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Wstęp

„Zdolni Zdalnie” to tytuł Międzynarodowej Konferencji Wspierania 
Uzdolnień, zorganizowanej w połowie listopada 2020 r. przez Dolno-
śląski Ośrodek Doskonalenia we Wrocławiu z wykorzystaniem platfor-
my edukacyjnej MS Teams. Wydarzenie o charakterze zdalnym było 
nieco wymuszone pandemią koronawirusa, ale też pokazało możli-
wości wykorzystywania przestrzeni cyfrowej do dużych przedsięwzięć 
edukacyjnych. Treści konferencji, związane głównie z kształceniem 
umiejętności STEAM-owych, stały się przyczynkiem do powstania pu-
blikacji „Zdolni Zdalnie” w ramach „Skryptów Metodycznych”. 

Autorami poszczególnych części są doradcy metodyczni zatrudnie-
ni w DODN we Wrocławiu. Materiał jest w swoim charakterze dość 
niejednolity, gdyż w zamierzeniu chodziło o pogłębioną refleksję na 
temat trudnego czasu, który wymusił w szkołach pracę online, znaczą-
co ograniczył bezpośrednie kontakty ucznia z nauczycielami, narzucił 
działania awaryjne, które szybko się zrutynizowały i stały się codzien-
nym elementem oświatowej rzeczywistości. Refleksja ma charakter 
subiektywny, pozwala myślom „szybować” w różnych kierunkach, 
więc i podejmowana problematyka jest zróżnicowana. 

Wartość skryptu należy wiązać z mnogością rozważań  na temat 
pracy z uczniem na odległość: wspierania go w nowej sytuacji edu-
kacyjnej, aktywizowania na zajęciach, uwzględniania jego pasji  i za-
interesowań, kształcenia postaw kreatywnych, wyzwalania ekspresji 
twórczej. Doradcy metodyczni podpowiadają, jakie aplikacje będą 
przydatne w realizacji podstawy programowej, jakie rozwiązania me-
todyczne stosować, by nie odhumanizować procesu kształcenia, dbać 
o psychiczną kondycję uczniów, by – powtarzając za Bruno Szulcem 
i jednocześnie autorem jednego z artykułów – rozpraszać bezbrzeżne 
obszary nudy.

Nie ulega wątpliwości, że to głosy doświadczonych praktyków, 
uwrażliwionych na zmiany dokonujące się w przyspieszonym tempie 
w szkole, na sytuację nauczycieli, którzy niemal z dnia na dzień musie-
li zmienić filozofię nauczania – uczenia się, wychowania i opieki, ale 
przede wszystkim na dobrostan młodych ludzi, którzy zostali zamknię-
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ci w domach, odizolowani od rówieśników, pozbawieni bodźców, re-
gulujących ich naturalną aktywność.

Zapraszam zatem do lektury. Niech będzie podstawą do własnej 
refleksji na temat obecnej sytuacji w szkołach i placówkach oświato-
wych. 

Pandemia przeminie, ale  doświadczenia z tego okresu pozostaną …

Krystyna Pac-Marcinkowska
nauczyciel-konsultant 

DODN we Wrocławiu, Filia w Wałbrzychu
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Małgorzata Kucharska, doradca metodyczny w zakresie języka polskiego,  
DODN we Wrocławiu, Filia w Wałbrzychu

Stymulujmy rozwój dzieci - zdolnych 
i uzdolnionych1. Kilka refleksji praktyka…

Wiele dziś pisze się na temat negatywnych skutków izolacji, tak do-
rosłych, jak i dzieci oraz młodzieży. Jest to obecnie (w dobie pandemii) 
temat chętnie podejmowany na stronach internetowych, portalach 
społecznościowych, a także w mediach. Biją na alarm specjaliści od 
wychowania, edukatorzy, nauczyciele i rodzice, poszukując sposobów 
na to, jak złagodzić taką sytuację, wesprzeć dzieci i młodzież, zapew-
niając im optymalne warunki do nauki, więcej – prawidłowy rozwój 
we wszystkich obszarach (poznawczym, społecznym, emocjonalnym, 
fizycznym). Apelują, by poszukiwać pozytywnych aspektów tej sytu-
acji, unikając narzekania, podsycania atmosfery napięcia i lęku. Mając 
na uwadze te obawy i troskę o naszych podopiecznych, uczmy zatem 
postawy optymizmu (przyszłościowego). Takiego, jaki reprezentu-
ją umiarkowani optymiści. Postawa wiary w zwycięstwo da naszym 
uczniom siłę do działania i uchroni ich przed stresem. Pozwoli zająć się 
budowaniem tego, co w przyszłości będzie dla nich ważne, skoncen-
trować się na tym, co twórcze. Da im też poczucie sprawstwa (również  
w tym, czego uczą się i co robią zdalnie). 

Takich właśnie postaw u dorosłych potrzebują dziś dzieci i mło-
dzież. Optymizmu można bowiem – jak piszą naukowcy – uczyć. 
A jest on obecnie o wiele ważniejszy niż poznawcze walory szkol-
nych lektur czy nabycie kompetencji rozwiązywania zawiłych zadań 
matematycznych. Z pewnością służą temu różnorodne działania, 
stanowiące egzemplifikację ekspresji twórczej, znajdujące swe od-

1 Definicje [zdolny, uzdolniony, utalentowany…] odnajdziemy m.in. w literaturze przedmiotu. Por. 
m.in.: J. Eby, J. Smutny, Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży, Warszawa 1998; G. Lewis, Jak 
wychowywać utalentowane dziecko, Poznań 1998; M. Partyka, Zdolni, utalentowani, twórczy, War-
szawa 1999; M. Partyka (red.), Modele opieki nad dzieckiem zdolnym, Warszawa 2000; S. Popek, 
Człowiek – jednostka twórcza, Lublin 2001; H. Rylke, W zgodzie z sobą i uczniem, Warszawa 1993; 
M. Tyszkowa, Zdolności, osobowość i działalność uczniów, Warszawa 1990. Dzięki tej lekturze po-
głębimy  i uporządkujemy wiedzę na temat zdolności, uzdolnień i talentu (Raport Marlanda; J.P 
Guiford, P. Torancce, J.S. Renzullini, J. Bloom, M. Tyszkowa, E. Gondzik, W. Szewczuk, J. Reykowski, 
S. Gertsmann, W. Okoń, C. Nosal, R.E. Bernacka in.). 
Por. też https://www.npseo.pl/data/documents/3/238/238.pdf [data dostępu - 20.11.2020].
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zwierciedlenie w różnych formach artystycznych „wypowiedzi” na-
szych uczniów. 

Kreatywność (jako potencjał naszych uczniów znajduje swe odbicie 
w ich wytworach: plastycznych, muzycznych, literackich…) nie ustaje 
w okresie izolacji domowej i nauczania zdalnego – to oczywiste. Może 
ona wyzwolić się w naszym wychowanku samoistnie, innym razem 
trzeba zadbać o odpowiedni trening, który wspiera tego typu działa-
nie. Okres pandemii  nie może być straconym dla tego rodzaju działań. 
Może pomóc dziecku przetrwać trudne dla niego chwile, wyzwolić 
w nim nowe inicjatywy, otworzyć oczy na inne zainteresowania. War-
to zatem dzielić się pomysłami (nawet drobnymi, „zapożyczonymi” ze 
sprawdzonych już form, ale i tych nowymi), co niniejszym czynię.

***

„Zawsze tylko wyobrażałem sobie Raj jako bibliotekę, 
nigdy jako ogród”.

(J.L. Borges)

Jesteśmy częścią przyrody. Stopieni z nią, a jednak tak bardzo „po-
szczególni” (jak pisała Wisława Szymborska). To, co bliskie człowieko-
wi, wydaje się nam czytelniejsze, przystępniejsze. Jak nauczyć mło-
dzież wyrażać swe odczucia, emocje, nazywać otaczający nas świat 
precyzyjniej, choć barwnie? Jak uprawiać prozę artystyczną? Dziś za-
pomina się o kształtowaniu takiego warsztatu. Wielu gogów (niech 
wybaczą mi pedagodzy) twierdzi, że lekkie pióro to wyłącznie kwe-
stia talentu, to sytuacja wyjątkowa i rzadki dar, którego nie można się 
nauczyć. To po prostu trzeba mieć. Tymczasem rolą nauczyciela jest 
pracować na żywym materiale, ćwiczyć, uczyć przystępnie, tłumaczyć 
jasno, kształtować warsztat, wskazywać formy i metody. Dlatego oży-
wiamy, personifikujemy, metaforyzujemy, antropomorfizujemy.... 
Namawiajmy do tego naszych uczniów.

Warto w tym celu zachować zasady:

1. Wychodź od algorytmu w kierunku poszukiwania niebanalnych 
pomysłów.

2. Podpatruj inne formy, ale wciąż szukaj nowych.
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3. Ożywiaj to, co nieożywione, niech żyje w Twojej wyobraźni, jeśli 
jest tego godne.

4. Patrz na Boga, przyrodę, człowieka i rzeczy przez pryzmat wielu 
kształtów. Wszystko się bowiem przenika, zmienia, upodabnia. 

5. Pamiętaj, że świat jest jednością wielości.
6. Pamiętaj, by we wszystkich i wszystkim, bez względu na to, kim 

lub czym to jest, dostrzegać to, co zwierzęce, ludzkie lub przed-
miotowe.

7. Bacznie poszukuj i kontynuacji, i różnic, i analogii.
8. Nie bój się świadomie personifikować, metaforyzować, nada-

wać ludzkich kształtów, parafrazować, dopełniać...

Efekty pracy uczniów (na podstawie fragmentów wypowiedzi 
pisemnych):

• „Nieśmiałe promyki słońca jako pierwsze przemykają przez2 
uchyloną furtkę dnia, zapowiadając nadejście świtu. Pozbawione liści 
gałęzie sędziwych dębów nie potrafią ukryć swej starczej kruchości 
w wyraźnym świetle poranka. Bezlitosna Eos uwypukla niedoskona-
łości przyrody. Nie daje możliwości ukrycia się za bezpieczną kurtyną 
mroku. We wczesnych godzinach, świat, niczym człowiek budzi się do 
życia, by po chwili doprowadzić do porządku zaspane oblicze”.

• „Szybkie kroki pozostawiają po sobie ciche westchnienia do-
kładnie wypolerowanych trzewików. Plecak precyzyjnie przewieszony 
przez oba ramiona stara się nadać idącemu wyprostowaną, prawidło-
wą sylwetkę”.

• „Woli być »Dzikusem« niż „rozmawiać do nich”  z rozpaczliwą 
świadomością, że równie dobrze może »pogadać« do uśmiechniętych 
postaci zamieszkujących przestrzeń klasowego zdjęcia”.

• „Zresztą czerń, wspaniale prezentująca się na jej długiej sukience 
o mocno poszerzanych rękawach, od zawsze budzi w ludziach nieokre-
ślony lęk przed bezimiennym strachem”.

• „Ada szybko przemywa twarz. Tyle cennego czasu przeciekło jej 
przez palce. Nie zdążyła nawet zacząć śniadania”.

• „Szedł tą samą aleją, którą przemierzał dzisiejszego ranka. 
W popołudniowym słońcu świat stawał się zdecydowanie bardziej 
przyjacielski. Lekki uśmiech przybłąkał się na blade wargi chłopca”.
2 Wyboldowano cenne zabiegi językowe uczniów.
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Możemy również posłużyć się metodami aktywizującymi. Proste 
ćwiczenia wykorzystać na zajęciach języka polskiego lub filozofii, od-
wołując się przy tym zarówno do  interpretacji tekstów źródłowych, 
jak i treści podręcznika. Jadwiga Krzyżewska3 (choć znana głównie jako 
specjalistka edukacji wczesnoszkolnej) wśród metod aktywizujących 
wymieniła m.in. te, które dotyczą tworzenia i definiowania pojęć. Tego 
typu zadania do wykonania przez uczniów w pracy zdalnej wymagają 
wprowadzenia prostej instrukcji. Pamiętajmy, że tok lekcji dotyczą-
cej przyswajania pojęć zwykle składa się z czterech faz: przedstawie-
nie celu i wywołanie nastawienia, podanie przykładów dotyczących 
danego pojęcia, sprawdzenie poziomu przyswojenia przez uczniów 
konkretnego pojęcia (definicja i istotne pojęcia), wywołanie myśle-
nia metapoznawczego (porównanie wiedzy wcześniej nabytej z nowo 
poznaną). Oczywiście uczeń może sam zegzemplifikować konkretne 
pojęcie, zobrazować je, czyli zwizualizować, a później omówić swój 
tok myślenia na zajęciach. 
Doskonale sprawdza się 
przy tym znana wszystkim 
mapa pojęciowa (mapa 
mentalna, mapa mózgu, 
mapa myśli…) która służy 
do wizualnego opracowa-
nia pojęcia z wykorzysta-
niem rysunków, symboli, 
wycinków, krótkich słów, 
zwrotów i haseł. To forma 
sprawdzona w pracy sta-
cjonarnej, ale i dokonała 
obecnie – w pracy zdalnej. 

A oto przykłady prac 
uczniowskich na temat po-
glądów Epikura (przyczyny 
strachu; lekcja filozofii):

3 J. Krzyżewska, Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Część I, II, Suwałki 
1998.

  Praca nr 1
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 Praca nr 4

 Praca nr 2       Praca nr 3
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***
„Ludzie mówią: Los w rękach trzymasz, ulep jego sens”.

(Z. Stawecki)

Hanna Rylke w książce W zgodzie ze sobą i z uczniem4 porusza waż-
ne zagadnienie dotyczące odpowiedzialności za uczenie się. Skłania 
nas do pogłębionej refleksji nad tym, czy dylemat odpowiedzialności 
za uczenie się jest problemem nauczyciela czy ucznia? A choć książka 
ukazała się pod koniec XX w. – okazuje się – porusza kwestię ważną, 
nabierającą aktualności w trakcie nauki zdalnej. Biorąc odpowiedzial-
ność za promowanie zmian społecznych, nauczyciel powinien umieć 
oddać część odpowiedzialności za naukę swemu wychowankowi. 
Uczeń może z tego procesu odnieść wiele korzyści, co więcej – skorzy-
sta z tego i sam nauczyciel. Jest to jednak bardzo trudne zadanie, gdyż 
dorosły uważa, że należy  wyłącznie do niego. Często nie rozumie, iż 
jest on raczej organizatorem środowiska uczenia się swego wycho-
wanka. A szkoda, gdyż tego typu sytuacja paraliżuje aktywność ucznia, 
czyni go biernym wykonawcą poleceń, nie uczy samodzielności.  

Sytuacja, w jakiej dziś znajduje się szkoła (ze względu na zdalne na-
uczanie), pozwala przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej. Uczniowie na-
dal potrzebują wsparcia (psychologicznego pewnie bardziej niż w wa-
runkach nauki stacjonarnej), ale możemy zainteresować ich zadaniami 
wymagającymi pomysłowości, wyzwalającymi twórczą inwencję. Oto 
jedno z takich zadań, realizowanych w pracy zdalnej, z poprzedzonych 
przygotowaniem wskazówek na drodze kooperacji:

• wspólnie analizujemy nazwy i typy planów filmowych/kadrów 
filmowych, posługując się przy tym zestawieniem tabelarycz-
nym:

4 H. Rylke, op. cit., rozdział III i IV, Warszawa 1993.
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Typ planu Cechy5

totalny jest to szeroki plan krajobrazowy; umiejscawia akcję w otoczeniu, 
a także informuje o porze roku, dnia, pogodzie itp.

ogólny z wkomponowaną postacią lub grupą postaci na szerszym tle (część 
budynku), umiejscawia postacie w otoczeniu; wskazuje na zależności 
między postaciami a otoczeniem

pełny pokazuje postać człowieka lub kilku osób; postaci  widoczne są w ca-
łej swej wielkości, np. we wnętrzu jakiegoś pomieszczenia, może uka-
zywać relacje między osobami; otoczenie wyraźnie schodzi na drugi 
plan (staje się mniej ważne)

amerykański pokazuje postać od kolan w górę;  podobnie jak plan pełny, pokazuje 
relacje między osobami, sytuacje, np. rozmowę; obejmuje zarówno 
gesty, jak i mimikę postaci; zbliżony do naturalnego sposobu widze-
nia postaci

półzbliżenie kompozycja postaci człowieka w wymiarze popiersia, jego zachowa-
nie, gestykulacja, emocje; tło praktycznie niewidoczne; dolną granicą 
tego planu jest ręka zgięta w łokciu; plan ten pozwala już wyraźnie 
zaobserwować pojawiające się na twarzy emocje

zbliżenie widoczna jest twarz lub ukazane są z bliska fragmenty otoczenia, po-
trafimy odgadnąć, co bohater zdjęcia, filmu  myśli i czuje, ukazanie 
wewnętrznego świata człowieka 

detal ukazuje mały fragment ciała ludzkiego lub przedmiot istotny, lecz 
niezauważalny na szerszym planie, np. zegarek, notatka na strzępku 
papieru; może on przedstawiać emocje, uczucia lub podkreślać wła-
ściwości fizyczne6

• samodzielnie przygotowujemy fotoreportaż na temat warun-
ków związanych z naszą pracą zdalną (jak pracuję zdalnie, z per-
spektywy ucznia-domatora),

• w fotoreportażu uwzględniamy od 6 do 8 zdjęć, pamiętając 
o tym, by składały się na niego zdjęcia zaliczane  do 3 różnych 
typów planu,

• prezentujemy wyniki prac przed klasą, w wybranych fotorepor-
tażach odnajdujemy konkretne typu poznanych wcześniej pla-
nów i nazywamy je,

• pomoce: aparaty w telefonach komórkowych, kamery w smart-
fonach, aparaty i kamery cyfrowe itp.,

5  Oprac. na podstawie 
http://www.zsjerzykowo.internetdsl.pl/konkurs_otwarci_na_zmiany/innowacje/plany_filmowe.pdf  
[dostęp 14.11.2020].
6 Dostosowujemy konkretne sytuacje z kadrów do sytuacji pandemicznej, zważając na obowiązu-
jące obostrzenia.
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• etyka fotografa – należy o niej pamiętać, poświęcić zasadom 
netykiety kilka minut zajęć7.

Wybrane przykłady prac uczniowskich8:

   

7 Można wykorzystać 21. Etyka fotografa, [w:] spletownia.szkolnastrona.pl/index.php?c=getfi-
le&id=61 – [dostęp - 14.11.2020]. Jednym z zadań jest napisanie regulaminu etycznego fotografa.
8 Autorzy wszystkich prac wyrazili zgody na publikację swych wizerunków, fragmentów lub całości 
wykonanych  zadań.

            Joasia      Angelina

            Wiktoria      Natalia
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***
„Nigdy nie mów ludziom, jak coś zrobić.  

Powiedz im, co zrobić, a oni zaskoczą cię pomysłowością”.
(G.S. Patton)

Każdy przedmiot ma swoją historię. Ślady jego losów naruszają ze-
wnętrzną formę tego przedmiotu (kształt, kolor, fakturę, grubość…). 
Bywa jednak i tak, że tajemnicę konkretnej rzeczy zna jedynie jej wła-
ściciel. Zdarza się, że historia przedmiotu ginie w otchłani niepamięci, 
a jej nowy dysponent nie interesuje się bogatą przeszłością nabytku 
lub jedynie domyśla się jej… Czasem jej poszukuje, może nawet ją 
imaginuje, korzystając z bogatych zasobów swej wyobraźni. Pewnie 
bywa i tak, że dobrze rozwinięty zmysł obserwacji pomaga mu zre-
konstruować historię przedmiotu z okruchów obserwacji i odłamków 
wrażeń.    

O związkach człowieka z przedmiotami przekonująco opowiada 
Anna Zientała w książce o wymownym tytule POECI uRZECZczeni. 
Przedmioty w poezji polskiej (1890-1939)9. Zainspirowana jej reflek-
sjami, postanowiłam zachęcić uczniów do namysłu nad historią rzeczy 
codziennych i niecodziennych, użytkowych i osobliwych, ukrytych na 
dnie szuflady i w starych skrzyniach na strychu, wyeksponowanych na 
półkach w małym pokoiku kawalerki lub zajmujących w naszych do-
mach honorowe miejsca… Chciałam bowiem zachęcić swych uczniów 
do tego, by zrekonstruowali historie wybranego przedmiotu i opowie-
dzieli o wynikach swej pracy w zwięzłej formie literackiej. Efekty pracy 
prezentowaliśmy podczas zajęć zdalnych, a – dzieląc się swymi reflek-
sjami – dowodziliśmy „jak różne i niezliczone bywają rzeczy, jak ciężko 
nad nimi zapanować i jak trudne okazują się próby ich porządkowania. 
Przedmiotów jest wiele. Są wszędzie. Zawładnęły ludzką przestrzenią, 
wkradły się do sztuki i literatury”10. Pod koniec zajęć młodzież zgodnie 
przyznała, że wkradły się one do naszego życia… Na krócej, na dłużej… 
I bywa, że ich byt jest dłuższy od ludzkiego…

A oto wyniki burzy mózgów (ustaleń dotyczących etapów pracy 
nad zadaniem):

• znaleźć w domu przedmiot, który „opowiada” ważną dla mnie 
historię (moją, mojej rodziny, znajomych...), 

9  Por. A. Zientała, POECI uRZECZczeni. Przedmioty w poezji polskiej (1890-1939), Kraków 2014.
10 Tamże, s. 9.
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• dokładnie przyjrzeć się temu przedmiotowi,
• znaleźć odpowiednie, charakterystyczne dla niego szczegóły i opi-

sać je, stosując epitety, porównania, metafory, ożywienia, personifika-
cje (po to, by przedmioty lub rzeczywistość, w którą zostały wpisane, 
wydały się żywe, bliskie, ciekawe),

• od opisu przedmiotu przejść do opisu sytuacji lub historii, z którą 
ten przedmiot był lub mógł być związany; której jest świadectwem – 
artefaktem,

• w myśl zasady forma mówi, zastanowić się nad kompozycją: od 
przedmiotu do historii lub od historii do przedmiotu, ewentualnie 
inną,

• o ile to możliwe, podczas pisania nie uchylać od razu rąbka tajem-
nicy na temat tego, o jaki przedmiot chodzi; wszystko po to, by ewen-
tualnych słuchaczy zaintrygować lub chociaż zaciekawić i zachęcić do 
odgadnięcia nazwy prezentowanego przedmiotu.

Młodzież przyłożyła się do zadania i efekty były interesujące. Przed-
mioty zostały odkurzone i przywrócone zbiorowej pamięci. Okazało 
się, że mają one dusze i są świadkami lub uczestnikami interesujących 
historii. 

Efekty były dla nas ważne, gdyż młodzież nie tylko wspólnie ułożyła 
wskazówki dla wszystkich piszących, ale w sposób twórczy wykonała 
zadania. Finał był imponujący, gdyż każdy odczytał swoją pracę i ocze-
kiwał na to, czy słuchacze odgadną, jaki przedmiot jest bohaterem 
konkretnej historii.

A oto wybrane próbki prac:
a) „Stary, zasuszony, niegdyś wielobarwny. Przyklejony do jeszcze 

starszej i pożółkłej kartki papieru, jednej z wielu kartek harcerskiego 
śpiewnika. Śpiewnika, który witał niejedne poranki i pełnił niejedną 
wartę na letnich obozach. Związany jest żółtymi, dobrze wysuszonymi 
niteczkami trawy. Dziwne, ale on tak wiele dla mnie znaczy. Pamię-
tam, że dostałam go w czerwcu od dzieci, których wcześniej wcale nie 
znałam. Było to w pogodny dzień. Słońce świeciło tak bardzo, że spra-
wiało wrażenie jakby ognista kula, zawieszona tuż nad ziemia, mia-
ła nagle spaść. Zuchy zbierały kwiaty na terenie byłego obozu Gross 
Rosen. Nagle zbliżyły się do mnie gromadką i podarowały mi piękną, 
delikatną pamiątkę. Dziś jej kolory zlewają się w jeden odcień. Wtedy 
barwy były żywe. Dobrze to pamiętam. Wówczas ten mały prezent nie 
znaczył dla mnie zbyt wiele. Teraz, z perspektywy czasu, uświadamiam 
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sobie, że nie ma nic piękniejszego niż uśmiech dziecka. To, co stare  
i zniszczone, stało się dla mnie cenniejsze”.      

[Dorota; bukiet kwiatów]

b) „Stare, metalowe, granatowe… Kiedy po nie sięgam, przypo-
minają mi się lata mojego beztroskiego dzieciństwa. Gdy trzymam je 
w dłoni, widzę jak On siedzi na fotelu w dużym pokoju i pisze list. Pisze 
nim list do swego brata, który mieszka daleko stąd. Kiedy patrzę na 
moje zalane atramentem dłonie, przypominam sobie, że jego już nie 
ma. Zostało tylko ono. Mała rzecz, tak już nieprzydatna i zniszczona, 
a tak bardzo mnie cieszy. Gdy tylko mam ją w zasięgu wzroku, widzę 
mego starego, siwego dziadka, trzymającego mnie na kolanach i wciąż 
piszącego. Wówczas wiem, jak bardzo mnie kochał, tak bardzo, by dać 
mi najcenniejszą rzecz, jaka posiadał”. 

[Marlena; pióro]

***
„To, co powstrzymuje ludzi, to nie jakość ich pomysłów,  

tylko brak wiary w siebie”.
   (T. Simmons)

„Uczeń musi mieć wiarę w swoje możliwości” – przekonuje Danuta 
Sterna11 w książce, której tytuł odkrywa przed nami dwa znaczenia. 
Wnikliwa lektura Uczę (się) w szkole utwierdzi – refleksyjnego prakty-
ka i zwolennika konstruktywistycznego modelu edukacji – w przekona-
niu, że sukces edukacyjny zależy zarówno od ucznia (uczenie się), jak 
i od nauczyciela (nauczanie). Jak podkreśla autorka, ważną rolę, czy 
to w czasie nauki stacjonarnej, czy zdalnej, odgrywa też wspomaganie 
uczniów w tym, „by stali się autorami procesu swojego uczenia się”12. 
Nauczyciel powinien bowiem wierzyć w uczniów i nie ma w tym ani 
krzty przesady. Słowo „wiara” nie stoi w tym przypadku w opozycji do 
tego, co realne, racjonalne, mierzalne. Chodzi bowiem o to, by budo-
wać w uczniach poczucie własnej wartości (pozytywne wzmocnienie) 
i pewności siebie. Powinni być oni zmotywowani do nauki. Doceniani 
nie tylko za najmniejszy nawet postęp, ale i za starania. 

„Jeśli chcesz, aby uczeń miał poczucie własnej wartości, ty sam 

11 D. Sterna, Uczę (się) w szkole, Warszawa 2014, s. 89-91.
12 Tamże, s. 89.
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musisz wierzyć w jego możliwości i zdolność uczenia się. Zachęcaj 
uczniów do podejmowania wyzwań i stwarzaj im takie warunki, aby 
mogli bezpiecznie ryzykować”13 – przekonuje Sterna, podając przykła-
dy z własnych doświadczeń szkolnych (jako uczennicy i jako nauczy-
cielki). 

Oczywiście nauczyciel powinien nie tylko polegać na tzw. efekcie 
Pigmaliona (spełnieniu się pozytywnego oczekiwania wobec kogoś, 
samospełniającej się przepowiedni), ale zawsze wspierać ucznia pod-
czas procesu uczenia się. Można zacząć od małych kroków. Pamiętać, 
że szkoła jest wszędzie. Uczymy się bowiem przez całe życie14, a pod-
stawę tego typu edukacji współtworzą cztery filary – cele edukacji: 
uczyć się, aby wiedzieć; uczyć się, aby działać; uczyć się, aby żyć wspól-
nie; uczyć się, aby być. Dzięki temu młody człowiek zrozumie potrze-
bę samokształcenia i z czasem stanie się ona dla niego stałą potrzebą 
życiową, wręcz stylem życia.  

Podczas nauczania zdalnego warto wykorzystać narzędzia techno-
logii informacyjnej i domowe zasoby. Zwrócić uwagę nie tylko na to, 
by objaśniać zadania, ale wykorzystać też tzw. wiedzę potoczną/życio-
wą ucznia, a także skorzystać z tutoringu rówieśniczego. Przynosi to 
wymierne efekty.

Według Anny Brzezińskiej uczeń jest w pełni aktywny, gdy jego „wi-
docznym na zewnątrz działaniom towarzyszy praca jego umysłu, gdy 
pojawiają się w nim różnorodne odczucia i emocje. […] gdy to, co robi, 
robi naprawdę, gdy jego wysiłek jest zauważany i doceniany, a także 
szanowany przez otoczenie, szczególnie przez ważne dla niego osoby. 
[…] gdy jest aktywne w pełni, gdy jest aktywne w sposób różnorod-
ny. Gdy jego działania mają charakter manipulacyjno-eksploracyjny, 
i gdy w sposób standardowy używa różnych przedmiotów, także jako 
narzędzi w swych działaniach, wreszcie gdy samo tworzy i produkuje 
coś dla siebie nowego, czego przedtem nie znało”15.  Tego typu pod-
miotowy styl nauczania i uczenia się wyzwala w uczniach aktywność. 
Wymieniona wyżej pedagog stwierdza bowiem, iż „styl sprzyjający 
kształtowaniu się dziecka w pełni aktywnego określić można jako styl 
podmiotowy, którego główną cechą jest orientacja jednocześnie na 
dziecko, na jego rozwój, jak i na dorosłego i jego rozwój. Jest to taki 
13 Tamże, s. 90.
14 Por. Raport Międzynarodowej Komisji do Spraw Edukacji napisany przez Jacques’a Delorsa, opu-
blikowany w 1996.
15 A. Brzezińska, Edukacja przez aktywne uczestnictwo, [w:] „Edukacja i Dialog” 1994, nr 9, s. 25.
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styl wzajemnego kontaktowania się, który respektuje potrzeby obojga 
partnerów – dziecka i dorosłego, który zakłada i wspólne działanie, 
i oddzielne realizowanie swoich specyficznych zadań”16.

Tego typu działania przysłużyły się do powstania pracy adresowa-
nej do osób starszych, odizolowanych przez pandemię. Otóż młodzież 
przygotowała podczas nauki zdalnej prace plastyczne, stanowiące iko-
nograficzną interpretację wierszy Sybiraków. Utwory znane im były 
jedynie ze strony internetowej (twórczość poetycka zesłańców pol-
skich17), tylko niektóre stały się ilustracją do wierszy znanych polskich 
poetów. 

Oto przykłady prac wykonanych w czasie nauki zdalnej w trakcie za-
jęć dziennikarskich z kl. II liceum ogólnokształcącego. Cała prezentacja 
nosi tytuł „W 80-tą rocznicę deportacji Polaków na Syberię”:

16 Tamże.
17 Por. https://www.pamiecsybiru.wroclaw.pl/index.php?spid=36 [data dostępu – 19.11.2002].

Autorka pracy: Aleksandra Głogowska do wiersza Rocznica Kazimierza 
Cybulskiego 
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„Odeszli zabra-
ni przemocą, 
z uścisków do-
mowych piele-
szy./We łzach 
powiezieni 
gdzieś nocą, 
może ich podróż 
ucieszy”.

Autorka pracy: 
Julia Rybaczek
do wiersza
Syberyjskie 
Anioły
ks. Łukasza 
Krzanowskiego 

„Zabrano  
mnie dzieckiem z domu
Jak pisklę z gniazdecz-
ka…”
(Mirosława Kociuba,  
Zesłanie)

Autorka pracy:
Maja Wedmańska
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***
„Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, 

Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia”.
(R. Brett)

Podczas nauki zdalnej uczniowie biorą aktywny udział w konkur-
sach, przygotowują się do nich, uczestniczą w konsultacjach i galach 
laureatów online. Nie zapominają o swych pasjach i oddają się im z ta-
kim samym zaangażowaniem, jak w czasie nauki stacjonarnej. Życie 
toczy się dalej. Upływającego czasu nic nam nie zwróci, zatem trzeba 
organizować się na tyle, na ile pozwalają nam warunki. 

W czasie zdalnego nauczania odkrywam nowe talenty. Okazuje 
się bowiem, iż głos w trakcie zajęć zabierają uczniowie, którzy zwy-
kle w szkole bywają nieśmiali. Chętnie zgłaszają się do różnego typu 
aktywności. Nadsyłają zdjęcia, na których przedstawiają efekty swych 
działań, a nawet prezentują przestrzeń swej pracy. Ilustrują sposoby 
radzenia sobie w tych trudnych okolicznościach. Traktują to jako wy-
zwanie.  

 Autorka pracy: Joanna Szczepanowska 
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Uczą się, marzą i są… zdolni! Doceniajmy to! 
Ostatnio pod koniec zajęć dziennikarskich poprosiłam uczniów 

o jedno zdjęcie, które stanowić ma ich portret psychologiczny18, wzbo-
gacony o motyw przewodni dotyczący ich pasji. Trudno byłoby dziś 
dotrzeć do intersującej osoby, by ją sportretować. Przedstawili zatem 
siebie: to, co kochają, co ich zajmuje i co ich najbardziej charakteryzu-
je. Przykłady warto podziwiać: 

    

Swoje drobne refleksje na temat nauczania zdalnego oraz zdolno-
ści i uzdolnień podsumuję słowami innego Zdolnego. Pablo Picasso 
mawiał: „Ten, kto myśli, że może i potrafi – może i potrafi, a ten, kto 
myśli, że nie może i nie potrafi – nie może i nie potrafi. To bezwzględne 
i bezdyskusyjne prawo”. 

Nie ma złego czasu na to, być odnajdywać i rozwijać swe zdolności. 
Warto o tym pamiętać…

18 Por. http://planf.pl/kompendium-portretu-czesc-4-portret-psychologiczny/ [data dostępu - 
18.11.2020]

            Emilia        Michaela
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Małgorzata Chojda-Ozga, doradca metodyczny w zakresie języka polskiego,  
DODN we Wrocławiu, Filia w Wałbrzychu

Egalitarni zdolni zdalnie

Nikt nie jest tak stary, 
by nie mógł się jeszcze czegoś nowego nauczyć. (Ajschylos)

Ścianę pracowni języka polskiego, której moi uczniowie i ja jesteśmy 
gospodarzami, zdobi hasło: „Egalitaryzm to mądre słowo – bo każ-
dy uczeń jest zdolną Osobą”. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Nauczycieli 
Tajnego Nauczania w Świebodzicach, w której uczę języka polskiego, 
należy do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia, toteż 
kwestia uzdolnień jako predyspozycji, talentu, umiejętności w ujęciu 
elitarnym i egalitarnym jest często podejmowanym tematem na za-
jęciach przedmiotowych i pozalekcyjnych. Narzędzia TIK pozwalają 
utrwalić działania Uczniów i, gdy zachodzi potrzeba, wrócić do waż-
nych momentów w rozwoju młodego człowieka.

W ubiegłym roku szkolnym uczniowie (wówczas klasy szóstej) napisali 
opowiadania pt. „O talentach”. Wydrukowaliśmy prace, by spędzić na ich 
czytaniu dwie ciekawe lekcje. Młodzi ludzie w podjętych rozważaniach 
wzięli pod uwagę zagadnienia: kto, kogo, pod jakim względem i w jakich 
okolicznościach może oceniać. Doszli do wniosku, że definicja talentu za-
leży od tylu czynników, że właściwie podlega nieustannym zmianom. 

Edukacja zdalna przeniosła nauczycieli, uczniów i ich rodziców do 
rzeczywistości, w której materialne i intelektualne dobra wymagają za-
kodowania na język przestrzeni wirtualnej. Tak więc wymieniliśmy się 
adresami „służbowej poczty”, uczniowie przyjęli zaproszenia do pracy 
w Google Classroom, odwiedzamy niby-sale, naszą obecność symbo-
lizują ikonki. Młodzi ludzie robią zdjęcia stronom zeszytów i ćwiczeń, 
zapisują dokumenty w zalecanych programach, tworzą pliki, porząd-
kują je w folderach, udostępniają wykonane zadania i „podchodzą” do 
wirtualnej tablicy, żeby nauczyciele mogli monitorować ich postępy 
w nauce. Uczestniczenie w procesie edukacji zdalnej wymaga niema-
łej sprawności – zdolność do funkcjonowania w przestrzeni wirtualnej 
dotyczy wszystkich ośmiu kompetencji kluczowych1. 
1 W odniesieniu do: Zalecenia Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych 
w procesie uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG). (2018/C 189/01).
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Bariera, jaką jest odległość i brak bezpośredniego kontaktu, może 
utrudniać komunikację (szczególnie w relacji z uczniem, dla którego 
język polski jest językiem obcym). Edukacja zdalna wymusza zastoso-
wanie dodatkowych narzędzi w zakresie tworzenia i rozumienia infor-
macji. Niewątpliwie młode pokolenie może pochwalić się przydatnymi 
w nauczaniu online umiejętnościami. I choć kompetencje cyfrowe są 
niezbędne do funkcjonowania w przestrzeni wirtualnej, to w sytuacji 
kontaktu online są i w przyszłości również będą ważne kompetencje 
osobiste, w zakresie uczenia się oraz uzdolnienia interpersonalne2. 
Zdolni są ci uczniowie, który osiągają wysokie wyniki w nauce, biorą 
udział w różnych konkursach i olimpiadach, działają w szkolnych klu-
bach wolontariatu oraz ci, którzy nie mogą się pochwalić spektakular-
nymi sukcesami, ale punktualnie włączają się do zajęć, zadają pytania, 
by lepiej zrozumieć przekazywane na zajęciach treści, dzielą się swoją 
wiedzą z koleżankami i kolegami. 

Tematyka lekcji języka polskiego w klasach VI – VIII przez dwa ty-
godnie października oscylowała wokół problemu kluczowego: Nawet 
mały talent to wielka sprawa. Na ostatni tydzień września zaplano-
wałam dla klasy szóstej rozpoczęcie cyklu zajęć przedmiotowych i wy-
chowawczych w odniesieniu do leksemu: talent. Zadaniem Uczniów 
było skorzystanie ze źródeł (w tym z: e-podręcznika, słowników oraz 
Internetu) w celu przytoczenia definicji talentu. Po sporządzeniu 
mapy myśli uczniowie pracowali zdalnie: samodzielnie i w zespołach 
zadaniowych. Udostępniona przeze mnie cyfrowa tablica (Jamboard) 
służyła działaniom uczniów. Następnie przeszliśmy do poznania tek-
stów źródłowych. Biblijna „Przypowieść o talentach” rozpoczęła dys-
kusję. Pierwsza dotyczyła sprawiedliwości wynagrodzenia robotników 
pracujących w winnicy. Uzdolnieni matematycznie Uczniowie wyliczali 
czas pracy i należną zapłatę dla bohaterów przypowieści, przedstawiali 
udział pracowników w zysku za pomocą wykresów i diagramów. Cechy 
gatunkowe omawianego fragmentu „Biblii” sugerowały jednak meta-
foryczny sens opowieści Chrystusa. Dwóch uczniów próbowało od-
nieść treść paraboli do własnych doświadczeń lub sytuacji wybranego 
bohatera lektury bądź innego tekstu kultury. Po wykonaniu skeczno-
tek (wizualny zapis pozyskanych informacji) i zaprezentowaniu ich kla-
sie, młodzież postawiła pytanie kluczowe, które zapisałam w strumie-
2 Temat kompetencji przyszłości poruszył m.in. Krzysztof Kaszuba podczas Konferencji DODN we 
Wrocławiu „Zdolni Zdalnie” 18. 11. 2020 r. 
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niu (w: Classroom). Uczniowie uczestniczyli w lekcji online, uzupełniali 
notatki w zeszytach, sprawdzając zapisy w strumieniu, bacznie śledzili 
przebieg konwersacji na czacie i zdobywali informacje, korzystając 
z proponowanych przeze mnie linków. Na koniec udostępniali własne 
ekrany, by zdać sprawę z wykonywanych na bieżąco zadań. Zespół kla-
sy szóstej doszedł do wniosku, że: „Nawet mały talent może okazać 
się ważny”. Wniosek kończący zajęcia stał się problemem kluczowym 
kolejnej lekcji. Historia chłopca z XIX-wiecznej wsi, zafascynowanego 
muzyką3, posłużyła za pretekst do rozmowy o tym, czy każdy uczeń 
może być uznany za zdolnego. Czy to, że ktoś słabo sobie radzi np. 
z rozwiązywaniem zadań matematycznych, czytaniem albo pisaniem 
wyklucza go z grona mądrych osób? Przygotowałam prezentację, 
w której przypomniałam Uczniom slajdy z już omówionych: „Pieśni 
na wyjście” Edwarda Stachury i „Nauk mędrca” Michela Piquemala. 
Wspólnie przeczytaliśmy definicję pojęcia „integracja” i przypomnie-
liśmy zasadę działania szkół z oddziałami integracyjnymi. Uczniowie 
skojarzyli wyniki dociekań z hasłem, które przywitało ich, kiedy pierw-
szy raz, jako czwartoklasiści, weszli do nowej pracowni. 

Od definicji talentu poprzez wnioski podsumowujące wypowiedzi, 
argumentujące egalitaryzm jako właściwe podejście do uzdolnień, 
uczniowie przeszli do przygotowania prezentacji swoich mocnych 
stron. Mieli odpowiedzieć, w jaki sposób ich uzdolnienia mogą się 
przyczynić do poprawy jakości życia innych ludzi4. Uczniowie uzupeł-
nili slajdy wspólnej prezentacji własnymi wypowiedziami. Następnie 
na tablicy wirtualnej umieścili informacje o różnorodności uzdolnień 
koleżanek i kolegów z klasy. Powiązali uzdolnienia z wymaganiami na 
określonych stanowiskach pracy. Na koniec odpowiedzieli na wspólnie 
postawione pytania – tak powstały multimedialne miniwykłady zawo-
doznawcze pod tytułem: „Mój zawód – wspólna sprawa”. Powstały 
ciekawe prezentacje. Uczniowie ugruntowali zasady redagowania wy-
powiedzi argumentacyjnej z wykorzystaniem elementów charaktery-
styki postaci i opisu sytuacji, utrwalili umiejętność cytowania i powtó-
rzyli zasady korzystania ze źródeł. Kolejno udostępniali swój ekran, by 
koleżanki i koledzy mogli cieszyć się różnorodnością form przekazywa-
nych treści. Raz były to zdjęcia ukazujące uczniów pomagających ro-

3 Mowa o noweli H. Sienkiewicza Janko Muzykant.
4 Zad. 4, [w:] A. Łuczak, A. Murdzek, Język polski. Między nami. Wersja dla Nauczyciela, Gdańsk 
2019, s.91.
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dzicom w pracy w pasiece, gospodarstwie, innym razem humorystycz-
ne ilustracje kosmonauty pakującego fragment obcej planety w papier 
ozdobny – na prezent dla kolegów z klasy. Wśród zaprezentowanych 
slajdów były też kolaże uczniowskich prac plastycznych i wyszukanej 
ikonografii. Niektórzy przedstawiali przed kamerą własne projekty – 
budowle z klocków lego, model pompy ciśnieniowej, własnoręcznie 
zbudowaną klatkę dla królików, wystawę kolekcji ubrań dla lalek, czy 
galerię fotografii. 

Cykl zajęć edukacyjno-wychowawczych zaplanowałam tak, by 
młodzież wypracowała własne stanowisko w sprawie kierunków roz-
woju oświaty w Świebodzicach w latach 2021-2027 z perspektywy 
mieszkańca. Uczniowie zaangażowali się we współtworzenie tego 
dokumentu i przygotowali swoją propozycję. Realizując to zadanie, 
wykazali się kompetencjami cyfrowymi oraz matematycznymi, w za-
kresie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii, przedsiębiorczości, 
świadomości i ekspresji kulturalnej. Uczniowie doświadczyli tego, że 
kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się wpływają na 
relacje w grupie. 

Siódmoklasiści po analizie i interpretacji tekstów kultury z moty-
wem wieży Babel stwierdzili, że uzdolnienia są darem i powodem do 
dumy, ale już ósmoklasiści po lekturze tekstu Wisławy Szymborskiej 
„Na wieży Babel” zauważyli, że zbyt duża miłość własna może uwydat-
nić negatywne cechy człowieka. Wyniki dyskusji zostały utrwalone na 
tablicy wirtualnej. Uczniowie zostali poproszeni, żeby tak zaplanowali 
swoją wypowiedź, by notatka zmieściła się na jednej stronie. Ćwicze-
nie okazało się trudne. Młodzież zmierzyła się z takimi problemami 
jak: ambicje do faworyzowania prezentacji własnej lub wybranych ko-
leżanek i kolegów, pokusa ingerowania w cudzą pracę. Sprawdzona 
została umiejętność współpracy z uwzględnieniem specyficznych rela-
cji  rówieśniczych. Obserwacja pracy uczniów pozwoliła mi  zmodyfi-
kować działania zaplanowane na rok szkolny 2020/2021.

Sytuacja nauczania zdalnego na pewno poszerzyła zakres stoso-
wanych metod, narzędzi i środków dydaktycznych, ale też uwypukliła 
obszary, w których bezpośredni kontakt jest niezastąpiony. Anegdotą 
opisującą stan zawieszenia między realną a wirtualną relacją nauczy-
ciela z uczniami jest sen, w którym to po wysłuchaniu wypowiedzi 
ucznia, zamiast pozwolić mu na powrót do ławki, ściągnęłam go do 
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paska na monitorze komputera. Sądzę, że nie tylko mnie męczyły lęki: 
Czy nie zawiodą media? Czy po drugiej stronie czekają wszyscy Ucznio-
wie? Jak wiele uda się przekazać, i jak bardzo uczniowie z tego prze-
kazu skorzystają? Na pewno też nie tylko mnie fascynują możliwości, 
jakie daje praca online.

Kończąc cykl zajęć o uzdolnieniach, przywołałam znany Uczniom 
od roku fragment „Mikołajka w szkole”5 pt. „Nowa”. Dziewczęta 
i chłopcy po kolejnych doświadczeniach edukacyjnych mogli spojrzeć 
na jego wymowę z szerszej perspektywy. Porównali doświadczenia 
bohaterów przygód Mikołajka z własnymi odczuciami. Tamci dener-
wowali się przed pierwszą lekcją z nową nauczycielką, ponieważ nie 
wiedzieli, czego się mogą spodziewać (niektórym bowiem szczegól-
nie zależało na pochwale). Pracujący zdalnie uczniowie także mogą 
doświadczać niepewności. Na przykład częściej niż w warunkach na-
uki stacjonarnej proszą o potwierdzenie, że właściwie zrozumieli po-
lecenie. Szukają nowych form wyrażania siebie, by zaistnieć w kon-
takcie online. Potrzeba „zaistnienia” wiąże się z różnymi wyborami. 
Dylematy uczniów dotyczyły choćby ikonki, która ma reprezentować 
uczestnika zajęć. Niektórzy pokonali lęk towarzyszący wystąpieniom 
przed kamerką czy mówieniem do mikrofonu, inni nadal pracują nad 
kulturą zachowania w komunikacji online. Młodzi ludzie zauważyli, że 
w nowych sytuacjach często dochodzi do odwrócenia ról, podobnie, 
jak przydarzyło się chłopcom z omawianej powieści. Oto najsłabszy 
w klasie uczeń, Kleofas, został poproszony przez nową nauczycielkę 
o pomoc w organizacji lekcji (warto zaznaczyć, że nowy nauczyciel 
miał możliwość świeżego spojrzenia na uczniów, a Kleofas lepiej niż 
zwykle przygotował się do zajęć). Chłopiec zaskakująco sprawnie po-
radził sobie z przyniesieniem właściwej mapy na geografię, później 
bardzo dobrze odpowiadał przy tablicy. Natomiast Ananiasz, który do 
tej pory nosił miano najzdolniejszego, przekonał się, że nie ma wyłącz-
ności  na bycie prymusem. 

Tak więc ktoś, kto dotąd jeszcze nie ujawnił swoich uzdolnień, ma 
szansę w edukacji zdalnej wykazać się kompetencjami cyfrowymi 
i interpersonalnymi. Również nauczyciel, wyrwany z kontekstu przy-
zwyczajeń, może zweryfikować swoje narzędzia pracy i dotychczaso-
we wnioski o stylu uczenia się podopiecznych albo też potwierdzić 
5 R. Gościnny, J. Sempé, Mikołajek w szkole, przeł. B. Grzegorzewska, Kraków 2017.
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słuszność już podjętych działań. W końcu nowa sytuacja to kolejna 
przestrzeń, w której zadaniem Nauczyciela jest mądre towarzyszenie 
Uczniowi. 

Na zdjęciach: prace i wypowiedzi Uczniów
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Zdolni zdalnie na zajęciach etyki. 
Kilka refleksji i spostrzeżeń

Muszę przyznać, że zdalne nauczanie etyki było dla mnie sporym lo-
gistycznym, metodycznym i technologicznym wyzwaniem. Przestrzeń 
klasy została bowiem zastąpiona przestrzenią wirtualną Microsoft 
Teams – platformy cyfrowej, którą wykorzystujemy w szkole do pra-
cy zdalnej z uczniami. Każda lekcja wymaga ode mnie przygotowania 
prezentacji multimedialnej, różnych e-materiałów, filmików, wyszuka-
nia ciekawych stron internetowych. Oczywiście wszystko po to, aby 
podczas zajęć „działo się”, aby zaintrygować i pobudzić intelektualnie 
uczniów, aby dzięki różnorodności – jak ująłby to Bruno Schulz – roz-
praszać bezbrzeżne obszary nudy. Staram się co jakiś czas zmieniać 
własny awatar oraz stosować zmieniające się efekty tła, kiedy jestem 
dla uczniów widoczny na ekranie. Tego typu „zmiana” jest ściśle zwią-
zana z tematem lekcji i jej motywem przewodnim. Ponieważ pomię-
dzy czasem realnym prezentacji a udostępnianiem jej uczniom istnieje 
pewne opóźnienie, ponadto nierzadko bywają problemy z dostępem 
do internetu, wszystkie materiały jeszcze przed lekcją umieszczam na 
założonym kanale w zakładce „Pliki” – tak, aby uczeń, nie czekając na 
„pracę” Teamsa, mógł korzystać z materiałów wcześniej ściągniętych 
na swoje mobilne urządzenie. 

Muszę przyznać, że zdalna praca znacznie mocniej wyczerpuje 
i eksploatuje mnie jako nauczyciela niż praca stacjonarna. Co w tej 
pracy jest najtrudniejsze? Interakcja. Sprowokowanie uczniów do wy-
powiedzi i internetowej aktywności. Jak to robię? Zachęcam uczniów 
do wypowiedzi (tzw. „łapka” na Teamsie), stawiam intrygujące pyta-
nia, przygotowuję slajdy wymagające komentarza uczniów, inicjuję 
dyskusję. Proponuję, aby krótką odpowiedź na moje pytanie zamie-
ścili na czacie, a następnie wspólnie odczytujemy wspomniane odpo-
wiedzi. Umożliwiam uczniom prezentowanie swoich materiałów na 
ekranie Teamsa – wcześniej zadanych w formie zadania domowego. 
Korzystamy z tablicy Whiteboard. Wspólnie rozwiązujemy i zapisuje-
my wybrane zadania na udostępnianej karcie pracy. Czasami propo-

dr Robert Kaśków, doradca metodyczny z zakresu etyki,
DODN we Wrocławiu, Filia w Wałbrzychu
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nuję, aby wkleili na czacie zdjęcie z wykonanym ćwiczeniem – tak, aby 
inni mogli je zobaczyć i ewentualnie skomentować.

Jeśli nie pojawiają się na ekranie „łapki”, wywołuję uczniów kolejno 
do zabierania głosu – uczniowie czytają fragmenty tekstów na głos 
(mimo tego, że widzą je także na ekranie), głośno czytają także pole-
cenia na kartach pracy czy teksty na slajdach. Wszystko z myślą o po-
budzeniu aktywności uczniów. Wszystko z myślą o interakcji. Na końcu 
lub początku lekcji co jakiś czas staram się zaplanować „akcję”, która 
rozbudzi uczniów i uruchomi ich receptory, np. wszyscy uruchamiamy 
mikrofony i wspólnie, gromko na trzy-cztery mówimy „do widzenia” 
czy też wspólnie wypowiadamy słowo – klucz danego fragmentu lek-
cji. Proponuję, aby na wybrane lekcje opracowali swoje awatary tema-
tycznie związane z lekcją. 

„Zdolni zdalne” – ankieta
Aby uzyskać informację zwrotną, zamieściłem na Teamsie prostą, 

anonimową ankietę na temat pracy zdalnej na zajęciach etyki. Wypeł-
niło ją 7 osób. Ankieta nie była obowiązkowa. Na pytanie, jaką formę 
pracy uczniowie preferują: pracę on-line na Temasie, czy pracę w szko-
le, 5. uczniów odpowiedziało, że zdecydowanie wolą naukę stacjonar-
ną w szkole. Dwójka uczniów wskazała naukę zdalną. Uczniowie nie 
wskazali żadnych „plusów” nauki zdalnej. Wśród „minusów” wymie-
nili cztery: brak kontaktu bezpośredniego z kolegami i nauczycielami, 
przeciążenie związane z siedzeniem przed ekranem komputera, to, że 
podczas e-lekcji trudno się skupić, że bardzo często „rwie” połączenie 
internetowe.

„Zdolni zdalnie” – przygotowania do startu w XXXIII Olimpiadzie 
Filozoficznej

Jako nauczyciel etyki i filozofii co roku przygotowuję młodzież do 
udziału w Olimpiadzie Filozoficznej. Pandemia koronawirusa i te przygo-
towania wywróciła do góry nogami i z konieczności musiałem przenieść 
je do sieci. W szkole do zdalnego nauczania wykorzystujemy platformę 
Microsoft Teams. W tym właśnie środowisku założyłem osobny kanał 
pod nazwą „Olimpiada Filozoficzna” i zaprosiłem do zespołu zaintereso-
wanych uczniów. Na Teamsie spotykamy się na konsultacjach co tydzień 
w czwartek, po lekcjach realizowanych zgodnie z planem. 
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Na pierwszym spotkaniu „olimpijczycy” (9 osób) z „Kasprowicza” 
prezentowali swój pomysł na esej filozoficzny, który trzeba napisać 
w ramach szkolnego etapu olimpiady. Cztery osoby zdecydowały się 
na temat: Status moralny robotów. Kiedy wyłączenie maszyny było-
by morderstwem? Pojedyncze osoby wybrały tematy: Sztuka współ-
czesna wobec zagrożenia klimatycznego; Czy fikcja może być praw-
dziwa?; Czy głupota może być brakiem mądrości? Rozpatrz problem 
w odwołaniu do znanych ci koncepcji filozoficznych; Czas, wieczność 
i stworzenie świata w filozofii starożytnej i średniowiecznej. 

Na pierwszym spotkaniu każdy uczeń w ciągu 5 minut przedstawiał 
koncepcję swojego eseju. Pozostali uczestnicy konsultacji w kilku zda-
niach komentowali autorską koncepcję, podpowiadając i podrzucając 
jednocześnie kolejne pomysły realizatorskie. Wskazywali na ciekawe 
przykłady filozoficzne, literackie, filmowe. Ostatnie słowo w dyskusji 
nad każdą koncepcją należało do jej autora. Muszę przyznać, że klimat 
tych dyskusji był rzeczywiście niezwykły, a sama dyskusje bardzo twór-
cze. Na kolejnym spotkaniu uczniowie czytali wstęp do swojego ese-
ju, wykorzystując do tego funkcję Teamsa „Udostępnij ekran”. Dzięki 
tej funkcjonalności wszyscy mogliśmy śledzić tekst na ekranie swoich 
komputerów. Także tym razem pozostali uczestnicy konsultacji ko-
mentowali „wstępy” swoich kolegów. Na trzecim spotkaniu uczniowie 
prezentowali kolejny akapit lub kolejne akapity swoich esejów. Słu-
chacze i widzowie jednocześnie oceniali efekt pracy swoich kolegów, 
wskazując mocne i słabe strony zaprezentowanych tekstów. Umówili-
śmy się, że pierwszą wersję eseju uczniowie prześlą do mnie na pocztę 
elektroniczną i od tego momentu przejdziemy na Teamsie z trybu kon-
sultacji grupowych na tryb konsultacji indywidualnych. Spodziewam 
się – po tych kilku spotkaniach – ciekawych efektów pracy filozoficznej 
kasprowiczan, zainteresowanych etyką i filozofią.
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Aldona Struzik, doradca metodyczny w zakresie języka angielskiego,  
DODN we Wrocławiu, Filia w Wałbrzychu

Zdolni zdalnie – z perspektywy  
doradcy metodycznego z zakresu języka 
angielskiego…

Czy podejrzewali Państwo – rozpoczynając pracę nauczyciela ję-
zyka angielskiego – że kiedykolwiek staniecie wobec takich wyzwań, 
jakie mamy przed sobą w dobie walki z Covid-19? Sytuacja, w jakiej 
znaleźliśmy się, wystawiła na wielką próbę zdolności dostosowawcze 
uczniów i nauczycieli. Spoglądając jednak wstecz, wracając myślami 
do początku roku 2020, możemy stwierdzić, że jesteśmy zdolni do 
tego, żeby sprostać wyzwaniom edukacji zdalnej. Dzięki synergicznym 
i spójnym działaniom wszystkich uczestników procesu edukacji prze-
konaliśmy się, że wykorzystanie kompetencji kluczowych jest jednym 
z najistotniejszych czynników sukcesu uczniów na zdalnej lekcji języ-
ka angielskiego. Jak wiadomo, kompetencja jest kombinacją wiedzy, 
umiejętności i przyjmowanej postawy – i właśnie dzięki przyjęciu wła-
ściwej postawy przez uczniów i nauczycieli możliwe było płynne włą-
czenie się w zdalne nauczanie oraz wirtualne życie szkoły.

Kiedy pojawiła się konieczność przeniesienia procesu edukacji do 
cyberprzestrzeni, jako pierwsze zostały wystawione na próbę nasze 
zdolności do przekształcania idei w czyny. Zdolni nauczyciele, pracując 
ze zdolnymi uczniami, wykazali się kreatywnością i innowacyjnością. 
Nierzadko podejmowali ryzyko, wykorzystując narzędzia, z którymi 
wcześniej nie mieli do czynienia: aplikacje do nauki słówek, kreato-
ry testów online, kanały streamingowe, flipbooki, multibooki etc.  
Współpracując  ze zdolnymi uczniami, planowali i organizowali naukę 
w wirtualnym zespole klasowym. Wierząc w możliwości dostosowaw-
cze uczniów, podjęli działania ukierunkowane na osiągnięcie przez 
nich sukcesu. 

Nauczyciele języka angielskiego uczestniczyli w licznych webina-
riach, kursach, szkoleniach, by zacząć w praktyce szkolnej stosować 
nowe metody pracy z uczniem. W ramach sieci współpracy i samo-
kształcenia, na forach internetowych oraz w grupach na mediach 
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społecznościowych wymieniali się swoimi doświadczeniami. Uczyli 
się, jak pracować na platformach, jak  w warunkach wirtualnej klasy  
prowadzić efektywną edukację. W poszukiwaniu rozwiązań, umożli-
wiających uczniom kształtowanie kompetencji porozumiewania się 
w języku obcym, szturmem przenieśli się z realnej klasy do Internetu.

 Porozumiewanie się w języku angielskim wymaga nie tylko zna-
jomości słownictwa, gramatyki, rozumienia różnego typu tekstów (li-
terackich, prasowych, użytkowych – instrukcji, listów, raportów etc.), 
ale i  świadomości różnych tradycji i obyczajów, typowych dla danych 
społeczności. Niełatwo zdobyć te umiejętności w trybie stacjonarnym, 
gdy możliwa jest bezpośrednia komunikacja. Prowadzenie dialogów 
i dyskusji, wyrażanie myśli i opinii, odgrywanie scenek to rutynowe 
działania na lekcjach języka angielskiego, tym bardziej konieczność 
przeniesienia do wirtualnej przestrzeni wymagała zmiany nastawienia 
oraz znalezienia przyjaznych komunikatorów. 

Nigdy wcześniej nie byliśmy świadkami takiego zaangażowania się 
w proces edukacji z wykorzystaniem kompetencji cyfrowych. Obejmu-
je ono umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeń-
stwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. 
Opiera się na licznych umiejętnościach w zakresie TIK: wykorzystywa-
nia komputerów do pozyskiwania wiedzy, przechowywania, tworze-
nia, prezentowania i wymiany informacji oraz do komunikowania się 
i uczestnictwa w sieciach samokształcenia i współpracy za pośrednic-
twem Internetu. Obecnie na coraz wyższym poziomie, ponieważ wy-
maga tego dynamicznie zmieniająca się sytuacja.

W czasie nauki zdalnej stanęliśmy wobec konieczności dogłęb-
nego zrozumienia i wykorzystania możliwości TSI na lekcjach języka 
angielskiego. Zdolni uczniowie opanowali sztukę posługiwania się 
aplikacjami komputerowymi niezbędnymi do pracy online – edytora-
mi tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi, bazami danych. Jak wiemy, obec-
ne pokolenie to cyfrowi tubylcy, dlatego też poruszanie się po Inter-
necie, komunikowanie się za pośrednictwem mediów elektronicznych 
w języku angielskim,  szybka wymiana informacji i udział w sieciach 
współpracy do celów uczenia się okazało się być ich wrodzoną zdolno-
ścią. Nauczyciele, wykorzystując te naturalne predyspozycje uczniów, 
wsparli ich kreatywność i wprowadzili liczne innowacje w nauczaniu 
języka angielskiego.
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Warto zauważyć, że w obecnej sytuacji nasi zdolni uczniowie 
w szybszym tempie doprowadzają do perfekcji umiejętność weryfika-
cji prawdziwości i rzetelności dostępnych informacji. Kształtują zdol-
ność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji w języku 
obcym oraz ich wykorzystywania w krytyczny sposób.  Nauczyciele 
efektywnie wspierają uczniów w przyjęciu refleksyjnej i odpowiedzial-
nej postawy w stosunku do dostępnych informacji oraz właściwego 
wykorzystywania mediów interaktywnych, zgodnie z obowiązującą 
netykietą.

Kształtowanie kompetencji uczenia się języka angielskiego również 
odbywa się w przestrzeni wirtualnej. Uczniowie wykazali się umiejęt-
nościami, polegającym na reorganizacji własnej nauki, zarówno na 
poziomie indywidualnym, jak i grupowym. Stanęli twarzą w twarz 
z koniecznością skutecznego zarządzania własnym czasem, rozwiązy-
wania problemów, zdobywania, przetwarzania, oceniania i przyswa-
jania nowych informacji, a także zastosowania nowej wiedzy i umie-
jętności w sytuacji ekstraordynaryjnej, jaką jest epidemia. Nasi zdolni 
zdalnie uczniowie pokazali, że potrafią dostosować do nowych warun-
ków własny styl uczenia się, wykorzystać swoje mocne strony, pogłę-
bić stan posiadanej wiedzy i uzdolnień. Zabiegając o własny rozwój, 
wykazali się dyscypliną, wytrwałością i zdolnością zarządzania infor-
macją.

Wiele sfer życia społecznego i kulturalnego przeniosło się do In-
ternetu. Paradoksalnie, taki obrót sprawy sprzyjał rozwijaniu kompe-
tencji ekspresji i świadomości kulturowej z wykorzystaniem języka an-
gielskiego. Uzdolnienia artystyczne były rozwijane m.in. przez udział 
w akcjach prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, międzynarodowe instytucje kultury, przez pośrednic-
two anglojęzycznych stron www. Dzięki bogatej ofercie kanałów in-
ternetowych możliwy jest kontakt ze sztuką. Uczniowie mogą rozwijać 
uzdolnienia językowe podczas wirtualnego zwiedzania muzeów, słu-
chania koncertów oraz kontemplowania sztuki w dowolnym miejscu 
na świecie. 

Nie bez znaczenia okazało się kształtowanie w uczniach kompeten-
cji społecznych. Jako że składają się na nie m.in.: rozumienie wzorców 
zachowań ogólnie akceptowanych w różnych sytuacjach, zdolność do 
budowania zaufania i współczucia, umiejętność oddzielenia sfery pry-
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watnej od zawodowej i zrozumienia różnych punktów widzenia, na-
uczyciele, budując nową wirtualną szkołę, podejmowali działania, by 
uczniowie komunikowali się wewnątrz  społeczności klasowej. Ucznio-
wie okazali się zdolnymi zdalnie uczestnikami budowania nowej rze-
czywistości szkolnej,  w której obowiązują  określone zasady zachowy-
wania się w czasie lekcji wirtualnych, przy poszanowaniu prywatności 
oraz zrozumienia trudnej sytuacji.  Udało się również zachęcenie mło-
dych ludzi do udziału w akcjach społecznie pożytecznych w mediach 
społecznościowych. Na przykład cenna okazała się inicjatywa „Zdolni 
Zdalni – zbiórka sprzętu do nauki zdalnej”, dzięki której  można było 
pozyskać potrzebne urządzenia lub przekazać sprzęt innym potrzebu-
jącym uczniom. 

Okazało się, że gdy z powodu pandemii szkoły musiały przejść na 
naukę zdalną, nauczyciele języka angielskiego podjęli skuteczną współ-
pracę ze zdolnymi zdalnie uczniami. Nauka języka angielskiego weszła 
w nowy wirtualny wymiar. Mimo zatrzymania uczniów w domu, zaję-
cia w sieci odbywają się bez szkody dla ich treści i jakości.
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Adrian Gnilka, doradca metodyczny z zakresu języka niemieckiego
DODN we Wrocławiu, Filia w Wałbrzychu

Zdolni zdalnie – okiem metodyka 
z zakresu języka niemieckiego

Zdolni zdalnie … – bardzo spodobał mi się ten tytuł, a zwłaszcza 
liczba mnoga w nim użyta. Sugeruje ona bowiem wiele podmiotów 
nauczania zdalnego: zdolni są w nim wszyscy, to znaczy uczennice 
i uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy,  ale też rodzice. 

Trzeba przyznać, że pandemia wiosenna 2020 r. była dla wszystkich 
poligonem doświadczalnym. Wspólnie uczyliśmy się nowych progra-
mów, aplikacji, narzędzi cyfrowych. Oczywiście można byłoby powie-
dzieć, że walka od początku była nierówna, bo dzisiejsi nastolatkowie 
to przecież „cyfrowi tubylcy”, a ich nauczyciele najczęściej zaliczają się 
do pokolenia, któremu bliżej do książki niż smartfona. Lękowi przed 
nieznanym towarzyszyła jednak chęć sprostania wyzwaniom i pozna-
nia „nowego”, oswojenia go i wykorzystania w edukacyjnej praktyce.    

Początkowej fazie nauczania zdalnego towarzyszył na pewno pe-
wien chaos. Mnogość narzędzi, komunikatorów, platform nie sprzyjała 
nam. Każdy chciał próbować, eksperymentować i wybrać dla siebie 
najlepsze i najwygodniejsze narzędzie dotarcia do uczniów. Trudno 
w takim pośpiechu i atmosferze nie popełnić błędów.

Część  pedagogów, ale także grupa uczennic i uczniów przekonała 
się, że nauczanie zdalne nie jest dla nich: nie chcą, nie potrafią praco-
wać w ten sposób, czują dyskomfort wynikający z braku bezpośrednie-
go kontaktu z innymi osobami. Nie chcą, ale przecież muszą …, gdyż 
trzeba zrealizować podstawę programową, rozwijać się, myśleć o dal-
szej ścieżce kształcenia. 

Ja utwierdziłem się w przekonaniu, że osobisty kontakt z moimi 
uczennicami i uczniami, wzajemna wymiana energii, uśmiechów, czy 
choćby kontaktu wzrokowego są dla mnie niezbędne. Było mi trudno, 
gdy nie mogłem pożegnać własnej maturalnej klasy w tradycyjny spo-
sób, a nasza ostatnia wspólna godzina wychowawcza odbyła się w ja-
kiejś cyfrowej komnacie. Były łzy, żal, tęsknota i emocje (negatywne 
i pozytywne) – to też element kontaktu online.

Nauczanie zdalne okazało się natomiast korzystne w pracy metodą 



Zdolni Zdalnie     37

projektów, kiedy  wykorzystujemy naturalną ciekawość uczniów, po-
zwalamy stosować różne strategie rozwiązania problemów, a zespół 
osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne 
przedsięwzięcie oraz ocenia jego wykonanie. Nabywanie wiedzy za-
chodzi głównie dzięki samodzielnemu rozumowaniu i rozwiązywaniu 
problemów, a nie za pomocą pamięciowego przyswajania wiedzy. Po-
budzona w ten sposób aktywność uczniowska ma na celu nie tylko 
gromadzenie wiedzy czy doświadczeń, lecz także zmianę nastawienia 
ucznia do uczenia się. Uczniowie pracują nad zagadnieniami, które 
ich interesują i wynikają z ich naturalnych potrzeb, a wprowadzanie 
rozważań teoretycznych następuje w miarę potrzeb i zawsze wynika 
z praktyki. 

Nauczanie na odległość dało nam także szansę  nauczania koope-
ratywnego, w którym  każdy uczeń miał szansę stać się ekspertem. 
Podczas nauczania zdalnego mogliśmy poznać naszych uczniów z tro-
chę innej strony i dokładniej przyjrzeć się ich pasjom czy zaintereso-
waniom.  

W swojej praktyce szkolnej (liceum ogólnokształcące) zawsze sta-
rałem się wykorzystywać pasje czytelnicze młodzieży. Miałem dużą 
satysfakcję, gdy w warunkach pandemii, w czasie nauczania zdalne-
go, udało mi się przeprowadzić konkurs czytelniczy  „#leselust Freude 
am Lesen entdecken” Instytutu Goethego w Krakowie. Jest to konkurs  
czytania i pisania w języku niemieckim, kierowany do uczniów wszyst-
kich  typów szkół. 

Czas pierwszej fali pandemii był dla mnie, mimo wielu lat doświad-
czenia zawodowego, okresem intensywnych szkoleń, uczestnictwa 
w różnych warsztatach i webinariach. Okazało się bowiem, że wie-
dza metodyczna oraz długoletnia praktyka wymagają technologicznej 
obudowy. Musiałem wykazać trochę pokory wobec cyfrowej rzeczy-
wistości i otworzyć się na nowe, nieznane  wirtualne światy. Grupą, 
która wymagała szczególnego wsparcia, byli maturzyści, którzy bardzo 
późno dowiedzieli się, że ustnych egzaminów maturalnych jednak nie 
będzie, a wyniki egzaminu zewnętrznego pokazały, że wobec tego-
rocznych abiturientów nie było żadnej taryfy ulgowej. 

Nie ukrywam, że podczas wakacji miałem dużą nadzieję na po-
wrót do stacjonarnej nauki. Nie chodziło tylko o planowanie pew-
nych przedsięwzięć edukacyjnych, ale też o tęsknotę za prawdziwymi 
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międzyludzkimi relacjami z uczniami, ich rodzicami czy koleżankami 
i kolegami, bo żadne, najlepsze nawet narzędzia czy komunikatory ta-
kich związków nie zastąpią. Myślę, że wrzesień był okresem wielkiego 
entuzjazmu i snucia ważnych planów przez wszystkie strony eduka-
cyjnej przestrzeni. Cieszyliśmy się na ponowne spotkanie, myśleliśmy 
o twórczym wykorzystaniu przedwakacyjnych doświadczeń. Początek 
tego roku szkolnego unaocznił wielu nauczycielom, że pewne treści 
programowe, zrealizowane w formie zdalnej, nie zostały przez uczen-
nice i uczniów wystarczająco przyswojone i należy je raz jeszcze w for-
mie stacjonarnej przybliżyć, przypomnieć, czy po prostu wytłumaczyć 
i przećwiczyć. 

Myślę, że wielu pedagogów miało już wtedy przeczucie, że powrót 
do szkoły może być – niestety – krótki i należy go maksymalnie wyko-
rzystać. Muszę się przyznać, że ja także należałem do tej grupy. Nie-
zwykle ważny był dla mnie, poza nauką, także powrót do zaniedbanej 
przez pandemię edukacji kulturalnej młodzieży. Już we wrześniu z za-
chowaniem  wszystkich rygorów sanitarnych zobaczyliśmy z licealista-
mi świetny spektakl „108 kostek cukru” w Teatrze Dramatycznym im. 
J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, w którym fantastyczna  aktorka Irena 
Sierakowska przeniosła na scenę tekst Zuzanny Bojdy na podstawie 
odnalezionego powstańczego pamiętnika Ireny Sierakowskiej, sio-
stry swojego dziadka, po której otrzymała imię. O tym, że młodzi te-
atromani spragnieni już byli doznań kulturalnych (a przecież o funkcji 
kulturotwórczej szkoły nie można zapomnieć!) świadczą dyskusje po 
przedstawieniu, w którym młodzież przywoływała „Sobowtóra” Do-
stojewskiego, „Podwójne życie Weroniki” Kieślowskiego, czy „Nie ma” 
Szczygła, bo przecież  odnaleziony pamiętnik jest częściowo nieczy-
telny, niekompletny. Autorki spektaklu nie próbują na siłę odtwarzać 
brakujących fragmentów, więc to także spektakl o tym, czego nie ma. 
„108 kostek cukru” uznaję za ważny głos w toczącym się dyskursie na 
temat patriotyzmu i świata wartości. 

Wizyty w prawdziwym teatrze i burzliwej dyskusji o spektaklu nie 
da się niczym zastąpić, bo przecież następuje tutaj nieustanna wymia-
na energii, interakcji  między aktorami i widzami, a później między na-
uczycielami i uczniami. 

Niestety, półtora miesiąca nauki stacjonarnej minęło jak pięk-
ny sen i trzeba było wrócić do doświadczeń z pierwszej fali pande-
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mii. Oczywiście było nam łatwiej, bo wszelkie komunikatory, narzę-
dzia, platformy mieliśmy już oswojone. Mieliśmy jednak tylko półtora 
miesiąca na poznanie nowych uczniów. To zbyt krótki czas, by uznać, 
że pierwszoklasiści poczuli się w szkole komfortowo. Zostali doświad-
czeni przez pandemię szczególnie mocno – egzamin ósmoklasistów 
pisali w stresujących warunkach, nie zdążyli dobrze poznać wymagań 
nowej szkoły, rówieśników i nauczycieli, a już musieli przejść na sys-
tem nauki zdalnej. 

Nauczony przeżyciami zeszłego roku szkolnego, wiedziałem już, że 
trzeba dać młodym ludziom szansę, aby wykazali się nie tylko wiedzą 
i umiejętnościami z mojego przedmiotu, lecz mogli też zaprezentować 
swoje pasje. Stąd też młodzi plastycy i graficy komputerowi (pracuję 
w licem humanistyczno-artystycznym, więc takich nie brakuje) mogli 
wykazać się w językowo-plastycznym konkursie homonimów, adreso-
wanym do uczniów uczących się języka niemieckiego. Konkurs odby-
wał się w ramach tegorocznego Europejskiego Dnia Języków Obcych, 
organizowanego przez Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu.  
Miłośnicy lektury wzięli udział w konkursie  czytelniczym „#leselust 
Freude am Lesen entdecken” Instytutu Goethego w Krakowie. Aby 
młodzi ludzie mogli zaprezentować swoje pasje sportowe, zapropo-
nowałem im stworzenie prezentacji o niemieckich, austriackich czy 
szwajcarskich sportowcach, co wywołało falę dyskusji, czy możemy 
Roberta Lewandowskiego, Polaka grającego w Bayern München, tak-
że zaliczyć do tej grupy. I takie właśnie jest nauczanie zdalne: ciągły 
i nieustanny egzamin z naszej nie tylko kreatywności i zaangażowania, 
lecz także umiejętności informatycznych. Dla mnie na przykład naj-
większym sprawdzianem było przeprowadzenie szkolnego etapu 44. 
Olimpiady Języka Niemieckiego online. 

Wydaje mi się, że aktualna rzeczywistość szkolna jest trudna dla 
wszystkich. Realizując proces nauczania i wychowania, musimy zdać 
egzamin z empatii. Nie możemy być przecież srogimi kapralami, dro-
biazgowo rozliczającymi naszych podopiecznych. Musimy mieć świa-
domość, że nasi uczniowie znaleźli się w niezwykle trudnej dla nich 
sytuacji, niełatwo im się zaadoptować do nowych uwarunkowań. Ko-
nieczność izolacji, czasem choroba osoby bliskiej, ograniczone więzi 
międzyludzkie to problemy trudne nawet dla dorosłych.

Jesteśmy jednak zdolni zdalnie…
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Magdalena Pabian, doradca metodyczny w zakresie języka angielskiego
DODN we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze

Input medialny jako cyfrowy klucz do pracy 
z uczniem zdolnym – nauka języków obcych

Praca z uczniem zdolnym językowo w czasie pandemii to wielkie wy-
zwanie dla całego środowiska edukacyjnego, które musiało błyskawicz-
nie dostosować się do nowych warunków pracy. Kształcenie uczniów 
uzdolnionych na odległość  wymaga dużej wiedzy merytorycznej i prak-
tycznej potrzebnej do osiągnięcia pełnego rozwoju ich potencjału. 

Zacznijmy od zdefiniowania, kim jest uczeń zdolny językowo oraz 
jakie cechy charakteryzują faktycznie ucznia uzdolnionego językowo, 
a które są cechami tzw. dobrego ucznia, który jedynie rzetelnie wypeł-
nia swoje szkolne obowiązki?

W praktyce nauczycielskiej, ale również w codziennym życiu, łatwo 
można zauważyć, że niektórzy uczą się języków obcych łatwiej i szyb-
ciej niż inni. Trudniej jest wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje.

A zatem, czym są uzdolnienia językowe?
Ogólnie przyjmuje się, że nie są one jedną cechą, ale raczej ze-

społem cech wzajemnie się uzupełniających i mogących występować 
u uczniów w różnym natężeniu. Wszystkie one bazują natomiast na 
procesach przetwarzania informacji, które stanowią podstawę ucze-
nia się języków obcych (Sobańska-Jędrych 2010: 60-61).

Do wspomnianych cech kognitywnych, tworzących zdolności języ-
kowe należą:

• zdolność kodowania fonetycznego, czyli umiejętność przechowy-
wania materiału językowego przez czas niezbędny do jego późniejsze-
go przywoływania z pamięci;

• wrażliwość gramatyczna, czyli umiejętność rozpoznawania funk-
cji słów w zdaniu;

• umiejętność wnioskowania indukcyjnego, czyli umiejętność wnio-
skowania o formie językowej, regułach i strukturze języka na podsta-
wie przykładów;

• zdolność zapamiętywania w krótkim czasie znacznej ilości mate-
riału językowego i skojarzeń (Carroll/Sapon 1959; Pawlak 2012: 31).
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Jednakże sam „talent językowy” − w rozumieniu predyspozycji ko-
gnitywnych do nauki języka obcego − nie wystarczy, by nauka języka 
zakończyła się sukcesem. Gdyby tak było, to każda osoba posiadająca 
powyższe cechy na bardzo wysokim poziomie, musiałaby osiągać zna-
komite rezultaty w nauce każdego języka obcego. A przecież istnieją 
osoby, które jeden język opanowują szybko i w doskonałym stopniu, 
w nauce innego natomiast ich wyniki są przeciętne (Wilczyńska 1999: 
102-104). Zatem można stwierdzić, że pewien potencjał kognitywny 
w postaci powyższych cech jest warunkiem koniecznym, lecz niewy-
starczającym w nauce języka obcego. 

Oprócz potencjału poznawczego uczeń uzdolniony językowo po-
winien dysponować jeszcze pewnymi warunkami pozakognitywnymi, 
które pozwalają mu osiągać wysokie wyniki w nauce. Mowa tu np. o 

•  zdolnościach twórczych: 
− uczniowie kreatywni mogą stworzyć większą ilość różnorodnych 

wypowiedzi w danym czasie;
− kreatywni uczniowie dążą do posiadania większego zasobu słow-

nictwa i struktur gramatycznych oraz potrafią posługiwać się nimi na 
wiele sposobów; również niestandardowych.

• cechach osobowości:
− uczeń uzdolniony charakteryzuje się przede wszystkim przyja-

znym stosunkiem do ludzi, skłonnością obcowania z dorosłymi, otwar-
tością na nowe doświadczenia, sumiennością w wykonywaniu zadań 
i ciekawością poznawczą.

• motywacji:
− uczniowie zmotywowani po prostu lubią uczyć się języków ob-

cych i niewątpliwie właśnie motywacja jest warunkiem uzyskania wy-
sokich osiągnięć w nauce języków obcych.

Jak rozpoznać zdolności językowe u uczniów w szkole?
Nauczyciele, często próbując rozpoznać ucznia uzdolnionego, kie-

rują się kryterium dobrych ocen, udziału uczniów w różnorodnych 
konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub po prostu cechami 
osobowościowymi (grzeczny, uważny, spokojny, pracowity, systema-
tyczny, wykonujący wszystkie polecenia nauczyciela itd.). 
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Natomiast cechy te niekoniecznie muszą charakteryzować ucznia 
uzdolnionego językowo. 

I tutaj sposobów i technik rozpoznawania uczniów uzdolnionych 
językowo jest bardzo dużo, jednakże proces rozpoznawania nie jest 
prosty, ponieważ zdarza się, że uczniowie nie ujawniają z różnych 
przyczyn swoich uzdolnień.

Możemy przeprowadzić testy psychologiczne lub ankiety, jednak 
w Polsce w zasadzie nie istnieją wystandaryzowane narzędzia psycho-
metryczne, pozwalające na rzetelną i trafną diagnozę zdolności języ-
kowych u uczniów. 

Co prawda my, nauczyciele języków obcych, możemy posłużyć się 
istniejącymi testami zdolności językowych, jak Test predyspozycji języ-
kowych (TPJ) Kuliniaka oraz Test zdolności językowych (TZJ) Wojtowi-
cza, ale nierzadko są one tworzone bez zachowania jakichkolwiek norm 
standaryzacyjnych i proponują drogę „na skróty”, mogącą przynieść 
więcej szkód niż pożytku. Należy unikać wszelkiego rodzaju testów pu-
blikowanych w Internecie, które opisywane są jako pozwalające usta-
lić potencjał uczniów w nauce języków obcych i np. stosowane są jako 
pomoc w naborze do klas dwujęzycznych lub klas o profilu językowym, 
a które w rzeczywistości są tylko testami kompetencji językowej.

Dlatego też narzędzia formalne mogą być pomocne w rozpoznawa-
niu takich uczniów, lecz nie powinny być jedynymi.

Polecam tutaj obserwację nauczycielską jako narzędzie nieformalne. 

A więc co obserwujemy?
1. Ogólne aspekty poznawcze:
• poszukiwanie informacji z wielu źródeł;
• dociekliwość;
• dokładność w wykonywaniu zadania;
• doskonalenie własnej pracy;
• dokonywanie selekcji informacji oraz ich krytycznej analizy pod 

kątem przydatności i wiarygodności;
• umiejętność bądź podejmowanie prób porządkowania informacji 

w spójny system, nawiązanie do innych znanych treści;
• umiejętność dostrzegania problemu w szerszym kontekście;
• rozumienie treści i pojęć abstrakcyjnych;
• właściwy dobór narzędzi i technik do wykonania danego zadania.
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2. Aspekty dotyczące procesu uczenia się języków obcych:
• wysoko rozwinięte zdolności fonematyczne dotyczące umiejęt-

ności odróżniania poszczególnych fonemów danego języka obcego, 
umiejętność kojarzenia dźwięku z symbolem, zdolność naśladowania;

• poczucie intonacji, rytmu i melodii zdania, umiejętność rozpozna-
wania i naśladowania akcentu wyrazowego;

• funkcjonowanie pamięci, w szczególności pamięci werbalnej, 
w tym łatwość zapamiętywania nowych słów, przywoływania ich 
w danym kontekście, tworzenia z nich różnorodnych kombinacji;

• zdolności syntaktyczne, uwzględniające umiejętność dokonywa-
nia analizy zdania i dostrzegania prawidłowości gramatycznych oraz 
umiejętność stosowania tych zasad w nowych kontekstach;

• łatwość i płynność wypowiedzi ustnej i pisemnej;
• płynność myślowa i słowna;
• używanie bogatego słownictwa, tworzenie rozbudowanych wy-

powiedzi.

3. Aspekty kreatywności:
• dostrzeganie wielu rozwiązań danego problemu językowego – 

w przypadku języków obcych chodzi przede wszystkim o różne spo-
soby wyrażania danej informacji, stosowanie różnorodnych strategii 
komunikacyjnych;

• wytwarzanie wielu pomysłów;
• umiejętność dochodzenia do rozwiązania danego zadania języko-

wego w niestandardowy sposób;
• poszukiwanie nowych sposobów pracy;
• niestandardowe wykonywanie zadań i projektów;
• różnorodność form przekazu danej informacji.

4. Aspekty motywacji:
• podejmowanie zadań z wyraźnym zadowoleniem;
• wykazywanie własnej inicjatywy podczas rozwiązywania dodat-

kowych zadań, opracowywania dodatkowych tematów i wykonywania 
dodatkowych projektów, samodzielne poszukiwanie wyjaśnień nurtu-
jącego problemu.
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5. Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego:
• częsty udział w interakcjach językowych z nauczycielem lub inny-

mi uczniami;
• częste zgłaszanie się do odpowiedzi przez podnoszenie ręki;
• wysoki poziom uwagi na lekcji;
• wysoki poziom koncentracji podczas rozwiązywanego zadania;
• wysoki poziom zaangażowania w wykonywane zadania;
• chęć podejmowania zadań skomplikowanych, nietypowych;
• gotowość do poświęcenia dużej ilości czasu zadaniom tego wy-

magającym;
• oczekiwanie od nauczyciela silnego zaangażowania w nauczanie 

języka na płaszczyźnie dydaktycznej, metodycznej i kreatywnej.

6. Tempo pracy:
• szybkie wykonywanie zadań;
• szybki przebieg procesu uczenia się w zakresie czterech sprawno-

ści językowych: przetwarzania informacji na płaszczyźnie fonetycznej, 
percepcji tekstów słuchanych i czytanych, sprawności w produkcji ję-
zykowej, zapamiętywania słownictwa i gramatyki.

Możliwości rozwijania zdolności językowych w szkole.
Istnieją dwie główne koncepcje i są nimi akceleracja, tj. przyspie-

szenie toku nauki oraz wzbogacanie. 
AKCELERACJA − wynika z założenia, że dziecko zdolne uczy się szyb-

ciej, zatem uczniowie mogą być promowani do klasy programowo 
wyższej poza normalnym trybem, nawet w ciągu trwania roku szkol-
nego (Głoskowska-Sołdatow 2008: 104).

WZBOGACANIE − w tym przypadku nauczyciel często sam dostar-
cza uczniowi zdolnemu dodatkowych źródeł informacji i materiałów, 
formułuje zadania wykraczające poza program nauczania oraz uzupeł-
niające go (Głoskowska-Sołdatow 2008: 104). 

Warto podkreślić, że często w polskich szkołach mamy do czynie-
nia z innymi działaniami metodyczno-dydaktycznymi, polegającymi 
na „wypełnieniu czasu” uczniom wykonującym zadania podczas lekcji 
szybciej niż reszta klasy. Zadania takie nie wykraczają treścią, zagad-
nieniami czy stopniem trudności poza program nauczania, a jedynie 
polegają na zadaniu uczniowi uzdolnionemu większej liczby poleceń 
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w celu uniknięcia sytuacji, gdy dziecko zwróci nauczycielowi uwagę, 
iż się nudzi.

Zatem kluczem do pracy z uczniem zdolnym językowo online jest 
wplatanie w treści lekcyjne zagadnień wykraczających poza obowią-
zujący program nauczania, dotyczących zainteresowań uczniów oraz  
indywidualizacja procesu nauczania poprzez wykorzystanie inputu 
medialnego.

Input medialny – co to takiego?  INPUT MEDIALNY to wszelkie 
środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, takie jak 
prasa, radio, telewizja i Internet, a także książka i film, stanowiące 
integralne elementy kultury masowej, które wspomagają proces na-
uczania.

Co możemy zrobić w praktyce? 

Prawie wszystkie podręczniki do nauki języków obcych umożliwiają 
realizację podstawy programowej na poziomie podstawowym i roz-
szerzonym − skorzystajmy z tego. 

Są to lekcje video, animacje gramatyczne, interaktywne materiały 
zachęcające do mówienia, linki do materiałów autentycznych np. BBC 
English, extra activities, quizy, materiały cyfrowe do nauki słownictwa 
tzw. fiszki, projekty. 

Konieczność kształcenia na odległość wymusiło na wydawnictwach 
opracowanie e-podręczników, w których – oprócz materiału do reali-
zacji podstawy programowej – znajdziemy liczne materiały dodatko-
we, przeznaczone właśnie dla uczniów zdolnych. 

Wydawnictwo Pearson Education zachęca na przykład do prowa-
dzenia lekcja online według metodyki ESAP, która polecam, ponieważ 
daje ona nauczycielowi możliwość wzbogacenia treści pozaprogramo-
we w proporcji 3 na 4, tj. w 4 etapach lekcji aż w 3 z nich  możemy 
wykroczyć poza obowiązujący program nauczania. 

Przebieg lekcji wygląda następująco: 
Etap 1: Engage − czyli każdą lekcję rozpoczynamy od powtórki ma-

teriału, rozbudzenia wśród uczniów apetytu na naukę i aktywizacji 
posiadanej przez uczniów wiedzy ogólnej i językowej. Łączymy stare 
z nowym. 
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Jako input medialny polecam tutaj gry i zabawy:  
Dla uczniów młodszych na stronie http://www.yummy.pl/, a dla 

uczniów starszych ze strony 
British Council –  https://www.britishcouncil.pl/angielski/online/

strony-internetowe 
Etap 2: Study – przechodzimy do wprowadzenia nowych zagadnień 

językowych i przećwiczenia ich w trakcie wykonywania zadań – tu 
zadań kontrolnych z książki (wprowadzamy nowe treści bez wzboga-
cania). 

Etap 3: Activate – na tym  etapie lekcji aktywizujemy uczniów i da-
jemy im możliwość użycia nowej leksyki lub nowych struktur grama-
tycznych w swobodnej komunikacji – wzbogacenie poprzez input me-
dialny.  

Polecam takie strony jak: Quizlet, Kahoot, Liveworksheets – korzy-
stając z nich, możemy samodzielnie przygotować interesujące nas za-
dania aktywizujące. 

Etap 4: Practise – ostatnim etapem w metodyce ESAP jest przećwi-
czenie i utrwalenie przez uczniów nowego materiału w ramach pracy 
samodzielnej – wzbogacenie poprzez input medialny. 

Tu zachęcam do zastosowania otwartych form nauczania: 
• przesyłania linków do ciekawych materiałów video;
• przygotowania interaktywnych plakatów; 
• pracy metodą projektu – kulturoznawstwo;
• naukę angielskiego z aplikacjami mobilnymi;
• naukę na bazie zainteresowań uczniów. 

Polecam tutaj takie platformy jak: eTwinning, Genially, 

Podsumowanie:
Zdolności trzeba nie tylko wykrywać, lecz także świadomie o nie 

dbać, tworząc odpowiednie warunki do ich rozwoju. Duża odpowie-
dzialność za osiągnięcia ucznia spoczywa przede wszystkim na wspie-
rającym i zaangażowanym podejściu nauczyciela, na tym, „co nauczy-
ciel robi” lub „czego nie robi”, gdyż jest on nadal i długo jeszcze będzie 
głównym „menedżerem” zmian, mającym wpływ na proces edukacyj-
ny (Hattie 2012).
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dr Małgorzata Żochowska, doradca metodyczny w zakresie geografii
DODN we Wrocławiu, Filia w Wałbrzychu

Geografia zdalna z pomysłem

Świat nie stoi w miejscu, a geografia jako nowoczesna dyscyplina 
nieustannie zmienia swoje oblicze również w edukacji. W nowej pod-
stawie programowej dla szkół ponadpodstawowych, która obowiązu-
je od roku szkolnego 2019/2020, zwiększono liczbę, godzin w zakresie 
podstawowym, a celem zmiany jest przede wszystkim rozwój umie-
jętności praktycznych i kształcenie kompetencji kluczowych. W doku-
mencie  przyjęto, że głównym celem geografii jako przedmiotu szkol-
nego jest poznawanie własnego kraju i świata, które są zintegrowa-
ną całością. Większą wagę przykłada się do wykazywania związków 
przyczynowo-skutkowych i czasowo-przestrzennych procesów zacho-
dzących w środowisku geograficznym. Nowa podstawa programowa 
z geografii tworzy ramy do zdobywania wiedzy przydatnej w życiu 
codziennym, kształtowania szeregu umiejętności oraz pozytywnych 
postaw ucznia w odniesieniu do własnego kraju i środowiska, w któ-
rym żyje. W nowej podstawie programowej uwzględniono również 
podejście humanistyczne w geografii, podkreślające przede wszystkim 
aspekty odkrywania i rozumienia przez człowieka środowiska jego ży-
cia.

W obliczu pandemii dużym wyzwaniem stała się praca zdalna bo-
wiem nauczyciel musi szukać różnorodnych rozwiązań metodycznych 
i organizacyjnych. Trzeba tak zorganizować zajęcia, żeby były ciekawe, 
wybrać metody efektywne w systemie online, zaproponować projek-
ty, którymi uczniowie chcieliby się zajmować, angażować ich w proces 
uczenia się aby rozwijali swój potencjał. 

Obecnie największy nacisk kładzie się na udział metod aktywizują-
cych w procesie nauczania. Metody te zdają się najskuteczniej moty-
wować uczniów do nauki, m.in. dzięki emocjonalnemu zaangażowa-
niu biorących udział w lekcji, a także dzięki możliwości zdobywania 
wiedzy i umiejętności w sposób czynny. Są one optymalne zarówno 
w nauczaniu stacjonarnym jak i zdalnym. 
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W artykule podano przykłady z praktyki zawodowej autorki wyni-
kające z bycia czynnym nauczycielem, które mogą być inspiracją do 
działania dla innych nauczycieli, jak też do refleksji nad własną pracą.

1. Sposoby wizualizacji treści lekcji
Wizualizacja jest ważnym elementem lekcji geografii ponieważ 

ułatwia uczniom zrozumienie prezentowanych tematów. Z jednej 
strony nauczyciel wykorzystuje wizualne elementy podczas lekcji, 
wspomagając zapamiętywanie i rozumienie treści przedmiotowych 
przez uczniów, ale może też zachęcać uczniów do sporządzania wi-
zualnych notatek - notatek rysowanych z tekstu pisanego, z wykładu, 
filmu, czy prezentacji. W notatkach wizualnych podstawą jest tekst, 
rysunki go tylko uzupełniają. Uczniowi daje to poczucie utonomii po-
przez selekcję materiału i możliwość wyboru informacji, a tym samym 
podnosi motywację wewnętrzną ucznia. Angielskie przysłowie mówi 
„Obraz jest wart tysiąc słów”. Jest to poparte badaniami neurobiolo-
gów, z których wynika, że mózg lubi wszystko co wizualne.  Każdy z nas 
posiada niezwykłą zdolność zapamiętywania obrazów. To jest bardzo 
dobry argument na to by zachęcać uczniów do wykonania modnych 
obecnie kolorowych notatek wizualnych, rysowanych (Sketchnote od 
słów - sketch -„szkic” i note - „notatka”), łączących słowo i obraz. Są 
nimi komiksy, mapy mentalne, circept – koło metafor, drzewka decy-
zyjne, tabele porównawcze. Takie notowanie ułatwia zapamiętywanie 
ponieważ uczeń wykonuje wiele operacji myślowych takich jak ana-
lizowanie, przetwarzanie, tworzenie wizualnych skojarzeń itp. Wyko-
rzystanie tego typu sposobu w pracy z uczniem często uwidacznia też 
ukryty potencjał artystyczny ucznia.

Można polecać też uczniom, zwłaszcza w warunkach pracy zdal-
nej, wykonanie notatek wizualnych w wersji komputerowej, inaczej 
cyfrowych notatek graficznych. Na początku warto próbować rysować 
myszką w programach komputerowych np. Paint i GIMP. Przy stoso-
waniu tych programów można używać różnych urządzeń technicz-
nych: tabletu graficznego lub komputera, laptopu z funkcją tabletu. 
Istnieją również darmowe programy, które pozwalają stworzyć mapę 
myśli w sposób elektroniczny: FreeMind, Mindomo, MindMap, Mind-
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Monager, XMind. Wybór programu i urządzeń należy do nauczyciela,  
i ucznia.

Przykład zadania dla ucznia:
−	 Zaprezentuj w formie rysunkowej temat dotyczący zanieczysz-

czenia wód Bałtyku , np.  „O co prosi  serce Bałtyku człowieka?”
−	  Przygotuj plakat na konkurs ekologiczny pod hasłem „Z  eko-

logią za pan brat”
−	 Stwórz komiks na temat: „Bliski Wschód widziany przez nas”
−	 Wykonaj koło metafor dotyczące Japonii
−	  Przykłady kolejno od lewo: plakat ekologiczny wykonany przez 

ucznia klasy drugiej licealnej  i ósmej szkoły podstawowej oraz 
prosta mapa myśli klasa ósma i pierwsza liceum,  notatka kom-
puterowa ucznia klasy drugiej licealnej, serce Bałtyku – ucznio-
wie klasy siódmej i drzewko decyzyjne- uczennica klasy pierw-
szej licealnej.    
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W niższych klasach szkoły podstawowej bardzo lubiane i chętnie 
wykonywane są malowanki. Jest to prosta aktywność a daje wie-
le pożytku: poprawia zdolności motoryczne, stymuluje wyobraźnię  
i kreatywność, uczy cierpliwości, skupienia uwagi, wycisza. Malowanki 
można wykorzystać  np. w klasie 5 do tematu „Odkrycia geograficzne”.

Przykład zadania dla ucznia: 
Wykonaj malowankę dotyczącą tematu „Odkrycia geograficzne” klasa 
5. Powinna  ona dotyczyć portretu dowolnego odkrywcy, podpisz ma-
lowankę i podaj 5 cech tego odkrywcy.
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2.Geograficzne wspomnienia z… 
Ważnym elementem pracy na każdej lekcji jest odwoływanie się 

nauczyciela do osobistych doświadczeń i przeżyć ucznia. Według Ży-
lińskiej (2013) połączenie nowych informacji z własnym doświadcze-
niem uczniów bardzo ułatwia mózgowi nadanie im znaczenia. Nowa 
wiedza w powiązaniu z uprzednią, która jest bardziej czynną i uak-
tywnia się w życiu codziennym i sytuacjach spontanicznych, wpływa 
na większą aktywność ucznia. W związku z dużą swobodą poruszania 
się po świecie, także z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i fil-
mów popularnonaukowych, doświadczenia ucznia w zakresie pozna-
wania różnych zakątków świata są bardzo rozległe. Dlatego mogą być 
one wykorzystane przez nauczyciela jako ilustracja zjawisk czy prawi-
dłowości omawianych w szkole. Często uczeń wzbogaca te wspomnie-
nia materialnymi przedmiotami, pamiątkami z podróży. Uczenie się 
geografii może przebiegać począwszy od własnych obserwacji tere-
nowych, wrażeń z wakacyjnych wycieczek po formułowanie własnych 
abstrakcyjnych wniosków, przemyśleń i ocen oraz konfrontowanie ich 
z wiedzą naukową. Geograficzne wspomnienia z wakacji, podróży, czy 
wycieczki mogą być tematem zadań domowych i stanowić zachętę  do 
podróżowania dla innych uczniów.

Przykład pracy ucznia, Malowanka - F. Magellan, K. Kolumb
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Przykład zadania domowego dla ucznia:
Opracuj  temat: „Geograficzne wspomnienia z wakacji”. Wybierz for-
mę, która Ci się podoba - poster, album, prezentacja, referat, kalen-
darz, film lub inną.

W opracowaniu uwzględnij:  
1. Tytuł – z nazwą miejsca dotyczącego wspomnienia, czas do-

jazdu, środek lokomocji.  
2. Cechy pogody: głównie temperaturę, opady, ciśnienie, wiatry, 

zachmurzenie.
3. Walory turystyczne (to co przyciąga uwagę turystów).
4. Porównania, ciekawostki, własne uwagi.
5. Źródła informacji. 

Opracuj w dowolny sposób temat: „Dlaczego podróże kształcą, 
uczą, bawią?”  W opracowaniu uwzględnij cechy, które posiada po-
dróżnik m.in.: samodzielność, odwagę, tolerancję, otwartość, pozna-
wanie siebie… 

 Podczas lekcji geografii uczniowie poznają różne zakątki Ziemi, 
co staje się łatwiejsze dzięki wykorzystaniu TIK. Programy i aplikacje 
internetowe pozwalają też na odbywanie wirtualnych podróży po 
kontynentach, państwach i miastach tzw. wirtualne zwiedzanie.

Przykład zadania dla ucznia:
Wyszukaj wirtualną podróż po obiekcie atrakcyjnym kulturowo. 

Podaj nazwę obiektu, link do strony  internetowej i zaprezentuj krót-
ko obiekt.  Sformułuj dla innych uczniów  pytanie na temat obiektu 
kulturowego ze swojej wirtualnej podróży. Sprawdź poprawność od-
powiedzi swoich kolegów. 

Można skorzystać ze stron dotyczących wycieczek panoramicz-
nych:
https://klubpodroznikow.com/konkursy/2746-wspomnienia-z-podrozy
www.wirtualnykraj.pl  
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3. Pisemna dyskusja online
 Dyskusja online jest propozycją, która łączy tradycyjną dyskusję 

i zadania pisemne. Uczy krytycznego myślenia - wyrażania opinii, for-
mułowania argumentów. Do dyskusji można uczniów przygotować, 
wysyłając materiały poza podręcznikowe. Temat do dyskusji musi być 
dobrze sformułowany, w sposób wywołujący zaangażowanie emocjo-
nalne i umożliwiający ścieranie się przynajmniej dwóch racji. Nauczy-
ciel podsuwa tematy do dyskusji, ale może też prosić uczniów o ich 
propozycje. Można przy tematach problemowych poprowadzić deba-
tę „za i przeciw” wraz z podaniem argumentów swojej opinii. Dyskusję 
należy podsumować i ocenić. Celem kształcenia ogólnego jest prze-
twarzanie informacji i jej prezentacja w różnej postaci.

Przykład zadania dla ucznia:
Przygotuj się do dyskusji online na zadany, problemowy temat geo-

graficzny, który będzie umieszczony na czacie grupowym klasy. Po-
cząwszy od następnego dnia jest uruchamiany czat. Dyskusja zakończy 
się w dniu następnej lekcji geografii. Należy wypowiadać się  pisemnie 
przez okres tygodnia. Podaj argumenty popierające zdanie, które mają 
charakter merytoryczny, używaj terminologii geograficznej, wzbogać 
wypowiedzi  fotografią, danymi statystycznymi, źródłem. Odnieś się 
też do wypowiedzi innych uczniów kontrargumentując lub zgadzając 
się z ich opinią. Nie zapomnij o zasadach dobrej dyskusji. Możesz  uzy-
skać ocenę za aktywność.

Przykład tematów  dla ucznia do dyskusji online  
1. Czy rozwijać energetykę jądrową?
2. Czy ropa rządzi światem? 
3. Jak religia wpływa na życie i gospodarkę człowieka?
4. Czy lot na Marsa jest realny??
5. Czy samolot jest bezpiecznym środkiem lokomocji?

4. Prezentacje multimedialne inaczej
Jednym z częściej używanych narzędzi na lekcjach geografii jest pre-

zentacja multimedialna. Wykorzystując możliwości Microsoft Teams, 
można z powodzeniem korzystać z opcji wspólnej edycji dokumentów 
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przez całą klasę. Tworzy się plik w Power Point i udostępnia uczniom, 
każdy wówczas może edytować prezentację. Służy ona do wspólnego 
wykonania, jest popularna i łatwa w obsłudze, ma dużo możliwości. 
Stając się przestrzenią do pracy zespołowej. Można taką prezentację 
robić jednocześnie w danym momencie czy w dłuższej przestrzeni cza-
su. Kluczem jest tu możliwość jednoczesnej edycji  wspólnego doku-
mentu, którym jest prezentacja. Wszyscy będą ją widzieć, będą mogli 
ją zmieniać na bieżąco. Taką prezentację można wykonać np. na po-
wtórzenie działu „Zmiany polityczne świata” (klasa 2 liceum). Każdy 
uczeń w klasie i nauczyciel ma wgląd do tej prezentacji. Można spraw-
dzać jak inne osoby pracują nad  prezentacją.

Nauczyciel wcześniej określa wymogi dobrej prezentacji. Zasada 
jest taka żeby uczniowie przygotowali jeden slajd, gdy klasa liczy 30 
osób, więcej przy małolicznej klasie.  Tytuły slajdów są podane i uczeń 
może wybrać lub sam podaje tytuł, ma wówczas więcej swobody. 
Uczniowie mogą wymieniać się uwagami, inspirować nawzajem przy 
wykonywaniu prezentacji. Pierwszy slajd jest slajdem tytułowym. Mo-
żemy też stosować naprzemiennie opisaną prezentację wspólną i me-
todę prezentacji klasycznej wykonanej i zaprezentowanej przez ucznia 
lub prezentację przedstawioną przez nauczyciela i wówczas uczniowie 
wykonują zadanie podsumowujące do prezentacji.

Przykład zadania dla ucznia:
1. Wykonaj slajd do prezentacji, podaj tytuł podtytuł oraz plan 

(czytaj już istniejące tytuły i nie powtarzaj się). Podpisz autora 
slajdu.

2. Zamieść w sposób uporządkowany, czytelny informacje na 
wybrany temat, staraj się zainteresować odbiorców. Zamiast 
zdań, formułuj hasła, prowadź wypunktowania, podkreślenia.

3. Wzbogać informację  mapą, fotografią, diagramem – pamiętaj, 
że  muszą zawierać one tytuł.

4. Zamieść dwa źródła, podkreśl to, które według Ciebie jest bar-
dziej rzetelne, podając jeden argument oraz podaj tytuł filmu 
do twojego tematu wraz z linkiem.

5. Zaprezentuj temat na lekcji. 
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5. Wykorzystanie tekstów źródłowych, czasopism i literatury
Na lekcji geografii można odwołać się do tekstów źródłowych. Jest 

to materiał pisemny, zaczerpnięty z podręcznika, prasy i czasopism, 
literatury popularnonaukowej w wersji tradycyjnej lub internetowej. 
Pozyskuje się z nich bezpośrednią wiedzę na temat świata. Czytanie 
tekstu uatrakcyjni fragment lub całą lekcję. Tekst źródłowy może za-
prezentować nauczyciel, ale można poprosić o wyszukanie i przeczyta-
nie tekstów źródłowych do tematu przez uczniów. Analiza przytacza-
nego tekstu aktywizuje uczniów. Przeprowadza się ją w różny sposób: 
za pomocą kilku pytań do uczniów, żeby sprawdzić, czy tekst jest zro-
zumiały, podanie zadań do wykonania, wypełnienie karty pracy, czy 
też  można sporządzić w innowacyjny sposób notatkę w postaci mapy 
myśli.  Ciekawym zadaniem może być takie, które polega na samo-
dzielnym formułowaniu pytań przez uczniów do tekstu źródłowego. 
Mogą pracować przy tym tekście indywidualnie lub w grupie. Sposoby 
pracy z tekstem źródłowym można zmieniać w ciągu roku.

Przykład tematów lekcji z wykorzystaniem tekstu źródłowego:
1. Ludzie w kosmosie -  M. Hermaszewski, 2017, Ciężar nieważ-

kości, Wyd. Universitats
2. Ochrona środowiska - Dolnośląski Klub Ekologiczny – czasopi-

smo „Zielona Planeta” http://www.ekoklub.wroclaw.pl/
3. Niski poziom gospodarczy państw w Afryce – Książka nauczy-

ciela do szkoły podstawowej, Materiały dydaktyczne do geo-
grafii, 2018, Wyd. Nowa Era, str.53

4. Rybactwo – www.portalmorski.pl 
5. Jezioro Bajkał – I. Berne, D. Licińska, 1990, „Na wielkim lą-

dzie”, Wypisy geograficzne, str.116, Wyd. Szkolne i Pedago-
giczne. 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest wieloletnim progra-
mem rozwoju czytelnictwa w Polsce uchwalonym przez Radę Mini-
strów w 2016 r. Jednym z jego celów jest wzmocnienie zainteresowań 
i aktywności czytelniczej uczniów oraz wspieranie czytelnictwa. W ten 
sposób rozwijane są kompetencje czytelnicze, które kształtują nawyk 
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czytania książek również w dorosłym życiu. Dobrze wpisują się w nie 
wypróbowane od lat metody pracy na lekcjach geografii dotyczące 
czytania tekstów źródłowych i lektury geograficznej.

Praca z materiałem źródłowym, lekturą geograficzną rozwija kom-
petencję kluczową  w zakresie rozumienia i tworzenia informacji po-
nadto rozwija wyobraźnie, doskonalą umiejętność czytania, rozumie-
nia i poznawania pozapodręcznikowych źródeł wiedzy geograficznej.

Unowocześnienie procesu nauczania nie polega tylko na wprowa-
dzaniu nowych metod i środków nauczania i usuwania tych starszych 
metod. Postęp jest możliwy również na drodze stosowania dotychcza-
sowych metod i środków, lecz odpowiednio zmodyfikowanych, dosto-
sowanych do zadań i warunków współczesnej polskiej szkoły, wspar-
tych skutecznymi sposobami działania. Powoduje to wzrost motywa-
cji, atrakcyjności lekcji i wzrostu zainteresowania nowymi treściami.

6. Lektura geograficzna
 Jednym z atrakcyjnych ciekawych działań dydaktycznych jest wpro-

wadzenie lektury geograficznej. Jest ona  od dawna stosowana w na-
uczaniu i uczeniu się, lecz niedoceniana na lekcjach geografii. Lektura 
geograficzna, to publikacje, które zawierają treści geograficzne, jest 
to pozapodręcznikowe bardzo bogate źródło wiedzy. Dzięki tej litera-
turze upowszechniana jest wiedza geograficzna. Lektura geograficzna 
przeznaczona jest jednak dla określonego odbiorcy zainteresowane-
go przedmiotem geografii. Zwykle uczeń uzdolniony i zainteresowany 
geografią sam czyta, ale warto zainteresować lekturą innych uczniów. 
Godne polecenia są też  czasopisma o tematyce geograficznej (Wszech-
świat, Gazeta Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, Zielona Planeta, Na 
Szlaku, National Geographic, Świat Nauki i inne) oraz liczne artykuły 
o tematyce geograficznej. Uczeń może  prezentować je na lekcji, dzie-
ląc się wiedzą zdobytą podczas tej lektury. 

Przykład zadania  dla ucznia:
Wybierz lekturę geograficzną według spisu podanego przez na-

uczyciela lub według własnego wyboru, przeczytaj odpowiednią pu-
blikację o tematyce geograficznej, przeczytaj ją i opracuj komputero-
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wo „Pytania i odpowiedzi” zaprezentuj na lekcji, podając tytuł, autora, 
oraz kilka pytań z wcześniej przygotowanych.

Przykłady lektury podanej przez nauczyciela. 
• K. Maślankiewicz, Wulkany i człowiek, 1976, Wyd. Szkolne i Pedago-
giczne
• Z. Wójcik ,1976, By Ziemia pozostawała piękna i zasobna, Wyd. 
Szkolne i Pedagogiczne
• M. Hawrylak, 2016, Ciekawość następnego dnia, wyd. Poligraf
• J. Pałkiewicz, 2017, Dubaj, Wyd. Zysk  I S-Ka
• M. Józefczyk, T. Zawistowski, 2020, Na dwie pary oczu, Wyd. Mit

Na stronach wyższych uczelni znajdują się geograficzne materiały 
źródłowe, czasopisma i publikacje. Przykład strony z  tytułem: „Kopal-
nia wiedzy geograficznej w cyberprzestrzeni” w Instytucie Geografii 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Poznaniu to: https://old.up.krakow.
pl/geo/cyber_mater.html. Ciekawe, godne też polecenia materiały 
metodyczne dla nauczycieli z geografii znajdują się na stronach ośrod-
ków metodycznych w różnych miastach Polski. np. www.odn.poznan.
pl. Realizacja podstawy programowej z geografii obliguje do odwoły-
wania się do zasobów biblioteki i współpracy z bibliotekarzem szkol-
nym w celu wszechstronnego przygotowania ucznia do samokształce-
nia i samodzielnego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywa-
nia informacji 

7.  Filmowa lekcja geografii
Film jest bardzo przydatnym środkiem dydaktycznym, ponieważ 

jako audiowizualny przekaz może w dużym stopniu wzmocnić efekty  
procesu kształcenia. Film jako atrakcyjne narzędzie realizacji podsta-
wy programowej z powodzeniem stosowany jest w nauczaniu trady-
cyjnym, jak i zdalnym na lekcjach geografii. Umiejętne wykorzystanie 
powinno składać się z działań przemyślanych i celowych, korelacji 
z programami nauczania, podsumowaniem za pomocą kart pracy 
czy dyskusji. Kartę pracy może przygotować  nauczyciel lub uczeń ale 
wypełnia ją uczeń. Zgodnie z koncepcją uczenia się przez tworzenie 
według koncepcji S.. Paperta przygotowanie kart pracy przez uczniów 
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jest motywujące i sprzyja zapamiętywaniu treści. Edukacja filmowa 
na lekcjach geografii przyczynia się do rozwijania kompetencji kluczo-
wych w zakresie świadomości i ekspresji kulturowej. Rozumienia me-
diów i przekazów medialnych powinniśmy uczyć już od najmłodszych 
lat. Niestety edukacja medialna pojawia się dopiero w treści podstawy 
programowej 4-letniego liceum i technikum, gdzie w preambule jest 
zapis:  „Ponieważ środki społecznego przekazu odgrywają coraz więk-
szą rolę, zarówno w życiu społecznym, jak i indywidualnym dlatego 
każdy nauczyciel powinien poświęcić dużo uwagi edukacji medialnej, 
czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania 
mediów”. 

Przykład zadania dla ucznia:
Stwórz kartę pracy do filmu „Afryka- Serengetii”, źródło: https://

www.youtube.com/watch?v=kORNWkfA-vM uwzględnij w niej tema-
tykę filmu, sformułuj 5 pytań o Parku Narodowym Serengeti. Możesz 
wzbogacić kartę rysunkiem, fotografią, wykresem. Dla klasy 8 do dzia-
łu Afryka.

 Dobrym pomysłem w tej płaszczyźnie  jest też tworzenie bazy fil-
mów geograficznych do określonego działu lub tematu przez nauczy-
ciela. Do tego zadania nauczyciel może zaprosić uczniów. Tworzenie 
bazy filmów przez uczniów jest cenne bo uwzględnia ich opinię, zwra-
ca uwagę na elementy,  które są ważne dla uczniów.

Przykład zadania dla ucznia:
Stwórz bazę filmów do działu hydrosfera (klas druga licealna).

Przykładowa baza filmów z hydrosfery:
Nil - rzeka Bogów https://www.youtube.com/watch?v=4a_ASxQfXII  
Morze Bałtyckie https://www.youtube.com/watch?v=p4G8FerXy_E 
Jezioro Roopkund https://www.youtube.com/watch?v=uNAMI5pfO-
4I&pbjreload=10 
Amazonka https://www.youtube.com/watch?v=ng-l8jeXr74 
https://www.youtube.com/watch?v=imUG3_H2slM Najdziwniejsze 
rzeki i jeziora
Morskie Oko https://www.youtube.com/watch?v=VwCS-
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G7yay-w&feature=share&fbclid=IwAR36I5_qBGDrkXPWjbXQg4-f-
62fQ8chhgc45pZZky_eQbx9GKXU7a7TzBMI  
 https://youtu.be/Drw_swEjQd8 Morze Martwe
Jezioro we Francji  https://youtu.be/zZ-Ku5Q8PIs  
Wodospad Niagara https://youtu.be/T9XNnoc2Y2Y 
Jezioro Titicaca https://www.youtube.com/watch?v=JzdmgVAog7Y  
Rów Mariański https://www.youtube.com/watch?v=IkNh0zGb-8s
Amazonka https://www.youtube.com/watch?v=n-
g-l8jeXr74&feature=youtu.be
Jezioro Aralskie https://www.youtube.com/watch?v=m46duNHEtww 
Trójkąt Bermudzki https://www.youtube.com/watch?v=V4QUmdA-
epSo 
Najgłębsze jezioro świata – Bajkał https://www.youtube.com/
watch?v=ppC2Db3g73s 

Filmy można wykorzystywać na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyj-
nych. Osobnym pomysłem jest organizacja maratonu filmów geogra-
ficznych w szkole na zajęciach pozalekcyjnych, opartym na bazie re-
pertuaru zaproponowanych filmów przez uczniów. Walorami takich 
przedsięwzięć jest przygotowanie ucznia do świadomego i krytyczny 
odbiór filmu jako tekstu kultury i dzieła sztuki. Po każdym filmie od-
bywa się dyskusja, w której uczestniczą uczniowie, uczą się tolerancji 
i akceptacji do odmiennego odbioru i interpretacji filmu. Maraton fil-
mowy, to też okazja do wspólnego oglądania filmów, integracji spo-
łeczności szkolnej, jak również miłego i pożytecznego spędzania czasu 
wolnego.

W zasobach Internetu można znaleźć ciekawe i godne polecenia 
filmy. Bogatym źródłem jest zbiór filmów z konferencji naukowych or-
ganizowanych przez amerykańską fundację nonprofit Sapling Founda-
tion, z tłumaczeniem na język polski http://www.ted.com/translate/
languages/pl. Godna polecenia jest ciekawa strona internetowa  przy-
gotowana przez szkołę podstawową w Zwoleniu:  

http://k-geo-zwolen-ds.blogspot.com/search/label/Zorza%20polarna 
W 2009 r. Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny  stworzyła  

program edukacji filmowej organizowany dla zainteresowanych szkół 
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o nazwie „Filmoteka Szkolna”. Bazą tej filmoteki jest pakiet składający 
się z 65 lekcji tematycznych, w których znajdują się materiały dydak-
tyczne i ponad 140 filmów  fabularnych, dokumentalnych i animowa-
nych. Nauczyciele i uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach orga-
nizowanych w szkołach , w tym w warsztatach prowadzonych przez  
Wędrujących Filmoznawców Filmoteki Szkolnej, krytyków filmowych. 
Ideą Filmoteki Szkolnej jest wprowadzenie elementów edukacji filmo-
wej do programów nauczania. Dostęp do filmów szkoły uzyskały przez 
stronę www.filmotekaszkolna.pl. Uczestnictwo w programie ma prze-
konać uczniów, że film uczy świata, wychowuje i inspiruje do własnej 
twórczości. Uczestnicy propagują film jako „gwiazdorskie narzędzie 
pracy w szkole.”

8. Poszukiwanie nowatorskich pomysłów  
Treści dotyczące walorów środowiska przyrodniczego i ochrony 

przyrody są elementem podstawy programowej w szkole podstawo-
wej i ponadpodstawowej. Do realizacji tych zagadnień można wyko-
rzystać dokumenty, które powstały w efekcie realizacji przedsięwzię-
cia pod nazwą: Inwentaryzacja przyrodnicza gmin (2002 r.). Jest ona 
przyrodniczym rozpoznaniem terenu, dokumentem lokalnej ochrony 
przyrody. W całej Polsce rozpoznano i określono zasoby, a także wa-
lory środowiska przyrodniczego oraz zaproponowano nowe formy 
ochrony przyrody dla cennych obiektów i obszarów. Podkreślono ko-
nieczność obejmowania nimi coraz większej liczby obszarów. Należy 
podkreślić istniejące właściwości w zakresie przyrodniczym, to jest 
ogromny potencjał do rozwoju obszaru (Żochowska M., 2007).

„Inwentaryzacja przyrodnicza gmin” może stanowić ciekawe źródło 
do opracowań tematycznych z zakresu ochrony środowiska. Przykła-
dowe tematy do podjęcia przez uczniów: „Walory przyrodnicze mojej  
gminy”  lub „Przyroda najbliżej okolicy”, czy „Nieznane formy ochro-
ny przyrody”. Temat można sformułować w zależności od upodobań. 
Można też dać liwość uczniom samodzielnego określenia tematu, 
zwiększa to ich motywację do działania. Nauczyciel w ten sposób po-
pularyzuje wśród uczniów walory przyrodnicze najbliższego otocze-
nia. Są to ważne działania wchodzące w zakres edukacji regionalnej  
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i przyrodniczej, podwyższają wiedzę i kulturę ekologiczną. Można pra-
cować indywidualnie ale cenniejsza byłaby praca grupowa, która roz-
wija współpracę i interakcję pomiędzy uczniami. Poprzez to  zadanie 
kształcimy kompetencje przyrodnicze, obywatelskie (region), społecz-
ne (praca w grupie). Zgodnie z podstawą programową w tym działaniu 
dopatrzymy się zachęcania do podjęcia działań kształtujących posta-
wę szacunku do środowiska przyrodniczego, motywowania do działań 
na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijania zainteresowań ekologią. 
Zadanie uwrażliwia młodego człowieka na wartość i znaczenie cen-
nych obiektów przyrodniczych. 

Przykład zadania dla ucznia w oparciu o „Inewntaryzację…”
1. Wykonaj poster na temat: „Inwentaryzacja przyrodnicza gmi-

ny – istniejące i planowane formy ochrony przyrody w gmi-
nie”.

2. Przeprowadź wywiad z urzędnikiem – na temat planowanych 
form ochrony przyrody. Ułóż przykłady pytań uwzględniając 
powody nie realizowania planowanych form. 

3. Zaplanuj wycieczkę pieszą, rowerową do wybranych istnie-
jących bądź planowanych form ochrony przyrody. Sporządź 
plan wycieczki, trasę wycieczki, opis obiektów przyrodniczych 
mijanych po drodze, dokumentację fotograficzną z tej wy-
cieczki.

4. Wykonaj  grę terenową , która będzie dotyczyła tych walorów 
i będzie popularyzować istniejące formy. 

5. Porozmawiaj z przedstawicielem parku narodowego lub kra-
jobrazowego o walorach przyrodniczych  regionu.
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Przykład posterów 
dotyczących  inwen-
taryzacji przyrodni-
czej  gminy wykona-
nych  przez uczniów 
pierwszej klasy li-
cealnej.
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9. Olimpiada geograficzna 
Ważnym działaniem nauczyciela geografii jest zachęcanie uczniów 

do udziału w olimpiadzie geograficznej oraz wojewódzkim konkursie 
zDolny Ślązak. Daje to uczniom różne korzyści (oceny celujące na se-
mestr z geografii, atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe, prestiż 
i promocję szkoły), a także dodatkowe punkty w postępowaniu rekru-
tacyjnym na wyższą uczelnię. Jest to dla uczniów doskonała okazja do 
rozwijania zainteresowań geograficznych, poszerzania wiedzy, umie-
jętności jej stosowania w praktyce, odkrywania w sobie pasji badaw-
czych, a także potrzeby podróżowania, poznawania Polski i świata. 
Etapy olimpiady bowiem odbywają się co roku w innych miejscowo-
ściach Polski i świata. Olimpiada Geograficzna ma już swoje wielo-
letnie tradycje. Zapoczątkowana była w 1974 roku z inicjatywy prof. 
Anna Dylikowej, a organizatorem jest Polskie Towarzystwo Geograficz-
ne. Dziś ma zasadnicze znaczenie w odkrywaniu młodych, geograficz-
nych talentów. zDdolny Ślązak ma krótszą historię bo pierwsza edycja 
odbyła się w 2000 r. a organizatorem jest Dolnośląski Ośrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli we Wrocławiu w ramach Dolnośląskiego Systemu 
Wspierania Uzdolnień. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu 
i organizacji poszczególnych etapów olimpiady można znaleźć na stro-
nie Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej w Warszawie www.
olimpiadageograficzna.edu.pl a informacje o konkursie zDolny Ślązak 
na stronie Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wro-
cławiu  https://dodn.dolnyslask.pl/konkursy/zdolny-slazak/.

10. Pierwsze kroki w kodowaniu 
Europejski Tydzień Kodowania tzw. CodeWeek, to spontaniczny 

ruch zapoczątkowany w 2013r. przez młodych doradców ds. agendy 
cyfrowej ściśle współpracujących z Komisją Europejską. Akcja ta, re-
alizowana przez wolontariuszy w całej Europie, ma na celu pokazanie 
wszystkim zainteresowanym, że programowanie może być ciekawe 
i przydatne. Polscy uczniowie i nauczyciele rokrocznie wykazują duże 
zainteresowanie tą inicjatywą. Konsekwentnie włączają się  w dzia-
łania europejskie ponieważ ma to zachęcić do nauki i kreatywnego 
programowania, nabyć  nowe kompetencje związane z kodowaniem, 
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które nie jest zarezerwowane dla wybranych ludzi, każdy może się go 
nauczyć. Umiejętności programowania są niezwykle ważne dla przy-
szłości rynku pracy bowiem brakuje specjalistów w tej dziedzinie.
Propozycja dla nauczycieli geografii do realizacji tematu „Pierwsze 
kroki w kodowaniu – dyktando kierunkowe- dyktando geograficzne”, 
która polega na przygotowaniu kart pracy dla uczniów, służących do 
kodowania rysunków według kierunków głównych i pośrednich za po-
mocą symboli międzynarodowych N, S, E, W, NE, NW, SE, SW, skrótów 
polskich Pn., Pd., Zach.,Wsch., Pn.-Wsch., Pn.-Zach., Pd.-Wsch., Pd.-
-Zach., oraz pełnych nazw kierunków głównych i pośrednich angiel-
skich north, south, ist, west i polskich. Celem głównym tych zajęć jest 
utrwalenie kierunków świata w szkole podstawowej poprzez zabawę. 
Można je przeprowadzić na lekcji geografii lub lekcji wychowawczej.

Przykład zadania dla ucznia:
1. Odkryj zaszyfrowany rysunek, w tym celu poruszaj się zgodnie 

z kierunkami geograficznymi. - są nimi skróty międzynarodowe 
kierunków świata N, S, E, W, NE, NW, SE, SW. Zacznij prowadzić 
rysunek od zaznaczonej na kartce kropki. 
2E,1N,!E,5S,1E,1N,1E,1N,2E,1S,1E,1S,1E,1N,1E,1N,2E,1S,1E,4S,
2W,,6S,2W,1N,1E,5N,6W,6S,2W,1N,1E,5N,,2W,2N 

2. Odkryj zaszyfrowany rysunek, w tym celu poruszaj się zgodnie 
z kierunkami geograficznymi - pełne  nazwy angielskie kierun-
ków north, south, ist, west  oznaczających kierunki świata. Za-
cznij prowadzić rysunek od zaznaczonej na kartce  kropki  

3. Odkryj zaszyfrowany rysunek, w tym celu poruszaj się zgodnie z kie-
runkami geograficznymi - skróty polskie oznaczających kierunki 
świata. Zacznij prowadzić rysunek od zaznaczonej na kartce kropki.

4. Odkryj zaszyfrowany rysunek, w tym celu poruszaj się zgodnie 
z kierunkami geograficznymi podawanymi na głos przez nauczy-
ciela kierunków świata. Zacznij prowadzić rysunek od zaznaczo-
nej na kartce kropki.

3. Odkryj zaszyfrowany rysunek, w tym celu poruszaj się zgodnie 
z kodami strzałkowymi oznaczającymi kierunki świata. Zacznij 
prowadzić rysunek od zaznaczonej na kartce kropki.
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4. Twój pomysł- zakoduj swój obrazek według czterech stron świa-
ta lub narysuj swój rysunek i poleć odkodować w klasie.

5. Pokaż rysunek, który Ci powstał, możesz go pokolorować.

W pierwszym i drugim poleceniu używając nazw lub skrótów an-
gielskich oznaczających kierunki świata rozwijamy kompetencję w za-
kresie wielojęzyczności, poza tym przy dyktowaniu kształcimy dobry 
słuch, dyscyplinę wewnętrzną ucznia, jak też przy własnym projekcie 
rysunku i jego zaszyfrowaniu wyobraźnię przestrzenną, kreatywność.  
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Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza, że aby wziąć udział 
w Europejskim Tygodniu Kodowania wystarczy zgłosić swoje wydarze-
nie na stronie www.codeweek.eu/add  Dzięki temu dana inicjatywa 
zostanie wliczona do puli wydarzeń odbywających się w Polsce. Do-
datkowe informacje na stronie www.koduj.gov.pl. 

11. Dolnośląski Festiwal Nauki – lekcja inaczej
Godny polecenia dla nauczycieli i uczniów jest udział w Dolno-

śląskim Festiwalu Nauki. Jest on organizowany corocznie na Ziemi 
Kłodzkiej z inicjatywy własnej od 2009 r. To dwudniowe święto nauki 
rozpowszechnione na cały Dolny Śląsk. Jego odbiorcami są głównie 
dzieci i młodzież, ma bardzo bogaty program. Różnorodne formy prze-
kazu wiedzy wykłady, warsztaty, koncerty, wycieczki, pokazy, konkursy 
rozbudzają ciekawość poznawczą, stymulują motywację wewnętrzną 
do poszukiwania odpowiedzi na różne pytania uczniów oraz inspirują 
młodego człowieka do dalszej drogi własnego rozwoju. Celem nad-
rzędnym festiwalu jest popularyzowanie nauki, rozwijanie pasji po-
znawczej nie tylko z geografii, ale z różnych dziedzin nauki. Wykładow-
cy, to różnorodna grupa, są wśród nich naukowcy z wyższych uczelni 
wrocławskich, doktoranci, studenci, przedstawiciele instytucji w re-
gionie, pasjonaci, nauczyciele a nawet uczniowie. Uczeń zdolny może 
pełnić jak najbardziej rolę wykładowcy festiwalu, prezentując swoje 
osiągnięcia w danej dziedzinie i wyniki prac badawczych, rozwijając 
jednocześnie kompetencje kluczowe w zakresie przedsiębiorczości. 
W programie festiwalu pojawiają się atrakcyjne konkursy z nagroda-
mi, szansa dla wykazania się swoją wiedzą i umiejętnościami. Mate-
riały festiwalowe mogą stanowić wstęp do dyskusji, wizualizacji treści 
i wielu innych aktywności uczniowskich. Uczniowie mogą angażować 
się również w prace przygotowawcze do festiwalu. Poprzez udział 
uczniów w festiwalu możemy rozwijać w nich szacunek do wiedzy, do 
dorobku naukowego ludzi, obieranie sobie mistrzów, wyrabianie pasji 
poznawania świat i zachęcania do praktycznego zastosowania wiedzy, 
o czym czytamy w podstawie programowej.
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Przykład zadania dla ucznia:
1.Wykonaj plakat związany z tegorocznym hasłem festiwalowym.
2. Wykonaj plakaty propagujące poszczególne imprezy festiwalo-

we.
3. Weź udział w konkursie na plakat festiwalowy dla regionu.
4.Wykonaj notatkę z wykładu, w którym uczestniczysz, zadaj pyta-

nie wykładowcy. 
5.Napisz artykuł na stronę internetową szkoły o imprezach geogra-

ficznych na festiwalu.
6.Wyszykaj w programie tematy geograficzne  i przypisz im odpo-

wiednią dziedzinę geografii.
7.Obejrzyj wykłady specjalistów  z Instytutu Immunologii i Terapii 

Doświadczalnej PAN (IITD PAN) we Wrocławiu, dotyczące pan-
demii

Przygotuj się do dyskusji na przykładowe tematy:
- Jak postrzegasz obecną pandemię? 
- Pandemia moimi oczami.
-Zagrożenia dla zdrowia? 
-Brać szczepionkę, czy nie?
- Zadaj pytanie inne problemowe.  

Linki do wystąpień eksportów o pandemii:
• Szczepionka polska hthttps://wroclaw.tvp.pl/50432365/21102020
tps://binwit.pl/blog/2020/10/04/pandemiczne-wirusy-grypy/
• https://www.youtube.com/watch?v=EZBlrcrQBss
• https://www.youtube.com/watch?v=vTTEWcCjnxg
• https://www.youtube.com/watch?v=20BUZq9r68o
• https://www.futuremedicine.com/doi/pdf/10.2217/fmb-2020-0082
• https://binwit.pl/blog/2020/09/20/xxiii-dolnoslaski-festiwal-nauki-w-kre-
gu-immunologii-dzien-trzeci/
• https://binwit.pl/blog/2020/03/08/epidemia-koronawirusa-czy-jest-po-
wod-do-paniki/
• https://binwit.pl/blog/2020/03/17/pandemia-koronawirusa-sars-cov-2/
• https://binwit.pl/blog/2020/04/01/test-na-koronawirusa/
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12. Zadania domowe
Zadania domowe są nieodłącznym elementem edukacji, poszerza-

ją wiadomości, utrwalają  wiedzę z lekcji, sprawdzają jak uczniowie 
przyswoili wiedzę. Dobre zadania do samodzielnej pracy w domu po-
winny mieć jasny cel i kryteria oceny. Zaproponować uczniom można 
zadanie, takie żeby było ciekawe i inspirowało do pracy samodziel-
nej w domu. Warto poszukać sposobów, które bardziej zaangażują. 
uczniów do pracy. W opracowaniu atrakcyjnej pracy domowej jest 
bardzo pomocne wykorzystanie różnorodnych źródeł wiedzy. Już na 
początku roku szkolnego należy podać uczniom zasady dotyczące za-
dań domowych. 

Przykładowe zasady dotyczące zadań domowych.
1. Z zadań domowych mogą być robione kartkówki, ale tylko 

z ostatniego zadania.
2. Każde zadanie domowe będzie sprawdzane na ocenę (możli-

wy jest także plus).
3. Brak zadań domowych będzie odnotowany jako minus, 3 mi-

nusy to 1.
4. Każdy brak zadania domowego należy poprawić do dwóch 

tygodni.
5. Uczniowie otrzymają plan dodatkowych zadań domowych, 

mogą też podawać swoje propozycje zadań domowych.

Przykład zadań dla ucznia: 
−	 Stwórz  wirtualną bibliotekę  geograficzną, która składa się 

z co najmniej pięciu  tytułów książek. 
−	 Przeprowadź w dowolnej formie wywiad z migrantem; sam 

ułóż około 10 pytań.
−	 Wyślij na czat grupowy klasy obraz z opisem dotyczący walo-

rów turystycznych Europy.
−	 Stwórz bazę obrazów z podpisami, czyli album wirtualny ja-

kiegoś regionu, miasta, obiektu geograficznego.
−	 Przygotuj referat „Tradycje romskie”– dla uczniów romskich.
−	 Zredaguj treść ankiety, np. na temat: „Czy jesteś ekologiczny?, 

przeprowadź ją wśród swoich koleżanek i kolegów, dokonaj 
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jej analizy. Przedstaw wyniki na forum klasy.
−	 Wykonaj i przeprowadź Quiz multimedialny składający się 

z 20 pytań  na temat, który Cię interesuje (Kachut lub Teams).
−	 Wykonaj i przeprowadź konkurs geograficzny na interesujący 

Cię temat.
−	 W dowolny sposób wykonaj „Dzienniczek pogody” przez 

okres tygodnia notuj w nim wartości składników pogody.
−	 Przedstaw cechy demograficzne  wybranych państw na bazie 

mapie politycznej świata.
−	 Ułóż krzyżówkę, rozwiąż krzyżówkę. 
−	  Przeprowadź analizę SWOT na temat „Energetyka jądrowa.
−	 Napisz Dekalog np. ekologa.
−	 Opracuj trasę wycieczki po własnym regionie.
−	 Wymień 10 skojarzeń, które przychodzą Ci na myśl do hasła 

„globalizacja”.
−	 Rozwiąż fotozagadkę.  Gdzie to jest i co to jest?
−	 Dokończ zdanie: Co by się stało gdyby stopiły się wszystkie 

lodowce na Ziemi?
−	 Wypisz dwuznaczne nazwy w geografii i zaznacz te obiekty na 

mapie konturowej świata.
−	 Zajmij stanowisko dotyczące działalności wulkanu. Jest on  

mordercą, czy dobrodziejem? Sformułuj trzy argumenty do 
uzasadnienia zdania.

−	 Wykonaj puzzle geograficzne i przyślij zdęcie z podpisem. Pa-
miętaj, że  układanie puzzli stymuluje rozwój mózgu trenuje 
pamięć i koncentracji, dodatkowo uczy rozpoznawania kształ-
tów oraz logicznego myślenia. Puzzle rozwijają też wiarę we 
własne możliwości, ćwiczą sprawność manualną dłoni i cier-
pliwość, to nauka przez zabawę.

Poniżej przykłady zadań wykonanych przeze  uczniów drugiej klasy 
licealnej.
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Podsumowanie 
Geografia jest przedmiotem bardzo ważnym ponieważ podejmuje 

problematykę  użyteczną we współczesnym świecie i już z tego powo-
du może być lubiana przez uczniów. Nauczyciel stosując metody ak-
tywizujące wpływa korzystnie na system motywacyjny ucznia. Warto 
więc wprowadzać takie rozwiązania, które zachęcą uczniów do nauki.                                                                                                             
W artykule podano przykłady metod nauczania, które mogą posłużyć 
nauczycielowi w pracy z każdym uczniem na lekcjach zdalnych i sta-

Miami na Florydzie (USA) nad Atlantykiem o zmroku

Podział polityczny świata - państwa świata



72     Zdolni Zdalnie

cjonarnych. Ważnym zadaniem szkoły jest przygotowanie  uczniów do 
życia w społeczeństwie informacyjnym. Dlatego należy stwarzać wa-
runki do rozwijania kompetencji kluczowych, a w szczególności umie-
jętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 
z różnych źródeł.

Z doświadczeń autorki artykułu  wynika, że przedstawione  powyżej 
metody i techniki pracy z uczniem na lekcjach geografii są atrakcyjne, 
chętnie podejmowane i sprawdziły się już w praktyce szkolnej. 
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Zdolni Zdalnie     73

Marta Młyńczyk, doradca metodyczny z fizyki i informatyki  
w DODN we Wrocławiu Filia w Wałbrzychu

Zdalni zdalnie na fizyce i informatyce

W dzisiejszych czasach, gdy nauczanie stacjonarne zostało czasowo 
zastąpione nauczaniem zdalnym, warto zastanowić się nad możliwo-
ściami rozwijania zdolności uczniów w tej nowej formule pracy. Na-
uczanie na odległość stawia wiele nowych problemów do rozwiązania 
i wymaga większej elastyczności ze strony nauczyciela prowadzącego 
zajęcia, szczególnie w zakresie oceniania osiągnięć uczniów. Nauczy-
ciel powinien wykazać się większą empatią w relacjach nauczyciel – 
uczeń oraz nauczyciel – rodzic. 

Obecna sytuacja nie jest prosta dla uczniów, rodziców oraz nauczy-
cieli. Pojawiające się problemy z dostępem do Internetu lub sprzętu 
(np. rodzice pracujący zdalnie lub rodzeństwo uczące się w tym sa-
mym czasie) oraz niedostateczne umiejętności niektórych uczniów 
oraz nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi cyfrowych powodują 
konieczność weryfikacji nie tylko sposobów nauczania, ale i oceniania.

 Wymogiem obecnej edukacji jest konieczność stałego podnoszenia 
kwalifikacji w zakresie umiejętności wykorzystywania TIK w procesie 
nauczania – uczenia się.  Ważnym elementem w budowaniu atmosfe-
ry sprzyjającej nauczaniu jest aktywizacja uczniów oraz podnoszenie 
ich motywacji do samorozwoju. Szczególnie ważne jest to na fizyce 
oraz informatyce – przedmiotach przyrodniczych i ścisłych, gdzie pod-
stawą jest eksperyment, a przeprowadzanie eksperymentów w for-
mie online staje się trudne. 

Podczas weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów w trybie zdal-
nym, gdy nie ma możliwości sprawdzania samodzielności pracy, prefe-
rowaną formą oceny osiągnięć uczniów powinny być ich wypowiedzi 
i aktywność podczas spotkań online. Tradycyjne sprawdziany można 
zastąpić testami przygotowanymi za pomocą dostępnych aplikacji, ale 
ciekawą formą pracy jest metoda projektu. 

Według mnie niezwykle ważne  jest rozbudzenie motywacji  i cieka-
wości uczniów do nauki. Rozmawiając z uczniami na temat ich zainte-
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resowań i warunków do nauki w trybie zdalnym, usłyszałam, że ważne 
jest, aby zajęcia odbywały się tylko na jednej platformie edukacyjnej 
wybranej przez wszystkie podmioty szkoły, a ważne informacje były 
przekazywane przez dziennik elektroniczny. 

Zajęcia organizuję w oparciu o mobidziennik oraz wykorzystując 
możliwości platformy Google – Classroom. Uczniowie mają stały do-
stęp do platformy, na której zamieszczane są różnorodne materiały 
dydaktyczne: zadania do wykonania w formie skanów, z opisami oraz 
instrukcjami umożliwiającymi pełne zrozumienie poleceń. W czasie 
trwania zajęć edukacyjnych, uczniowie – zgodnie z planem – łączą się 
ze mną przez meet. Umożliwia mi to swobodną dyskusję na temat 
przesłanych materiałów. Korzystam z opcji udostępniania ekranu – do 
wyświetlania materiałów interaktywnych, samodzielnie przygotowa-
nych prezentacji lub opracowanych przez różnorodne wydawnictwa. 
Ciekawe zastosowanie ma biała tablica dołączona do meet (jambo-
ard), na której mogę swobodnie, korzystając z ekranu dotykowego, za-
pisywać rozwiązania zadań i wyprowadzenia wzorów. Zapisy z tablicy 
mogą być następnie udostępniane uczniom.

Warto w bieżącej praktyce szkolnej zastosować metodę projektu 
i wykorzystać korelację międzyprzedmiotową. Moja propozycja doty-
czy treści programowych z zakresu pracy, mocy i energii mechanicz-
nej, przeznaczonych do realizacji na różnorodnych etapach edukacyj-
nych i w różnych grupach wiekowych. Metoda projektu łączy w sobie 
wiele elementów, a jednym z nich jest doświadczenie, które w istotny 
sposób rozwija kluczowe kompetencje. Uczniowie mogą samodzielnie 
wykonać doświadczenie według przedstawionego przez nauczyciela 
opisu, wykonać pomiary, zrobić zdjęcie i przesłać pliki do oceny na-
uczycielowi przez platformę edukacyjną (może to być Classroom, MS 
Teams lub inna platforma wykorzystywana w szkole). 

Temat doświadczenia: Zbadaj swoją moc – kto mocniejszy w naszej 
klasie. Przedmioty i materiały potrzebne do wykonania doświadcze-
nia:

→ metrówka, 
→ stoper (może być w telefonie komórkowym),
→ waga łazienkowa,
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→ klatka schodowa ( np. od półpiętra do piętra).
Na początku należy wyznaczyć masę osoby, której moc będzie obli-

czana z zależności P=W/t. W tym celu warto zastosować wagę łazien-
kową – pomiaru należy dokonać co najmniej trzykrotnie, aby wyzna-
czyć wartość średnią z trzech pomiarów. Przy każdym pomiarze należy 
zawsze zwracać uwagę na dokładność przyrządu pomiarowego. Ko-
lejną czynnością jest zmierzenie wysokości schodów – pomiaru rów-
nież dokonujemy co najmniej trzy razy i obliczmy wartość średnią. Do-
świadczenie polega na mierzeniu czasu wchodzenia lub wbiegania po 
schodach z wykorzystaniem stopera. Podobnie jak poprzednie pomia-
ry, i te powtarzamy wielokrotnie, i obliczamy wartość średnią. Wyko-
nane pomiary należy zapisać w tabeli, w tym celu warto wykorzystać 
arkusz kalkulacyjny. Moc jest to praca wykonana w jednostce czasu. 
Pracą w tym przypadku jest zmiana energii potencjalnej grawitacji, 
W=, gdzie m – masa osoby wchodzącej po schodach [kg], g – wartość 
przyspieszenia ziemskiego równa 10,  – różnica wysokości np. między 
półpiętrem a piętrem. Po obliczeniu pracy W [J], mając zmierzony czas 
t [s], możemy obliczyć moc P[W]. 

Uczniowie z danej klasy, którzy wykonali swoje pomiary i obliczenia, 
zapisują je w udostępnionej na platformie edukacyjnej tabeli w arku-
szu kalkulacyjnym. Na podstawie zebranych danych można przepro-
wadzić analizę niepewności pomiarowych, zapisać wnioski i sporzą-
dzić wykresy. Ten prosty eksperyment pozwoli na przedyskutowanie 
wpływu różnorodnych czynników na uzyskane wyniki i pozwoli wybrać 
osoby o największej mocy.

Realizacja tego projektu jest przykładem korelacji fizyki z informaty-
ką. Na fizyce uczniowie zapoznają się z metodologią przeprowadzania 
prostych eksperymentów, na informatyce zaś mogą wykorzystać przy-
datne narzędzia cyfrowe do opracowania i analizy wyników. Ważne 
jest, aby w nauczaniu stosować metodę eksperymentu, jako element 
metody projektu,  która uczy planowania i kreatywności, a przede 
wszystkim rozbudza ciekawość i zainteresowania otaczającym nas 
światem. Uczniowie mogą nakręcić krótkie filmy obrazujące przepro-
wadzanie eksperymentu, które zaprezentują podczas zajęć online. Tak 
przeprowadzone zajęcia na pewno zapadną im w pamięci. 
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Propozycja doświadczenia, które można przeprowadzić na każ-
dym etapie edukacyjnym, pozwala rozwijać zdolności i umiejętności 
wszystkich uczniów w ujęciu egalitarnym. Zaproponowany przeze 
mnie temat i krótki opis doświadczenia daje możliwość różnorodnej 
realizacji w zależności od grupy docelowej i kreatywności nauczyciela 
prowadzącego zajęcia. Wspieranie uzdolnień to wielopłaszczyznowy 
rozwój osobisty uczniów, wymagający często działań niekonwencjo-
nalnych, opartych na eksperymencie, pozwalających uczniowi na sa-
modzielnie lub zespołowe rozwiązanie problemu. 
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Renata Konarska, doradca metodyczny w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa
DODN we Wrocławiu, Filia w Wałbrzychu

Zdolny zdalnie na lekcjach Edukacji  
dla Bezpieczeństwa

„Nie potrafię.”, „Jestem za głupi.”, „To nie dla mnie.” itd. Często sły-
szymy podobne stwierdzenia z ust naszych uczniów. Brak wiary we 
własne możliwości, czy może rzeczywiście deficyty, które nie pozwa-
lają zdobyć określonego poziomu wiedzy?My, nauczyciele, doskonale 
wiemy z doświadczenia, bez naukowych dywagacji, że nie ma głupich 
dzieci, są jedynie takie, które niekoniecznie chcą utrwalić zdobytą wie-
dzę, brakuje im motywacji do nauki, nie potrafią się uczyć, nie wierzą 
w swoje możliwości poznawcze itp. 

Jak zdefiniować pojęcie zdolności? Odwołując się do autorytetów, 
zdolności to różnice indywidualne, które sprawiają, że przy jednako-
wej motywacji i uprzednim przygotowaniu poszczególni ludzie osią-
gają w porównywalnych warunkach zewnętrznych niejednakowe 
rezultaty w uczeniu i działaniu. Uzdolnienia uczniów poparte są ich ce-
chami osobowości, m.in. wysoką motywacją, dużą aktywnością, zaan-
gażowaniem zadaniowym, zdolnościami przewidywania itp.1 Jak takie 
rozumienie uzdolnień przekłada się na przedmiot, jakim jest edukacja 
dla bezpieczeństwa?

Edukacja dla bezpieczeństwa służy przygotowaniu uczniów do wła-
ściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarza-
jących zagrożenie dla zdrowia i życia. Przedmiot obejmuje różnorodne 
treści kształcenia z zakresu bezpieczeństwa państwa, organizacji dzia-
łań ratowniczych, edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy.

Bezpieczeństwo państwa pojmowane jest jako obszar wiedzy, 
który wyjaśnia mechanizmy zapewnienia ładu, porządku, stabilności 
społeczności ludzkich, a także towarzyszących temu koncepcji, metod 
i form postępowania. Kształcenie, w ramach przygotowania do dzia-
łania w stanach nadzwyczajnych, ma charakter interdyscyplinarny, 
nastawiony na skuteczne działanie i radzenie sobie poszczególnych 
jednostek w sytuacjach określonych zagrożeń.
1 Z. Pietrasiński, Zdolności [w:] Psychologia, red. T. Tomaszewski, Warszawa: PWN 1977, s. 736



78     Zdolni Zdalnie

Jedną z najważniejszych umiejętności zdobywanych w szkole jest 
umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Już na wczesnym etapie 
edukacji wprowadzamy zagadnienia związane z ochroną zdrowia 
i życia: ocenę bezpieczeństwa miejsca zdarzenia, rozpoznanie poten-
cjalnego zagrożenia życia na podstawie prostych objawów, skuteczne 
wezwanie pomocy, podejmowanie wstępnych czynności ratujących 
życie. Niezwykle istotne jest, aby w trakcie nauczania przedmiotu 
koncentrować się na kluczowych problemach, szczególnie w aspek-
cie praktycznym, poświęcając im najwięcej czasu. Ważne jest, aby 
korzystać z pomocy multimedialnych, które przybliżą uczniom istotę 
bezpieczeństwa i charakterystykę zagrożeń. Zajęcia w tym przypadku 
powinny też być wspomagane wizytami w instytucjach państwowych, 
stojących na straży bezpieczeństwa. 

Istotne znaczenie w rozwoju młodzieży ma wychowanie, mające 
na celu kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia odpowie-
dzialności za dorobek minionych pokoleń. Uczniów należy wdrażać do 
dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, wskazując, w jaki spo-
sób uzyskać pomoc od osób godnych zaufania i służb ratunkowych. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na wykształcenie umiejętności prak-
tycznych, szczególnie rozpoznawania niebezpieczeństw i właściwego 
reagowania na nie. Istotne jest też kształtowanie poczucia odpowie-
dzialności za jakość udzielonej pierwszej pomocy. 

Uczeń, który zaczyna realizację zajęć z zakresu pierwszej pomocy, 
powinien być należycie przygotowany już w klasach młodszych do re-
agowania w nagłych wypadkach. Niezbędne są pomoce dydaktyczne 
do skutecznego nauczania podstaw pierwszej pomocy. Na zajęciach 
należy przede wszystkim uwzględnić realne potrzeby zdrowotne, edu-
kacyjne i informacyjne danej grupy uczniów (np. otyłość). Konieczne 
jest przy tym takie ujęcie problematyki, aby uczniowie, których ten 
problem dotyczy, nie czuli się stygmatyzowani, szykanowani, czy wy-
kluczeni ze społeczności uczniowskiej i szkolnej. Ważne jest skore-
lowanie treści nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa 
z innymi przedmiotami, w tym z wychowaniem fizycznym oraz z pro-
gramem wychowawczo-profilaktycznym szkoły. 

Problematyka zdrowia i jego uwarunkowań należy do zagadnień 
bardzo złożonych, wielodyscyplinarnych. Zajęcia mogą być uzupełnia-



Zdolni Zdalnie     79

ne innymi formami, wśród których wymienić można: 1) wizyty w insty-
tucjach ratowniczych; 2) spotkania, prelekcje, wykłady z policjantami, 
strażnikami miejskimi, ratownikami medycznymi, kombatantami, eko-
logami, psychologami itp.; 3) udział w konkursach, których zakres jest 
zbieżny z problematyką przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa.2

Określony zakres wiedzy i umiejętności „narzuca” nauczycielowi 
i uczniowi podstawa programowa. Analizując jej zapisy, zastanawia-
my się, czy wymagają one od ucznia jakiś nadzwyczajnych uzdolnień. 
Warto przy tym zauważyć, że przedmiot ten jest doskonałą okazją do 
uruchomienia wszystkich kanałów komunikacji i rodzajów inteligencji 
człowieka.

W nauczaniu tego przedmiotu, oprócz wiedzy i praktycznego wyko-
rzystania zdobytych umiejętności, niezwykle ważna jest koncentracja, 
sztuka opanowania w sytuacji stresowej, logiczne myślenie, empatia, 
a przede wszystkim działanie. 

Edukacja dla bezpieczeństwa to przedmiot traktowany w szkole 
jako zapychacz godzin, niepotrzebny element, który zabiera godziny. 
Czy tak jednak powinniśmy go traktować? O dziwo, sami uczniowie 
niejednokrotnie przyznają, że treści poznawane na tym przedmiocie 
mogą się przydać każdemu i to w każdym okresie życia, bez względu 
na status majątkowy czy wykształcenie. Jak rozpoznać udar, zawał ser-
ca, co zrobić w przypadku oparzenia? Możemy być przedstawicielami 
różnych profesji, ale musimy umieć w określonych sytuacjach pomóc 
sobie i innym. 

Jak sobie jednak poradzić, ucząc młodego człowieka w warunkach 
pracy zdalnej?Czy RKO, opatrywania ran można nauczyć online? W ja-
kiś sposób pewnie tak, najważniejsza jest jednak umiejętność zmo-
tywowania uczniów do przećwiczenia tego, co zobaczą na filmiku. 
Z podjętego działania (symulacji wydarzenia wymagającego interwen-
cji z udziałem np. członka rodziny, mogą zrobić zdjęcie, wysłać filmik. 
Szczerze przyznam, że takie wytwory prac uczniowskich dostawałam 
częściej od uczniów niż notatki z algorytmami postępowania.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że przedmiot ten − mimo 
schematów postępowania w określonych sytuacjach − wymaga rów-
nież od uczniów umiejętności logicznego myślenia, wnioskowania, 
2 Dostępne [on-line] https://podstawaprogramowa.pl/files/D2017000035601.pdf 
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szukania rozwiązań w sytuacjach nietypowych. Żeby to zrobić, trze-
ba się niejednokrotnie wykazać wiedzą interdyscyplinarną: z biolo-
gii, geografii, fizyki, chemii, a także tej, wynikającej z funkcjonowania 
w pozaszkolnej rzeczywistości.

Jak więc wykorzystać potencjał uczniów na lekcjach zdalnych edu-
kacji dla bezpieczeństwa? Po pierwsze, nie zanudzić teorią, a wskazać 
możliwości, jakie daje ten przedmiot, uzmysłowić jego przydatność 
w praktyce, a także perspektywę związaną z wyborem przyszłego 
zawodu. Uczniowie podczas zdalnej nauki siedzą przed monitorami 
komputerów po kilka godzin, czasem są już zmęczeni i zniechęceni.  
Kiedy do „akcji” przystępuje nauczyciel EdB i rozpoczyna od mono-
tonnego wykładu, podejrzewam, że trudno mu będzie zainteresować 
młodych słuchaczy nawet najbardziej ciekawymi treściami. Musi za-
proponować coś, co pobudzi uczniów do działania.

Zamieńmy się rolami. Niech to uczniowie będą tymi, którzy poszu-
kują wiedzy i chcą zdobyć określone umiejętności. Dajmy im szansę na 
znalezienie rozwiązań w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Nie zaczy-
najmy od instruktażu, ale poprośmy ich, by sami poszukali właściwej 
drogi postępowania. Zachęćmy do ożywionej dyskusji, a jako nauczy-
ciele bądźmy tylko (i aż!) moderatorami, którzy uporządkują pojawia-
jące się treści i je uzupełnią.

  Przypominam, że przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa rozpo-
czyna się w ósmej klasie, więc możemy bazować już na określonej wie-
dzy dzieci i ich doświadczeniach. Możemy również, biorąc pod uwagę 
różne szkoły w zakresie udzielania pierwszej pomocy, przedstawić 
dwie wersje wykonania np. opatrunku, następnie poprosić uczniów 
o przetestowanie ich na sobie i wskazanie mocnych i słabych stron 
każdej propozycji. Oczywiście musimy pamiętać, żeby wyeliminować 
potencjalne zagrożenie i w żadnym wypadku nie utrwalać nieprawi-
dłowych zachowań. 

RKO i technika jego wykonania nie podlega dyskusji. Generalnie ucze-
nie RKO w warunkach domowych jest niewykonalne, ale możemy stwo-
rzyć bank pytań typu: „Dlaczego klatkę piersiową uciskamy z szybkością 
100 uciśnięć na minutę i głębokość 5-6 cm? Niech  będzie to preludium 
do czynności wykonywanych przez uczniów w przyszłości w szkole.
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 Dzisiejsza technologia niesie za sobą ogromny wachlarz możli-
wości, a treści wymagają od ucznia wysiłku intelektualnego, polega-
jącego na odtworzeniu zdobytej wiedzy, jej poszukiwaniu, a przede 
wszystkim zmotywowania do łączenia faktów, a tym samym wniosko-
wania. Czy nie o to nam chodzi we współczesnej szkole? Może to być 
ciekawa forma wyzwolenia potencjału przyszłych naukowców, lekarzy, 
ratowników itp. Zadania wykonywane na lekcjach EdB, stacjonarnie 
lub zdalnie, pozwalają przecież na wykorzystanie wszystkich stylów 
uczenia się. Znajdą tu więc zajęcie dla siebie zarówno czuciowcy, ki-
nestetycy czy wzrokowcy.

W obecnej sytuacji niezwykle cenne jest zdobycie umiejętności ra-
dzenia sobie z lękiem i stresem.  Trzeba mieć świadomość, że kwaran-
tanna, podobnie jak zdalne nauczanie,  to nie kara, a jedynie ochrona 
przed możliwością zarażenia siebie i innych wirusem COVID. Jest to 
również okazja do nawiązania kontaktów, opowiedzenia o tym, co czu-
jemy, jak spędzamy czas w domu, jak się uczymy. Na lekcjach EdB wła-
śnie w ten sposób podpowiemy, jak można sobie poradzić w trudnej 
sytuacji i tym samym damy pole do popisu przyszłym psychologom. 

Pamiętajmy, że nasza praca z młodym człowiekiem w trakcie zdal-
nego nauczania powinna być niezwykle elastyczna i ukierunkowana 
na ucznia. 

Mobilizowaniu uczniów do aktywności i rozpoznawania swoich 
predyspozycji sprzyjają niewątpliwie wszelkiego rodzaju konkursy, 
olimpiady czy mistrzostwa. Oczywiście można je zorganizować w for-
mie zdalnej, chociaż myślę, że w przedmiocie, który jest ukierunko-
wany na umiejętności praktyczne, sama teoria nie spełni do końca 
swojego zadania. Skłonna byłabym do wprowadzenia rywalizacji kla-
sowej, w której uczniowie − wykorzystując różnego rodzaju aplikacje, 
np. Mentimeter, Kahoot, LerningApps − będą mieli możliwość doko-
nania ewaluacji zdobytych umiejętności czy wiedzy na zdalnych lek-
cjach EdB.

Realizując zdalne nauczanie, nie zapominajmy również o wizytach 
w jednostkach Straży Pożarnej czy Szpitalnego Oddziału Ratunkowe-
go. Oczywiście nie pójdziemy fizycznie na taką wycieczkę, zresztą zor-
ganizowanie wyjścia do SOR-u nawet bez pandemii nie jest łatwe, ale 



82     Zdolni Zdalnie

mamy przecież narzędzia, które pozwolą nam odbyć wirtualny spacer. 
I znów nie zanudzajmy opowieściami o tych instytucjach, ale na lekcji 
poprośmy o poszukanie informacji na temat zasad ich funkcjonowania 
– tym razem zadanie dla strażaków i logistyków.

Podczas zdalnego procesu nauczania nie zapominajmy o pracy ze-
społowej. Biorąc pod uwagę możliwości różnych platform edukacyj-
nych, nie zawsze będzie to zadanie łatwe. Na pewno jednak może-
my zaproponować grupie realizację projektu np. na temat roli i zadań 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Umiejętność wykorzystania tej 
formy pracy może okazać się bardzo przydatna na studiach czy w fir-
mach, które wykorzystują model zdalnej pracy zespołowej w czasie 
różnego rodzaju kampanii.

Podsumowując rozważania, widzimy, że edukacja dla bezpie-
czeństwa jest przedmiotem pozwalającym na dużą elastyczność. 
Daje to możliwość uruchomienia szerokiego wachlarza predyspozycji 
uczniów. Myślę, że mimo ukierunkowania metodyki nauczania tego 
przedmiotu na zdobywanie umiejętności praktycznych, w warunkach 
pracy zdalnej jesteśmy w stanie zrealizować wymagania zapisane 
w podstawie programowej. Nie zmienia to jednak faktu, że taki stan 
rzeczy traktujmy przejściowo. Mimo pewnych zalet nauczania online, 
nikt nie da się przekonać, że psychologa, ratownika czy strażaka można 
nauczyć zawodu wyłącznie na drodze kształcenia zdalnego. Niemniej 
jednak pamiętajmy, że możemy nabyć zdalnie umiejętności radzenia 
sobie z zagrożeniami życia i zdrowia, które mogą okazać się niezwykle 
cenne dla rozwoju osobistego młodych ludzi. Ważne jednak, by nie 
bagatelizować przedmiotu, jakim jest edukacja dla bezpieczeństwa 
i nie odsuwać go na tor boczny. 
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