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SPIS TREŚCIOd Redakcji
Szanowni Państwo,

wraz z nowym rokiem szkolnym pragniemy 
znaleźć się w kręgu Państwa zainteresowań, 

proponując refleksję nad uczeniem w warunkach, 
których chyba nikt z nas nie jest w stanie precyzyj-
nie przewidzieć i określić.

Mając na uwadze tę właśnie niepewność, przedsta-
wiamy propozycję hybrydowego uczenia. W takim 
modelu uczymy zarówno stacjonarnie, jak i na od-
ległość. Odwołując się do konkretnych rozwiązań, 
Autorka wykazuje zarówno zalety, jak i trudności ta-
kiego podejścia, nie pomija też ważnego aspektu, 
jakim jest motywacja w uczeniu on-line.

Uczenie hybrydowe wspiera też możliwość korzysta-
nia z zasobów zajęć przygotowanych przez Telewizję 
Polską przy współpracy z Ministerstwem Edukacji. 

O cyklu audycji „Wielkie dzieła małych rąk” wypowiada się ich Autorka. 
Wskazuje na powiązania zajęć telewizyjnych z podstawą programo-
wą, odwołując się do zawartych w niej paradygmatów, a także opisuje 
możliwości wykorzystania tych zasobów w zajęciach w klasie oraz za-
jęciach on-line. Wszystkie zrealizowane zajęcia w ramach wspomnia-
nego cyklu dostępne są na stronie vod.tvp.pl.

Nie zabraknie też informacji o nowoczesnych narzędziach IT, które po-
magają w przygotowaniu materiałów dydaktycznych – przedstawia-
my opis generatorów. Wsparcie metodyczne stanowić będzie także 
kolejna gra planszowa, ukierunkowana tym razem na podróżowanie. 

W aktualnej edycji czasopisma zastanawiamy się także nad tym, jak 
utrzymać i stymulować uwagę dziecka, aby zwiększyć jego możli-
wości uczenia się. W wypowiedzi tej, oprócz krótko przedstawionych 
założeń teoretycznych, znajdzie Czytelnik liczne przykłady ćwiczeń.

Początek roku inicjuje też nowe zadania, które dotyczą zwłaszcza na-
uczycieli klas I. Do nich należy tworzenie z pojedynczych uczniów, 
często przychodzących z różnych przedszkoli, zespołu klasowego. 
Kilka sugestii więc i na ten temat oraz o tym, jak skutecznie współ-
pracować z rodzicami. 

Życzymy Państwu, aby ten nowy rok szkolny obfitował w dobre do-
świadczenia, satysfakcjonującą współpracę i wdzięczność uczniów.
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Edukacja 
HYBRYDOWA
O szukaniu złotego środka i podnoszeniu jakości  
edukacji z wykorzystaniem potencjału zmian

Zaczynamy nowy rok szkolny, nie wiedząc, 
co nam on przyniesie. Doświadczenie ubiegłego 
roku szkolnego pozwala wyciągnąć wnioski, 
dokonać ewaluacji, przyjrzeć się światu 
kształcenia z zupełnie nowej perspektywy.

„MOST – kampus edukacyjny” to podwarszawska placówka 

edukacyjna dopiero rozpoczynająca swoje działania. W związku 

z tym my, nauczyciele, musieliśmy przygotować się do podjęcia 

wysiłku realizacji założeń wewnętrznego programu nauczania, 

mając na uwadze trudności, z jakimi przyjdzie nam się zmie-

rzyć w obszarze budowania relacji i kształtowania zachowań 

u uczniów, pozwalających im na samodzielność i przejmo-

wanie odpowiedzialności za proces uczenia się. Artykuł pre-

zentuje rozwiązania wypracowane przez zespół nauczycieli, 

uwzględniające możliwość pracy w sytuacjach wyjątkowych, 

np. podczas kwarantanny.

Edukacja hybrydowa…?

Edukacja hybrydowa określa połączenie edukacji stacjonar-

nej i zdalnej w przeróżnych kombinacjach. Może się bowiem 

zdarzyć, że pomimo otwartych placówek i dostępności zajęć 

dydaktycznych rodzice zdecydują się zostać z dziećmi w do-

mach. Chcąc uszanować takie stanowisko, szukaliśmy spo-

sobu na włączanie ich do procesu uczenia się, który będzie 

trwał w klasie. Stąd pomysł na opracowanie systemu, któ-

ry pomoże nam pracować w różnorodnych kombinacjach 

pracy zdalnej i stacjonarnej, tak aby nie wpłynęło to nega-

tywnie na relacje rówieśnicze, nie powodowało poczucia od-

rzucenia bądź odosobnienia oraz nie warunkowało poziomu 

osiągnięć dzieci ze względu na to, z jakiej formy nauczania 

będą korzystać.

NAUCZ YCIEL W ŚWIECIE
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Pragnąc zadbać o budowanie i podtrzymywanie relacji 

(rówieśniczych i nauczyciel – uczeń) oraz znając wyniki 

badań dotyczących wpływu kontaktu z naturą na roz-

wój i stan psychiczny dzieci, włączamy do edukacji hy-

brydowej elementy edukacji leśnej. Tę formę spędzania 

czasu możemy dostosować do zaostrzonych przepisów 

w przypadku kolejnej fazy kwarantanny. Z zachowaniem dystan-

su społecznego i wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz reżimu sa-

nitarnego w otwartej przestrzeni możemy prowadzić spotkania 

szkolne, podczas których będziemy np. poznawać naszą okolicę 

czy rozmawiać o zmianach zachodzących w przyrodzie. Z rapor-

tów przeprowadzonych podczas ostatnich miesięcy pracy zdalnej 

wiemy, że to właśnie izolacja, brak kontaktu z przyrodą i interakcji 

rówieśniczych były wymieniane jako czynniki powodujące i wzmac-

niające poczucie lęku, odosobnienia, frustracji oraz zniechęcenia, 

co miało bezpośredni wpływ na jakość kształcenia, a także posta-

wy i stan psychiczny uczniów, rodziców i nauczycieli.

Wszystkie zajęcia będą tak przygotowane, by dziecko bez pre-

sji, w swoim tempie i w zakresie własnych możliwości rozwi-

jało się zgodnie z podstawą programową. Proces ten będzie 

odpowiednio dokumentowany i analizowany indywidualnie 

przez wychowawców i tutorów.

Przykładowy dzień pracy 
w kombinacji mieszanej

Przed rozpoczęciem tygodnia pracy przesyłamy rodzicom 

uczniów pracujących zdalnie wszelkie instrukcje, wskazówki 

i inspiracje do prowadzenia edukacji domowej.

W poniedziałek uczniowie otrzymują temat projektu tygo-

dniowego (najczęściej wynikającego z zainteresowań dzieci 

i kierunku ich działań w poprzednich tygodniach). Ucznio-

wie pracujący zdalnie łączą się w zespół koordynowany przez 

jedną z nauczycielek, z kolei przebywający w klasie uczest-

niczą w tym czasie w zajęciach. Dzieci ustalają kierunek wła-

snych działań bądź decydują się na pracę zespołową. Online 

prowadzona jest jednostka dydaktyczna wyposażająca dzie-

ci w nowe informacje i kształtująca nowe umiejętności. Na-

stępnie mamy określony czas na pracę własną. Na koniec 

dnia przygotowujemy spotkanie klasowe – dzieci wymie-

niają się doświadczeniami i wnioskami z danego dnia, na-

uczyciel prowadzi rozmowę kierowaną, zwracając dzieciom 

uwagę na ciekawe kwestie i podejścia oraz elementy pracy 

warte uwagi, prowadząc w ten sposób warsztaty efektywne-

go uczenia się. Przed zakończeniem części dydaktycznej dzie-

ci wraz z nauczycielem planują aktywności na kolejny dzień, 

mają czas na zadanie pytań. Ostatnie 15 minut połączenia 

online to dla dzieci czas swobodnej rozmowy nadzorowa-

nej przez nauczyciela wyłącznie w celach organizacyjnych 

(przypominanie o uważnym słuchaniu wypowiedzi innych, 

zachowaniu porządku rozmowy).

Relacje

Znając rolę i znaczenie relacji w edukacji, nie wyobrażamy sobie 

zaniedbania tego obszaru oddziaływania w wyniku czynników 

niezależnych. Poddając analizie krytycznej różne rozwiązania, 

zdecydowaliśmy się kierować zasadą stałej uważności na po-

trzeby naszych uczniów oraz rozbudowanym procesem ewalu-

acyjnym. Zatem w formie wyjściowej, współtworząc edukację 

zdalną, zamierzamy organizować:

 � codzienne spotkania i lekcje prowadzone w małych ze-

społach,

 � 2–3 razy w tygodniu spotkania grupowe z uwzględnieniem 

krótkich zajęć dydaktycznych i czasu na swobodne rozmo-

wy uczniów,

 � spotkania indywidualne z przydzielonym na początku roku 

tutorem – mają one na celu budowanie w dzieciach poczucia 

sprawczości w obszarze zarządzania własnym potencjałem 

NAUCZ YCIEL W ŚWIECIE
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oraz wzmacniania poczucia własnej wartości, rozwijanie 

kierunkowe, a przede wszystkim pracę szkolną na stabil-

nej i trwałej relacji,

 � współpracę rówieśniczą – spotkania zespołowe bez nad-

zoru nauczyciela oraz koordynowane przez nauczyciela 

spotkania podsumowujące konkretny obszar współpracy,

 � wsparcie dla rodziców – jasne instrukcje na dany tydzień 

przesyłane z odpowiednim wyprzedzeniem, wspierają-

ce proces wskazówki, wspólne ewaluacje, stały kontakt, 

tworzenie zadań angażujących przede wszystkim dzieci,

 � zajęcia outdoorowe – wspólne wyprawy do lasu, dzię-

ki którym dzieci będą się uczyć na konkretach, mając 

możliwość nie tylko obserwowania przyrody i zmian, 

jakie w niej zachodzą, ale również stałego ich doświad-

czania i poddawania analizie, co będzie miało wpływ 

na postawę badawczą i wzmacnianie naturalnej dzie-

cięcej ciekawości.

Narzędzia

Nasza współpraca zarówno wewnątrzzespołowa, jak i ta z ucznia-

mi oraz rodzicami będzie funkcjonować na platformie Micro-

soft Teams, przy dodatkowym wykorzystaniu innych narzędzi, 

takich jak: 

 � Office 365,

 � e-Twinning do udziału bądź organizacji projektów o zasię-

gu ogólnopolskim i światowym, choćby w przypadku za-

jęć wzorowanych m.in. na projekcie edukacyjnym „Zaproś 

mnie na swoją lekcję”,

 � Genial.ly do tworzenia prezentacji interaktywnych, które 

dzieci i rodzice mogą wykorzystać na etapie pracy samo-

dzielnej.

Planujemy również stworzyć własny kanał na platformie 

YouTube w celu umieszczania filmików instruktażowych 

i gotowych materiałów dydaktycznych (krótkich lekcji bądź 

tutoriali). 

Narzędzia te będą jedynie jednym z wielu elementów 

edukacji hybrydowej. Planując działania nauczycielskie 

i uczniowskie, nie zapominamy o poszanowaniu ograni-

czeń wynikających ze znajomości efektów nadmiernego od-

działywania światła niebieskiego. Przygotowując naszych 

uczniów do mądrego wykorzystywania narzędziach cyfro-

wych, będziemy rozmawiać z nimi i ich rodzicami o tym, 

w jaki sposób dbanie o zdrowie fizyczne, dobrą kondycję 

i jakość snu, o tym, jak mogą uodparniać dzieci na nega-

tywne skutki edukacji hybrydowej, zachowywać umiar i roz-

sądek w doborze materiałów i treści z obszaru wirtualnej, 

ogólnodostępnej wiedzy.

Zalety wprowadzenia edukacji 
hybrydowej

Koncentrując się na działalności własnej dziecka, jego wpły-

wu na kierunek ścieżki kształcenia oraz możliwości współtwo-

rzenia materiałów edukacyjnych dla innych uczniów poprzez 

różnego rodzaju projekty, w tym filmowy, tworzymy edukację 

nie tylko podążającą, ale także szytą na miarę każdego dziec-

ka. Przewidując zróżnicowane formy kontaktu, przypomina-

my sobie o podstawowej roli edukacji, czyli wskazywanej już 

przez Arystotelesa roli relacji nauczyciel – uczeń.

Każdy uczeń będzie miał swojego tutora – osobę odpowie-

dzialną za kontakty indywidualne i kontakty z rodzicami, po-

magającą określać cele, wspierającą w procesie i pomagającą 

wyposażać dzieci i ich rodziców w narzędzia do radzenia so-

bie z trudnościami, budowania determinacji i motywacji oraz 

wzmacniania mocnych stron i usprawniania tych słabszych. 

Taki poziom zindywidualizowanego kształcenia zakładamy 

w każdej kombinacji edukacji hybrydowej. Zgodnie z zało-

żeniami pedagogiki relacji, uważamy, że dobór metod powi-

nien wynikać z dobrego rozpoznania indywidualnych potrzeb 

dziecka i poznania jego osobowości, w innym wypadku opie-

ramy się na schematach i przypuszczeniach, a te nigdy nie słu-

żą indywidualizacji.

Kolejną zaletą modelu hybrydowego jest wykorzystywanie 

potencjału różnorodnych środowisk i doświadczeń dzieci po-

przez chociażby metody takie jak storytelling czy show & tell, 

które wykorzystamy w celach integracyjnych oraz ucząc się  

od siebie na każdym etapie edukacji.

Nie mniej ważna będzie okazja do kształtowania samodziel-

ności i przejmowania odpowiedzialności za proces uczenia 

się od samego początku trwania edukacji w życiu naszych 

uczniów. Wierzymy, że tak jak w Japonii pierwsze lata edukacji 

służą nabywaniu pożądanych społecznie postaw i umiejętności 

mających bezpośredni wpływ na uczenie się i rozwój społecz-

no-emocjonalny, tak też w naszym przypadku możemy zacząć 

budowę sylwetki człowieka szczęśliwego, uczącego się z przy-

jemnością i świadomością korzyści płynących z proaktywno-

ści, możemy rozpocząć od skupienia się na fundamentach.

Trudności, z jakimi możemy się 
spotkać…

Zdajemy sobie sprawę z tego, że możemy napotkać na barie-

ry technologiczne (brak dobrego połączenia internetowego, 

obciążenie platform w pierwszych tygodniach pracy zdalnej, 
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brak odpowiedniego wyposażenia). Dodatkowo, tak jak w przy-

padku ostatnich doświadczeń, możemy dojść do momentu 

nauczania, w którym odnotujemy znaczny spadek motywacji 

i zaangażowania, frustrację uczniów związaną z izolacją i in-

nymi czynnikami, a także silnymi, trudnymi emocjami wyni-

kającymi z ograniczeń interakcji rówieśniczych. 

…oraz jakie próby podejmiemy, 
by sobie z nimi poradzić

Opracowaliśmy system ewaluacji wewnątrzzespołowych, 

uczniowskich i rodzicielskich. Przygotowujemy tutoriale i we-

binaria dla rodziców, którzy będą kluczowym elementem edu-

kacji hybrydowej, stanowić bowiem będą wsparcie w procesie 

i pomagać nam w ustaleniu informacji zwrotnej dotyczącej 

osiągnięć uczniów – wszystko po to, by uczenie się było spójne, 

dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci i przede wszyst-

kim nieobciążające dla żadnej ze stron. Pomożemy zrozumieć 

zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom:

 � jak pracować efektywnie i działać samodzielnie w obrębie 

zalecanych aktywności,

 � jak wzmacniać zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności, 

 � w jakim celu wprowadzać elementy treningu efektywne-

go uczenia się, 

 � czym różni się nadzorowanie/koordynowanie od towarzy-

szenia i udzielania wsparcia w procesie,

 � w jaki sposób wzmacniać krytyczne myślenie w edukacji 

hybrydowej, jak zadawać pytania dzieciom i uświadamiać 

im nieuświadomione, wiedzę i umiejętności. 

Zapewnimy Eduboxy (zestawy pomocy dydaktycznych/ma-

teriałów plastycznych potrzebnych do zrealizowania tematu 

tygodnia) oraz karty pracy do druku jako uzupełnienie edu-

kacji – dla zainteresowanych oraz tych, którzy wybiorą mniej-

szy zakres uczestnictwa w spotkaniach online.

Stworzymy projekt filmowy – 

nauczymy dzieci, jak korzy-

stać z dostępnych w domach 

(bądź wypożyczonych ze szkoły) 

narzędzi cyfrowych, by nagrywać wła-

sne, krótkie programy edukacyjne, 

jak wybierać tematykę takich mate-

riałów, decydować o tym, co powin-

no zostać nagrane oraz w jaki sposób 

dzielić się nagraniami z resztą klasy. Przy okazji takich pre-

zentacji poznamy zasady budowania komunikatów w myśl 

konstruktywnej informacji zwrotnej i udzielania oceny ko-

leżeńskiej, tak by każdy z nas mógł pomóc innym udosko-

nalać swój warsztat. 

Na koniec, by uniknąć nudy i zniechęcenia, zadbamy 

u uatrakcyjnianie zajęć poprzez zapraszanie na lekcje 

specjalnych gości i prowadzenie ciekawych warsztatów 

online (np. warsztatów robienia biżuterii czy budowa-

nia rakiety). 

Podsumowanie

Większość proponowanych 

przez nas rozwiązań może 

być z powodzeniem wykorzy-

stana nawet w licznych klasach 

szkół publicznych (z wyjątkiem czę-

stych spotkań indywidualnych). Opisując 

swoje działania i opracowane plany, 

mamy nadzieję zachęcić innych na-

uczycieli do dzielenia się wypraco-

wanymi, efektywnymi rozwiązaniami 

i tworzenia wspierającej się, ogólnopolskiej 

wspólnoty nauczycielskiej. Doświadczyliśmy bowiem, że 

nie narzędzia, nie gotowe scenariusze czy pomysły były 

nam potrzebne w trakcie trwania kwarantanny i przejścia 

na nauczanie zdalne, ale właśnie wsparcie i współpraca oraz 

przestrzeń do rozmowy. Przede wszystkim jednak długo 

zajęło nam poddanie refleksji tego, że edukacja to nie tylko 

książki, egzaminy i obszary tematyczne określone w pro-

gramach, ale przede wszystkim człowiek, który chce się 

dzielić pasją i doświadczeniami, jak pokazały to projekty 

edukacyjne stworzone m.in. przez Irminę Żarską i Magda-

lenę Krajewską. Dlatego nowy rok szkolny zacznijmy mą-

drzejsi o te doświadczenia i wykorzystajmy rozwiązania, 

które zadziałały, stale inspirując się wzajemnie do tworze-

nia nowej jakości kształcenia i uczenia się.
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