
2 0 2 0

Rozwijanie

samodzielności uczniów

jest jedną z korzyści

edukacji hybrydowej.

Rola rodzica 
w nauczaniu
hybrydowym

Ewa Przybysz-Gardyza

DYDAKTYKA EDUKACJI
HYBRYDOWEJ

SuperBelfrzy RP

Edukacja hybrydowa zakłada zdecydowanie większą
samodzielność uczniów niż edukacja tradycyjna. W niektórych

momentach procesu nauki uczeń sam podejmuje decyzje

dotyczące tego kiedy i gdzie się uczy, a także metod, które

pozwolą mu skutecznie opanować materiał wskazany przez

nauczyciela. Rozwijanie samodzielności uczniów jest jedną z

korzyści edukacji hybrydowej. Ważne jest, aby uczeń,

pozostając w domu pod opieką rodzica, nie stracił możliwości

kształtowania tej umiejętności. 

Rodzic ma wobec tego do spełnienia bardzo ważną rolę w

edukacji hybrydowej - powinien wspierać swoje dziecko w taki

sposób, aby nie ograniczać jego możliwości samorozwoju.

Składa się na to kilka podstawowych zasad. Warto, aby

nauczyciel, najlepiej wychowawca, porozmawiał o tym z

rodzicami na początku roku szkolnego, podczas zebrania w

szkole lub online.
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Przede wszystkim, rodzic nie może przyjmować roli

nauczyciela. Próbując zastąpić nauczyciela, może

spowodować zerwanie relacji, jaką dziecko ma z

nauczycielem, czego efektem może być pogorszenie się
sytuacji wychowawczej w klasie oraz  mniejsze

zaangażowanie dzieci w naukę. Okres edukacji zdalnej

pokazał, że taka forma nauki umożliwia lepszą
indywidualizację pracy - warto wykorzystać to

doświadczenie w edukacji hybrydowej, ale do tego

potrzebny jest bezpośredni kontakt ucznia z

nauczycielem i nawiązanie relacji. Ponadto

odpowiednie poprowadzenie dziecka w procesie nauki

wymaga umiejętności pedagogicznych, które posiada

nauczyciel; rodzic natomiast - niekoniecznie. Dziecko

powinno uczyć się samo, korzystając ze wsparcia

rodzica tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Rodzicu, podaj dłoń, ale nie wyręczaj

Rolą rodzica jest zatem pomoc w organizacji nauki oraz

wspieranie dziecka w trudnych momentach. W

zależności od wieku dziecka rola ta będzie się nieco

różniła. W przypadku dzieci młodszych rodzic powinien

pokazać dziecku, jak uruchamiać program do nauki

online, jak się zalogować i korzystać z udostępnionych

przez nauczyciela zasobów. Nawet najmłodszy uczeń
jest w stanie nauczyć się samodzielnej obsługi

prostych platform e-learningowych tak, aby rodzic nie

musiał za każdym razem towarzyszyć mu w tych

czynnościach. Warto również poświęcić czas na

zorganizowanie miejsca do nauki w domu:

uporządkować biurko lub stół tak, aby nic nie

rozpraszało dziecka, zadbać o prawidłowe oświetlenie

i wyciszenie stanowiska. Uczeń w edukacji hybrydowej

potrzebuje również wyjątkowo dobrej organizacji

pracy: ustalenia planu dnia zgodnego z rytmem życia

dziecka, wyznaczenia przestrzeni (fizycznej lub

wirtualnej) na gromadzenie materiałów z lekcji oraz do

nauki samodzielnej, wypracowania efektywnego

systemu segregowania zadań i pilnowania terminów

ich realizacji. Harmonogram zajęć dziecka w ciągu dnia

powinien uwzględniać lekcje z nauczycielem, naukę
samodzielną, obowiązki domowe, czas na odpoczynek i

rozwijanie pasji, ruch fizyczny, a także aktywności

społeczne takie, jak spędzanie czasu z rodziną oraz

spotkania z przyjaciółmi nawet wtedy, kiedy będą
musiały być realizowane online. Weźmy pod uwagę
kolejność rozwiązywania zadań - przedyskutujmy, czy

najtrudniejsze przedmioty powinny być przerabiane na

początku, czy może na końcu nauki? W miarę
możliwości rodzic powinien też dopilnować, aby rytm

dnia dziecka podczas edukacji zdalnej przypominał
rytm dnia tradycyjnego: należy jeść regularne posiłki,

ubrać się (a nie zostawać w piżamie, gdyż to

rozleniwia), starać się być aktywnym.

Rodzicu, słuchaj dziecka
Rodzic ma też możliwość wzmocnić proces nauki

swojego dziecka poprzez interesowanie się zdobywaną
przez nie wiedzą i umiejętnościami. Codzienna

rozmowa rozpoczynająca się od pytań: „Jak Ci minął
dzień?” oraz „Czego się dzisiaj nauczyłeś?” kładzie

nacisk na to, że efektem nauki jest przyrost wiedzy, a

nie ocena. Nie wolno pozwolić dziecku na szybkie

zakończenie rozmowy - należy zadawać pytania

prowadzące w kierunku poznania szczegółów,

zainteresowania się nimi w taki sposób, aby dziecko

mogło nie tylko przekazać wiedzę rodzicowi, ale

również samo podsumować swoją naukę i wyciągnąć
wnioski. Jeśli obowiązki nie pozwalają na rozmowę
codziennie, niech odbywa się ona raz lub dwa razy w

tygodniu - powinna stać się rytuałem, w którym

dziecko odbiera jasne sygnały, że rodzic interesuje się
swoim dzieckiem i jego nauką. Taka rozmowa powinna

odbywać się w przyjaznej atmosferze - rodzic pyta,

gdyż interesuje się tematem, a nie sprawdza, czy

dziecko wykonało wszystkie zadania. Dobrze

skonstruowana pochwała również jest silnym

motywatorem. Pamiętajmy, że należy chwalić za

konkrety, np. „Podoba mi się, że na tym rysunku jest

tyle kolorów” albo „Widzę, że włożyłeś w to dużo

wysiłku”. W przypadku młodszych dzieci rodzic

powinien zadbać o eksponowanie rezultatów pracy

dziecka - wywieszenie rysunku lub projektu w

widocznym miejscu pokazuje, że jesteśmy dumni z

pracy naszej pociechy.
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Rodzicu, pomóż odnaleźć drogę
W edukacji hybrydowej nie da się uniknąć trudnych

sytuacji. Problem może stwarzać zrozumienie nowego

zagadnienia, znalezienie wiarygodnych źródeł
informacji, nieporozumienie między dzieckiem a

nauczycielem, konflikt w klasie, brak realnego

kontaktu z rówieśnikami, spadek motywacji do nauki

czy nadmierne obciążenie nauką. We wszystkich tych

sytuacjach rolą rodzica jest wsparcie dziecka,

rozmowa, próba ustalenia przyczyn wystąpienia

problemu oraz pomoc w znalezieniu rozwiązania.

Rodzic nie może rozwiązywać problemów za dziecko -

powinien pomóc mu znaleźć rozwiązanie samemu,

pokazać, gdzie szukać odpowiedzi na pytania, ale nie

wskazywać gotowych rozwiązań. Należy przy tym

pamiętać, że dziecko, jak każdy człowiek, bywa

stronnicze w ocenie, może świadomie bądź
nieświadomie zataić pewne fakty o zaistniałej sytuacji

lub po prostu nie znać punktu widzenia innych osób.

Każda próba rozwiązania problemu powinna więc

zacząć się od wyjaśnienia sytuacji.

Rodzicu, nie oceniaj
Edukacja hybrydowa umożliwia rodzicowi wgląd w

pracę nauczyciela. Może to prowadzić do prób oceny

efektywności wykorzystywanych przez nauczyciela

metod nauczania. Taka sytuacja czasami prowadzi do

konfliktu rodzica z nauczycielem, co bardzo

negatywnie wpływa na podejście dziecka do nauki

danego przedmiotu. Rodzic, oczywiście, ma prawo nie

zgadzać się z decyzją nauczyciela. Jednak powinien

zwrócić się bezpośrednio do nauczyciela, aby wyjaśnić
problem. Może on wynikać z nieporozumienia,

zwykłego błędu ludzkiego lub nieznajomości zagadnień
pedagogicznych przez rodzica. W żadnym wypadku

rodzic nie powinien komentować zachowania

nauczyciela przy dziecku, aby nie zaburzać relacji

dziecka z nauczycielem. Jeśli problem dotyczy właśnie

tych relacji, warto porozmawiać z dzieckiem i zachęcić
je do podjęcia próby rozwiązania problemu samemu. 
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Rodzicu, czuwaj i reaguj
Rolą rodzica jest również monitorowanie całego

procesu nauki jego dziecka i bycie w stałym kontakcie z

nauczycielami. Przejście na edukację hybrydową
początkowo może sprawić, że uczeń poczuje się
zagubiony, będzie miał problemy nie tylko z

organizacją pracy, ale też ze zrozumieniem tego, które

aktywności są realizowane w szkole, a które

samodzielnie w domu. Nauczyciele uczący daną klasę
nie zawsze komunikują się między sobą, może więc

łatwo dojść do sytuacji, że uczniowie będą
przeładowani pracą i zaczną mieć zaległości. Nad tym

powinien zatem czuwać rodzic - kontrolować, jak

dziecko radzi sobie z samodzielną nauką oraz czy nie

ma zbyt dużo obowiązków do wykonania. W razie

potrzeby rodzic powinien skontaktować się z

nauczycielami (lub wychowawcą) i poinformować o

tym, jak jego dziecko radzi sobie z edukacją hybrydową
i z czym ma problemy. Liczy się tu jasny i regularny

przekaz informacji na linii rodzic-nauczyciel. Najlepsza

dla dziecka sytuacja jest wtedy, kiedy rodzic i

nauczyciel współpracują dla dobra dziecka. Powinni

wykazać się otwartością na potrzeby ucznia oraz na

wprowadzanie zmian w swoich działaniach, jeśli

zajdzie taka potrzeba. Jednocześnie zarówno rodzic,

jak i nauczyciel powinni stanąć z boku całego procesu

nauczania - przyjąć rolę, która nie będzie ograniczała
możliwości dziecka, pozwoli mu się rozwinąć i w pełni

wykorzystać korzyści edukacji hybrydowej.
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