizowanie ogromnych zasobów energii nauczycieli i dyrektorów szkół 
- rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i dzieci 
- rozwijanie umiejętności pracy zdalnej w zespołach rozproszonych 
- rozwijanie pomysłów na pokonanie barier fizycznej separacji 
- poznawanie możliwości dydaktycznych nowoczesnych technologii 
- przyspieszenie procesu doskonalenia zawodowego i docenienie współpracy nauczycieli 
- wzbogacenie narzędzi i metod pracy zdalnej, które mogą być wykorzystywane w  
   przyszłości, w sytuacji nauczania bezpośredniego 
- rozwijanie współpracy wewnątrz grona nauczycielskiego, wzajemnego uczenia się od siebie,  
   także uczenia się nauczycieli od uczniów (odwrócenie ról) 
- czas na rozwijanie zainteresowań i pasji, odkrywanie swojej kreatywności, poznawanie  
  siebie 
- refleksja nad priorytetami w edukacji - uświadomienie sobie ważności relacji w szkole 
- sytuacja pomaga zrozumieć rodzicom, jak trudny zawód wykonują nauczyciele 
- zwiększenie zainteresowania i zaangażowania rodziców w edukację dzieci 
- szansa na ściślejsza współpracę szkoły( nauczycieli) z rodzicami ( ale czy wykorzystana?) 
- czas i przerwa na refleksję dla wszystkich na temat wartości, roli edukacji, przemyślenie 
   przez nauczycieli swojej roli w świecie edukacji, refleksja dotycząca warsztatu pracy, 
   priorytetów, wyobrażenie sobie lepszej edukacji 
 
Źródła opisu szans i pozytywnych zjawisk w edukacji zdalnej : 

- Edukacja zaburzona, edukacja odbudowana .Andreas Schleicher (https://blog.ceo.org.pl/) 

- Kryzys jako szansa na lepszą szkołę. Alicja Pacewicz (https://blog.ceo.org.pl/) 

 - Jakie szanse stawia przed nami doświadczenie zdalnego nauczania? Danuta Sterna            
(https://blog.ceo.org.pl/) 

- Szkoła po koronie. Metis (https://www.metis.pl/content/view/3469/)- 

- Edukacja w czasach epidemii COVID-19.Z dystansem o tym , co robimy obecnie jako 
nauczyciele. red naukowa Jacek Pyżalski .Wydawnictwo EduAkcja ( książka jest dostępna 
w postaci e-booka w witrynie internetowej : zdalnie.edukacja.pl ) 
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Zagrożenia i negatywne zjawiska oraz niedociągnięcia i problemy edukacji zdalnej : 

- niebezpieczeństwo wykluczenie uczniów i ich rodzin z powodu braku dostępu do narzędzi,  
   luki w łączności internetowej i w efekcie pogłębienie nierówności w oświacie 
- ryzyko zagrożenia społecznego i emocjonalnego dobrostanu uczniów, zwłaszcza obciążonych  
  dodatkowymi problemami- przemoc w rodzinie, uzależnienia, bieda, depresja   
- ryzyko wzrostu wskaźnika porzucenia szkoły 
- ryzyko długiego okresu potrzebnego do nadrobienia zaległości po powrocie do szkoły 
- chaos, stres i przeciążenie wszystkich : uczniów, nauczycieli, rodziców 
- niski poziom kompetencji cyfrowych nauczycieli, nie przygotowanie szkół 
 - nadmiar zadań domowych zlecanych uczniom przez nauczycieli, przerzucenie  
   odpowiedzialności za realizację zadań na rodziców i uczniów -  co drugi uczeń i 3/4  
   rodziców wymienia to jako problem   -utożsamienie zdalnego nauczania z zadawaniem dużej  
   ilości prac domowych ( https;//potal.librus.pl/artykuły/nauczanie-zdalne pobierz raport ) 
- konflikty i napięte relacje ( np. pomiędzy nauczycielami a rodzicami ) 
- priorytet dla realizacji podstawy programowej –  mała troska o relacje i dobrostan uczniów 
- brak współpracy, koordynacji działań nauczycieli 
- brak ujednoliconych narzędzi, fetyszyzacja narzędzi, brak refleksji nad celowością ich użycia   
- brak umiejętności samodzielnej pracy uczniów,  trudności w komunikacji z nauczycielami  
 - niepewność uczniów kończących szkoły odnośnie terminu egzaminów   
 - ogólne zmęczenie i znużenie dzieci (https://www.socjolodzy-o-zdalnej-nauce-dzieci-cierpią) 
- dwie skrajne narracje : z jednej strony optymizm urzędowy ministra edukacji zapewniającego,  
   że szkoły są dobrze przygotowane do nauczania zdalnego z drugiej ostra krytyka tzw.   
   nauczania zdalnego, które zdaniem wielu ponosi fiasko ( „niewypał")  

 
Krytyczne analizy i opinie dotyczące tego co dzieje się w edukacji zdalnej – zwłaszcza w jej 
pierwszej fazie – można znaleźć w następujących źródłach : 
 
Źródła prasowe : 
 

- https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1470306,koronawirus-w-polsce-   
      edukacja-  nauka-zdalnie-men.html 
- https://www.edziecko.pl/zdrowie_dziecka/7,173990,25882037,czy-zdalne-nauczanie-

sprawdza-sie-nauczyciel-zabiera-glos.html 

- https://fakty.interia.pl/polska/news-przeglad-e-fikcja-ministra-piontkowskiego,nId,4426739 

Portale edukacyjne : 
 

   - O szkole w czasach zarazy, specjalnie dla  rodziców Jarosław Pytlak   
( http://www.wokolszkoly.edu.pl/blog/) 

- Pruska szkoła 5.0. Jarosław Pytlak ( https://edunews.pl/ )  
   - Jaka edukacja w dobie przemysłu 4.0? M.Metrycki i P.Zaborowicz ( https://edunews.pl/) 

 Raporty z badań : 

-  https://portal.librus.pl/artykuly/nauczanie-zdalne pobierz-raport 

   -  https://www.socjolodzy-o-zdalnej-nauce-dzieci-cierpia-maja-dosc/ 

   -  Raport Samopoczucie i stres młodzieży Zbigniew Kozański.( www.pppdm.edu.lodz.pl) 
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Edukacja zdalna w czasach pandemii – zalecenia UNESCO 
 
Dobrym podsumowaniem sporządzonego powyżej bilansu niech będzie opracowanie 
ekspertów UNESCO, którzy w oparciu o rzetelną analizę dotychczasowych doświadczeń ( co 
się sprawdziło a co nie) zaproponowali zalecenia  dla właściwego przebiegu edukacji 
zdalnej : 
 
 1. Stworzenie planu kształcenia dostosowanego do sytuacji i możliwości uczniów.  
 

W organizowaniu edukacji zdalnej należy odrzucić założenie o konieczności realizacji całej podstawy 
programowej dla konkretnego etapu kształcenia. Przed przystąpieniem do pracy potrzebne jest 
właściwe dobranie treści i ustalenie nowych celów oraz priorytetów w zakresie programu nauczania. 
Ważne, aby wymagania stawiane przed uczniami w tych nowych warunkach, były realne do spełnienia 
i dopasowane do ich możliwości. 

 2. Regularne monitorowanie procesu dydaktycznego. 
 

Każdy proces kształcenia wymaga monitorowania. Śledzenie postępów uczniów w nabywaniu wiedzy 
i kompetencji, pozwala na przechodzenie do coraz trudniejszych zagadnień, a w efekcie gwarantuje 
rozwój dziecka. W procesie monitorowania należy dobrać takie metody, które pozwolą na 
sprawdzenie, jak uczeń radzi sobie w nowej rzeczywistości edukacyjnej i czy przekazywane treści 
oraz dobrane do nich narzędzia, pozwalają uczniowi na samodzielną pracę. Ważnym elementem oceny 
procesu dydaktycznego jest dialog pomiędzy nauczycielem a uczniem, umożliwiający modyfikowanie 
przebiegu procesu kształcenia, celem podniesienia jego jakości. 

 3. Zapewnienie infrastruktury do organizacji edukacji zdalnej oraz przeciwdziałanie zjawisku 
wykluczenia cyfrowego dzieci i nauczycieli. 
 

Edukacja zdalna wymaga od wszystkich uczestników tego procesu (nauczycieli, uczniów i rodziców) 
dostępu do odpowiedniego sprzętu technicznego oraz łącza internetowego. W przypadku, gdy któraś 
ze stron nie posiada odpowiedniego zaplecza technicznego, rolą instytucji odpowiedzialnych za 
organizację i nadzór systemu edukacji na szczeblu samorządowym czy krajowym, jest 
zagwarantowanie wszystkim takich warunków, aby proces edukacji mógł odbywać się bez zakłóceń. 

 4. Wsparcie nauczycieli i rodziców w uczestniczeniu w procesie edukacji zdalnej. 
 

Dla prawidłowego przebiegu procesu edukacji zdalnej niezwykle ważne jest odpowiednie 
przygotowanie kadry pedagogicznej, zarówno pod kątem obsługi narzędzi służących do edukacji na 
odległość, jak i zagwarantowanie ogólnodostępnych zasobów, z których można korzystać w pracy 
dydaktycznej. Wsparcie potrzebne jest także rodzicom, którzy w procesie edukacji odgrywają 
niezwykle istotną rolę, a nie zawsze posiadają kompetencje umożliwiające im towarzyszenie dzieciom 
w zdobywaniu wiedzy. 

 5. Zagwarantowanie bezpieczeństwa on-line i opracowanie zasad „net-etykiety” w kontaktach. 
 

W sytuacji codziennego korzystania ze zdalnej formy komunikacji niezwykle istotnym jest, aby 
zagwarantować wszystkim uczestnikom procesu dydaktycznego jak najwyższe standardy 
bezpieczeństwa. Oznacza to: zapewnienie odpowiednio zabezpieczonego sprzętu, przekazanie wiedzy 
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na temat niebezpieczeństw, z którymi można się spotkać w sieci, uczulenie na próby wyłudzenia 
danych osobowych, przekazanie wiedzy, jak reagować w przypadku wykrycia zagrożeń czy gdzie 
zwrócić się po pomoc oraz omówienie zasad „net-etykiety”. 

 6. Zapewnienie inkluzyjności procesu nauczania. 
 

Planowanie edukacji na odległość musi uwzględniać wszystkie grupy uczniów, w tym uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zaproponowane narzędzia i metody pracy powinny zostać 
dobrane w taki sposób, aby nie wykluczały ich z codziennej pracy szkolnej. Zarówno dzieci z różnymi 
stopniami niepełnosprawności, jak i te szczególnie uzdolnione, powinny otrzymać dopasowane do ich 
potrzeb i możliwości wsparcie. 

 7. Zwrócenie uwagi na rozwój społeczno-emocjonalny uczniów i ich dobrostan psychiczny. 
 

Proces kształcenia nie może pomijać rozwoju sfery emocjonalnej dziecka. Szczególna sytuacja izolacji 
oraz przedłużający się brak kontaktu z rówieśnikami, może mieć negatywny wpływ na samopoczucie 
młodych ludzi. Należy zwracać uwagę na wszelkie sygnały wysyłane przez uczniów, dopytywać o ich 
samopoczucie, zachęcać do dzielenia się swoimi przeżyciami, okazywać wsparcie i zrozumienie. 
Niezwykle istotną i delikatną kwestią jest wsparcie dla dzieci doświadczających przemocy w domu 
rodzinnym. Brak bezpośredniego kontaktu nauczyciela z dzieckiem stanowi trudność w 
rozpoznawaniu sygnałów wysyłanych przez ucznia. Potrzeba jest opracowania rozwiązań, które 
zapewnią bezpieczeństwo dziecku, a nauczyciela wyposażą w narzędzia do trafnej diagnozy. 

 8. Motywowanie uczniów do rozwoju fizycznego oraz zagwarantowanie czasu na relaks i 
zabawę. 
 

Prawidłowy rozwój fizyczny dziecka ma wpływ na przebieg procesu wzrastania i dojrzewania. W 
planowaniu zajęć nie można pomijać wszelkich aktywności, które przyczyniają się do rozwoju układu 
kostnego i mięśniowego dziecka. Należy zachęcać uczniów do podejmowania, w miarę możliwości, 
zróżnicowanych aktywności fizycznych. W sytuacji, gdy istnieją duże ograniczenia dotyczące 
przebywania na świeżym powietrzu czy korzystania z profesjonalnych sprzętów i zorganizowanych 
zajęć, trzeba zadbać o to, aby ruch i aktywność fizyczna stanowiły istotną część dnia dziecka. Nie 
wolno zapominać także o odpoczynku i swobodnej zabawie. 

9. Stałe utrzymywanie kontaktu i nawiązywanie relacji. 
 
Edukacja zdalna sprzyja rozluźnieniu więzi rówieśniczych i izolacji społecznej. Ograniczenie 
kontaktów społecznych może mieć duże konsekwencje dla samopoczucia dziecka i jego rozwoju 
emocjonalnego, dlatego tak ważne jest wspieranie uczniów w utrzymywaniu relacji z przyjaciółmi i 
rówieśnikami. Warto stwarzać ku temu okazje, np. planując zdalne zadania dydaktyczne w taki 
sposób, aby wymagały one pracy grupowej. 

 10. Partycypacja uczniów w kreowaniu i przebiegu procesu kształcenia oraz dbałość o realizację 
praw dziecka. 
 

Prawo do edukacji jest jednym z podstawowych praw zapisanych w Konwencji o prawach dziecka. 
Ten sam dokument umożliwia dzieciom uczestniczenie w procesach podejmowania decyzji we 
wszystkich istotnych kwestiach, które ich dotyczą. Należy zatem wsłuchać się w głos najmłodszych 

na temat edukacji zdalnej i włączyć dzieci aktywnie we wspólne budowanie tego procesu


