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NIE TYLKO NA CZAS 
PANDEMII –

EDUKACJA ZDALNA UKSZTAŁTOWANA W PROJEKCIE 

– PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA KU PRZYSZŁOŚCI 



ZDALNIE SKUTECZNI 

• Dydaktyki przedmiotowe, ze względu na specyfikę edukacji, bardziej lub 

mniej sprzyjają organizowaniu edukacji zdalnej 

• Nauczyciele różnych przedmiotów mają trudniejsze lub łatwiejsze 

zadania związane z jej organizacją 

• Szkoły organizują edukację zdalną uwzględniając przede wszystkim 

wymagania formalne i techniczne, jest mniej przykładów uwzględniania 

wymagań merytorycznych zogniskowanych wokół człowieka i metodyki



SKŁADNIKI 
PRZETWARZANIA

OBSŁUGA SIECI

PROCESOR

OBLICZENIA W 
CHMURZE

SERWER

Jak pająk, który ją tka i nadaje jej funkcjonalny 

charakter, aby jeść, żyć, ale też inspirować inżynierów, 

designerów i technologów – czego nie jest świadom.

Jak rybak, który używa jej do zawładnięcia losem i 

życiem innego organizmu, aby czerpać osobiste 

korzyści.

Jak historyczną torbę na zakupy służącą  do 

gromadzenia przedmiotów, aby można je było 

przemieścić z miejsca na miejsce.

Jak płot - przegrodę ograniczającą kontakty, 

komunikację, odgradzającą jednych od drugich, ale też 

zapewniającą pozorne bezpieczeństwo 

Jak …

Zdalnie skuteczni …

Jaka jest Rzeczywistość:

Oplata nas wszędobylska sieć, jak ją 

traktować?



SKŁADNIKI 
PRZETWARZANIA

OBSŁUGA SIECI

PROCESOR

OBLICZENIA W 
CHMURZE

SERWER

Jak artysta, który upojony formą, kształtem, 

barwą czyni z nich oryginalne dzieło sztuki.

Jak rolnik oczekujący życiodajnej, plonotwórczej 

wody dla swoich roślin lub podejmujący starania 

uniknięcia zalania tego, w co włożył ogromny 

wysiłek. 

Jak dziecko wyglądające śniegowych gwiazdek, 

aby ulepić bałwana.

Jak …

Zdalnie skuteczni …

Jaka jest Rzeczywistość:

Otaczają nas wszędobylskie chmury, jak je traktować?



WSZYSTKO TO JEST DZIŚ MOŻLIWE 
RÓWNIEŻ W EDUKACJI ZDALNEJ 

W projekcie „Zdalnie skuteczni”

czerpaliśmy inspiracje 

Przewija się:

➢ w treści poszczególnych przedmiotów

➢ w formie jaką proponują nauczyciele

➢ w różnorodnej aktywności wszystkich uczestników 

procesu

➢ w możliwościach jakie ogranicza lub tworzy sprzęt 



INSPIRACJE DLA DYDAKTYKI CODZIENNEJ 

Wykorzystując całą dobrą wiedzę dydaktyczną w ramach przedmiotu warto:

❖Szukać przykładów, które są odzwierciedleniem rzeczywistości

❖Wykorzystywać przykłady wynikające z własnego doświadczenia

❖Stosować przykłady, które są doświadczeniem ucznia uczestniczącego w zajęciach

❖Wybierać proste metody, aby można było zapanować nad dziejącym się procesem

❖Nie korzystać z wszystkich możliwości sprzętowo-programowych „które wymyślił Świat”



MOŻLIWOŚCI DLA UCZNIÓW SPE

Tutaj warto pamiętać o tym, że:

• Kształcenie zdalne dla niektórych z tych uczniów jest szansą na satysfakcjonujące 

uczestnictwo w  edukacji – warto w szkole budować system umożliwiający 

utrzymanie takiej edukacji dla tych uczniów.

• Dostosowania określone dla edukacji stacjonarnej nie zawsze da się zastosować w 

edukacji zdalnej – potrzebna jest ich odpowiedzialna weryfikacja – tu potrzebne jest 

wsparcie dla nauczycieli. 

• Dla niektórych niepełnosprawnoci lub dysfunkcji potrzebny jest specjalistyczny sprzęt 

– potrzebne są rozwiązania systemowe na poziomie krajowym, aby takie problemy 

rozwiązywać stosując strategię edukacyjnych działań dedykowanych.

• …



KOLEJNA SZANSA DLA INTEGRACJI 
MIĘDZYPRZEDMIOTOWEJ

• Wykorzystywanie platform edukacji zdalnej – szczególnie platformy ZPE. 

Otwierają one zupełnie nowe możliwości w zakresie integracji 

międzyprzedmiotowej i stosowania projektów edukacyjnych. 

• Problematyczna kwestia koniecznych konsultacji w pracy metodą projektu 

nabiera zupełnie innego wymiaru – w niektórych przypadkach innego 

wymiaru nabiera klasyczny problem bezpieczeństwa.

• Innowacyjny charakter mogą mieć wtedy także zajęcia rozwijające 

zainteresowania i uzdolnienia uczniowskie – wersja hybrydowa daje 

możliwość znacznej racjonalizacji działań. Obecnie te możliwości są 

mało stosowane i niedoceniane. Szczególnie wiele tracą uczniowie zdolni. 



WIRTUALNA MOŻLIWOŚĆ ODWIEDZANIA 
CIEKAWYCH MIEJSC, POZNAWANIA SPRZĘTU I 
MECHANIZMÓW DZIAŁANIA

Wirtualna rzeczywistość staje się faktem

• Wirtualnie na spacer

• Wirtualnie do sklepu

• Wirtualnie do wnętrza silnika

• Wirtualnie na pole uprawne

• Wirtualnie do wnętrza organizmu lub wnętrza Ziemi

Wirtualnie nie da się przełamać ograniczeń w sprzęcie, zaangażowaniu 

nauczyciela, różnych umiejętnościach nauczycieli – w tych obszarach 

rzeczywistość na zewnątrz szkoły szybko mknie do przodu a rzeczywistość 

szkolna skrzeczy!



ISTOTNA REFLEKSJA – USAMODZIELNIAĆ UCZNIÓW W 
PLANOWANIU, ORGANIZACJI I OCENIANIU PRACY 
WŁASNEJ (elementy zgłaszane jako problemy podczas 
wszystkich szkoleń) 

Warto:

• Podczas każdych zajęć szkolnych wdrażać zadania, które pozwalają uczniom 

ćwiczyć strategie składające się na poszerzanie spektrum samodzielności. 

• Dbać o dostosowanie tych zadań do specyfiki przedmiotu lub działania nie 

zapominając o ich upraktycznianiu i upraszczaniu procedur.

• Dać przestrzeń do samooceny i budowania obiektywnej refleksji na temat swoich 

osiągnięć w kontekście możliwości i własnego wkładu pracy.

Ponieważ:

• uczeń samodzielny w działaniu w mniejszym stopniu będzie się gubił w kształceniu 

zdalnym, będzie bardziej samosterowny.



PROCES EDUKACYJNY W KAŻDYM WYMIARZE

Ludzie, ich 
kompetencje i 

zaangażowanie 

Wyposażenie 
techniczne nie 

tylko 
uzależnione od 

szkoły 

Sukces w 
edukacji 
zdalnej 



ODROBINA STATYSTYKI 

z kontekstem 



„ZDALNIE SKUTECZNI” 
SZKOLENIA – KURS DOSKONALĄCY

Lider 1

grupa pracowników WODN – 13 osób 

13 grup nauczycieli po 12 osób – 156 osób z powiatów sieradzkiego, 

zduńskowolskiego, łaskiego, wieluńskiego, poddębickiego, 

wieruszowskiego i pajęczańskiego

Razem – 169 osób

Wskaźnik do osiągnięcia – 168

Program ORE uzupełniony o treści wskazane we wniosku grantowym



„ZDALNIE SKUTECZNI” 
DORADZTWO

Doradztwo zrealizowane we wszystkich grupach w wymiarze:

3 godziny grupowo 

10 godzin indywidualnie 

w każdej z 13 grup nauczycieli



„ZDALNIE SKUTECZNI” 
PAKIETY EDUKACYJNE – MATERIAŁY DO KSZTAŁCENIA 

ZDALNEGO 

2 pakiety edukacyjne 

❑Politechniczny

❑Humanistyczny

w których jest po 16 scenariuszy do edukacji zdalnej:

➢dla wychowania przedszkolnego

➢dla szkoły podstawowej

➢dla szkoły ponadpodstawowej 

➢z zakresu kształcenia zawodowego 



„ZDALNIE SKUTECZNI” 
FINANSOWANIE – CZYLI ILE TO KOSZTOWAŁO?

W projekcie zaplanowano na zrealizowanie wszystkich działań 

kwotę  170 542,00 zł 

Szkolenia dla kadry – 3 445,00

Szkolenia dla uczestników – 89 570,00

Materiały do szkoleń – 3 744,00

Pakiety edukacyjne – 16 000,00

Posiłki i napoje na spotkania stacjonarne – 26 028

Delegacje – 2 646,00

Niezbędny sprzęt – 13 000,00



„ZDALNIE SKUTECZNI” 
CO UCZESTNICY NA TO - CZYLI EWALUACJA 

• badanie (ewaluację) zrealizowano z wykorzystaniem formularzy forms i google;

• otrzymaliśmy 152 ankiety zwrotne (wobec 168 uczestników projektu) (90,5%) ;

• średnia ocen (w skali 1-6) w poszczególnych obszarach:

➢organizacja szkoleń w grupach– 5,51 /6

➢realizacja i kompetencje kadry szkoleniowej – 5,72 /6

➢ materiały szkoleniowe – 5,42 /6

➢zaangażowanie uczestników – 5,31 /6



„ZDALNIE SKUTECZNI” 
CO UCZESTNICY NA TO - CZYLI EWALUACJA 

• Przykładowe otwarte odpowiedzi, stanowiące dominantę:

• Szkolenie wyczerpuje wszelkie aspekty nauczania zdalnego

• Szkoda, że takie szkolenie nie było przeprowadzone w terminie IV-V 2020 r.

• Wszystko było OK, szczególnie dyskusje z prowadzącymi i wymiana naszych doświadczeń

• Szkolenie przydatne w praktyce szkolnej; sporo inspiracji

• Niektóre materiały ORE przygotowane „na kolanie”

• Szkolenie było bardzo owocne i mimo swej długości nie zmęczyło mnie

• Ważne, że część zajęć była w formie stacjonarnej, dzięki temu mam więcej nowych umiejętności

• …



„ZDALNIE SKUTECZNI” 
CO UCZESTNICY NA TO - CZYLI EWALUACJA 

Wnioski: 

• Realizacja szkolenia spotkała się z dobrze zdiagnozowanymi potrzebami nauczycieli. 

• Bezcenna, z punktu widzenia osiągania celów i efektów projektu, okazała się realizacja 

wszystkich modułów szkoleniowych (12) w pełnym wymiarze godzin – 53 h.

• Niekwestionowaną wartością realizacji projektu było zaangażowanie w każdej grupie 

szkoleniowej pary trenerskiej (współprowadzenie) oraz zastosowanie formy hybrydowej;

• Większość realizatorów szkoleń (trenerzy) to praktycy edukacji zdalnej – czynni nauczyciele –

doradcy metodyczni. To pozwoliło na wykorzystanie podczas szkoleń olbrzymiego kapitału 

doświadczenia zawodowego i nieprzebranych pokładów empatii (rozumienia wszystkich 

nauczycieli i dyrektorów)



Dziękujemy wszystkim uczestnikom kursów, osobom 

prowadzącym zajęcia, wszystkim autorom scenariuszy, 

wszystkim osobom zaangażowanym w organizację projektu 

zarówno po stronie WODN w Sieradzu, jak i donatora -

ORE w Warszawie oraz naszego organu prowadzącego. 



C.D.N.



„ZDALNIE SKUTECZNI” 
A JAKI CIĄG DALSZY ?

Działania jakie proponujemy Państwu już teraz to:

❑Kompleksowe wspomaganie pracy szkoły w zakresie organizacji pracy 

zdalnej. 

❑Warsztaty z zakresu stosowania w dydaktyce konkretnych narzędzi 

wspierających edukację zdalną

❑Warsztaty – jak ograniczać niekorzystne zmiany w rozwoju uczniów 

wywołane długotrwałą izolacją społeczną 

❑Sieci współpracy w zakresie stosowania różnych narzędzi edukacji 

zdalnej w edukacji w czasie pandemii i postpandemicznie

❑Tematyczne, interaktywne szkolenia rad pedagogicznych 

Bądźmy zdalnie skuteczni !



„ZDALNIE SKUTECZNI” 
A JAKI CIĄG DALSZY ?

Działania jakie proponujemy Państwu już teraz to:

❑ Szkolenia dla nauczycieli i rodziców – uczestników zdalnej edukacji dzieci.

❑ Różne formy doskonalenia w zakresie oceniania w edukacji zdalnej. 

❑ Szkolenia szyte na miarę  czyli na specjalne zamówienia szkół zgodnie  z 

ich zidentyfikowanymi potrzebami. 

❑ Organizowanie lekcji otwartych, koleżeńskich.

❑ Konsultacje tematyczne związane z wypracowaniem materiałów 

edukacyjnych, weryfikacją stosowanych rozwiązań. 

Bądźmy zdalnie skuteczni !



ZDALNIE SKUTECZNI 

wicedyrektor@wodnsieradz.edu.pl tel 43 822 52 15

Zadbajmy wszyscy o wzbogacanie naszego 

warsztatu  pracy o nowe doświadczenia. 

Dziękując Państwu za uwagę zapraszam do 

dyskusji.

mailto:wicedyrektor@wodnsieradz.edu.pl

