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EDUKACJA, 
ponad wszystko,

powinna być
zorientowana na ucznia. 

18 c - Środowisko ucznia

Tomasz Mikołajczyk

Edukacja, ponad wszystko, powinna być zorientowana
na ucznia. Bez względu na to, czy w modelu
klasycznym, całkowicie zdalnym, czy hybrydowym,
środowisko, w jakim uczeń ma pracować, powinno
spełniać szereg kryteriów, aby w jak największym
stopniu ułatwić mu zdobywanie wiedzy i rozwijanie
umiejętności.

 Kryterium dostępności sprzętu i oprogramowania

Organizując nauczanie hybrydowe, należy dobierać
używane technologie, platformy i aplikacje w taki
sposób, aby możliwie wszyscy uczniowie mogli
uczestniczyć w procesie nauczania. Innymi słowy,
należy zadać sobie pytanie czy uczniowie mają sprzęt,
na którym są w stanie uczestniczyć w zajęciach,
przeglądać lekcje video, odpowiadać, komentować,
wyszukiwać treści, wykonywać zadania. Jeśli
nauczyciel wprowadza do środowiska edukacyjnego 
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Najczęściej używanym narzędziem do
korzystania z internetu jest telefon
komórkowy (97%), w drugiej kolejności
komputer przenośny i laptop (56,4%).
Ponad połowa uczniów, chcąc skorzystać
z internetu, nigdy nie sięga do
komputera stacjonarnego. Tabletu nie
wybiera aż ponad 80% młodzieży.
(Źródło: http://bit.ly/raportMC - Raport
Młodzi Cyfrowi, 2019 )

nową aplikację, to czy jest ona bezpłatna
dla ucznia w każdym z popularnych
środowisk (Windows, Linux, Android, iOS).

 Kryterium dostępności treści

Przygotowując materiały do nauczania
klasycznego nauczyciel bierze pod uwagę
specjalne potrzeby ucznia, np.
przygotowuje powiększony druk dla ucznia
z problemami ze wzrokiem, upewnia się
częściej, czy uczeń z aparatem słuchowym
usłyszał i zrozumiał polecenia. To
przychodzi doświadczonemu nauczycielowi
niejako w sposób naturalny.
Podobnie powinno się zachować w
przypadku nauczania hybrydowego -
edukacja nie może wykluczać. A zatem
wybierając narzędzia do tworzenia
prezentacji czy treści multimedialnych,
warto zwrócić uwagę chociażby na to, czy
można powiększyć tekst. Sugerując
uczniowi video do samodzielnego
zapoznania się warto zadbać o to, żeby
materiał zaopatrzony był w napisy w
języku polskim, ułatwiające odbiór treści
uczniom z dysfunkcjami słuchu. Innym
(równie istotnym) elementem dostępności
treści, jest poprawne wyświetlanie się
strony czy aplikacji webowej w
poszczególnych przeglądarkach. Sytuacją
niepoprawną i wykluczającą część uczniów
jest ta, w której wykorzystywana przez
nauczyciela platforma, narzędzie, czy
strona www poprawnie wyświetla się
jedynie w przeglądarce Safari bądź jedynie
na określonych rozdzielczościach ekranu. 

Badanie „Młodzi Cyfrowi” 2019 Fundacji
Dbam o Mój Z@sięg i Uniwersytetu
Gdańskiego, realizowane we współpracy z
firmami LIBRUS i PCG Edukacja wykazało
jasno, że:

1.

2.

Wobec powyższych informacji, strony
internetowe projektowane jedynie do
poprawnego wyświetlania na ekranach o
dużej rozdzielczości (bez wersji mobilnych),
czy korzystające z przestarzałej technologii
Flash (zgodnie z zapowiedzią producenta,
Adobe, technologia ta przestała być
oficjalnie wspierana z końcem 2020 roku)
nie powinny być używane podczas edukacji
hybrydowej.

Więcej o dostępności treści oraz kryteriach
WCAG 2.0 można przeczytać na
dedykowanej stronie Fundacji
Widzialni.org:
https://wcag20.widzialni.org/ 

2

W przypadku klasycznego nauczania ucznia
obowiązuje plan zajęć. Jasne jest zarówno
dla rodzica, jak i samego ucznia, gdzie i o
której godzinie odbędą się jakie zajęcia. W
przypadku nauczania hybrydowego nie jest
to takie oczywiste i trywialne.

Co do zasady - warto rozróżnić na wstępie
dwa podstawowe podejścia do nauczania
hybrydowego, ze względu na dostępność
czasową: synchroniczne i asynchroniczne.

Model synchroniczny zakłada obecność i
aktywne uczestnictwo w tym samym
czasie wszystkich uczniów oraz nauczyciela
- jak w przypadku klasycznej lekcji, która
odbywa się w sali lekcyjnej.
Podstawowymi narzędziami
wspomagającymi taki model nauczania
może być chociażby wideokonferencja, chat
online czy prototypowanie na wspólnie
udostępnionym whiteboardzie.

Model asynchroniczny zakłada dostęp do
treści i aktywność w zdefiniowanym
“okienku czasowym”, które jednak jest
znacznie szersze, niż tylko tu i teraz. A
zatem narzędzia wspierające ten model to
chociażby blogi, komunikacja email,
korzystanie z e-podręcznika, czy obejrzenie
nagranego uprzednio i udostępnionego
przez nauczyciela tutorialu video, bądź
prezentacji z nagraną narracją.

Kryterium dostępności czasowej

http://bit.ly/raportMC
https://wcag20.widzialni.org/
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Oba modele mają swoje zalety oraz wady.
Nie da się w sposób jednoznaczny określić,
który model będzie lepszy. Na tak zadane
pytanie, jedyną poprawną odpowiedzią
będzie: “To zależy”. 

Model asynchroniczny umożliwia naukę
uczniom, którzy z różnych względów nie są
w stanie pojawić się o określonej godzinie
np. online. Może to być kwestia dostępności
urządzenia (lekcje live w tym samym czasie
ma brat, siostra, lub rodzic pracuje zdalnie
na jedynym domowym sprzęcie). Inną
przeszkodą może okazać się wykluczenie
cyfrowe wynikające z ograniczonego
dostępu do Internetu (niski transfer,
wysokie koszty, niestabilne połączenie, czy
rozliczanie za każdy zużyty megabajt). Z
drugiej strony, model asynchroniczny nie
jest tak immersyjny, nie daje możliwości
zadania pytania na bieżąco i uzyskania na
nie odpowiedzi natychmiast. W tym
kontekście sensownym wydaje się
skłanianie się ku modelowi mieszanemu -
część treści może być przekazywana
synchronicznie, a część asynchronicznie.
Rozwiązaniem może się okazać np.
spotkanie raz na jakiś czas “na żywo”
(videochat), bądź to w charakterze lekcji
jako takiej, bądź w modelu konsultacji.
Podczas takiego spotkania uczniowie
rozwiewają wątpliwości, dopytują
nauczyciela, ten na bieżąco pokazuje
trudniejsze zagadnienia. Następnie dalsza
część odbywa się w modelu
asynchronicznym, dzięki czemu dostępność
czasowa wiedzy i nauczyciela nie ogranicza
ucznia potencjalnie wykluczonego cyfrowo.

Dotyczy to nie tylko samego stanowiska
nauki, a zatem takich elementów, jak
wygodne krzesło lub fotel, wolna
przestrzeń na książki na blacie,
odpowiednie oświetlenie, przewietrzone
pomieszczenie. 

Równie istotne są odpowiednie przerwy -
tu ważne zadanie z perspektywy szkoły -
koordynować na bieżąco harmonogram
zajęć zdalnych (odbywających się
synchronicznie), aby uniknąć sytuacji, w
której uczeń jest przykuty do krzesła i
monitora przez np. 90 minut bez przerwy.
Jak podaje American Heart Association
(Źródło: http://bit.ly/SBRPheart ) 
przeciętny 8-latek spędza przed ekranem 8
godzin dziennie, a w przypadku
nastolatków czas ten sięga 11 godzin
dziennie. Eksperci zalecają, aby dzieci
spędzały nie więcej niż 2 godziny dziennie
przed ekranem, telefonem, tabletem, czy
komputerem (łącznie). A zatem
niedopuszczalne chociażby ze względów
zdrowotnych jest np. przeniesienie
klasycznej nauki 1:1 do nauki całkowicie
zdalnej (średnio 5-7 godzin przed
komputerem). 
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Zgodnie z ujęciem encyklopedycznym,
ergonomia jest dyscypliną wiedzy
zajmującą się zasadami i metodami
optymalnego dostosowywania warunków
pracy do właściwości fizycznych i
psychicznych człowieka, w celu ochrony
jego życia i zdrowia oraz zapewnienia
możliwości jak najlepszego rozwoju. 

Podczas wdrażania modelu nauczania
hybrydowego uczeń powinien mieć
możliwość uczestniczyć w zajęciach w
sposób ergonomiczny. 

 Kryterium ergonomii 

http://bit.ly/SBRPheart
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Planując zajęcia w układzie hybrydowym, gdzie część zajęć odbywa się z użyciem nowych
technologii np. na odległość, należy mieć na uwadze fakt, aby łączny dobowy czas spędzony
przez dziecko przed komputerem nie przekraczał 120 minut. 

Dobre praktyki

Aby zminimalizować problemy
związane ze środowiskiem ucznia w
związku z nauczaniem
hybrydowym, warto poza
powyższymi kryteriami zastosować
kilka dobrych (choć opcjonalnych)
praktyk: 

Leasing sprzętu szkolnego - aby uniknąć wykluczenia cyfrowego spowodowanego
sytuacją ekonomiczną części uczniów, warto rozważyć możliwość wypożyczenia sprzętu
szkolnego. Należy pamiętać o takich kwestiach, jak usunięcie plików prywatnych
nauczycieli, czy danych osobowych znajdujących się na wypożyczonym sprzęcie. 
Wymóg włączonej kamery internetowej a prywatność - oczywistością jest fakt, że łatwiej
prowadzi się zajęcia widząc swoich uczniów. Część placówek oświatowych wręcz
nakazywała włączenie kamerki, aby uczeń uczestniczył w zajęciach w sposób aktywny.
Należy się zastanowić, czy nie jest to zbytnia ingerencja w sferę prywatną ucznia - nie
każdy chce pokazywać innym, gdzie obecnie się znajduje, czy dzieli pokój z rodzeństwem,
etc. Niektórzy uczniowie odmawiali pokazania twarzy z troski o swój wizerunek - nie ma
wszak pewności, czy któryś z uczestników nie nagrywa właśnie ekranu. 
Czas wolny ucznia - nauczyciel jak i każdy inny pracownik co do zasady ma wyznaczone
godziny pracy. W trakcie tego czasu wykonuje swoje obowiązki i to na nich jest skupiony.
A zatem dzieli swój czas w jasny sposób na ten poświęcony pracy i pozostały, który
poświęci np. rodzinie, czy realizacji swojej pasji. Nie należy pozbawiać tego uczniów -
warto wyznaczyć określone godziny, w których będą pojawiały się dodatkowe materiały,
czy aktywności na wybranych kanałach komunikacji. Przykładowo można zawrzeć z
uczniami kontrakt, że od godziny 8:00 do 15:00 w dni robocze może pojawić się np.
dodatkowy materiał, zadanie dla chętnych, etc. Kontrakt powinien działać w obie strony
tak, aby uczniowie nie pisali wiadomości z pytaniami do nauczyciela np. o północy. Dzięki
temu, szanujemy swój wolny czas. 
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