
Szanowni Państwo, prezentujemy kilka refleksji po dziesięciu dniach zmagania się, nas nauczycieli, ze 
zdalnym nauczaniem. Może odnajdziecie tu swoje doświadczenia, a może utwierdzicie się 
w przekonaniu, że idzie wam o niebo  lepiej. Jakkolwiek jest, jest po nowemu. 
 

Organizacja zdalnego nauczania  
w świetle oczekiwań i możliwości nauczycieli, rodziców, uczniów 
 
 
Zenona Stojecka (nauczycielka fizyki, profesor oświaty) 

Uczę fizyki na poziomie rozszerzonym w klasie I i II liceum. Do 
20 marca kontaktowałam się z uczniami głównie za pomocą Librusa i 

szkolnej chmury Office 365. W tym czasie organizowałam pracę uczniów, 
wyszukiwałam wartościowe materiały w sieci, które dodatkowo wyjaśniały 

materiał z podręcznika (doświadczenia, symulacje, przykładowe rozwiązania 
zadań). Sama pisałam rozwiązania trudniejszych zagadnień i wysyłałam uczniom w formie plików pdf. 
Proponowałam uczniom dodatkową pomoc w formie konsultacji na Skypie, dawałam możliwość 
zadawania pytań w Librusie lub chmurze. Młodzież korzystała z tej formy sporadycznie. Okazało się 
później, że wielu uczniów nie opanowało przekazywanego w tej formie materiału. Jedni, z powodu 
merytorycznych trudności, inni z powodu bagatelizowania obowiązku i braku pracy.  

Od 23 marca postawiłam na bezpośredni kontakt z uczniami. Najpierw chciałam wykorzystywać 
Skypa. Ta forma kontaktu jest dobra, ale gdy łączy się ponad 20 osób, to jakość odbioru znacznie się 
pogarsza. W tym czasie nie umiałam jeszcze korzystać z usługi Teams, dostępnej w ramach szkolnej 
chmury. Okazało się jednak, że bardzo dobrą jakość wideolekcji  dla 30 uczniów uzyskuję  za pomocą 
komunikatora Zoom i przy tym pozostałam. Spotkania do 40 min są bezpłatne.  Mogę wówczas 
pokazać proste doświadczenia z użyciem przedmiotów codziennego użytku, a wyprowadzenia 
wzorów matematycznych i rozwiązywanie przykładowych zadań zapisuję na  białej tablicy. Uczniowie 
bardzo cenią sobie taką formę nauczania. Fizyka na poziomie rozszerzonym nie jest łatwa. Trudno im 
było samodzielnie zrozumieć materiał i rozwiązać zadania. Zdecydowanie wolą, by im po prostu 
wytłumaczyć nowe, szczególnie trudniejsze partie materiału. Podczas wideolekcji mam kontakt 
słowny ze wszystkimi uczniami. W trakcie takich zajęć zadają pytania, a ja zdaję sobie sprawę, z 
poziomu opanowania i zrozumienia. Niezależnie od tego, uczniowie dostają ode mnie linki do 
dodatkowej pracy przy wykorzystaniu materiałów dostępnych w Internecie, np. z platformy e-
podręczniki, do której każdy uczeń uzyskał kod dostępu. Uczniowie, po pierwszych niepowodzeniach, 
z powodzeniem łączą się ze mną podczas lekcji on-line. 

W tej chwili jestem zadowolona  z jakości swej pracy. Muszę jednak stwierdzić, że zdalne nauczanie 
wymaga ode mnie znacznie więcej wysiłku i czasu niż normalne nauczanie w szkole. Jesteśmy 
zarzucani ilością komunikatów, nowych rozwiązań, nowych propozycji. Z jednej strony – bardzo 
dobrze, że jest tyle możliwości, ale z drugiej, by uczniowi zaproponować coś wartościowego i 
dopasowanego do aktualnego materiału, samemu należy propozycje przejrzeć i wybrać. A to zajmuje 
czas. Opracowywanie materiału, ich wysyłanie, sprawdzanie przysyłanych rozwiązań zadań i 
sprawozdań z przeprowadzanych doświadczeń od poszczególnych uczniów zajmuje dużo czasu. Ale 
plusem jest to, że z powodzeniem uczę się nowego sposobu nauczania. Zdobywam nowe dla mnie 
umiejętności informatyczne. 

 
Violetta Florkiewicz (WODN) 
 

W zamierzchłych czasach końca XX wieku e-learning zbierał w szkołach negatywne opinie. 
Korzystanie z nowinek technologicznych, np.: iPhonów, smartfonów, tabletów w murach szkoły 
często było zakazane odpowiednimi zapisami w regulaminach. 



I nagle drobiazg, wirus widoczny dopiero w mikroskopie elektronowym, założył koronę na głowę 
nauczania zdalnego. Zupełnie nie zdając sobie sprawy, iż wpłynął na realizację najważniejszego 
wymiaru edukacji, kształcenia przez całe życie.  
Teraz, kiedy emocje opadają, a my powoli stawiamy czoło nowej rzeczywistości, przejdźmy na drugą 
stronę medalu, która opiera się na genialnej zasadzie dynamiki Newtona. Owa zasada głosi: każdej 
akcji towarzyszy reakcja, równa co do jej wartości lecz przeciwnie zwrócona. Korzystając zatem z 
techniki RR (Racjonalne Rozwiązania), skupmy się na drugiej stronie medalu. Co możemy zrobić? 

Perspektywa nauczyciela:  

 Budowanie własnych lekcji – zwracając uwagę na 
własne (ograniczone) zasoby – czas i energię?  

 Biorąc pod uwagę, iż w edukacji ważne jest uczenie 
się (nie nauczanie) zastanówmy się, co jest niezbędne do 
przerobienia, żeby pójść dalej. Ustalmy minima i dzielmy je 
na części, do realizacji w jednostce czasu, np. tygodnia.  

 W budowaniu lekcji w edukacji zdalnej ogromną rolę 
odgrywa własne, cyfrowe repozytorium, które w wielu 
wypadkach dopiero musimy zbudować, np.:  
https://www.youtube.com/watch?v=Tct0ZygjvaE&feature=youtu.

be  
 

Organizacja pracy na lekcji zdalnej jest dla nas dużym wyzwaniem; szczególnie w odniesieniu do 
uczniów ze SPE. Narzędzia ClassroomScreen, ClassTools lub Flippity, które oferują atrakcyjne, 
wizualne i dźwiękowe sposoby odliczania czasu, systematyczne komunikaty regulujące prace uczniów 
w trakcie lekcji i są dla Państwa dostępne, na jedno kliknięcie myszką. Krótki instruktaż: 
https://www.youtube.com/watch?v=qTFJNXNVL4M&feature=youtu.be 
 
Efektywne utrwalanie wiedzy jest jednym z trudniejszych etapów do realizacji w zdalnym nauczaniu, 
natomiast jednym z najważniejszych w procesie uczenia się. Podsumowanie zawsze powinno być 
krótkie, konstruktywne i mocno angażujące ucznia. Trzy aplikacje: Quizlet, Quizizz, Plickers mogą 
zainspirować do nowych rozwiązań. Krótki instruktaż:  
https://www.youtube.com/watch?v=1IMn5ksaNbA&feature=youtu.be 
 
Jednym z zadań nauczyciela jest regularne monitorowanie uczenia się uczniów. Do tej pory 
najbardziej typowym narzędziem do sprawdzania były klasówki, sprawdziany lub ustne odpowiedzi. 
W nauczaniu zdalnym, jedną z ważniejszych cech, którą powinno posiadać narzędzie sprawdzające 
jest szybka informacja zwrotna, dotycząca poprawności odpowiedzi. Taką możliwość oferują 
narzędzia TK: Kahoot, Formularze Google, Socrative. Umożliwiają one tworzenie własnych quizów, a 
ich atrakcyjność podnosi fakt, iż w swojej bazie mają szeroki zasób gotowych propozycji. Krótki 
instruktaż: 
https://www.youtube.com/watch?v=inRUmoJDDcw&feature=youtu.be 
 
Co zrobić by zadania domowe w zdalnym nauczaniu były ciekawą zabawą? Gry interaktywne, quizy 
samosprawdzające, krzyżówki, wyścigi konne oraz szereg innych rozwiązań, które mile zaskoczą 
uczniów. Ciekawe funkcje, które sprawdzają się w opracowaniu zadań domowych w zdalnym 
nauczaniu (i nie tylko) posiadają trzy aplikacje: Quizizz, Learning Apps, Padlet. Krótki instruktaż: 
https://www.youtube.com/watch?v=UWqSTA4lzMY&feature=youtu.be 
 
Perspektywa ucznia:  

 Zacznij od wyznaczenia odpowiedniego dla siebie miejsca nauki.  

 Ustal rytm dnia oraz codzienny czas przeznaczony na nauczanie zdalne.  

 Wyklucz (w miarę możliwości) rozpraszacze ze swojej zdalnej przestrzeni edukacyjnej. 
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 Pamiętaj, iż codziennie jesteś w swoim spersonalizowanym środowisku kształcenia, dostępnym 
online w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca. Oznacza to, iż wielokrotnie możesz wrócić do 
materiału (prezentacji, filmu, tekstu, quizu). 

 Masz większy wgląd w swoje osiągnięcia i postępy, co sprawia, iż masz nad nimi większą kontrolę.  
 
Warto pamiętać, że nasz uczeń oczekuje: 

 Precyzyjnie określonych reguł pracy, tj.: zasad zaliczania poszczególnych partii materiału, 
informacji na temat sposobu oceniania jego aktywności i wykonanych zadań. 

 Zapewnienia możliwości kontaktu z nauczycielem (oczywiście w planie określamy, kiedy taki 
kontakt jest możliwy). 

 Podejmowania działań motywujących ze strony nauczyciela.  
 
 
 (WODN)  
 

Nauczyciele są dla społeczeństwa trampoliną do lepszego jutra (Olga 
Tokarczuk). 
Teraz mamy taki czas, który wymaga, abyśmy robili to, co użyteczne 
i bezpieczne. Dbajmy o siebie, by mieć siłę dbać o tych, którym jesteśmy 
potrzebni. Warto zadbać nie tylko o zadawanie zadań i ocenianie pracy 
uczniów, ale również o dobrostan każdego, kogo dotyczy zdalne nauczanie 
(bezpośrednio lub pośrednio). Dorośli ogarniają i organizują swoją zdalną 
pracę zawodową i uczenie się swoich dzieci. Warto zatem zwracać uwagę na to, co wspiera takie 
działania – regularność czynności i uwzględnianie koniecznych przerw w obecności przed 
komputerem/tabletem/smartfonem. 
Pamiętajmy, że praca zdalna to nie tylko zadania do wykonania, to również kontakty między ludźmi, 
empatyczna troska o siebie nawzajem. Tam gdzie są relacje, łatwiej się uczyć i pracować. Warto 
zaczynać lekcje z uczniami od pytania – jak się czują, co u nich słychać – by uczniowie mogli z 
nauczycielem porozmawiać o tym, co czują i przeżywają, jakie targają nimi niepokoje, lęki i obawy. 
 
Miejmy na uwadze możliwości, jakie daje praca projektowa wykonywana w sposób zdalny. Ważne 
jest by wskazać uczniom (może też rodzicom, wszak uczymy się całe życie) wartościowe książki i filmy, 
wykłady na TED – Ed, które pomogą nie tylko uczyć się, ale również spędzić dobrze, mądrze i twórczo 
czas, kiedy najrozsądniej jest zostać w domu. 
 
 
Kamila Wolska (nauczycielka wychowania przedszkolnego, doradczyni metodyczna) 
 

Przedszkole zdalne czy niezdolne do edukacji na odległość? 
Ta odległość ma znaczenie. Bo przedszkole to miejsce, gdzie bliskość jest bardzo 
ważna.  Bliskość, bezpośredniość, bycie twarzą w twarz sprawia, że dziecko czuje 
się bezpiecznie, że się otwiera, że śmiało albo ze wsparciem podejmuje wyzwania. 

 Najważniejsze w tej sytuacji wydaje się zaopiekowanie dziecięcym lękiem, 
niepewnością, frustracją. Pielęgnujmy kontakt, pozdrawiajmy, zapewniajmy o 
wsparciu, proponujmy coś atrakcyjnego, reagujmy i motywujmy rodziców. Dla 
nich to ogromne wyzwanie – zazwyczaj ich dziecko bywało po 8 godzin w 
przedszkolu (tam jadło, czasem spało, bawiło się i podobno uczyło). Teraz rodzice 
wchodzą w naszą rolę. Nie muszą być ekspertami! Zadbajmy, by nie czuli się 

obarczeni, pod presją, poddani ocenie i rozliczeniom. Doceniajmy rodziców.  

 W tym momencie hasło: „współpraca z rodzicami” nabiera nowego wymiaru. Nauczyciel może 
być przewodnikiem, doradcą, inicjatorem, dobrą wróżką - ale to rodzic zdecyduje, czy i ile zechce 



skorzystać. Planując zajęcia dla przedszkolaków uwzględniajmy możliwości dziecka  i możliwości 
domowe rodziny. Oprócz przedszkolaka w domu rodzice mają też często ucznia i to raczej jemu 
będzie służył komputer. Rodzice nie muszą mieć zapasów bibuły i kartonu we wszystkich kolorach 
tęczy ani specjalnych pomocy dydaktycznych – proponujmy aktywności i  zabawy  z 
wykorzystaniem domowych sprzętów i materiałów, zabawy wielozmysłowe, proste 
eksperymenty, majsterkowanie.  

 Proponowany rodzicom  link  opatrzmy komentarzem, dlaczego warto akurat ten wykorzystać. 
Udostępniajmy materiały, wyjaśniając jakie znaczenie mają dla różnych obszarów rozwoju 
malucha. Tłumaczmy prostym językiem, bez  nauczycielskiego żargonu. Stawiajmy na jakość, nie 
na ilość. Stawiajmy na dziecięce doskonalenie samoobsługi, wyrabianie samodzielności, na 
zabawę ruchową z tatą, na warsztaty kuchenne z mamą i tatą , na rodzinne teatrzyki, zabawy 
paluszkowe.   

 Dajmy rodzicom okazję do zaobserwowania – zdiagnozowania (dzięki odpowiednio 
przygotowanym zadaniom), co dziecko już potrafi, z czym sobie radzi słabiej – zwłaszcza 
w kontekście gotowości szkolnej.  

Co dla mnie zaskakujące – rodzice zdalnie są bardziej otwarci, śmielsi i dociekliwsi. Po tym tygodniu 
jestem przekonana, że łatwiej byłoby zaprosić rodziców do udziału w webinarze online np. na 
temat wychowania niż na spotkanie z ekspertem w murach przedszkola. 
 
Dorota Żuberek (nauczycielka matematyki w szkole podstawowej, doradczyni metodyczna) 
 

Nasza rzeczywistość to przesyłane przez dziennik elektroniczny od naszych dyrektorów 
wytyczne:   
– zobowiązuję wychowawców do…, – zobowiązuję nauczycieli do… .O to, jaki mamy sprzęt i czy 
mamy, nikt nie pytał. W naszej branży nie ma służbowych laptopów, 
drukarek, nie ma papieru  do kserokopiarek. A najgorsze jest to, że my 
wszyscy na tyle się do tego przyzwyczailiśmy, że nawet nie przyjdzie nam 
do głowy, że moglibyśmy czegoś zażądać. My mamy pasję i misję, więc 
siedzimy godzinami przed swoimi różnej jakości sprzętami, przeglądamy 
zasoby sieci w poszukiwaniu ciekawych materiałów, uczymy się bez 
pomocy informatyków nowych sposobów komunikacji, sprawdzamy 
przysyłane przez uczniów prace, wypełniamy tabelki, żeby nikt nam nie 
zarzucił, że nic nie robimy i całe szczęście, że nie mamy już czasu na 
czytanie komentarzy dotyczących naszej pracy. 
 
 
Justyna Glinkowska (nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i muzyki, doradczyni metodyczna) 

 
Zaczął się proces układania strategii w głowie i na papierze. 

Sporządziłam listę uczniów.  Wysłałam maile  do rodziców z zapytaniem 
o dostęp do komputera, oprogramowania internetu. Odzew 
natychmiastowy. Pierwsza lekcja. Pierwsze wysłanie wiadomości w 
Dzienniku elektronicznym wraz z załącznikiem. Informacje zwrotne pełne 
trwogi i dezorientacji uczniów (załączniki nie otwierają się, mail nie dotarł, 
nie ten format, …). Równolegle telefony od zatroskanych rodziców (kłopoty  
z logowaniem do dziennika, zagubione hasła, …). Mają problemy? Znaczy 
stanęli na wysokości zadania. 

Informacje zwrotne przychodziły od 254 uczniów. Zasadne było  utworzenie  folderów. Wiadomości 
do rodziców z prośbą o wpisywanie w temacie odpowiedniej formuły, aby wiadomość zakotwiczyła 
się  tam gdzie trzeba. 
W folderach znalazły się prace przesłane przez uczniów. Teraz proces sprawdzania, wpisywania 
komentarzy zawierających elementy oceniania kształtującego i odsyłania wiadomości. Rodzice i 



uczniowie reagowali  bardzo pozytywnie:  dziękując za wiadomość, życząc zdrowia; prosząc – nie 
oczekując. Widać zaangażowanie i gotowość do współpracy. Pierwszy tydzień pracy za mną. Kolejne 
będą inne. Łatwiejsze?  
 
Marzena Kozłowska (nauczycielka chemii w szkole ponadpodstawowej) 
 

 Postępując zgodnie z wytycznymi dyrektora mojej szkoły, 

podjęłam trzydniową próbę nauczania na odległość. Wszelkie 

komunikaty dotyczące tego zadania zawierały „prośby” i zobowią-

zania dotyczące terminu dostarczenia sprawozdań opisujących, 

jak realizuję ten obowiązek. Napomknę tylko, że nie dostaliśmy 

żadnych wytycznych, jak nauczać zdalnie, żadnych pomysłów, jak 

sprostać temu zadaniu. Oczekiwano od nas gotowych rozwiązań. 

Należało więc eksperymentować i wypracować narzędzia zdalne-

go nauczania. 

Pierwszym narzędziem, które pozwoliło mi realizować obowiązek zdalnego nauczania, był komunika-

tor społecznościowy Messenger. Jakie dał mi możliwości i jak wyglądała praca? 

Krok 1. 

Wybrałam jednego ucznia z każdej klasy i poprosiłam o założenie grupy klasowej na Messen-

gerze. Uczniowie byli bardzo pomocni. Po stworzeniu grup wreszcie miałam kontakt „na żywo” z całą 

klasą , co skutkowało dziesiątkami pytań od uczniów, na które trzeba było odpowiedzieć  

Krok 2. 

 Jako chemik mam problem z dostępnością do narzędzi edycyjnych, pozwalających na tworze-

nie skomplikowanych wzorów chemicznych i równań reakcji. Jeśli nawet takie narzędzia posiadam, to 

praca z nimi wymaga bardzo dużo czasu. Zastosowałam więc metodę tworzenia na kartkach A4 

szczegółowych notatek do każdej lekcji, dzięki czemu wzory chemiczne mogłam napisać ręcznie. Mo-

głabym przecież korzystać ze zdjęć z podręcznika, ale nie zawsze te są zgodne z moim trybem przeka-

zywania wiedzy i są zubożone o wiele istotnych zagadnień. 

 

Krok 3. 

 Mając gotowe notatki umawiałam się na spotkanie z uczniami na Messengerze, wysyłałam im 
zdjęcia notatek, które omawiałam, pisząc szczegółowe komentarze pod danym zdjęciem. 

………………………………………………………………………………………………… 

 Sposób ten sprawdził się w przypadku mojego przedmiotu, ale wymagał ogromu czasu i pra-

cy. Miałam świadomość jego niedoskonałości. Poszukiwałam lepszych rozwiązań – i znalazłam, plat-

forma edukacyjna Zoom. Dużo czasu zajęło mi wypracowanie logistyki pracy na platformie, gdyż i ona 

nie jest zaopatrzona w graficzne narzędzia umożliwiające pisanie skomplikowanych wzorów chemicz-

nych. Rozwiązaniem okazała się możliwość udostępniania pulpitu mojego komputera uczniom. Nadal 

muszę przygotowywać notatki do lekcji, które często uzupełniam o wydrukowane i wklejone wzory 
chemiczne  



 

 

Anna Zalewska (nauczycielka języka angielskiego, doradczyni metodyczna) 

Organizując zdalne nauczanie część nauczycieli skupiła się 

przede wszystkim na narzędziach, platformach i aplikacjach umożli-

wiających prowadzenie zajęć online. Oczywiście należałoby pochwa-

lić taką postawę, chęć zdobywania wiedzy, dążenie do uatrakcyjnie-

nia zajęć. W bardzo krótkim czasie pedagodzy dali radę przyswoić 

wiedzę z zakresu nowych technologii, wiedzę, która mogłaby stano-

wić program rocznych studiów podyplomowych.  

Niestety, mimo tak entuzjastycznego podejścia nauczycieli do pracy w nowej sytuacji, pojawi-

ło się sporo kłód rzucanych pod ich nogi. Praca zdalna wymaga czasu, zaangażowania, niejednokrot-

nie o wiele więcej niż dotychczasowe szkolne lekcje. Co więcej, spotykamy się z typowymi proble-

mami związanymi z brakiem odpowiedniego sprzętu w domach uczniów czy nieradzeniem sobie z 

technicznymi nowinkami przez uczniów oraz ich rodziców. Mogłoby się wydawać, że niektórzy ro-

dzice wręcz tęsknią za poleceniami: „Proszę wpisać temat lekcji i wykonać z podręcznika zadania 1-

5.” Kolejna sytuacja mogąca zniechęcać pedagogów nie powinna nikogo dziwić. Skoro doświadcza-

my na zajęciach zachowania typowo nastawionego na przeszkadzanie nauczycielowi w prowa-

dzeniu lekcji, doświadczymy tego również w wirtualnej klasie. Może to być tym bardziej bolesne, 

gdyż jest to sfera, w której uczniowie poruszają się na co dzień, o wiele dłużej niż my – początkujący 

w sieci, ponadto dzieli nas od nich ekran monitora i parę ładnych kilometrów. 

Jeśli mimo tych i innych przeciwności zdołamy jako nauczyciele nadal czerpać satysfakcję z 

wykonywanej zdalnie pracy, możemy zyskać uznanie w oczach rodziców, a co ważniejsze naszych 

uczniów. Przejawy sympatii z ich strony będą niezwykle istotne w naszej pracy, będą nas niosły. Wy-

starczy krótki e-mail mamy opisujący entuzjazm dziecka lub nasza zapchana skrzynka pocztowa licz-

nymi wiadomościami od uczniów. 

Zaistniała sytuacja wymaga tego, żebyśmy uświadomili sobie, że oddajemy autonomię w ręce 

uczniów. Jako pedagodzy tracimy kontrolę, którą tak łatwo (albo i nie) sprawowaliśmy w środowisku 

szkolnym. To od naszych podopiecznych będzie teraz zależało czy w ogóle i ile będą się uczyć, czy 

wykorzystają swoją szansę zdobywania wiedzy. 

Joanna Wójciak (WODN) 

Nauczanie zdalne jest różnie realizowane w szkołach. Każda z nich dostosowuje sposoby do 

możliwości nauczycieli, uczniów i infrastruktury.  Zwracamy uwagę, że w bardzo krótkim czasie mu-

sieliśmy nabyć nowe umiejętności wykorzystania narzędzi TIK w edukacji. Wielką satysfakcję daje to, 

że w tak krótkim czasie opanowaliśmy nowe programy, poznaliśmy nowe platformy. Zdarza się, że 

otrzymujemy dziennie 200 prac uczniów do sprawdzenia (to sytuacja z dnia dzisiejszego z jednej ze 

szkół ponadpodstawowych). Nie mamy gwarancji, iż uczniowie samodzielnie wykonują zlecone prace. 

Zdarza się, iż uczeń na początku lekcji realizowanej za pomocą programów głosowych zgłasza swoją 

obecność na lekcji, po czym zapytany o jakąś kwestię już się nie odzywa i nie jest obecny do końca. 

Uczniowie nie zgłaszają przeciążenia otrzymywanymi pracami do wykonania, rodzice też to potwier-

dzają w rozmowach z nauczycielami. Bywają przypadki, że uczniowie są proszeni, by zapoznali się z 

wybranymi przez nauczyciela filmami publikowanymi na Khan Academy i wykonali zlecone ćwiczenia. 

Oni zgłaszają nauczycielowi, że jest to nowy temat i pani im go nie wytłumaczyła, to jak mogą wyko-

nać zadania?! Świadczy to o braku przygotowania uczniów do pracy zdalnej i braku zrozumienia przez 

nich idei takiego nauczania lub chęci wytłumaczenia się z braku wykonania zadań. Uczniowie podkre-



ślają, że też mają więcej pracy przy nauczaniu on-line. Tu muszą wykonać wszystkie zadania zlecane, 

a w nauczaniu tradycyjnym wykonanie pewnych mogli sobie darować. Niektórzy z uczniów są zado-

woleni z tej formy pracy, podkreślają, iż nabywają nowe umiejętności, jednak często brakuje im kon-
taktów z rówieśnikami. 

 

 

   


