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Wprowadzenie

Edukacja zmienia się dziś na naszych oczach. Nowa sytuacja to

poligon doświadczalny dla wszystkich uczestników tego procesu

– nauczycieli, uczniów, rodziców. Ze zmianą sposobu edukacji

wiąże się też niewątpliwie wiele wyzwań komunikacyjnych,

można nawet zaryzykować stwierdzenie, że komunikacja powinna

stać się – szczególnie teraz – priorytetowym obszarem działań
nauczyciela, a podtrzymywanie więzi z uczniami jest

najważniejszym, dużo ważniejszym niż osiągnięcie celów

edukacyjnych, z wyzwań, które stoi przed nami jako

organizatorami procesu dydaktycznego. Jak odnaleźć się     
 w rzeczywistości przedłużającej się nauki zdalnej? O co zadbać,
kształtując komunikację z uczniem? Na co zwrócić uwagę? 
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Styl “czułego monitora”

Niewątpliwie obecność na lekcji związana z

uważnością na ucznia jest łatwiejsza w szkole niż w

sytuacji nauczania zdalnego czy hybrydowego. Bez

trudu zazwyczaj rozpoznajemy, czy uczennica jest

smutna, bez trudu rozpoznamy zmianę jej fryzury,

widzimy moment lekcji, podczas którego po jakichś
naszych słowach zmieniła zachowanie. Ciężko to

dostrzec w sytuacji ukrywania się niektórych

uczniów za czarnym ekranem i braku chęci pokazania

się na kamerce czy odpowiedzi ustnej. Tym bardziej

opisane wyżej gesty mogą mieć znaczenie

podstawowe – mogą spowodować otwarcie się na

komunikację, a co za tym idzie otwarcie się na osobę i

treści, które komunikuje.  

 zapamiętywani

Ważne też stają się style obecności nauczyciela. Styl

“siłowy”, “apodyktyczny” czy “mentorski” warto

ograniczyć do minimum na rzecz stylu “pewności
siebie” komunikującego: “Razem damy radę”, “Jestem

przy Tobie”, “To dla mnie ważne” i stylu “ciepłego
monitora”, za którym kryją się: radość, uśmiech,

czułe gesty, empatia, humor. Styl “ciepłego monitora”

oznacza odejście od nastawienia na pomiar, cele          

 i osiągnięcia. Styl ciepłego monitora oznacza czułą
obecność, towarzyszenie i elastyczność
nauczyciela. Oznacza także świadomość, że po
drugiej stronie czarnego monitora możemy mieć
ucznia w kryzysie, bez motywacji czy chęci do pracy,
ogarniającego z coraz większym trudem świat
sprawdzianów  w TestPortalu, czy quizów na czas. 
“Skoro staramy się w szkole pomierzyć niemal

wszystko, to bardzo łatwo o przeświadczenie, że to,

co niemierzalne, nie ma znaczenia. Niby wiemy, że w

każdej klasie najważniejsza jest relacja” – napisał
Jarek Szulski w swojej książce “Nauczyciel z Polski”.

Prof. Jacek Pyżalski zauważa zaś, że “nauczyciele,

którzy dbają o relacje, robią często rzeczy pozornie

małe, nieznaczące, a tak naprawdę bardzo ważne. Na

przykład inicjują to, by na początku zdalnej lekcji

wszyscy uczniowie przywitali się ze sobą w sposób

oryginalny. Wspólnie, choć na odległość, obchodzą
całą klasą urodziny uczniów czy robią też coś innego,

co wcześniej robili z klasą”. Te drobiazgi wydają się
mieć kolosalne znaczenie w komunikacji podczas

nauki w dobie pandemii.  

W rzeczywistości nauczania hybrydowego i zdalnego

kluczowe wydają się także inne słowa autora

“Nauczyciela z Polski”: “Młodzi potrzebują wsparcia
dobrych, dojrzałych dorosłych, którzy staną się
moderatorami procesu kształcenia, a kiedy trzeba -
także rzeczywistym oparciem. Tak, aby w trudnej
sytuacji było do kogo zadzwonić”. Ta “niemierzalna”

obecność może warunkować komunikację i wpływać
na jej efekty. 

Obecność

Żeby się komunikować, po pierwsze trzeba być.         

 W sytuacji nauki zdalnej czy hybrydowej, obecność
nauczyciela wydaje się czynnikiem kluczowym,

decydującym nawet o tym, czy zaistnieje i jaka będzie

komunikacja z uczniem. Obecność nauczyciela –

zwłaszcza wychowawcy – nie powinna się ograniczać
tylko do planowych lekcji. Szczególną rolę mogą mieć
drobne sygnały wychowawcy, świadczące o jego

nieustannej trosce, otwartości na rozmowę                     

i problemy pojawiające się podczas nauki zdalnej.

Mogą to być krótkie wiadomości na początku

tygodnia umieszczone choćby na grupowym czacie        

z życzeniami dobrego tygodnia i zachętą do kontaktu;

pytania kontrolne: “Jak minął Wam dzień?”, “Czy w

czymś mogłabym/mógłbym Wam pomóc?”.

Szczególnie cenne okazać się mogą krótkie nagrania

głosowe, czy filmy video, podczas których uczniowie

usłyszą czy zobaczą swojego wychowawcę. W

zasadzie nieważne się staje, o czym mówi – może na

przykład opowiedzieć o swoim weekendzie, pokazać
śmieszne zdjęcie psa, zaprezentować uczniom

książkę, którą właśnie czyta, polecić ciekawy film.

Może zachęcić swoich uczniów do podzielenia się
tym samym, ale nie powinien się zrażać w sytuacji

braku reakcji. Brak reakcji uczniów nie znaczy

przecież, że uczniowie nie usłyszeli czy zobaczyli

tego, co mówimy i nie musi sygnalizować wcale

obojętności czy lekceważenia (a często tak to

czytamy). Choć to trywialne i może naiwne formy

komunikowania się, mogą one być dla ucznia ważne          

i zapamiętane na długo. 

Zainspiruj 
się!->
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Często w takiej sytuacji dochodzi do spięć           

i konfliktów między nauczycielami a uczniami.

Nauczyciel wywołuje ucznia, uczeń nie odpowiada,

nauczyciel się denerwuje, że nie słyszy, ani nie widzi

ucznia. Permanentne doświadczenie “pustego

ekranu” może powodować u nauczyciela frustrację     

 i wpływać na jego samopoczucie. Zwłaszcza dotyczy

to nauczycieli, którzy w praktyce szkolnej preferują
“rozmowny”, dyskusyjny model nauczania.           

 W rzeczywistości braku chęci dialogu i reakcji ze

strony ucznia u nauczyciela pojawiają się często żal     

i wrażenie samotności, niezrozumienia           

i lekceważenia przez uczniów. W tej sytuacji
konieczna jest po pierwsze zmiana myślenia
nauczyciela, który powinien w rozmowie z samym
sobą, po ewaluacji własnych działań, wyraźnie
postawić granice swojej odpowiedzialności, które

nie pozwolą popaść w stan wyczerpania, czy ton

pretensji (“Tak się staram robić Wam ciekawe lekcje,

a Wam się nawet pokazać nie chce, ani nic

powiedzieć”). Pomocne mogą być także narzędzia,

które zmienią i urozmaicą formę interakcji na

pisemną – między innymi do mapowania myśli,

zadawania otwartych pytań, czy ankietowania,

omówione szerzej w dziale: Dyskusja.

Warto zadbać o stworzenie przestrzeni na

dodatkowe momenty w tygodniu przeznaczone na

dyskusje, rozmowy, czy zwykłe spotkania – zarówno

indywidualne, jak i grupowe. Istotne stają się też
wszelkie działania nauczyciela, któremu powinno

zależeć na informacji zwrotnej od swoich uczniów.

Nie bez znaczenia są pytania nauczyciela, który

częściej niż w wypadku nauki stacjonarnej powinien

weryfikować wytworzone przez siebie środowisko

uczenia się. Wysłuchajmy głosu uczniów, zapytajmy

ich, co jest dla nich trudne w zaproponowanych przez

nas metodach, co im się podoba, a co ich zdaniem nie

sprawdza się. Możemy użyć w tym celu różnych

narzędzi do ankietowania – na przykład omówionego

później Mentimetera. 

Osobnym problemem jest też komunikacja           
z rodzicami. Wydaje się ona niezbędna i konieczna -

zwłaszcza w sytuacji zagubienia wielu uczniów           

i rodziców oraz problemów związanych           

 z doświadczeniem pandemii i lockdownu (np. utrata

pracy). Pandemia może być paradoksalnie swoistą
szansą na nowe otwarcie w relacjach, bowiem

przeżywamy wszyscy obecnie podobne emocje            

 i problemy. Może być to zaczątkiem większego

zrozumienia i lepszej współpracy. Rodzice

niewątpliwie potrzebują systematycznych           

i czytelnych informacji o sytuacji oraz zamierzeniach

dydaktycznych i wychowawczych nauczyciela. Warto

zaprosić ich do wspólnych ustaleń, dbać o rzetelny

przepływ informacji oraz dążyć za wszelką cenę do

podtrzymania ciągłej komunikacji. 

Trudności

Często słyszy się, że komunikacja jest niezbędnym

elementem procesu edukacji, można zaryzykować
stwierdzenie, że jest podstawą procesu dydaktyczno-

wychowawczego. Nie chodzi oczywiście tylko              

 o komunikowanie się w celu wymiany informacji, ale

również – a może przede wszystkim – nawiązanie
relacji z rozmówcą. To nawiązywanie relacji                   

z odbiorcą jest w sytuacji nauczania zdalnego czy

hybrydowego z jednej strony prostsze, z drugiej dużo

trudniejsze. Mamy co prawda wiele możliwych

narzędzi nowoczesnych technologii, które pozwalają
nam na wielokanałową komunikację z uczniem.

Wymienić tu możemy m. in: e-mail, czaty, fora

dyskusyjne, blogi, grupy na Messengerze, narzędzia

do rozmów video. 

Komunikacja jednak nie zawsze może być skuteczna,

co spowodowane może być różnymi czynnikami.

Jednym z ważniejszych mimo już stosunkowo długich

doświadczeń nauki zdalnej stają się czynniki

techniczne (infrastruktura, sprzęt) oraz wciąż
kompetencyjne (umiejętność obsługi urządzeń, czy

aplikacji). Te drugie występują nieraz u uczniów

bardzo często, a pozostają zupełnie nieświadome dla

nauczycieli, którym wydaje się, iż skoro ich uczniowie

są dużo bieglejsi w świecie nowoczesnych

technologii, bez trudu poradzą sobie z obsługą
notesu w Teamsie czy poprawnym wysłaniem zadania

domowego. W tym wypadku kluczowa staje się jasna

komunikacja wprowadzająca nauczyciela w sytuacji

każdego nowego zastosowanego na lekcji narzędzia

oraz instrukcja-prezentacja przez nauczyciela

czynności, które ma wykonać uczeń. Warto wziąć
przy tym pod uwagę, iż każdy nauczyciel stosuje swój

zestaw ulubionych przez niego aplikacji, a uczeń musi

nieraz opanować kilkanaście czy kilkadziesiąt

nowych narzędzi.  

Innym ważnym problemem są uczniowie, którzy

“wypadli z systemu”, nie pojawiają się na lekcjach

zdalnych, a komunikacja z nimi jest ograniczona.       

 W tej sytuacji nauczyciel/wychowaca powinien

szczególnie zatroszczyć się o los takich dzieci               

 i podjąć działania diagnozujące powody

nieobecności oraz działania przywracające

komunikację                       i ustalające jej ramy. Może

się okazać, że formy komunikacji z takim uczniem

będą zupełnie inne niż   z większością klasy (na

przykład rozmowa telefoniczna). 

Nieodłącznym problemem komunikacji podczas
nauczania hybrydowego są tzw. “ciche czarne
lekcje”. Wielu uczniów, zwłaszcza w wieku starszym,

nie chce pokazywać się przed kamerką, wypowiadać
na lekcji, a nauczyciel ma nieraz poczucie mówienia

do “pustego ekranu” i nawet nie wie, czy ktoś po

drugiej stronie go słucha. 
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Rozmowa i dyskusja

“Dziś więc nikt nie rozmawia, wszyscy się jedynie
informują” – zauważa Jarek Szulski w “Nauczycielu z

Polski”. Warto zwrócić na to szczególną uwagę
podczas nauki w systemie hybrydowym czy zdalnym.

Wśród wielu przeprowadzonych badań wśród

młodych ludzi w ostatnim czasie, przeważają wnioski,

że tęsknią oni przede wszystkim za rozmową właśnie,

co wcale nie oznacza, że rozmowa w sytuacji

komunikacji zapośredniczonej jest doświadczeniem

upragnionym, wyczekanym i łatwym. 

Rolą nauczyciela – nie tylko oczywiście w procesie
edukacji hybrydowej i zdalnej – jest z jednej strony
“podgłośnić słuchanie”, z drugiej strony podjąć
działania, by jego komunikaty miały nie tylko
informujący, ale także rozmowny charakter. 

Można w tym celu zastosować metodę parafrazy,

czyli sprawdzić, czy dobrze zrozumiało się komunikat

ucznia, warto także każdą lekcję zaczynać od chwili

rozmowy dotyczącej błahych, codziennych spraw.

Można także, dzieląc uczniów na drobne grupy, zadać
im czasem zadanie, by po prostu... ze sobą
porozmawiali.   

Szczególną formą rozmowy jest dyskusja. Pojawia się
ona często podczas zajęć z konkretnego przedmiotu,

realizacji projektów, pracy w grupie, wymiany

doświadczeń. Możemy ją poprowadzić w różny

sposób. 

Dyskusja może mieć oczywiście formę ustną lub

pisemną. Oznacza to, że możemy ją prowadzić w

różnych warunkach, bez względu na to czy rozmówcy

mogą fizycznie się spotkać czy też nie. 

Niewątpliwie komunikacja werbalna ma pewną
przewagę, gdyż najczęściej przekazowi słownemu

towarzyszą również komunikaty niewerbalne, dając

pełen obraz rozmówcy. Pokazują nam jego emocje,

intencje, temperament. Z drugiej jednak strony

często ślad rozmów werbalnych, niespisanych, czy

niezarejestrowanych, zanika. Trudno odtworzyć
argumenty, zapamiętać wnioski, by nie przekręcić
czyjegoś stanowiska. 

W sytuacji edukacji hybrydowej często będziemy

dyskutować z naszymi uczniami (lub uczniowie

między sobą) on-line. Dysponujemy ogromnym

zapleczem ogólnodostępnych form i konkretnych

narzędzi, dzięki którym możemy słyszeć i/lub widzieć
naszego rozmówcę (rozmówców), jak i też prowadzić
dyskusje w formie pisemnej. Brak bezpośredniego

kontaktu z rozmówcą w żaden sposób nas nie

ogranicza, a narzędzia nowoczesnej technologii

pomagają. 

Komunikacja synchroniczna czy asynchroniczna?

Ze względu na specyfikę nauczania hybrydowego i

zdalnego wyróżnia się dwa sposoby komunikacji:

komunikację synchroniczną i asynchroniczną.  
Komunikacja synchroniczna polega na tym, że

uczestnicy komunikują się ze sobą i reagują na

komunikaty w tym samym czasie rzeczywistym. W

większości szkół funkcjonuje komunikacja

dwukierunkowa, która umożliwia spotkania “na

żywo” na czacie video. Nauczyciel i uczniowie mają
także najczęściej do dyspozycji czat tekstowy.

Według tej zasady działają Microsoft Teams, Google

Classroom czy Zoom. Zastosowanie takiej formy

komunikacji umożliwia najczęściej szybką informację
zwrotną i sprzyja interakcyjności uczenia się. W

większości nauczyciel może także stosować różne

formy pracy: indywidualną, zespołową, czy grupową.

W wypadku stosowania takich narzędzi warto, po

pierwsze, ograniczyć ich ilość i określić na początku

zasady użytkowania oraz moderować pracę uczniów.  

Komunikacja asynchroniczna polega na tym, iż
zazwyczaj uczniowie nie są obecni w czasie

rzeczywistym, a nauczyciel zleca zaprojektowane

przez siebie działanie uczniom, którzy wykonują je

zgodnie ze swoim rytmem pracy i indywidualnym

wyborem momentu wykonania zadania. Warto

zwrócić uwagę, iż ten rodzaj zajęć wymaga od ucznia

dyscypliny i organizacji czasu, ale daje mu też
większą swobodę i elastyczność – nie wszyscy

uczestnicy zajęć są obecni w tym samym czasie, więc

przekazywanie i odbieranie komunikatów jest

przesunięte w czasie. Do komunikacji

asynchronicznej nauczyciel może wybrać pocztę
elektroniczną, wirtualny dysk, blog, forum

dyskusyjne. Najczęściej jednak odbywa się ona w

przestrzeni wielofunkcyjnych platform

pozwalających uczniowi na odsyłanie wykonanych

zadań. I w tej sytuacji warto zwrócić uwagę na fakt,

że u niektórych uczniów może się pojawić problem

zarówno z umiejętnością organizacji czasu pracy, jak

i brakiem umiejętności organizowania środowiska

pracy (np. brak kalendarza). Dlatego nauczyciel

zawsze powinien jasno i precyzyjnie określić termin

oddania pracy – dobrze by był on zapisany w miejscu

znanym uczniom. Sprawdzają się także ustawione

przypomnienia (zwłaszcza funkcjonalne w wypadku

prac długoterminowych). 

Nauczyciele powinni działać tak, aby zrównoważyć
komunikowanie się z uczniami w sposób
synchroniczny i asynchroniczny. “Prowadzenie zajęć
tylko w jeden sposób może doprowadzić do
przeciążenia informacyjnego (synchroniczny) lub
braku motywacji albo poczucia wspólnoty
(asynchroniczny)”. 
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Innym, świetnym narzędziem do burzy mózgów,

rozmowy czy dyskusji jest popularna tablica

Jamboard, której możliwość użycia posiadamy

automatycznie, gdy jesteśmy właścicielami konta w

domenie gmail.com. Jamboard pozwala sprawnie

przeprowadzić dyskusję klasową o charakterze

problemowym, ale też świetnie nada się do

komunikacji podczas projektowania działań
edukacyjnych.

Rys. 3 Materiały własne

Co ciekawe może pełnić także funkcje tablicy do

współpracy i komunikacji w grupach, bowiem

nauczyciel może udostępnić link do tablicy uczniom.

Jej atutami są: czytelność, prostota, żywy,

interakcyjny charakter, ograniczona ilość funkcji przy

jednoczesnej wielozadaniowości.  

Rys. 4 Materiały własne

Swoistym kombajnem edukacyjnym z rozbudowanym

modułem komunikacji z uczniem nastawionym na

interakcyjność i różnorodność metodyczną jest także

Nearpod. Nearpod to kompleksowa platforma, która

świetnie sprawdza się zarówno w tworzeniu

interaktywnych lekcji, jak i szybkich, chwilowych

aktywności.  

Jednym z najciekawszych narzędzi do rozmowy czy

dyskusji jest Mentimeter. To aplikacja, która

umożliwia ankietowanie oraz tworzenie burzy

mózgów i pytań otwartych. Wystarczy zarejestrować
się na stronie: Interactive presentation software –

Mentimeter. Nauczyciel bardzo szybko i łatwo może

wygenerować pytanie otwarte dla uczniów.

Uczniowie wchodzą na link wysłany przez

nauczyciela lub, logując się na stronie menti.com,

podają kod aktywności i mogą wziąć udział w

dyskusji, której efekty pojawiają się bezpośrednio na

tablicy. 

Rys.  1 Materiały własne

Ciekawe jest również to, że Mentimeter umożliwia

pracę w formie komunikacji asynchronicznej.

Nauczyciel może wygenerować pytanie i, wybierając

opcję zadania domowego z ważnością kodu 2 lub 7

dni, zlecić je uczniom. 
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Rys.  2 Materiały własne

Więcej o narzędziu można się dowiedzieć z 30-

minutowego tutorialu:

https://www.youtube.com/watch?v=aOX22n02U0g

Zainspiru
j się!->

https://www.mentimeter.com/


D Y D A K T Y K A  E D U K A C J I  H Y B R Y D O W E J  ( 2 0 2 0 )

Dzięki Nearpodowi można tworzyć slajdy, na których

przeplatają się materiały o charakterze

informacyjnym, np. slajdy z tekstem, filmami czy

zdjęciami, z zadaniami o strukturze komunikacyjnej i

impresywnej, angażującej uczniów. I tak nauczyciel

może skorzystać z ankiety, pytania otwartego, tablicy

do współpracy, a uczniowie mogą odpowiadać w

formie pisemnej, ale i (uwaga!) także nagrywając

krótkie wypowiedzi ustne! 

Niewątpliwie Nearpod wytwarza środowisko uczenia

się sprzyjające rozwijaniu kompetencji

komunikacyjnych i mogące wzmacniać sam proces

komunikowania się oraz podtrzymywania relacji.

Świetnie sprawdza się w przypadku realizacji zadań
w systemie synchronicznym, ponieważ umożliwia

prowadzenie lekcji na żywo, do której logują się
uczniowie, jak i asynchronicznym, ponieważ lekcję
czy aktywność można zlecić w taki sposób, że uczeń
zajmuje się nimi w dowolnym momencie, w dogodnej

dla siebie porze. Więcej inspiracji można znaleźć w

grupie facebookowej prowadzonej przez Martę
Florkiewicz-Borkowską – Nearpod Polska.

Nauczyciel-prezenter

Komunikowanie związane jest też nieodłącznie z

prezentowaniem. Prezentacja jest formą wypowiedzi,

przedstawienia efektów pracy indywidualnej lub

grupowej szerszej społeczności np. klasie, szkole…
Jej celem jest podsumowanie realizowanego zadania,

projektu, doświadczenia, przedstawienie wyników

obserwacji, badań. 

W sytuacji prezentowania, warto zwracać szczególną
uwagę na style komunikacyjne i częściej – niż w

nauczaniu stacjonarnym – zadawać uczniom pytania

kontrolne, sprawdzające rozumienie prezentowanego

przez nas materiału. Dobrą praktyką wydaje się
nagrywanie tego momentu lekcji, podczas którego

coś prezentujemy. Wtedy uczniowie nieobecni na

lekcji, albo ci, którzy z jakichś powodów byli

niewystarczająco skupieni, mają szansę usłyszeć
nasze słowa i zobaczyć prezentowane treści.

Sensowne wydaje się odejście od schematu długiej

prezentacji na rzecz prezentacji przeplatanej różnymi

aktywnościami dla uczniów – angażującymi ich w

proces uczenia. Takie funkcje spełnia na przykład

Nearpod, omówiony w tym artykule.

Należy pamiętać, że prezentacja powinna być jedynie

formą zachęcenia publiczności do wysłuchania tego,

co mamy do przekazania. Powinna więc jedynie

towarzyszyć wypowiedzi, a nie być przekazem samym

w sobie. Dlatego powinniśmy – tworząc prezentację 

 – dołożyć wszelkich starań, aby był to materiał
atrakcyjny, przejrzysty, czytelny ale też jednocześnie

spójny z naszą wypowiedzią.

W edukacji hybrydowej jej postać może przyjąć różne

formy, w zależności od jej przedmiotu, tematyki,

przeznaczenia, odbiorców, ale też możliwości

komunikacyjnych, posiadanego sprzętu itp.

Możemy stworzyć prezentację cyfrową:

multimedialną, filmik, animację ale też wykorzystać
postać analogową, taką jak leporello, lapbook, mapa

myśli, sketchnotka, pudełko pomysłów, które nie

wymagają wykorzystania komputera. 

Możliwości jest tak wiele, że bez względu na

okoliczności i możliwości techniczne jesteśmy w

stanie dobrać odpowiednie narzędzie. 

Zdecydowana większość proponowanych narzędzi

cyfrowych jest darmowa, choć wymaga

niejednokrotnie założenia konta w danym serwisie. 

Wśród nich można wymienić oprogramowanie off-

line, wymagające instalacji: Microsoft PowerPoint,
LibreOffice Impress, Apache OpenOffice Impress,
WPS Office Presentation, a także aplikacje on-line,

dostępne z poziomu przeglądarki takie jak:

PowerPoint pakietu Microsoft 365, prezentacje
Google.
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Zainspir
uj się!-

>

Rys. 5 Materiały własne



Warto w tym miejscu wspomnieć o aplikacjach webowych, które podczas nauczania zdalnego zyskały ogromną
popularność. Jednym z nich jest Canva (https://www.canva.com/) – narzędzie służące do tworzenia projektów

graficznych, w tym również prezentacji. Aplikacja daje nam do dyspozycji wiele szablonów podzielonych na

kilka kategorii. Oczywiście możemy modyfikować dostępne propozycje lub tworzyć materiały od podstaw,

według własnych potrzeb i upodobań. W wersji darmowej ograniczona została dostępność elementów

zawartych w bibliotekach (grafika, muzyka, filmy, fonty). Idealnym rozwiązaniem wydaje się uzyskanie licencji

EDU, która daje nam możliwość nie tylko korzystania z dużo obszerniejszych bibliotek, ale również tworzenia

zespołów i udostępniania projektów czy folderów. Wtedy uczniowie mogą z nami współpracować i

komunkować się!

Rys. 6 Materiały własne

Kolejnym – niezwykle ciekawym narzędziem jest Genially (https://app.genial.ly/) – platforma do tworzenia

wizualnych i interaktywnych zasobów. Aplikacja zapewnia integrację stworzonych materiałów z Google dla

Edukacji i Microsoft 365 – z punktu widzenia nauczania hybrydowego – to dość wygodna funkcjonalność.

Dużą zaletą Genially jest mnogość możliwości jakie oferuje: wiele gotowych, niezwykle atrakcyjnych

szablonów, obszerna biblioteka darmowych mediów, ciekawe formy elementów animowanych i

interaktywnych, czy w końcu możliwość osadzania w prezentacji kodów embed, co z kolei pozwala na

tworzenie tzw. app smashing.

Polecamy grupę na Facebooku, gdzie można znaleźć mnóstwo inspiracji oraz wsparcie: Genially – oficjalna,

polska grupa: https://www.facebook.com/groups/868064883659074

PRZEGLĄD NARZĘDZI DO PREZENTOWANIA
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Rys. 7 Materiały własne

https://www.canva.com/
https://app.genial.ly/
https://www.facebook.com/groups/868064883659074/


Rys. 9 Materiały własne

Narzędziem znanym od lat, ale przeżywającym – w dobie nauczania zdalnego – swój renesans jest Prezi
(https://prezi.com/). Jest to program do tworzenia prezentacji na tzw. wirtualnym płótnie. Prezi wykorzystuje

mechanizm zoomu, który pozwala powiększać i zmniejszać kolejne fragmenty prezentacji oraz poruszać się
między nimi. 

Dostępny za darmo po założeniu konta. Uwaga - należy wybrać opcję “Studenci i nauczyciele” i wybrać
podstawowy, darmowy plan. 

Program daje możliwość tworzenia na bazie prezentacji materiałów wideo, w których możemy dodać głos lub

uwidocznić (za pośrednictwem kamerki) sylwetkę prezentującego, co z pewnością uatrakcyjni przekaz.

Rys. 8 Materiały własne

Ciekawą propozycją jest również Pow Toon (https://www.powtoon.com/) – program do tworzenia

animowanych filmików. Dzięki bibliotece gotowych szablonów, elementów graficznych, animowanych postaci

– tworzenie filmików jest niezwykle proste. Gotowy materiał można wyeksportować do mediów

społecznościowych lub udostępnić link.
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Thinglink – to narzędzie do tworzenia interaktywnych grafik poprzez umieszczanie w ich obrębie znaczników

(kolorowych, miniaturowych symboli). Pod wybraną ikonką można ukryć tekst, zdjęcia, dźwięk, linki do

filmów, stron – dzięki czemu powstaje bardzo atrakcyjna prezentacja zawierająca różnorodne treści. Można ją
udostępnić m. in. za pośrednictwem linku lub kodu embed oraz w mediach społecznościowych lub uruchomić
bezpośrednio w aplikacji (opcja Fullscreen).

https://www.thinglink.com/user/me

Prezentacja może również przyjąć formę analogową: lapbooka, leporello, sketchnotki czy “pudełka
pomysłów”. Wybrana forma nie musi wynikać z dostępności sprzętu, powinna być raczej dobrana do tematu,

zawartości, roli jaką ta prezentacja ma pełnić, czy wreszcie kreatywności autora.

Lapbook, to forma prezentowania informacji na dowolny temat. Najczęściej przyjmuje formę teczki, złożonej

kartki, która kryje w sobie treści w formie przyklejonych rysunków, zdjęć, wykresów, krzyżówek, rebusów,

ruchomych elementów dających możliwość manipulowania, układanek, fiszek (ukrytych w kopertach) itp. 

Leporello – forma z reguły wykorzystywana w folderach i prospektach reklamowych (harmonijkowa

książeczka), znalazła również swoich zwolenników na gruncie szkolnym. To bardzo wygodny i kompaktowy

sposób zebrania różnorodnych informacji na dany temat. Podobnie jak w przypadku lapbooka, rozwija

kreatywność uczniów.

Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o sketchnotkach (notatkach wizualnych), zyskującym w ostatnich

latach, sposobie notowania informacji w postaci graficznej. Stanowi niezwykle atrakcyjną formę przekazu.

Notatki możemy wykonywać ręcznie (najczęściej z wykorzystaniem dużych arkuszy papieru), jak i korzystać z

aplikacji dedykowanych do tworzenia sketchnotek. Jeśli informacja dociera do nas kilkoma kanałami (w tym

przypadku słowa i obrazy-symbole) lepiej i szybciej je zapamiętujemy. Jeśli wykorzystamy więc taką notatkę,

jako formę uzupełnienia naszego wystąpienia, z pewnością będzie to nie tylko ciekawa, ale i skuteczna forma

podsumowania i utrwalenia określonego materiału.

Jak tworzyć notatki wizualne dowiecie się z pewnością na stronie http://agatabaj.pl/ 

Polecamy też grupę na Facebooku: Rysuję dla moich uczniów oraz MYŚLOGRAFIA.

“Pudełka tematyczne” to forma którą najczęściej stosują poloniści, tworząc z uczniami tzw. pudełka lektur.

Pomyśleliśmy jednak, że do pudełka możemy włożyć dowolne przedmioty, związane z dowolną tematyką -

dlatego roboczo nazwaliśmy je “pudełkami tematycznymi”. Jeśli dla uzupełnienia naszej wypowiedzi,

zgromadzimy różne przedmioty kojarzące się nam lub bezpośrednio związane z omawianym tematem, nasz

przekaz będzie skuteczniejszy. Nasz umysł lubi kojarzyć słowa z obrazami – dlatego też demonstrowany

rekwizyt, może pomóc zapamiętać określone zagadnienie, definicję, regułę.

Oczywiście to tylko wybrane narzędzia i formy prezentowania treści. Każdy z Was znajdzie z pewnością
wśród nich takie, które będzie spełniać jego oczekiwania i potrzeby.
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Rys. 10 Materiały własne)

https://www.thinglink.com/user/me
http://agatabaj.pl/
https://www.facebook.com/groups/rysuje/
https://www.facebook.com/groups/myslografia/


naruszają rażąco zasady współżycia społecznego,

obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie,

znieważają lub zniesławiają określoną osobę,

namawiają do popełnienia przestępstwa,

promują środki odurzające,

namawiają do samookaleczenia, samobójstwa,

ujawniają czyjeś dane osobowe, zdjęcia.

Internet jest miejscem, gdzie za pseudonimami, identyfikatorami czy awatarami kryją się ludzie, a co za tym idzie -

w sieci powinny ich obowiązywać podobne zasady zachowania jak w realnym świecie. Ogólnie przyjęte zasady

etykiety, powinny więc mieć swoje odzwierciedlenie w netykiecie.

Netykieta to pojęcie, które funkcjonuje od wielu lat. Jest nieskodyfikowanym zbiorem norm i zasad dotyczących

właściwego zachowania w Sieci. Dotyczy to głównie procesu komunikowania się z użyciem narzędzi,

wykorzystujących Internet jako kanał komunikacji. Netykiety tworzy się na potrzeby danej grupy dyskusyjnej,

forum, komunikatorów, funkcjonują również w grach sieciowych, serwisach społecznościowych. Jednak, tak jak

wspomnieliśmy, są jedynie formą umowy, co nie znaczy, że administrator danej usługi, nie może wyciągnąć
określonych konsekwencji. Należy też wspomnieć, że nie wolno przekraczać nam granic, ustalonych przez prawo –

czyli publikować treści naruszających zapisy kodeksu karnego, cywilnego, kodeksu pracy, czy też niektórych

ustaw – które obowiązują bez względu na formę i miejsce publikacji.

Chodzi m.in. o treści, które:

Celem netykiety jest nakreślenie pewnych ram funkcjonowania określonej społeczności w Sieci (szkoły, klasy,

grupy), a co za tym idzie przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom. W społeczności jaką jest szkoła, określone

zapisy mogę stać się częścią szkolnego prawa (przyjąć postać zapisów w statucie lub regulaminie, pojawić się w

programie wychowawczo-profilaktycznym). Śmiemy twierdzić, że w dobie nauczania hybrydowego, kiedy działania

dydaktyczno-wychowawcze podejmowane są stacjonarnie lub/i zdalnie – to element konieczny.

Wewnątrzszkolna netykieta powinna być “szyta na miarę” dla danej placówki. Powinna uwzględniać sposoby i

narzędzia wykorzystywane podczas nauczania zdalnego, możliwości jakie dają wykorzystywane platformy oraz

doświadczenia z dotychczasowej pracy zdalnej z uczniem. Nie kopiujmy więc znalezionej w Sieci netykiety, lecz

przyjrzyjmy się jej zapisom i dostosujmy jej treść do potrzeb naszej społeczności. 

Oczywiście pewne zasady powinny obowiązywać niezależnie od charakteru danej placówki i stosowanych w niej

narzędzi. Kultura słowa czy poprawna pisownia to stały element każdej netykiety. Z pewnością powinny się w niej

znaleźć także zapisy dotyczące takich zjawisk jak floodowanie, trollowanie czy spamming. Pamiętajmy również o

dostosowaniu treści netykiety do wieku naszych uczniów. Jej zapisy powinny być dla nich jasne i zrozumiałe. 

Zadbajmy, aby w netykiecie znalazły się też zapisy dotyczące reguł obowiązujących podczas zajęć zdalnych -
np. zasady korzystania z kamery i mikrofonu, czatu itp. – dzięki temu zajęcia będą przebiegać bez zakłóceń. 
 Szanujmy przy tym prawa ucznia oraz formułujmy zasady tak, by w językowej konstrukcji nie sprowadzały się
tylko i wyłącznie do zbioru zakazów!
 

By móc wyciągać konsekwencje z jej nieprzestrzegania, musimy najpierw zapoznać z jej treścią wszystkich

uczniów, wyjaśnić, co oznaczają poszczególne jej zapisy. Naszym zdaniem dobrym pomysłem jest zaangażowanie

uczniów w proces współtworzenia netykiety. Mając większe poczucie sprawstwa, współtworzenia szkolnego

prawa – będą bardziej dbać o jej przestrzeganie. Jako członkowie danej społeczności szkolnej powinniśmy

reagować na wszelkie przejawy lekceważenia i łamania przyjętych w danej szkole zasad. W sytuacji nagminnych

działań – wyciągać stosowne konsekwencje, przede wszystkim jednak rozmawiać z uczniami na temat celowości

wprowadzonych reguł oraz współtworzyć je z nimi. Poniżej kilka przykładów netykiety, możecie zobaczyć, jakie

zasady powinny się w niej znaleźć, ale pamiętajcie – zadbajcie o to, aby ich treść odzwierciedlała zasady, których

powinni przestrzegać WASI uczniowie. Stwórzcie zbiór zasad odpowiadający sytuacji i warunkom panującym w

WASZEJ placówce. Umieśćcie jej zapisy w widocznych miejscach w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.
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E-ZASADY, CZYLI NETYKIETA



    BĄDŹ... ZE MNĄ!!!

https://fundacja.orange.pl/blog/wpis/netykieta

https://fundacja.orange.pl/blog/wpis/10-zasad-netykiety-w-e-mailach

https://sieciaki.pl/warto-wiedziec/porady/netykieta

Komunikowanie w sytuacji nauczania hybrydowego i zdalnego przewyższa jakiekolwiek inne cele
edukacyjne. Podtrzymanie kontaktu i więzi w sytuacji przedłużającej się nauki zdalnej, czy hybrydowej,
staje się ważnym i fundamentalnym wyzwaniem dla wszystkich uczestników życia szkoły. Ma ono szansę
zaistnieć pod warunkiem obecności oraz istnienia i podtrzymania więzi między nadawcą i odbiorcą, czyli
nauczycielem i uczniem oraz jego rodzicami. 

Warto z jednej strony “podgłośnić słuchanie”, z drugiej strony podjąć działania, które zaktywizują i ożywią
wzajemną komunikację i zatroszczą się o ucznia nieobecnego i wykluczonego. Należy przy tym pamiętać
 o ustaleniu pewnych granic i zasad (np. netykieta), wystrzeganiu się “siłowego” sposobu komunikowania
oraz warto przemyśleć i na bieżąco rewidować (częściej niż zwykle) swój sposób komunikowania treści
związany z wytwarzaniem środowiska uczenia się dla uczniów (np. prezentowanie). 

Autorzy:

Justyna Klimczyk – nauczycielka informatyki i matematyki w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w

Kleszczowie. Autorka bloga „TIKowy Belfer”. Należy do społeczności SUPERBELFRZY RP. Ekspert ds. awansu

zawodowego nauczycieli, Microsoft Innovative Educator Expert w roku szkolnym 2020/21. Entuzjastka

stosowania nowoczesnych technologii w codziennej pracy z uczniem.

Dariusz Martynowicz – nauczyciel języka polskiego, członek grupy SUPERBELFRZY RP, edukator, trener.

Właściciel firmy Czas na progres i grupy na Facebooku dla nauczycieli PROGRESOWNIA. Fascynat

kreatywności i nowoczesnych technologii. Microsoft Innovative Educator Expert w roku szkolnym 2019/20 i

2020/21, Microsoft Innovative Master Trainer w roku szkolnym 2020/21. Wpisany na prestiżową listę 100

Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych za szczególny wkład w podnoszenie kompetencji

cyfrowych nauczycieli. Wyróżniony w 2020 roku w konkursie im. I. Sendlerowej "Za naprawianie świata".
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