
Dzwonią zdesperowani nauczyciele… 

Program nauczania – i wariactwo dziennika elektronicznego 

Edukacja zdalna jest na tyle atrakcyjna, na ile można wykorzystać jej atuty. Na 

przykład to, że można pracować wtedy kiedy ma się na to ochotę, można samodzielnie 

planować czas lub dostosować się do możliwości jakie się ma. Może się tak zdarzyć, kiedy 

konieczne jest dzielenie komputera z rodzeństwem lub rodzicami. Można wybierać własne 

sposoby pracy, tempo, formy interakcji z nauczycielem itp.  W edukacji zdalnej dużo 

ważniejszy jest proces i efekt, mniej ważny sztywny dryl czasowy.  Czas ma zapewniać ramy, 

a nie zakładać pęta.  

W edukacji zdalnej z punktu widzenia jej uczestnika, ważna jest atrakcyjność zadań do 

wykonania, materiałów do wykorzystania, poziom i jakość współpracy z koleżankami, 

kolegami i nauczycielami. Przy zachowaniu w miarę wysokich standardów tych warunków, 

można liczyć na wyższą motywację uczących się do podejmowania wysiłku samodzielnego 

zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności.   

Dziś nastąpiło zalanie szkół i nauczycieli mnogością materiałów do wykorzystania – okazało 

się, że w zasięgu każdego nauczyciela i ucznia jest naprawdę wiele.  Też okazało się, że jest 

wiele narzędzi, dzięki którym można organizować edukację zdalną.  

I co z tym dzisiaj zrobić? Wybrać to, co jest najbliżej umiejętności 

nauczyciela i w zasięgu uczniów, z którymi pracuje. Czy jednak nie 

interesować się innymi, może lepszymi? Odpowiadam – nie 

dzisiaj! Dzisiaj są inne priorytety.  Zostaliśmy zainspirowani, 

wiemy, że ten świat jest atrakcyjny i ogromny, ale zainteresujmy 

się nim w szerszym zakresie później. Wtedy kiedy czas 

i okoliczności będą sprzyjały rozwojowi niewymuszonemu sytuacją.  

Dziś zajmijmy się tym, co rozumiemy i możemy, i co mogą, i rozumieją nasi uczniowie.  

Co zatem wspólnego ma z tym program nauczania i dziennik elektroniczny?  Odebrałam 

w ciągu ostatnich trzech dni kilkanaście telefonów nauczycieli, którzy prosili o pomoc. Pomoc 

dotyczącą tego, że dyrektorzy wydali polecenia, upowszechnili zarządzenia wewnętrzne, 

przesłali okólniki, instrukcje, wyjaśnienia itp. których nauczyciele nie rozumieją, a z których 

wynika, że:  

Biologia  

Wych-fiz.  

Historia 



 Lekcje zdalne należy realizować zgodnie z planem zajęć realizowanym w szkole 

wtedy, kiedy są tam uczniowie. 

 Program nauczania powinien być realizowany płynnie i systematycznie – zgodnie 

z przyjętym dokumentem. 

 Tematy, zgodnie z wcześniej obowiązującym planem zajęć, należy notować 

w dzienniku elektronicznym. 

 W tym samym dzienniku należy odnotowywać obecności uczniów – tak, aby 

odzwierciedlały (te obecności) kolejność realizowanych zajęć.  

 To jest ważne, ponieważ na tej podstawie będzie rozliczany czas pracy nauczyciela.  

Było jeszcze wiele podobnych problemów. Po takim trzydniowym bodźcowaniu, pomyślałam, 

wzywając grzesznie i nadaremno imię najwyższego, że rzeczywiście coś z tym Światem jest 

nie tak.  

Tutaj też przypomniał mi się film z wykładem prof. Kena Robinsona. Taki kadr z tego filmu.  

 

Pierwsza refleksja – dziennik elektroniczny tu i ówdzie zdominował rozsądek, nie tylko 

dyrektorów, myślę, że również organów prowadzących. 

Druga refleksja – program nauczania bywa traktowany jak wyrocznia, a ma być narzędziem 

w rękach nauczyciela, które pomaga, porządkuje i pozwala elastycznie dostosowywać plany 

do realiów w pracy z klasą w obszarze konkretnego przedmiotu.  

Trzecia refleksja – z żadnych ogłoszonych przez MEN regulacji prawnych nie wynika, że tak, 

jak zarządzili niektórzy,  musi być. Ale nie wynika też, że nie może być. Koło się zamyka. 

Wtedy kiedy dają nam autonomię, to z niej korzystamy.  Jak(oś). 

Czwarta refleksja – jeżeli zastosujemy się, my nauczyciele, do takich jak powyższe polecenia 

– to z pewnością będziemy legitymizować fikcję i pokazywać te fakty młodemu pokoleniu, 

a ono w przyszłości … wykorzysta zdobyte doświadczenie.  



Mój świat nie pozwala akceptować takich praktyk. Nie będę jednak radziła. Powiem, co ja 

bym dziś zrobiła. Niewiadomych jest wiele. Ale ustalmy punkt startu. Koronawirus wariuje i z 

nim żartów nie ma. Wszyscy karnie siedzimy w domu, jak nam życie, nasze i innych, miłe. Nie 

ma komfortu, bo za oknem słońce i bardzo kusi. A tu jeszcze szkoła. I to dotyczy zarówno 

uczniów jak i nauczycieli. Mam zorganizować zajęcia dla moich uczniów – zdalnie. Nigdy do 

tej pory tego z moimi uczniami nie robiliśmy, ale posługujemy się wszyscy pocztą 

elektroniczną, mamy dziennik elektroniczny, mamy telefony z aparatami fotograficznymi, 

kamerami, dyktafonami, Internetem. To technicznie wystarczy jako wariant minimum.  Co 

z programem?  

!!! Wybieram z niego treści, które uważam, że będą interesujące do zrealizowania w edukacji 

zdalnej. Opracowuję dla nich zadania kompleksowe, dla dwóch, trzech a nawet czterech 

lekcji. Zadanie dotyka rzeczywistości, która jest jakoś związana z domem – w każdym 

przedmiocie takie akcenty, smaczki urealniające tę edukację z wykorzystaniem zasobów, 

które mam w domu, da się znaleźć. Dziecko każdego dnia nie musi pozostawać w interakcji 

z nauczycielem. Pracuje krok po kroku z zadaniem dwa lub trzy dni, czasami tydzień. Zadanie 

da się ocenić, nawet etapowo. Nauczyciel ma wtedy trochę czasu na opracowanie kolejnego 

zintegrowanego, ciekawego zadania, sprawdzenie poprzedniego i wymianę z uczniami 

informacji o efektach, no i procesie. Dziecko jest w nowej sytuacji, ale nie jest sfrustrowane, 

zachowuje motywację, nie boi się i nie nakręca nerwowo. Nie czeka „bacik” tempa, czasu, 

taśmy.  

Ja nauczyciel, nie szamoczę się pomiędzy dziennikiem elektronicznym, pocztą, platformą 

i innymi zasobami elektronicznymi. Dzieci i rodzice nie czują się osaczeni i bezradni.  

Czy to gwarantuje 100 % sukces? Oczywiście, że nie.  Większość 

mechanizmów społecznych układa się w krzywą Gaussa – cóż, 

jesteśmy różnorodni. Najlepszych wzmacniam indywidualnie, 

najsłabszych - również wzmacniam – inaczej i też indywidualnie.  

A co z obecnościami i dziennikiem elektronicznym – piszę tam prawdę.  Mam świadomość 

odpowiedzialności i ryzyk związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela. Spokojnie, bez 

zbędnych emocji, reaguję na zmianę, w obszarze której się znalazłam i w taki też sposób 

prowadzę przez tę zmianę dzieci. Nie mam gotowej recepty, bo w takich warunkach, nikt jej 

nie ma. Robię to, co potrafię, najlepiej jak umiem, aby nie niszczyć a wzmacniać, aby nie 

pozostawiać w samotności a towarzyszyć, aby szklanka doświadczeń życiowych dzieci i moich 

była do połowy pełna. I to jest moja modyfikacja programu.  

Ewa Marciniak-Kulka (nauczycielka przyrody, biologii, kształcenia zawodowego;  wicedyrektor WODN) 

 

PS. Marzę o tym, że w najbliższych dniach odbiorę kolejnych kilkanaście 

telefonów od nauczycieli, którzy znaleźli klucz dobrze pasujący do drzwi edukacji 

zdalnej w warunkach, które mają w swoich szkołach i w swoich domach. 

Kochani dzwońcie i piszcie, bo doświadczenia które teraz zbieracie, to może 

być nasze narodowe bogactwo.  



 


