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Wstęp  

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS jest organizacją parasolową 

skupiającą 106 NGO’s z województwa zachodniopomorskiego. Wśród naszych członków jest 

wiele organizacji zajmujących się wspieraniem placówek edukacyjnych stąd w statucie są 

zapisy dotyczące edukacji. Wspieramy upowszechnianie nowoczesnych technik edukacyjnych, 

bo wzmacnianie dzieci i młodzieży jest dla nas jednym z priorytetów. Szczególną uwagę 

poświęcamy młodzieży defaworyzowanej. Wspomagamy rozwój gospodarczy poprzez 

pobudzanie przedsiębiorczości, wspieramy inicjatywy naukowe i ekonomiczne służące 

postępowi technologicznemu, ochronie środowiska i rozwojowi techniki. 

Dzisiaj cały świat zmaga się z pandemią Covid-19. Tworzone są specjalne strefy zakażonych 

obszarów, gdzie dochodzi do zamykania szkół i przechodzenia na nauczanie hybrydowe lub 

zdalne. Większość nauczycieli nie jest na to przygotowana, ponieważ nie posiadają 

wystarczających umiejętności nauczania on-line, ani nie są zapoznani z nowoczesną techniką 

komputerową, bo przecież podpisywali umowy na stanowisko nauczyciela np. matematyki lub 

innego przedmiotu, a nie na specjalistę od IT. Sytuacja pandemii wymusiła zatem 

przestawienie swojego stylu nauczania ze stacjonarnego na zdalne. Dla wielu było to duże 

wyzwanie, a także dla ich uczniów, którzy także mieli problemy z przystosowaniem się do 

nowego sposobu nauczania i nie tylko. 

Trudno jest być nastolatkiem, a w czasach światowej pandemii to jeszcze trudniejsze. Sprawiła 

ona, że młodzi ludzie doświadczyli trudności w realizacji podstawowych zadań rozwojowych 

(budowanie relacji z rówieśnikami, kształtowanie samooceny i realizacja wartościowych celów 

życiowych). Żeby nie stracić tego pokolenia należy wesprzeć ich w nadrobieniu poniesionych 

strat. 

Specjaliści związani z Zachodniopomorskim Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS opracowali 

projekt pt. Pokonać „COVID w szkole”, którego zwieńczeniem jest przygotowany dla 

nauczycieli podręcznik. Było to możliwe dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa (Fundusz 

Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia- Pomorze 

Przednie /Branderburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania). 

W pierwszym rozdziale znajdziecie Państwo charakterystykę pokolenia „Z” czyli tego, które 

korzysta ze zdobyczy technologii komputerowej i swobodnie się porusza na tym polu, a także 
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zasady nauczania na odległość. Drugi rozdział poświęcony jest cyberbezpieczeństwu i temu jak 

sobie radzić w sytuacjach trudnych w związku z korzystaniem z Internetu. 

Trzeci rozdział zawiera podstawy netykiety zarówno w przestrzeni internetowej jak również 

na innych urządzeniach mobilnych. 

IV rozdział opisuje działania podnoszące motywację uczniów do pracy jak również zasady 

współpracy z rodzicami w trudnym okresie izolacji uczniów od rówieśników. 

Mam nadzieję, że skorzystacie Państwo z naszej propozycji. 

 

Iwona Żukiert 

Prezes ZAFOS 
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Rozdział I - Dydaktyka nauczania cyfrowego - Anna Block 

1. Wprowadzenie 

Kształcenie zdalne nie jest zjawiskiem nowym. Swoje początki ma w kształceniu 

korespondencyjnym. Wraz z pojawieniem się Internetu powstały nowe możliwości 

komunikowania się, a co za tym idzie – zdobywania nowej wiedzy.  

W gruncie rzeczy sposób pracy nauczyciela i ucznia w kształceniu zdalnym jest podobny, 

zmieniają się tylko narzędzia i formy komunikacji. Na pierwszy plan wysuwa się komunikacja 

pisemna, choć nowoczesne narzędzia do porozumiewania się zdalnie dają coraz więcej 

możliwości spotkań nauczyciela z uczniami w wirtualnym świecie.  

Pandemia koronawirusa przyspieszyła zatem jedynie zastępowanie nauczania tradycyjnego 

formami nauczania zdalnego, takimi jak blended learning lub e-learning. Wymusiła na wielu 

nauczycielach błyskawiczną zmianę zasad ich pracy – z dotychczasowych organizatorów 

procesu kształcenia na lekcji musieli stać się organizatorami procesu kształcenia w domu, 

gdzie uczniowie pracują samodzielnie i potrzebują dobrej koordynacji, konsultacji i kontroli 

procesu nauczania. 

Dodatkowe wyzwania dla nauczycieli stanowią błyskawicznie postępujący rozwój techniki oraz 

specyfika pokolenia „Z” („C”), która ma inne oczekiwania wobec procesów dydaktycznych.  

Dlatego niezmiernie ważny jest dobór i różnorodność metod nauczania, które sprostają 

wyzwaniom cyfrowej rzeczywistości i oczekiwaniom młodzieży. 

 

2. Wyzwania edukacji cyfrowej 

Jak wspominałam we wprowadzeniu, edukacja cyfrowa stanowi wyzwanie dla uczniów, 

nauczycieli, ale także rodziców, na których spoczywa odpowiedzialność zorganizowania i 

kontrolowania procesu dydaktycznego w domu. Najczęstsze problemy nauczania zdalnego to: 

➢ brak kontaktu bezpośredniego pomiędzy uczniem a nauczycielem, ale także z innymi 

uczniami, powodujące coraz częściej poczucie osamotnienia 

➢ brak kontroli (o ile jest potrzebna) 

➢ brak dostępu do sieci i sprzętu – zarówno w przypadku ucznia, jak i nauczyciela 

➢ problemy techniczne w trakcie lekcji, brak kompetencji cyfrowych u uczniów  

i nauczycieli 
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➢ różne poziomy kompetencji uczniów (np. brak umiejętności organizowania sobie 

pracy) 

➢ postawy uczniów – np. niedostateczna motywacja do nauki 

➢ specyficzne cechy pokolenia Z. 

Edukacja cyfrowa posiada jednak z drugiej strony wiele zalet i daje szansę na dostęp do 

edukacji bez ograniczeń dla wszystkich, którzy chcą zdobywać wiedzę. Z całą pewnością lekcje 

przeprowadzane w trybie zdalnym stawiają wiele wymagań przed uczniami i nauczycielami, 

jednak mogą być równie wartościowe, jak lekcje tradycyjne, pod warunkiem, że są dobrze 

przemyślane i przygotowane. 

Oto niektóre z zalet edukacji cyfrowej: 

➢ swoboda wyboru czasu i miejsca na naukę, komfort pracy 

➢ dopasowanie metod i tempa pracy do potrzeb uczniów – zatem szybsze uczenie się 

➢ indywidualizacja procesu nauczania 

➢ urozmaicona nauka 

➢ doskonalenie kompetencji poprzez działanie 

➢ zwiększanie kompetencji cyfrowych 

➢ nowe formy integracji i nawiązywania kontaktów, uczenie się od siebie  

 

3. Charakterystyka pokolenia Z w kontekście doboru metod nauczania 

cyfrowego 

Uczniowie, z którymi mają Państwo do czynienia, zaliczają sią do tzw. pokolenia Z. Znajomość 

cech charakterystycznych dla tej generacji jest ważna z punktu widzenia doboru metod  

i materiałów nauczania w modelu cyfrowym. 

Pokolenie „Z” to osoby urodzone od połowy lub końca lat 90-tych XX wieku do dzisiaj. 

Generacja ta to jedna z dwóch części powstałych z podzielenia generacji tzw. Millenialsów na 

pokolenie „Y” i „Z”. Inne określenie tej generacji to pokolenie „C”, pochodzące od angielskich 

słów connected (połączony), communicating (skomunikowany), content-centric 

(skoncentrowany na treści), computerial (skomputeryzowany), community-oriented 

(zorientowany na społeczność), always clicking (wciąż klikający).  

Pokolenie „Z” żyje w świecie techniki, telefonów, komputerów, Internetu. Cechuje je łatwe  

i swobodne korzystanie z nowoczesnych technologii oraz umiejętność równoległego 
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funkcjonowania w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Ciągły dostęp i korzystanie z technologii 

sprawiło, że przedstawiciele pokolenia „Z” mają problemy z komunikacją werbalną  

i z nawiązywaniem kontaktów personalnych w świecie rzeczywistym, choć rezultaty licznych 

badań pokazują, że to spotkania twarzą w twarz nadal są dla nich najbardziej istotną  

i pożądaną metodą interakcji z rówieśnikami. Sieci społeczne stanowią dla nich niejako 

przedłużenie tych znajomości.  

Powszechna obecność technologii już od pierwszych lat życia pokolenia Z sprawia, że cechuje 

je swoisty multitasking. Z potrafią robić kilka rzeczy jednocześnie, choć problemy sprawia im 

skupianie się na tylko na jednej rzeczy. 

Wychowanie w świecie Internetu sprawia, że Z każdą wątpliwość sprawdza w sieci, do której 

zazwyczaj ma stały dostęp. Potrafi szukać, wie jak się po nim poruszać, nie ma problemów  

z komunikacją wirtualną. Z potrafi też doskonale filtrować informacje (Quasi-badanie firmy 

Altitude (Through the eyes of gen Z sugeruje, że Z charakteryzują się ośmiosekundowym 

filtrem treści – choć przypisuje mu się z drugiej strony jedynie ośmiosekundową koncentrację 

uwagi). Dorastając w świecie niezliczonych informacji i opcji wyboru, dzieci z pokolenia Z 

musiały wykształcić umiejętność szybkiego sortowania i kategoryzowania tego, co 

wartościowe i interesujące od całej reszty. Umiejętność szybkiego wyszukiwania i filtrowania 

informacji ma ogromne znaczenie dla korzystania z nowych technologii ze względu na 

przeładowanie danymi. Z nie tylko same potrafią lepiej niż wcześniejsze generacje odnaleźć 

się w chaosie informacyjnym, ale także zupełnie świadomie posługują się top-listami, 

rankingami oraz kuratorami treści, czyli osobami, lub serwisami, które segregują i wyszukują 

najlepsze, najbardziej wartościowe informacje i pakietują je.  

Przedstawiciele pokolenia Z potrafią niezwykle koncentrować uwagę, gdy ich coś bardzo 

zainteresuje. W takich sytuacjach są w stanie głęboko poszerzyć swoją wiedzę, czytając fora 

internetowe, strony tematyczne, wyszukując materiały wideo, czy też włączając się do 

światowych społeczności skupionych wokół danego tematu.  

Pokolenie Z od najmłodszych lat jest uczone optymalnego zarządzania czasem. Przeładowane 

programy nauczania, udział w wielu zajęciach dodatkowych powodują, że Z żyją  

w przeświadczeniu presji czasu, stąd ich konieczność szybkiego dostępu do technologii  

i informacji. 

Z to pokolenie roszczeniowe, wymagające wiele od otaczającego je świata. Domagają się 

szybkiej i notorycznej informacji zwrotnej, aby móc się rozwijać. 
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Podsumowując, cechy pozytywne pokolenia pokolenia Z/C to: 

➢ postawa realistyczna i materialistyczna 

➢ liberalni, postępowi w sferze polityczno-kulturowej 

➢ „digital natives” - zawsze podłączeni i klikający – gen C oznacza: connected, 

communicating, computerized, community-oriented, clicking 

➢ posiadają set własnych urządzeń cyfrowych, których używają około 6 godzin dziennie 

➢ poszukują pracy kreatywnej 

➢ mają problemy ze zrozumieniem długiego i skomplikowanego tekstu 

➢ preferują komunikację obraz-dźwięk 

➢ równolegle przetwarzają wiele informacji 

➢ wolą krótkotrwałe uczenie się, eksperymentowanie, wielozadaniowość, szybkie efekty 

➢ wymyślają nowe zastosowania funkcji urządzeń - traktują nowe technologie 

kreatywnie 

➢ urządzenia mobilne traktują jak przedmioty bardzo osobiste. 

 

Aby umożliwić pokoleniu Z funkcjonowanie w społeczeństwie i optymalny rozwój, należy 

wspierać i rozwijać w nim następujące kompetencje, zdefiniowane jako kompetencje 

przyszłości: 

➢ kierowanie sobą 

➢ kreatywność 

➢ krytyczne myślenie 

➢ komunikacja 

➢ kooperacja 

➢ umiejętność organizowania swojej pracy 

➢ umiejętność uczenia się. 

 

W tym kontekście zmieniają się wyzwania, jakich oczekuje się od E-nauczyciela. Są to między 

innymi: 

➢ jasne określanie wymagań i zasad pracy 

➢ przestrzeganie ustalonych terminów i zasad pracy  

➢ szybkie reagowanie i dyspozycyjność nauczyciela 

➢ indywidualne kontakty z uczniem i stała gotowość do opieki i pomocy 
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➢ umiejętność motywowania 

➢ elastyczność, gotowość do kompromisu, otwartość na sugestie 

➢ empatia, wyrozumiałość, życzliwość, cierpliwość, przyjazny stosunek do uczniów. 

 

E-nauczyciel powinien być dla pokolenia Z: 

➢ projektantem procesu edukacyjnego 

➢ organizatorem 

➢ dydaktykiem 

➢ wychowawcą 

➢ aktywizatorem 

➢ „informatykiem“ 

➢ projektantem.  

 

4. Skuteczność nauczania zdalnego 

Skuteczność nauczania zdalnego zależy od wielu czynników. Z całą pewnością nie może się ono 

opierać na przymusie, kontroli, niezdrowej rywalizacji, czy też rankingach i suchych 

wskaźnikach. Powinno natomiast bazować na uznawaniu autonomii i różnorodności uczniów, 

współpracy  transparentnej i zrozumiałej dla wszystkich komunikacji. 

 

Co jest zatem ważne w nauczaniu zdalnym, aby było ono efektywne: 

➢ dostosowanie metod i technik zdalnego nauczania do potencjału nie tylko konkretnej 

klasy, ale i do konkretnego ucznia 

➢ dobre rozplanowanie materiału 

➢ przygotowanie odpowiednich materiałów i zadań 

➢ inspirowanie, aktywizacja i motywowanie uczniów 

➢ wyznaczenie rutyny między nauką a wypoczynkiem – uczniowie muszą mieć czas na 

zabawę i radość 

➢ ustalenie jasnych i sprawiedliwych zasad egzekwowania udziału w zajęciach 

➢ odejście od klasycznego oceniania na rzecz oceniania wspierającego, promującego 

włożony wysiłek ucznia. 
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5. Sposoby komunikowania się z uczniami w systemie zdalnym 

Zajęcia w systemie zdalnym mogą się odbywać w różnych trybach. W zależności od wyboru 

trybu komunikowania się – lub od możliwości wyboru trybu – można dobierać różne elementy 

nauczania zdalnego. Rozróżniamy trzy typy komunikacji w systemie nauczania zdalnego: 

➢ Tryb synchroniczny – możliwy poprzez chat, whiteboard, komunikatory tekstowe, 

audiokonferencje, wideokonferencje, gry sieciowe 

➢ Tryb mieszany – współredagowane dokumenty, quizy 

➢ Tryb asynchroniczny – poczta elektroniczna, poczta w dzienniku elektronicznym i na 

wewnętrznych platformach komunikacyjnych, blog, biblioteki cyfrowe i audioteki, 

webinaria. 

 

6. Metody pracy w systemie zdalnym: 

Metody pracy w systemie zdalnym możemy podzielić na: 

➢ podające 

➢ problemowe 

➢ eksponujące 

➢ praktyczne 

➢ aktywizujące 

➢ programowane. 

Metody podające – służą przekazywaniu uczącym się w możliwie dostępny sposób wiedzy 

deklaratywnej. Podstawą i głównym źródłem wiedzy jest nauczyciel. Do metod aktywizujących 

zaliczamy np.: 

➢ wykład informacyjny 

➢ objaśnianie 

➢ pogadankę 

➢ opowiadanie 

➢ opis. 

Metody problemowe – służą przekształceniu wiedzy biernej uczących się w czynną oraz 

odkrywaniu nowych wiadomości i stosowanie ich w praktyce. Istotą tego typu metod jest 

postawienie uczestnika w sytuacji trudności, którą należy przezwyciężyć, opracowując - 
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samodzielnie lub w grupie - pewne rozwiązanie. Do metod problemowych możemy zaliczyć 

np.: 

➢ forum 

➢ zadanie otwarte 

➢ dokument współdzielony (udostępniony). 

Metody eksponujące – służą wywołaniu w uczącym się przeżycia emocjonalnego i 

eksponowaniu wartości, według których kształtuje potem swoje oceny i poglądy. Zaliczyć 

możemy tutaj np.: 

➢ film 

➢ sztukę teatralną 

➢ ekspozycję (np. galeria online) 

Metody praktyczne – służą umożliwieniu bezpośredniego poznania rzeczywistości i rozwijaniu 

umiejętności przydatnych w codziennej praktyce życiowej. Należą do nich m.in.: 

➢ schematy, opisy, instrukcje 

➢ ćwiczenia przedmiotowe 

➢ metoda projektu. 

 

Metody aktywizujące – ich celem jest angażowanie uczniów do czynnego udziału w zajęciach 

dydaktycznych. W metodach aktywizujących uczniowie mają poczuć, że przebieg lekcji zależy 

także od nich, co wzmocni ich zaangażowanie przyspieszy efekty nauczania. Przykładami 

metod aktywizujących są: 

➢ odwrócona klasa 

➢ WebQuest 

➢ nauczanie wyprzedzające 

➢ projekt uczniowski 

➢ dyskusje 

➢ wchodzenie w role 

➢ analizowanie i rozwiązywanie problemów. 

 

Metody programowane - mają na celu opanowanie przez uczącego się partii materiału z ciągłą 

weryfikacją stopnia przyswojenia wiedzy. Materiał nauczania jest tutaj podzielony  

i ustrukturyzowany w taki sposób, aby kolejne partie materiału rozdzielone zostały pytaniami 
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kontrolnymi, których zadaniem jest sprawdzenie, czy uczący się zrozumiał i zapamiętał 

określone treści. Materiał powinien być dzielony według kryterium celu dydaktycznego, a nie 

objętości materiału. Uczeń może przejść do następnej partii materiału dopiero wtedy, gdy 

udzieli poprawnych odpowiedzi. Po udzieleniu błędnej odpowiedzi uczeń zostaje 

przekierowywany do bloków uzupełniających, wyjaśniających czy też powtarzających, aby 

mógł skorygować swoją odpowiedź. Metody programowane to między innymi: 

➢ kurs online (np. w Moodle) – w kursie online treści wprowadzające nowe zagadnienie 

są pogrupowane w bloki tematyczne. Po każdym bloku sprawdzany jest poziom 

przyswojenia materiału. 

➢ Escape room – jest modną ostatnio metodą. Metoda wirtualnego escape roomu 

polega na łączeniu aktywności dostępnych w sieci, tj. filmów, grafik, quizów, tablic, itp, 

wprowadzeniu elementów zagadek, szyfrów i wskazówek. Można go stworzyć za 

pomocą formularza online lub gotowej aplikacji1.  

 

7. Metody aktywizujące w nauczaniu cyfrowym 

Osobny rozdział przeznaczony zostaje na szczegółowy opis niektórych metod aktywizujących, 

które są najbardziej adekwatne do pracy z pokoleniem Z. 

Dlaczego warto stosować metody aktywizujące?  

Piramida uczenia (stworzona na podstawie badań przeprowadzonych przez National Training 

Laboratorium w USA) pokazuje, jaki procent materiału jest przyswajany za pomocą różnych 

metod nauczania/form aktywności uczniów: 

• słuchanie -5% 

• czytanie -10% 

• metody audiowizualne-20% 

• pokazy prowadzone przez nauczyciela -30% 

• dyskusja w grupach -50% 

• ćwiczenie praktyczne -75% 

• uczeń uczy innych lub na gorąco wykorzystuje zdobytą wiedzę -90% 

                                                             
 1 Przykładowe WebQuesty można znaleźć na stronach: www.webquests.de, 

https://doradca.oeiizk.waw.pl/wqlista.htm 
 

 

http://www.webquests.de/
https://doradca.oeiizk.waw.pl/wqlista.htm
https://doradca.oeiizk.waw.pl/wqlista.htm
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Badania te dowiodły, że uczniowie najlepiej zapamiętywali treści, kiedy stosowane były 

metody: 

• wymagające aktywnego zastosowania wiedzy (zamiast jej biernego przyswajania). 

• wymagające przetwarzania informacji i wykorzystywania większej ilości zmysłów lub 

stylów uczenia się. 

 

 

2 

Piramida uczenia się: źródło: 

 

Od czego zależy wybór metod i technik aktywizacyjnych? 

Aby dobrać najbardziej skuteczną metodę aktywizacyjną, powinniśmy wziąć pod uwagę 

następujące czynniki: 

➢ cel, jaki chcemy osiągnąć 

➢ etap rozwoju grupy 

➢ poziom otwartości i bezpieczeństwa w grupie 

➢ poziom skomplikowania treści, które uczniowie mają opanować 

➢ specyfikę nauczanego przedmiotu 

➢ poziom intelektualny i psychofizyczny uczniów, ich wiek i dojrzałość 

➢ doświadczenie nauczyciela, poziom jego kompetencji cyfrowych 

                                                             
2 Źródło:Internet, http://muzykalnedziecko.pl/piramida-efektywnosci-uczenia-sie/piramida-uczenia-sie-2/ 
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➢ aktualną wiedzę i umiejętności uczniów, w tym poziom ich kompetencji cyfrowych 

➢ czas, jakim dysponujemy 

➢ bazę dydaktyczną, w tym oprzyrządowanie i oprogramowanie 

➢ materiał nauczania. 

 

8. Przykładowe metody aktywizujące 

a) Odwrócona klasa: 

➢ nauczyciel określa temat lub nazywa problem 

➢ nauczyciel tworzy własne materiały dydaktyczne lub korzysta z dostępnych 

➢ uczniowie zapoznają się z materiałami – przygotowują się do zajęć 

➢ w trakcie zajęć następuje dyskusja w oparciu o poznane materiały, po czym 

rozwiązywany jest konkretny problem. 

 

Hybrydowa lekcja odwrócona – etapy: 

➢ nauczyciel pracuje offline – przygotowuje zadania dla uczniów (np. zagadki, rebusy, 

plakat multimedialny) 

➢ lekcja online – nauczyciel objaśnia uczniom zasady zadania. Omawia swoje 

oczekiwania, daje wskazówki i instrukcje. Informuje o czasie wykonania zadania  

i zasadach jego oceniania 

➢ uczniowie pracują offline lub online – uczniowie mają czas na zapoznanie się  

z materiałami. Można umożliwić im tutaj pracę online w grupach (na przykład na 

Microsoft Teams) 

➢ kolejny etap to lekcja online na żywo – należy stworzyć przestrzeń dla prezentacji 

wyników pracy uczniów, pokazanie, czego sie nauczyli, dyskusji. Omówienie  

i usystematyzowanie pracy, ocena według ustalonych wcześniej kryteriów. 

 

b) WebQuest 

➢ WebQuest polega na rozwiązaniu zadania przez uczniów w oparciu o instrukcje 

umieszczoną na stronie internetowej 

➢ uczniowie pracują głównie w oparciu o materiały polecone lub przygotowane przez 

nauczyciela 
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➢ struktura WebQuestu: 

- wprowadzenie 

- zadanie 

- proces 

- źródła 

- ewaluacja 

- konkluzja 

 

c) Nauczanie wyprzedzające 

➢ nauczyciel określa temat i informuje, na czym będzie polegać praca uczniów 

➢ uczniowie szukają materiałów na własną rękę – indywidualnie lub w grupach (mogą 

np. prowadzić wywiady, kwerendę źródeł) 

➢ dzięki poszukiwaniom uczniowie rozwiązują problem postawiony przez nauczyciela 

➢ na koniec pracy uczniowie prezentują jej wyniki na forum. 

 

Nauczanie wyprzedzające w formie hybrydowej: 

➢ lekcja na żywo (lub online) – nauczyciel podaje uczniom zagadnienie do przygotowania 

i określa sposób jego opracowania. Wyznacza czas na poszukiwanie informacji. Dzieli 

klasę na grupy 

➢ praca uczniów online (na platformie) – działanie w zespołach, dyskutowanie nad 

kształtem projektu, rozdzielenie ról 

➢ praca uczniów offline – członkowie zespołu wykonują swoje zadania 

➢ konsultacje online – nauczyciel monitoruje pracę uczniów, wspiera ich  

i ukierunkowuje, koryguje ewentualne błędy w oparciu o własną wiedzę 

➢ lekcja na żywo (lub online) podsumowująca – stworzenie uczniom przestrzeni do 

zaprezentowania ich prac. 

 

d) Projekt uczniowski 

➢ nauczyciel określa ogólny zakres problemowy 

➢ uczniowie wybierają określony temat i formułują problem 

➢ uczniowie szukają materiałów na własną rękę – indywidualnie lub w grupach (mogą 

prowadzić wywiady, kwerendę źródeł) 
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➢ uczniowie rozwiązują postawiony przez siebie problem dzięki poszukiwaniom 

➢ nauczyciel odgrywa rolę koordynatora. 

 

Pracę nad projektem uczniowskim można podzielić na 4 fazy:  

Faza wstępna 

- określenie problemu 

- podział na zespoły 

- analiza merytoryczna – zebranie informacji na temat związany z projektem. 

Faza planowania 

- analiza zasobów 

- analiza mocnych stron członków grupy 

- opracowanie harmonogramu. 

Faza realizacji 

- realizacja poszczególnych zadań 

- rejestrowanie wyników 

- zebranie wniosków – przygotowanie raportu. 

Faza podsumowania 

- prezentacja wyników 

- ewaluacja 

- refleksja, dyskusja nad wynikami. 

 

e) Dyskusja 

Celem tej metody jest kształcenie umiejętności wzajemnego słuchania, formułowania 

argumentów, stawiania tezy, prezentowania i obrony swojego stanowiska, wyciągania 

wniosków. 

 

Techniki dyskusji: 

➢ debata „za i przeciw“ 

➢ debata panelowa 

➢ debata oksfordzka 

➢ dyskusja punktowana 
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➢ metaplan 

Jest to metoda graficznego przedstawiania przebiegu dyskusji, w trakcie której uczniowie 

analizują dane zagadnienie i poszukują wspólnego, optymalnego rozwiązania przed podjęciem 

decyzji. Metoda ta sprzyja rozwojowi umiejętności analizy, oceniania faktów, sądów, czy też 

propozycji rozwiązań strony przeciwnej. Metoda ta przygotowuje do prezentowania własnego 

punktu widzenia, argumentowania go i obrony. Praca z metaplanem przebiega w ten sposób, 

że nauczyciel przedstawia problem, dzieli klasę na 4-5- osobowe grupy, które po dyskusji  

w grupie przygotowują plakat ilustrujący tę dyskusję. 

 

f) Analizowanie i rozwiązywanie problemów 

➢ drzewo decyzyjne 

Jest to metoda graficznego procesu podejmowania decyzji. Dzięki niej możemy rozważać: jakie 

istnieją możliwości rozwiązania danego problemu, jakie mogą być konsekwencje przyjęcia 

określonego wariantu, jakie wartości uznaje osoba podejmująca decyzje. Metoda ta uczy, jak 

należy dokonywać wyboru, aby uświadomić jego skutki, które powinny być zgodne  

z akceptowanymi wartościami. 

Na początku nauczyciel przygotowuje schemat drzewka i podaje problem do rozwiązania. 

Uczniowie wpisują w schemat różne możliwe rozwiązania, wypełniając kolejne poziomy 

drzewka, po czym podsumowują na forum wyniki pod opieką nauczyciela. 
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Przykładowy schemat drzewka decyzyjnego, źródło: 3 

 

➢ burza mózgów 

Metodę tę nazywa się również „giełdą pomysłów”, „fabryką snów”. Polega ona na 

zespołowym tworzeniu w dość krótkim czasie jak największej ilości różnorodnych pomysłów, 

                                                             
3 http://lubimyuczyc.blogspot.com/2015/12/na-poczatek-drzewko-decyzyjne-i-gieda.html 
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prowadzących do rozwiązania jakiegoś problemu. Pomysły mogą być nietypowe, zaskakujące, 

dziwaczne. Wszystkie zgłoszone pomysły zapisuje się na dużym kartonie, następnie sprawdza 

się je, wartościuje i wybiera te, które są realne do zastosowania. Dyskusja kończy się wspólnym 

podsumowaniem i wyciągnięciem wniosków. 

➢ studium przypadku 

Studium przypadku polega na analizowaniu konkretnych jednostkowych problemów, by na ich 

podstawie dowiedzieć się więcej i lepiej zrozumieć pewne procesy. Studium przypadku 

możemy wykorzystać np. podczas lekcji dotyczącej bezpieczeństwa na drodze, do oceny 

postaci historycznych czy analizy problemów wychowawczych. 

Metoda ta pozwala z jednej strony spojrzeć na dany problem z punktu widzenia pojedynczego 

człowieka, a z drugiej pozwala uogólnić wnioski płynące z indywidualnego doświadczenia na 

całość omawianego tematu. 

 

➢ analiza SWOT 

Jest to metoda, która pomaga w ocenie sytuacji i podjęciu właściwej decyzji. Jej nazwa pochodzi od 

pierwszych liter angielskich słów oznaczających: Strenghts- mocne strony; Weaknesses- słabe strony; 

Opportunities- szanse; Threats- zagrożenia. 

W tej metodzie nauczyciel przygotowuje na arkuszu papieru schemat SWOT, następnie podaje zagadnienie, 

które będzie przedmiotem analizy. Klasa zostaje podzielona na 4 grupy, każda z nich rozpatruje inne 

zagadnienie:  

- mocne strony problemu 

- słabe strony problemu 

- korzyści 

- możliwe zagrożenia. 

Wyniki pracy grup są analizowane wspólnie i dokumentowane według schematu. 

 

➢ mapa myśli 

Mapa myśli nazywana jest inaczej „mapą mózgu”, „mapą pamięci”. Jest to graficzny sposób zapisu 

informacji, który porządkuje wiadomości i pomaga w znalezieniu związków między nimi. Przy opracowaniu 

pojęcia można wykorzystać rysunki, symbole, wycinki, krótkie zwroty, hasła. Dzięki tej metodzie możemy 

uzyskać informacje o dotychczasowych wyobrażeniach i wiedzy na dany temat, sprawdzić opanowaną 

wiedzę i umiejętności, rozwiązywać problemy, zaplanować działanie, definiować pojęcia. Zbieranie myśli 

odbywa się przez notowanie skojarzeń.  
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Przykładowa mapa myśli. Źródło: 4 

                                                             
4 https://jaksieuczyc.pl/co-to-jest-mapa-mysli/ 
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Rozdział II - Cyberbezpieczeństwo  – Marek Biernat 

Zmieniające się otoczenie społeczne, dostęp do nowych urządzeń oraz nieograniczony dostęp 

do sieci Internet to wszystko sprawia, że każdego dnia korzystamy z wielu dobrodziejstw 

współczesnej technologii, nieświadomie stając się potencjalną ofiarą cyberprzestępczości. 

Pandemia wywołana przez wirusa SARS-COV-2 wymusiła większe wykorzystanie usług 

świadczonych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu sieci Internet. Należy jednak pamiętać, 

że nie mając świadomości zagrożeń, możemy łatwo paść ofiarą przestępców. Będąc 

świadomym użytkownikiem Internetu zminimalizujesz zagrożenia i właściwie zareagujesz na 

incydent.  

1. Zagrożenia naturalne  

Wielokrotnie można spotkać się z opinią, iż zagrożenia związane z utratą danych należy wiązać 

jedynie z tajemniczym hackerem (z jęz. angielskiego osoba posiadająca umiejętności 

pozwalające na włamanie do systemu teleinformatycznego) włamującym się do komputera 

lub sieci teleinformatycznej. Należy jednak pamiętać, że zdarzenia losowe spowodowane 

siłami natury, mogą również doprowadzić do utraty danych.  

Pamiętaj zatem o:  

1. Przechowuj dane na zabezpieczonym nośniku zewnętrznym np. pamięci masowej USB 

lub na płycie CD/DVD.  

2.  Wykonuj częste kopie zapasowe swoich danych oraz plików systemowych.  

3.  Zabezpiecz komputer bądź inne urządzenie przed przepięciem w sieci elektrycznej np. 

poprzez stosowanie listwy antyprzepięciowej lub zasilacza awaryjnego UPS.  

4.  Jeśli to możliwe, przechowuj kopię zabezpieczonych danych w chmurze. 

5.  Ograniczaj pracę na urządzeniach w trakcie np. burzy lub intensywnych wiatrów. 

Wszelkie przepięcia w sieci elektrycznej, mogą spowodować uszkodzenie urządzenia a 

tym samym utratę danych.   

 

2. Działania osób trzecich  

Nie bez znaczenia dla Naszego bezpieczeństwa są działania podejmowane przez osoby trzecie. 

W dobie komputerów, gdzie wiele programów ułatwia przeprowadzenie masowych ataków 

możemy stać się ich przypadkową ofiarą. Pamiętaj aby w życiu kierować się zasadą 
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ograniczonego zaufania. Zasadą tą należy się kierować m.in. przekazując komputer do 

naprawy lub współdzieląc komputer z innym pracownikiem przedsiębiorstwa lub szkoły. Miej 

na uwadze to, że potencjalnie każdy może przyczynić się świadomie lub nie, do utraty ważnych 

danych.   

  

3. Ochrona danych osobowych  

Wiele razy słyszeliśmy o potrzebie ochrony danych osobowych. Nie zawsze jednak mamy 

świadomość tego czym są takie dane i jak należy je chronić. Dane osobowe to informacje, 

często wrażliwe, pozwalające zidentyfikować i opisać daną osobę. Są to np. imię i nazwisko, 

adres, nr PESEL lub inny numer identyfikujący osobę. Osoba postronna, posiadające 

szczegółowe informacje, może np. bez naszej wiedzy pozyskać kredyt, podpisać umowę z 

operatorem sieci komórkowej czy zawrzeć inną umowę na świadczenie usług. Należy zatem 

być szczególnie czujnym i ostrożnym, jeśli ktoś prosi Nas o podanie takich informacji. 

Niejednokrotnie, przestępcy posiadając takie informacje, dokonują tzw. kradzieży tożsamości 

i podszywając się pod daną osobę, dokonują czyny zabronione.   

  

4. Socjotechnika i jej metody   

Kevin Mitnick, jeden z najbardziej znanych hackerów, w swojej książce „Sztuka podstępu” 

wspomina, że łamał ludzi a nie hasła. Złożoność współczesnych systemów 

teleinformatycznych utrudnia również tzw. nieautoryzowany dostęp. Stąd dużo łatwiej, 

szybciej i taniej jest złamać człowieka niż hasła.   

Współcześnie, hackerzy liczą na brak czujności ofiary. Wykorzystują do tego, różne techniki 

socjotechniki. Socjotechnika inaczej inżynieria społeczna pozwala tak zmanipulować daną 

osobę, że ta nieświadomie udostępni im swoje dane osobowe, kont bankowych lub loginy i 

hasła do różnych portali. Hackerzy, wykorzystujący socjotechnikę nie muszą się skupiać 

jedynie na łamaniu zabezpieczeń. Wykorzystując łatwowierność i nieostrożność ofiary, mogą 

uzyskać dostęp do urządzenia bądź sieci.   

Metody działania socjotechników są bardzo proste. Powszechnie realizowany scenariusz 

takiego ataku, opiera się na rozmowie telefonicznej, gdzie osoba atakująca wciela się w rolę 

np. konsultanta z banku. Często o tym, że korzystamy z danego banku, nieświadomie chwalimy 

się np. na popularnych serwisach społecznościowych. Osoba mająca taką wiedzę, w rozmowie 
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zadaje pytania z pozoru pozwalające zautoryzować ofiarę, aby przekazać poufne informacje a 

w rzeczywistości ofiara sama podaje wrażliwe dane np. przydatne przy prawdziwej rozmowie 

z bankiem.  

  

5. Sposoby kradzieży tożsamości   

Istnieje kilka metod kradzieży tożsamości. Jedną z nich jest information diving czyli 

pozyskiwanie informacji ze zużytych, wyrzuconych i niepotrzebnych dysków twardych, 

pamięci flash lub nośników optycznych. Pamiętaj, że zwykłe formatowanie dysku czy innego 

nośnika, nie daje gwarancji pozostania anonimowym i bezpiecznym. Jeśli operacja taka nie 

zostanie wykonana właściwie to nadal istnieje możliwość odzyskania danych. Jest to 

szczególnie istotne, gdy np. sprzedajemy swój komputer osobisty lub przekazujemy go innej 

osobie.   

Kolejną metodą kradzieży tożsamości jest tzw. skimming. Polega on na zeskanowaniu przez 

hackera paska magnetycznego lub chipu karty płatniczej ofiary uzyskując w ten sposób 

nieograniczony dostęp do środków zgromadzonych na jego koncie. Brzmi niewiarygodnie ale 

niestety jest to dość powszechny atak np. poprzez umieszczenie skanera w bankomacie. 

Urządzenia te są chronione ale jednak do zewnętrznej części, transakcyjnej, mamy łatwy, 

wręcz nieograniczony dostęp. Przestępcy stosując specjalną nakładkę i dodatkową kamerę 

łatwo pozyskują dane.   

Kolejną metodą kradzieży tożsamości będzie pretexting. Przestępcy posługujący się tą metodą 

wykorzystują opisywaną już kilka razy wcześniej sztuczkę z telefonem. Dzwonią do 

potencjalnej ofiary i wykorzystując różne metody socjotechniki próbują uzyskać informację na 

temat jej rachunku bankowego. Następnie podając zdobyte dane kontaktują się z bankiem  

i przejmują konta bankowe, lub środki na nich zgromadzone.  

  

6. Złośliwe oprogramowanie  

Złośliwe oprogramowanie zwane również jako malware, są to wszelkiego rodzaju aplikacje, 

skrypty, programy lub elementy pochodne, których zadaniem jest działanie na szkodę 

użytkownika komputera. Mają charakter zarówno szkodliwy, jak i złośliwy oraz przestępczy. 

W zależności od zamiarów twórcy, malware jest tworzony w celu zakłócenia pracy komputera, 

uszkodzenia części komputerowych lub wykradania poufnych informacji, takich jak hasła, 
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konta bankowe lub ważne dla nas dokumenty, czy pliki.   

Jednym z częściej występujących rodzajów złośliwego oprogramowania jest tak zwany koń 

trojański. Koń trojański, pod przykrywką przydatnego programu, instaluje tzw. rootkit czyli 

program, którego zadaniem jest ukrywanie szkodliwych, procesów lub połączeń sieciowych, 

które w późniejszym czasie mogą być wykorzystane np. do włamania do naszego systemu 

operacyjnego. W przeciwieństwie do konia trojańskiego czy rootkita, backdoor (tylna furtka) 

nie jest dosłownie złośliwym oprogramowaniem ze względu na fakt, że nie działa 

bezpośrednio na szkodę użytkownika. Jest to luka w zabezpieczeniach, którą w przyszłości 

pozwoli na uzyskanie dostępu do komputera bez potrzeby posiadania konta i hasła. Backdoor 

może być instalowany wraz z innym oprogramowaniem typu malware. Czasami zdarza się, że 

tylną furtkę umyślnie pozostawiają autorzy własnego oprogramowania.  

Wbrew pozorom można bardzo łatwo zainfekować komputer złośliwym oprogramowaniem. 

Często wykorzystywana jest do tego poczta elektroniczna.  

Wystarczy uruchomić nieznany program z podesłanej wiadomości czy z hiperłącza zawartego 

w wiadomości i komputer pozostawiony bez ochrony może być zainfekowany.  

Ilość rodzajów zagrożeń, może Nas przyprawić o zawrót głowy.   
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7. Oprogramowanie antywirusowe  

Program antywirusowy to nic innego jak oprogramowanie komputerowe, którego zadaniem 

jest ochrona komputera przed złośliwym oprogramowaniem oraz innymi zagrożeniami. 

Najważniejszą usługą nowoczesnych programów antywirusowych jest tak zwany monitor, czyli 

usługa, która w czasie rzeczywistym dokonuje skanowania i wykrywania zagrożeń.   

Współcześnie pod pojęciem programu antywirusowego przede wszystkim postrzegamy 

kompleksowy system ochrony, który może zawierać wiele modułów np.   

• antywirus – podstawowy moduł oprogramowania antywirusowego, który wykrywa  

i zwalcza wirusy,   

• antyspyware – moduł nastawiony na wykrywanie i usuwanie programów szpiegujących,   

• osobisty Firewall – zapora sieciowa, której zadaniem jest blokowanie poszczególnych 

portów protokołów sieciowych oraz kontrola i filtracja ruchu sieciowego,   

• ochrona WWW – moduł sprawdzający stopień zaufania stron internetowych, ostrzega  

i eliminuje zagrożenia, blokuje niepożądane skrypty,   

• ochrona poczty elektronicznej – moduł sprawdzający zawartość odbiorczych wiadomości e-

mail, w tym skanowanie załączników w celu poszukiwania niepożądanego złośliwego 

oprogramowania. Ten moduł zawiera również często antyspam, czyli oprogramowanie 

wyszukujące i eliminujące wiadomości typu spam (niechciane wiadomości).   

  

8. Bezpieczeństwo w Internecie  

W dobie Internetu, szczególnie w okresie pandemii zostaliśmy zmuszeni do większego 

wykorzystania usług elektronicznych. Portale instytucji publicznych, systemy bankowe, 

portale aukcyjne, platformy e-learningowe oraz wiele innych stały się powszechnie 

używanymi stronami internetowymi. W trakcie ich korzystania niejednokrotnie podajemy 

bądź wykorzystujemy nasze dane osobowe oraz dane szczególnie wrażliwe. Dlatego 

oczywistym jest, że należy zadbać aby połączenia realizowane z takimi stronami odbywały się 

w sposób bezpieczny. Bezpieczne połączenie polega na niewidocznej dla użytkownika 

szyfrowanej wymianie informacji pomiędzy przeglądarką internetową a odwiedzaną stroną 

internetową. Najczęściej wiążę się to, z wykorzystaniem tzw. protokołu HTTPS, który widoczny 

jest m.in. w adresie strony internetowej. Nie zawsze jednak samo wykorzystanie protokołu 

HTTPS jest wystarczające do poczucia bezpieczeństwa, ale stanowi niezbędne minimum.   
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Współczesne przeglądarki za pośrednictwem dodatkowych oznaczeń, informują użytkownika 

o tym, czy połączenie jest szyfrowane i czy strona, z którą się połączyliśmy ma zweryfikowaną 

tożsamość.   

W przeglądarce Mozilla Firefox pojawia się dla przykładu symbol kłódki informujący  

o bezpiecznym połączeniu. Dodatkowo, klikając na ten symbol uzyskujemy informację  

o tożsamości strony.   

  

  

  

Autouzupełnianie elementów formularza to bardzo przydatna, choć zagrażająca 

bezpieczeństwu funkcjonalność przeglądarek. Jej zadaniem jest zapamiętywanie wcześniej 

użytych elementów formularza i ich autouzupełnianie w trakcie kolejnej próby wpisywania. 

Jest to bardzo wygodne i pozwala użytkownikowi zaoszczędzić czas. Jednak z drugiej strony, 

podczas gdy współdzielimy komputer z innymi osobami, możemy narazić się na ujawnienie 

wrażliwych informacji. Większość przeglądarek umożliwia podejrzenie stron, na których są 

zapisane hasła oraz zapisanych danych teleadresowych. Warto rozważyć zrezygnowanie z tej 

funkcjonalności lub wziąć pod uwagę, zabezpieczenie przeglądarki tzw. hasłem głównym, 

chroniącym tego typu dane przed niepowołanymi osobami.   
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Ciasteczka (z jęz. angielskiego cookies) to niewielkie ilości informacji, które są wysyłane przez 

portal internetowy i przechowywane na urządzeniu użytkownika (komputerze, smartfonie 

itp.). Są wykorzystywane w celu dostosowywania strony do preferencji odwiedzających. Dzięki 

nim:   

• możemy logować się w serwisach i utrzymywać sesję przez cały czas, gdy przeglądamy 

podstrony witryny;   

• mamy możliwość dostosowywania preferencji wizualnych strony według swoich 

upodobań;   

• korzystanie z serwisów aukcyjnych i sklepów internetowych jest znacznie łatwiejsze 

(umożliwiają bowiem one przechowywanie towarów w koszyku);   

• reklamy są wyświetlane na podstawie preferencji użytkownika, przeglądanych stron czy 

miejsca zamieszkania;   

• sklepy internetowe mogą automatycznie polecać użytkownikom produkty na podstawie ich 

wcześniejszych zakupów.   

Ciasteczka stały się nieodłącznym element każdej witryny internetowej, dlatego też warto 

zadbać, aby wykorzystane we właściwy sposób. Współczesne przeglądarki pozwalają m.in. na 

włączenie trybu ograniczającego tzw. śledzenie połączenia i zbierania/przekazywania danych 

z ciasteczek innym witrynom. Warto przyjrzeć się tym ustawieniom w swojej ulubionej 

przeglądarce.   

  

9. Usuwanie prywatnych danych z przeglądarki   

Przechowywanie prywatnych danych w przeglądarce przyspiesza przeglądanie stron oraz 

ułatwia dostęp do informacji, ale może być potencjalnie niebezpieczne, szczególnie gdy 

współdzielimy komputer z innymi użytkownikami. Przeglądarki umożliwiają nam usuwanie 

prywatnych danych. Raz na jakiś czas warto podjąć się tej czynności w celu ochrony swoich 

danych, czy też po prostu utrzymania porządku i poprawnego wyświetlania stron.   

  

10. Portale społecznościowe   

Współcześnie portale społecznościowe stały się dla wielu użytkowników codziennością. Mają 

one coraz większe znaczenie w świecie Internetu. Głównie są wykorzystywane do komunikacji 

między użytkownikami, promocji autorskich stron internetowych, grup społecznościowych  
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i wielu innych. Niosą ze sobą mnóstwo korzyści. Jednak tworzą nowe rodzaje zagrożeń.  

  

11. Potencjalne zagrożenia  

Korzystając z portali społecznościowych musimy być świadomi wielu niebezpieczeństw, które 

ze sobą niosą. Najbardziej oczywistym problemem w sieci jest fakt, że nie możemy być pewni 

tożsamości osoby, która „siedzi po drugiej stronie”. Jej profil może być nieprawdziwy. Ponadto 

informacje przekazywane przez te osoby mogą być fałszywe lub niebezpieczne. Dlatego też 

rozmawiając z nieznajomymi musimy podchodzić do nich z pewną dozą dystansu i nieufności.   

Dodatkowo nie powinniśmy otwierać podejrzanych linków i pobierać nieznanych załączników, 

ponieważ mogą być one wykorzystane do niepożądanych celów (np. do zarażenia systemu 

operacyjnego złośliwym oprogramowaniem.   

Pozostając w temacie nawiązywania nowych znajomości poprzez portale społecznościowe, 

powinniśmy być również wyczuleni na zjawisko groomingu, na które są narażone szczególnie 

dzieci nieświadome zagrożeń. Grooming to działania mające na celu zaprzyjaźnienie się  

z dzieckiem i nawiązywanie więzi emocjonalnej, aby stało się bardziej ufne i łatwiejsze do 

nawiązania intymnej relacji. Dlatego też warto mieć świadomość i kontrolę nad tym, z kim 

rozmawiają nasze dzieci.   

Mając napięte stosunki z drugą osobą, możemy być ofiarą cyberdręczenia. Są to wszelkie 

przejawy nękania, zastraszania i tym podobnych wykorzystując do tego różne środki 

komunikacji.   

  

12. Komunikatory internetowe   

Kolejnym elementem, który zdecydowanie poprawił łatwość porozumiewania się pomiędzy 

ludźmi są komunikatory internetowe – programy komputerowe, które za pomocą protokołów 

komunikacyjnych są w stanie wysyłać i odbierać wiadomości w czasie rzeczywistym oraz 

udostępniać dane na temat informacji o dostępności użytkowników w danej chwili, 

wykorzystując do tych celów sieci internetowe. Wiele z nich oferuje również wysyłanie 

załączników, a rozmowy głosowe czy wideorozmowy.   

Ponadto komunikatory internetowe zaczęły być integralną częścią portali społecznościowych, 

na przykład aplikacja Messenger wbudowana w serwis Facebook lub integralną częścią 

systemu do pracy zespołowej np. Microsoft Teams. Największą zaletą tej metody komunikacji 
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jest fakt, że niezależnie czy są to rozmowy tekstowe, czy też głosowe, porozumiewamy się  

w czasie rzeczywistym bez ograniczeń czasowych, geograficznych itp.  

Pod względem bezpieczeństwa komunikatory nie różnią się zbytnio od wiadomości email. 

Każdy użytkownik porozumiewający się za pomocą komunikatorów jest narażony na działanie 

oszustów i spamerów. Powszechne są również tutaj oszustwa przeprowadzane za pomocą 

jednej z metod socjotechniki np. phishing czy zarażenie komputera złośliwym 

oprogramowaniem poprzez odbiór i otwieranie załączników z niezaufanych źródeł.   

Ponadto należy pamiętać, że komunikatory są najczęściej programami. Oznacza to tyle, że 

jeżeli ów oprogramowanie będzie posiadało backdoory, a ktoś będzie chciał wykorzystać ten 

fakt, będziemy narażeni na wyciek danych z naszego komputera oraz dostęp osób 

niepowołanych do naszych plików. Użytkownicy powinni się również wystrzegać otwierania 

podejrzanych linków, które mogą „po cichu” zmienić ustawienia naszego profilu (np. 

automatycznie dodawać posty w portalu społecznościowym bez naszej wiedzy) lub 

doinstalować niechciane oprogramowanie.   
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Rozdział III  -  Netykieta –  Marek Biernat  

Netykieta, jest zbiorem zasad przyzwoitego zachowania się w społeczności internetowej. 

Zasady te są swoistym niepisanym kodeksem postępowania. Mogą się również różnić w 

zależności od wybranego kanału komunikacji. Początkowo, netykieta regulowała rozmowy na 

forach dyskusyjnych, kanałach IRC, czy późniejszych czatach internetowych. Obecnie, należy 

ją rozszerzać i dostosowywać do nowych kanałów komunikacji czy urządzeń.  

  

1. Podstawowe zasady netykiety  

1. Szanuj innych i traktuj ludzi tak, jak chcesz, aby traktowali Ciebie  

Internet to przede wszystkim ludzie. Podczas rozmów internetowych na forach,  

w portalach społecznościowych czy w miejscach usługach, zachowuj się przyzwoicie  

i z szacunkiem.  

2. Nie nadużywaj klawisza CAPS LOCK  

W komunikacji w Internecie, przyjęło się, że pisanie całych zdań lub fragmentów 

wyłącznie WIELKIMI LITERAMI, postrzegane jest jako krzyk, rozkaz.   

Wbrew zasadom netykiety jest także pisanie na 

przemian dUżYmI i MaŁyMi LiTeRaMi – to tzw. poke pismo, które jest męczące dla 

czytelników.  

3. Porozumiewając się, stosuj się do zasad poprawnego pisania  

Ortografia, odmiana, zwroty grzecznościowe – działają w Internecie tak samo jak 

w codziennym, nie cyfrowym życiu. Częstym niepożądanym zjawiskiem jest 

powielanie utartych błędów ortograficznych. Wystrzegaj się tego, szczególnie, że 

urządzenia mobilne oraz przeglądarki stron internetowych podpowiadają, jeśli 

popełnisz błąd ortograficzny.  

4. Nie przesadzaj z emotikonami  

Emotikony ułatwiają komunikację, ale nie powinny jej zdominować. Wszystko, co 

dobre trzeba jednak stosować z umiarem. Należy również dostosować przekaz do 

rodzaju treści. Emotikony zarezerwuj do komunikacji przede wszystkim nieformalnej.   

5. Nie trolluj  

Trollowanie to publikowanie zaczepnych treści wyłącznie po to, by wywołać reakcję. 

Nie rób tego: dyskutuj merytorycznie, elegancko i kulturalnie. Trzymaj się 
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faktów. Zamiast kogoś poniżyć, zostań lepiej mistrzem retoryki. Nawet 

jeśli trollowanie przynosi popularność, będzie to tylko krótkotrwały rozgłos.  

6. Nie rozpowszechniaj tzw. fake news  

W Internecie łatwo natrafić na wiele fałszywych wiadomości (tzw. fake news), które 

mają na celu wzbudzić sensację, wywołać określone emocje. Pamiętaj, w Internecie nie 

pozostajesz całkowicie anonimowy. Zanim opublikujesz szokującą wiadomość, 

postaraj się ją zweryfikować albo zaznacz, że wymaga potwierdzenia. Nie od dziś 

wiadomo, że kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą.  

7. Szanuj prawa autorskie i wartości niematerialne, intelektualne  

Publikując obrazek, wypowiedź, podaj autora i źródło. Postępują zgodnie z netykietą  

i nigdy nie przywłaszczaj sobie cudzych treści: to nic innego jak kradzież. Nie pozwalaj 

też innym na wykorzystanie Twoich autorskich treści bez zezwolenia.  

8. Dbaj o prywatność swoją i innych  

Nie publikuj wiadomości, które pochodzą z prywatnej rozmowy bez zgody drugiego 

rozmówcy. Jeśli jest to konieczne, nigdy nie pokazuj innym adresu, nazwiska ani 

żadnych danych nadawcy. Uważaj też na swoje dane: nie umieszczaj w sieci zdjęć 

dokumentów czy umów. Pamiętaj, w Internecie nic nie ginie.  

9. Zanim zadasz pytanie, upewnij się, że ktoś nie zrobił tego wcześniej  

Chcesz zadać proste pytanie? Sprawdź najpierw, czy nie padło wcześniej na forum, na 

którym szukasz informacji. Jeśli sprawa jest prosta, użyj po prostu jednej z dostępnych 

wyszukiwarek. Fora dyskusyjne często prowadzone są przez ludzi z pasją. Szanuj ich 

czas, jest równie cenny jak Twój.   

10. Respektuj zasady i regulaminy  

Korzystając z nieograniczonych zasobów Internetu z pewnością natrafisz na grupy 

tematyczne czy fora dyskusyjne. Najczęściej, korzystając z ich zasobów stajesz się 

gościem. Korzystaj z gościnności, ale szanuj zasady jakie panują w danym miejscu. 

Szczególnie jest to istotne w grupach tematycznych czy specjalistach. Jeśli masz 

wątpliwość, czy możesz opublikować daną treść – spytaj o to administratora.   

11. Miej umiar  

Życie nie kończy się na świecie wirtualnym. Nie musisz mieć zawsze ostatniego słowa. 

W wielu sytuacjach warto po prostu skończyć rozmowę, wylogować się i skorzystać  

z innych form rozrywki.  
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2. Netykieta – jak korzystać z poczty elektronicznej  

1. Pisz zgodnie z zasadami ortografii i gramatyki  

Poczta elektroniczna upraszcza i przyspiesza komunikację. Pamiętaj jednak  

o stosowaniu zasad językowych. To pokazuje szacunek do innych, ortografia  

i gramatyka są po to, żebyśmy lepiej się rozumieli.   

2. Powiedz STOP rozsyłaniu łańcuszków i innych niepożądanych treści  

Nie przesadzaj z liczbą wiadomości wysyłanych do grona znajomych czy komentarzy 

zamieszczanych w grupach i na forach. Jeśli bardzo chcesz się czymś pochwalić lub coś 

wypromować – lepiej wybierz odpowiednie miejsce w sieci i dodaj osobistą 

relację. Powielanie tej samej treści na dziesiątkach grup czy forów nie przyniesie 

dobrego efektu. Wiele współczesnych mechanizmów stosowanych na forach 

dyskusyjnych czy w poczcie elektronicznej stara się określić czy dany nadawca lub 

wiadomość nie ma znamion treści niepożądanej. Jeśli tak się stanie, możemy być np. 

zablokowani na określony czas lub na stałe. Pamiętaj, zachowaj umiar.   

3. Duże załączniki umieść w chmurze  

Załączniki o znacznej wielkości np. większej niż 10 MB, umieść i udostępnij, w którymś 

z serwisów oferujących przestrzeń w chmurze, np. WeTransfer, Dropbox, Dysku 

Google, OneDrive, iCloud czy MediaFire. To szybkie, a w dłuższej perspektywie 

pozwala utrzymać porządek w skrzynce pocztowej. Duży załącznik, może również 

stanowić ograniczenie w dostarczeniu wiadomości do adresata.  

4. Nie przesadzaj z formatowaniem  

Możliwości HTML-a przewróciły w głowie niejednemu użytkownikowi Outlooka. 

Tekstura w tle, falujące napisy i tekst we wszystkich kolorach tęczy, to nie zawsze się 

dobrze czyta. Zachowaj prostą, czytelną formę.   

5. Stosuj ukrytą kopię  

Jeśli wysyłasz wiadomość do wielu adresatów jednocześnie, szanuj ich prywatność. Nie 

każdy chce, aby jego adres email był ujawniony innym osobom. Tworząc wiadomość 

do wielu osób użyj tzw. ukrytej kopii często oznaczone jako UDW lub BCC.  

6. Używaj odpowiednich zwrotów grzecznościowych  

Używaj form grzecznościowych, które odnoszą się do adresata, w sposób odpowiedni 

do typu relacji i stopnia zażyłości, np. Szanowny Panie, Pani Prezes, Drogi Marku.  
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7. Twój adres email jest Twoją wizytówką  

Zakładając konto, pamiętaj o stosownym loginie. Jeśli będziesz korzystać z niego do 

spraw służbowych, najlepszy jest taki, który w jasny sposób odnosi się do imienia  

i nazwiska. Adresy typu kicia-kocia@amorki.pl mogą być dobre dla znajomych, ale dla 

wykładowcy czy działu HR – już niekoniecznie. Pomyśl też o innych: nie zakładaj 

piętnastu kont z loginami o wszystkich możliwych kombinacjach Twojego imienia.  

W zupełności wystarczą Ci dwa – pierwsze do spraw służbowych czy urzędowych,  

a drugie – do newsletterów, zakupów itp. To drugie może być anonimowe, co pomoże 

Ci lepiej chronić swoją prywatność.  

8. Temat mejla  

Nadaj wiadomości syntetyczny temat, który opisze jej zawartość. Tematy typu: Pytanie 

czy Ważna informacja – pilne nie pozwalają na wyszukanie wiadomości po dłuższym 

czasie i wprowadzają chaos. Jeśli korespondujemy z kimś w jednym wątku, warto 

tworzyć nowe wątki, kiedy ma to logiczne uzasadnienie.   

9. Sprawdzaj pocztę, odpisuj regularnie  

Jeśli wiadomość była skierowana bezpośrednio do Ciebie, odpisz bez zbędnej zwłoki. 

Gdy na sformułowanie pełnej odpowiedzi potrzebujesz więcej czasu, daj znać, że 

wiadomość dotarła i zajmiesz się nią. Trochę inaczej wygląda sprawa w korespondencji 

z najbliższymi, którzy mogą Cię zaczepić także przez inne kanały. Zawsze jednak 

pozostawianie czyjejś wiadomości bez odpowiedzi jest niezbyt grzeczne.  

10. Uważaj na wirusy  

Nie przekazuj dalej wiadomości niewiadomego pochodzenia lub z załącznikami, które 

wydają się nietypowym plikiem. Nigdy nie klikaj w takie załączniki. Możesz trafić na 

złośliwe oprogramowanie (ransomware) lub inny rodzaj wirusa.  

  

3. Netykieta dla użytkowników urządzeń mobilnych   

1.  Oglądaj filmy, słuchaj muzyki używając słuchawek  

Urządzenia mobilne z dostępem do Internetu potrafią umilić każdą, nawet najdłuższą 

podróż. Pamiętaj jednak, że korzystając z komunikacji publicznej czy przebywając  

w miejscach użyteczności publicznej, nie jesteś sam. Nie każdemu musi przypaść do 

gustu słuchana muzyka czy oglądany film. W myśl często powtarzanej zasady, szanuj 
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innych a sam będziesz szanowany. Słuchaj muzyki lub oglądaj film używając 

słuchawek.   

2. Nie używaj telefonu w miejscach, gdzie to może komuś przeszkadzać  

Urządzenia mobilne z dostępem do Internetu sprawiają, że możemy być online przez 

całą dobę. Nie należy jednak tego nadużywać. W kinie, ekran telefonu może razić  

i rozpraszać pozostałe osoby, podobnie w teatrze czy innych obiektach kultury. 

Przebywając w określonych miejscach zapewne uczestniczysz w wydarzeniu, które 

należy stosownie uszanować. Nie bądź więźniem swojego telefonu.   

3. Stawiaj życie rzeczywiste ponad wirtualne  

Smartfony niezwykle upraszczają komunikację i zbliżają nas do siebie. Jednak paradoks 

tkwi w tym, że często tracimy z ich powodu skupienie i uważność. Nie trać kontaktu  

z drugą osobą. Gdy umawiasz się na lunch, poświęć czas drugiej osobie, ale i też 

wymagaj i oczekuj podobnego zainteresowania. Dokończenie rozmowy  

w komunikatorze czytanie wiadomości, może chwilę zaczekać.   

4. Tylko dla twoich uszu?  

Paradoksem współczesnych czasów jest to, że powszechnie dąży się i walczy  

o zachowanie prywatności a nieświadomie dzielimy się z przypadkowymi osobami 

swoimi tajemnicami. Pewnie nie raz zdarzyło się Tobie uczestniczyć w zasłyszanej 

rozmowie telefonicznej, prowadzonej przez pasażera, sąsiada czy inną napotkaną 

osobę. Postarajmy się, żeby smartfony nie zepsuły dobrych międzyludzkich relacji. 

Najlepiej wcale nie rozmawiaj przez telefon gdy jesteś w małej przestrzeni z innymi, 

np. w autobusie czy w windzie. Jednak coraz częściej zdarza się, że czas przejazdu to 

jedyny moment, by załatwić jakąś rozmowę. Gdy tak jest, zastanów się, czy nie 

wystarczy SMS lub e-mail. Jeśli jednak musisz porozmawiać, zrób to po cichu, krótko  

i skup się na najważniejszej sprawie.  

5. Rozmowa kontrolowana  

Nie mów zbyt głośno do telefonu – minęły czasy międzymiastowych. Smartfony mają 

naprawdę czułe mikrofony. Nieraz wydaje się, że jeśli słabo słyszymy, to i nas słabo 

słychać…ale to nieprawda. Wystarczy zwiększyć głośność swojej słuchawki. Gdy 

rozmawiasz przez telefon blisko innych ludzi zobacz czy nie mówisz zbyt głośno, 

angażując w rozmowę wszystkich naokoło. 
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6. Uważaj, o czym rozmawiasz  

W czasie rozmów w miejscach publicznych zadbaj o prywatność innych. Nie podawaj 

w takiej rozmowie pełnych danych innych osób, nazw firm ani oczywiście loginów czy 

haseł. Te ostatnie najlepiej zachować dla siebie. Te informacje, które nie są poufne, ale 

pozwalają np. zidentyfikować konkretną osobę możesz wysłać SMS-em czy przez 

komunikator.   

7. Co widać na Twoim ekranie?  

W zatłoczonym autobusie często nie da się nie spojrzeć w ekran osoby, która stoi tuż 

przed nami. Jeśli np. jedziesz zatłoczonym tramwajem, zastanów się, co inni mogą 

zobaczyć na Twoim ekranie. Lepiej poskromić ciekawość swoją i innych i nie narażać 

się na takie sytuacje.   

8. Ważne informacje przekazuj wyłącznie osobiście  

Spotkanie twarzą w twarz to o wiele bogatsza forma komunikacji. Mimika, dotyk, 

spojrzenie – tego nie ma w komunikatorze czy w wideorozmowie. Rozmowa 

prowadzona przez komunikatory często odbierana jest przez rozmówców z innym 

zabarwieniem emocjonalnym niż te, wynikające z intencji rozmówców. Dlatego staraj 

się ważne tematy, poruszać osobiście, najlepiej w cztery oczy.   

9. Szanuj wizerunek swój i innych  

Nie rób zdjęć ani nie kręć filmów osobom, które nie wyraziły na to zgody lub nie wiedzą, 

że są nagrywane. Jest to sprzeczne z prawem, a przede wszystkim – z dobrym 

wychowaniem.   

10. Szanuj ciszę i ciemność. Dbaj o własne zdrowie.  

Urządzenia mobilne stały się towarzyszem naszego życia. Są niestety nadużywane co 

wpływa negatywnie nie tylko na nasze zdrowie ale i relacje. Jeśli nie mieszkasz sam, 

wyłącz dzwonek lub wycisz telefon, kiedy współlokatorzy śpią. Jeśli telefon masz w 

pobliżu, nie ma potrzeby alarmować całego domu o tym, że ktoś do Ciebie dzwoni lub 

pisze – są też powiadomienia na wyświetlaczu lub diody sygnalizujące – nie zapominaj 

o tym. A najlepiej – odłóż telefon godzinę przed snem na bok i pozwól oczom 

odpocząć. We współczesnych telefonach warto użyć np. Trybu nocnego. Wycisza on 

telefon, dostosowuje jasność ekranu do warunków otoczenia i często włącza tryb 

monochromatyczny, nie męczący oczu.   
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11. Zwróć uwagę na to co publikujesz  

Telefon stał się towarzyszem wielu bezcennych chwil z naszego życia. Możliwość 

wykonania zdjęcia czy nagrania filmu z pewnością pozwoli zachować najwspanialsze 

wspomnienia. Możliwość dzielenia się tymi chwilami z innymi jest kusząca. Pamiętaj, 

jednak, że z czasem traci się nad tym kontrolę i publikowane treści mogą być 

niestosowne. Często słyszy się z pozoru śmieszne historie, które powstają dzięki 

nadmiarowi np. alkoholu. Szanuj swoją prywatność i prywatność innych. W Internecie 

nic nie ginie a publikowanie treści niepożądanych może nieść za sobą również 

konsekwencje prawne, szczególnie gdy publikują wizerunek osób trzecich.   
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Rozdział IV - Motywacja ucznia do pracy on-line i współpraca z 

rodzicami – dr Wiesław Poleszak  

1.  O czym zapominamy przy motywowaniu uczniów do nauki? 

Motywacja to jedno z najczęściej używanych pojęć, które towarzyszy procesowi nauczania, ale 

też naszej codziennej aktywności. Pomimo tak częstego używania – łatwiej je wprowadzić w 

życie niż zdefiniować. Zachęcam czytelnika, żeby spróbował podać swoją definicję motywacji, 

albo żeby przypomniał sobie definicję, którą poznał na studiach lub na jakimś szkoleniu.  Na 

jakim aspekcie motywowania koncentruje się ta definicja? Czy rzeczywiście obejmuje cały 

zakres tego zagadnienia? Czy masz gotowe pomysły na wykorzystanie tej teorii w praktyce 

nauczania?   

Wobec powyższego, czym jest motywacja? Najprościej odpowiedzieć na to pytanie, że to 

wewnętrzny stan gotowości do podjęcia pewnych działań związanych z założonym celem w 

odpowiedzi na bodźce wewnętrzne lub zewnętrzne. Z etymologicznego punktu widzenia 

nazwa motywacja pochodzi od łacińskiego czasownika movere, czyli „poruszać”, „popychać”. 

W wielu publikacjach, w źródłosłowie terminu „motywacja”, pojawia się również łaciński 

rzeczownik motus, co oznacza „ruch”, „bieg” oraz łaciński czasownik przechodni moveo, 

oznaczający „wprawianie w ruch”, „zachęcanie kogoś do czegoś”, „pobudzanie do czynu” 

(Kacprzak-Biernacka, i in., 2015).  

Większość potocznych definicji koncentruje się właśnie na wymiarze wprawiania w ruch, 

sprawianiu, żeby uczniowi chciało się uczyć, żeby wychowanek wykonał działanie zgodnie  

z naszymi instrukcjami, czy też, żeby pracownik wykonywał optymalnie pracę. 

Także psychologiczne definicje motywacji wskazują na jej dwa główne aspekty. Należy do nich 

aspekt pobudzania (źródła energii) i aspekt kierunku działania (organizacja działania). 

Przykładem takiego ujęcia zagadnienia motywacji jest definicja J. Reykowski mówiąca, że jest 

to „mechanizm psychologiczny uruchamiający i organizujący zachowanie człowieka 

skierowane na osiągnięcie określonego celu, co stanowi jego wewnętrzną siłę”.  

Reasumując, bardzo często sprowadzamy motywowanie ucznia do działania 

skoncentrowanego na sprawieniu, żeby zaczął się uczyć, a zatem do uruchomienia 

zachowania. Jednakże współczesna psychologia motywacji mówi, że na proces motywowania 

składają się cztery istotne aspekty zachowania, a mianowicie: 

1) uruchomienie zachowania, 



38 
 

2) podtrzymanie zachowania, 

3) zaniechanie zachowania, 

4) zakończenie zachowania. 

2. Uruchomienie chęci do nauki 

Wobec powyższego, motywowanie to proces bardziej złożony niż nam się potocznie wydaje. 

Na jego skuteczność składać się powinny techniki, które sprawią, że uczeń uruchomi 

aktywność zdobywania nowej wiedzy (najlepiej samoistnie – motywacja wewnętrzna). Jak to 

zrobić?    

Mogą w tym pomóc poznawcze mechanizmy motywacyjne, takie jak: 

• Ciekawość poznawcza - spraw, aby zadania były nowatorskie, pozwól uczniom na 

zwariowane pomysły (myślenie dywergencyjne jest podstawą wszelkich odkryć), 

• Oczekiwania - spraw, aby zadanie nabrało dla ucznia określonego znaczenia (chętniej 

angażujemy się w zadania, które prowadzą do naszej korzyści), 

• Aspiracje - wykorzystaj zainteresowania ucznia (lepiej zrozumieć zagadnienie na 

materiale, którym się interesujemy), 

• Fantazje i marzenia – połącz marzenia z aktualną nauką – poznaj marzenia uczniów i 

pokaż im drogę do ich realizacji poprzez naukę (nawet najdłuższa droga zaczyna się 

od pierwszego kroku), 

• Niezgodność poznawcza – nasz mózg tak działa, że dąży do szukania sensu i 

domykania treści w taki sposób, aby dawały spójny obraz. Dlatego postaraj się 

podawać materiał w postaci pozornie sprzecznych informacji, które na pierwszy rzut 

oka nie pasują do siebie (inaczej to ujmując wykorzystuj w pracy z uczniem zagadki). 

 

Ciekawość to jeden z najsilniejszych (a jednocześnie bardzo często niedocenianych) motywów 

zdobywania nowej wiedzy. Co sprawia, że będąc bardzo zmęczonymi na pieszej wędrówce w 

górach, chcemy wejść na kolejny szczyt? Często jest to ciekawość co zobaczymy za górą, za 

kolejnym zakrętem albo na kolejnej ulicy. Ciekawość zachęca nas do otwierania się na nową 

wiedzę. Przykuwa naszą uwagę i generuje emocje, a emocje i uwaga to klucz do 

zapamiętywania uczonego materiału. 

Żeby uczniowi chciało się chcieć uczyć – żeby uruchomić jego działanie ukierunkowane na ten 

cel, potrzeba spełnić trzy warunki (model Pintricha i DeGroota), a mianowicie: 
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1. Motywacja do nauki będzie większa im większe znaczenie będzie miał dla niego 

cel, jaki ma zostać osiągnięty. Uczeń będzie się angażował w proces nauki, jeśli 

będzie to dla niego wartościowe. Będzie w tym widział sens tego działania. 

Powinien więc, znaleźć w nauce coś atrakcyjnego dla siebie (motywacja 

wewnętrzna jest o wiele bardziej skuteczna niż zewnętrzna). Szczególnie ważne 

jest to w  czasie nauczania zdalnego, bo nauczyciele, a także wielu rodziców, 

mają mniejszą kontrolę nad uczeniem się swoich podopiecznych. Lepsze wyniki 

uzyskują uczniowie uczący się dla siebie – łączący naukę ze swoją przyszłością 

w postaci celów albo marzeń. 

2. Motywacja do nauki będzie większa im większe są osobiste możliwości 

podmiotu. Na te możliwości składa się nie tylko potencjał intelektualny, ale 

także samoocena i zaległości w materiale z nauczanego przedmiotu. Jeśli 

którykolwiek z wyżej wymienionych elementów jest u ucznia na niskim 

poziomie - maleje prawdopodobieństwo osiągniecia celu w postaci dobrego 

wyniku (model Atkinsona i McClellanda). Parafrazując, poprzeczka będzie 

zawieszona tak wysoko, że nie ma sensu skakać, bo i tak nie doskoczy. Zanim 

zaczniemy uczyć danego przedmiotu, zastanówmy się z jakiego poziomu 

startuje uczeń. Tak naprawdę chodzi tu o rzecz prostą (przynajmniej w teorii), 

a mianowicie o dostosowanie zadań do możliwości ucznia. Wymaga to 

początkowo wysiłku, bo trzeba przygotować zadania o różnej trudności dla 

kilku grup uczniów (np. trzech) ale z czasem się to opłaca, bo wszyscy uzyskują 

progres i nikt nie zostaje w tyle przeszkadzając w lekcji (bo się nudzi albo 

rozładowuje stres wynikający z niepowodzenia). 

3. Motywacja do nauki będzie większa im silniejsze są emocje związane  

z wynikiem i działaniem. Tym co nas napędza do działania są emocje. Nie każda 

emocja sprzyja motywacji do nauki. Emocje uruchamiane są na istotne bodźce 

z organizmu lub ze środowiska zewnętrznego. Tymi bodźcami mogą być 

potrzeby wartości czy też marzenia. Krótko mówiąc ważnym jest, aby 

motywacji do nauki towarzyszyły emocje o znaku dodatnim (wielu uczniów 

uczy się z powodu lęku, ale to nie jest konstruktywny motywator, bo prowadzi 

do nadmiernego stresu i wywołuje reakcję unikową). Wobec powyższego 

najlepiej, aby źródłem emocji była konstruktywna informacja zwrotna (zawsze 
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zaczynamy od tego co dobre), pozytywny klimat emocjonalny (relacja  

z nauczycielem, pozytywne doświadczenia z nauką i dobre relacje w klasie). 

W dalszej części zaproponowane będą przykładowe metody odpowiadające każdemu  

z warunków. 

3. Podtrzymanie motywacji do nauki 

Rozpoczęcie działania nie jest równoznaczne z tym, że zostanie ono dokończone. Zastanów się 

– co Tobie pomaga realizować zadania długoterminowe? Co sprawdza się w Twoim życiu? 

Zastanów się, co z tego możesz wykorzystać do zmotywowania Twoich uczniów? 

Podstawowym błędem motywowania innych jest założenie, że najważniejszym jest, aby uczeń 

zaczął się uczyć. Wiele energii i działań skupia się na etapie uruchomienia działania. Jednakże 

najtrudniejszym zadaniem w pracy z uczniem jest podtrzymanie jego motywacji do nauki. 

Należy pamiętać, że nauka w szkole to zadanie długoterminowe i nawet dorosłym i dojrzałym 

osobom zdarzają się kryzysy i demotywacja. Tym bardziej należy się ich spodziewać u młodych 

ludzi, którzy oprócz nauki mają wiele zadań rozwojowych do zrealizowania. Stąd, największym 

wyzwaniem w procesie motywacji jest podtrzymanie u ucznia motywacji do nauki, pomimo 

zmęczenia, rozproszeń i nieradzenia sobie z problemami emocjonalnymi wynikającymi  

z rozwoju. 

To, że nauka to działanie długoterminowe nastręcza kilku zasadniczych problemów, z którymi 

musi się uporać dobry nauczyciel. Do głównych wyzwań należy, to że:  

1. Napięcie motywacyjne musi być podtrzymywane przez długi czas, 

2. Gratyfikacje związane z wynikiem są bardzo odległe, 

3. Uczeń ponosi znaczące koszty psychologiczne, zanim pozyska gratyfikacje związane  

z osiągnięciem zakładanego wyniku. 

Żeby sprostać powyższym wyzwaniom warto pamiętać o kilku poniżej przedstawionych 

prostych zasadach. 

1. Bardzo ważne jest umiejętne operowanie nagrodami (najczęściej ocenami, ale nie 

tylko):  

• Szeroka lista nagród dla pracującego ucznia. Opracuj sobie listę nagród 

atrakcyjnych dla Twoich uczniów. Ocena nie jest jedynym sposobem nagradzania. 

Dla wielu uczniów więcej znaczy to, że w nich wierzymy, że się nimi interesujemy  

i im kibicujemy – zwłaszcza jak mamy z uczniami zbudowane więzi emocjonalne.  
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• Odwracanie uwagi od bezpośrednich gratyfikacji w postaci oceny. Niekorzystne 

jest, jeśli uczeń uczy się tylko dla oceny. Stąd, doceniajmy ich wysiłek, a nie tylko 

efekt pracy. Pamiętając, że docenianie nie musi być w postaci oceny, ale może być: 

informacją zwrotną, stwierdzeniem, że widzimy progres, staranie się, czy włożony 

wysiłek, zachętą do dalszej pracy. 

• Odwracanie uwagi od konsumacyjnego aspektu gratyfikacji i skupianie się na 

aspekcie poznawczym. Staraj się pokazać uczniowi, że warto się uczyć dla wiedzy, 

dlatego żeby umieć, żeby móc to wykorzystać w przyszłym życiu, a nawet żeby nie 

skompromitować się w przyszłości przed swoimi dziećmi, gdy przyjdzie nam 

odrabiać z nimi lekcje. 

• Segmentyzacja i zwielokrotnianie gratyfikacji - gratyfikacje etapów pośrednich. 

Bardzo ważne jest dla mało zmotywowanych uczniów dzielenie pracy na etapy  

i nagradzanie ich za każdy zakończony etap. Pozwala to na osiągniecie dwóch 

ważnych celów, a mianowicie zwielokrotnienia ilości nagród – a każdy z nas lubi być 

nagradzany i nigdy się nam nie nudzi oraz chroni przed rezygnacją w przypadku 

porażki. 

• Mechanizm „magicznej połowy” – albo „teraz już z górki”. Staraj się informować 

swoich uczniów na jakim etapie pracy się znajdują, zwłaszcza, jak przekroczyli jakąś 

połowę – połowę lekcji, połowę analizowanej powieści, połowę omawianego 

rozdziału. To naprawdę działa. 

2. Przekonanie o swobodzie wyboru - ograniczenia swobody rodzą opór i przerwanie 

działania, poczucie swobody zwiększa wytrwałość. Dotyczy to zwłaszcza u młodzieży  

w okresie dorastania, ale nie tylko. Poczucie, że coś jest moim wewnętrznym wyborem 

znacząco podnosi motywację do działania (Prochaska, Norcross, DiClemente, 2008; 

Miller, Rollnick, 2010). 

3. Przekonanie o wpływie na zdarzenia – jeśli uczniowie mają takie poczucie to chętnie 

wybierają zadania trudne, samodzielne, mają większą tolerancję na niepowodzenia. 

Przekonanie, że to co robię zależy ode mnie uruchamia poczucie odpowiedzialności, ale 

też obniża stres. Zasada ta szczególnie dotyczy osób wysoko wrażliwych (Baryła-

Matejczuk; Aron). 

4. Informacje zwrotne o osiąganych wynikach - zwłaszcza, gdy osoba sama nie potrafi 

ocenić postępu swoich działań. Informacje zwrotne mogą pełnić dwojaką rolę – 
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przekazywać wiedzę o jakości wykonania zadania oraz być formą wzmocnienia  

w działaniu. O informacjach zwrotnych w postaci wzmacniającej pisano powyżej. 

Natomiast warto pamiętać, że każda ocena jest informacją zwrotną. Wystawiając ją 

należy zadbać, aby zawierała informacje o tym co uczeń zrobił, a czego zabrakło i co 

powinien zrobić, żeby zadanie było wykonane prawidłowo (w takiej kolejności). 

Olbrzymie znaczenie dla motywacji ma fakt, czy oceniamy ucznia czy zadanie – to jeden 

z bardziej powszechnych błędów nauczyciela, choć w większości nieświadomy. 

Oceniając ucznia (a nie zadanie) odnosimy się do jego poczucia wartości. Niezależnie, 

czy je podnosimy, czy je obniżamy, nie jest to dobre dla motywacji do nauki.  

5. Kolejne oceny prawdopodobieństwa sukcesu - pożądany jest wzrost 

prawdopodobieństwa osiągniecia celu w kolejnych jego ocenach. Jeśli uczeń 

podejmuje działanie i raz po raz ponosi porażkę, to prowadzi to do zjawiska wyuczonej 

bezradności. Każda kolejna próba wiązać się będzie z coraz silniejszymi emocjami  

o znaku negatywnym (lęk, złość, zniechęcenie) i oporem przed kolejnymi próbami. 

Finalnym i niepożądanym efektem tego procesu jest negatywne (unikowe) nastawienie 

do przedmiotu (czasem do nauczyciela) oraz postawa rezygnacyjna w uczeniu się. Stąd, 

niezwykle ważnym jest, aby informować ucznia o jego postępach oraz dobierać zadania 

o odpowiedniej trudności tak, aby jego poczucie sprawczości rosło. To wysiłek, ale się 

opłaci w dłuższej perspektywie. 

 

4. Zaniechanie działania jako element procesu motywacji 

Nauczyciele często doświadczają sytuacji, gdzie dobrze zapowiadający się (zmotywowany) 

uczeń (student) przestaje się przygotowywać do zajęć. Pojawia się pytanie -  co się stało, skąd 

ta nagła zmiana zachowania? 

Żeby lepiej zrozumieć poruszane zagadnienie warto odwołać się do osobistych doświadczeń. 

Ile razy przydarzyła się nam sytuacja, że z pasją podjęliśmy się jakiegoś przedsięwzięcia np. 

fotografowania. Zakupiliśmy sprzęt, poradniki, czytamy fora internetowe poświęcone 

robieniu zdjęć i … pasja wygasła. Sprzęt powędrował na rzadko używaną półkę, a nasza 

aktywność czytelnicza na forach wygasła. Co się stało z naszą motywacją? Dlaczego 

zaniechaliśmy działania w tym obszarze, pomimo wielkiej pasji i zaangażowaniu na początku? 
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Przyczyn tego problemu można upatrywać w kilku prawidłowościach rządzących 

zachowaniem i motywacją każdego z nas. Należy do nich: 

1. Brak oczekiwanych gratyfikacji związanych z działaniem (lub wręcz straty). Z każdym 

działaniem wiąże się też jakieś oczekiwanie. Czasami rzeczywistość nie dorasta do 

naszych wyobrażeń i pojawia się rozczarowanie. Dobrze oddaje to znaczenie polskiego 

słowa „rozczarowanie” – najpierw się zaczarowaliśmy a teraz konfrontujemy się z 

faktami, co nie jest miłym doświadczeniem. Korzystając z wprowadzonego powyżej 

przykładu zainteresowania się fotografowaniem – brakiem gratyfikacji mogą być 

niewystarczająco dobre zdjęcia albo brak progresu umiejętności, pomimo 

zainwestowanego czasu i pieniędzy.  

2. Zwielokrotnianie gratyfikacji może prowadzić do nasycenia nimi (lub nawet przesytu). 

Jak wspomniano powyżej nagrody podnoszą motywację do nauki, ale należy uważać, 

żeby z nimi nie przesadzić, bo tracą swoją naturalną rolę. Zbyt częste nagrody stają się 

oczywistością, a więc nie warto się wysilać, bo i tak je otrzymamy, albo mogą 

doprowadzić do znudzenia. Nawet najlepszy deser, który jemy codziennie przestanie 

być dla nas pożądany. 

3. Zakłócenie gratyfikacji wewnętrznej przez gratyfikację zewnętrzną (która ją osłabia lub 

wręcz eliminuje).  To kolejne wyzwanie stojące przed nauczycielem motywującym 

ucznia do nauki. Ta prawidłowość pokazuje też, że motywacja to nie łatwe zadanie  

i wymaga pewnej wiedzy, doświadczeń i umiejętności. Wydaje się, że błąd nagradzania 

zewnętrznego kosztem motywacji wewnętrznej częściej popełniają rodzice. 

Niejednokrotnie znosi to starania nauczycieli i wychowawców. Nie zmienia to jednak 

postaci, że potrzeba dołożyć wszelkich starań, aby uczniowie uczyli się dla samych 

siebie. Jak to zrobić? – choćby poprzez częste rozmowy odwołujące się do tego co ma 

każdy z nas z wiedzy, którą zdobywa. Starszym uczniom, można też zadać pracę 

domową w postaci eseju na temat: Po co mi nauka? 

4. Zbyt wysoka motywacja wyjściowa (znaczny zapał). W przypadku uczniów należy 

uważać na uczniów, którzy wrażają zbyt duży zapał do nauki (nieadekwatny do zadania 

i płynących z niego gratyfikacji). Dochodzi tu do pewnego rodzaju wypalenia, po zbyt 

dużym emocjonalnym zapaleniu się do działania. Warto też pamiętać, że przy 

długotrwałych zadaniach to naturalny proces. Zwłaszcza, gdy odwołujemy się do 

marzeń i odległych celów. Zanim je osiągniemy pojawiają się zwątpienia i kryzysy. 
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Zadaniem motywującego nauczyciela (trenera) jest je wychwycić i wesprzeć ucznia  

w ich przejściu. Tym co praktycznie pomaga to informowanie o tym procesie i zachęta, 

że za chwilę pojawią się pierwsze efekty, a w raz nimi emocje o znaku dodatnim (radość, 

duma, poczucie spełnienia) czyli wzmacniające gratyfikacje. 

5. Lęk przed niepowodzeniem (samoutrudnianie). Zasadniczo lęk i strach to nie sprzyjają 

ani zapamiętywaniu, ani uczeniu się. Silne emocje zakłócają nasze procesy uwagi 

(kluczowe dla zapamiętania i utrwalenia materiału, którego się uczymy). Wszystkie 

badania pokazują, że skuteczność zapamiętywania i uczenia się maleje przy wzroście 

lęku i strachu. Nie zmienia to postaci, że lekki stres (eustres) motywuje nas do wysiłku. 

W opisywanej prawidłowości mamy do czynienia z dwoma mechanizmami. Wielu 

uczniów motywuje się do nauki poprzez lęk – to znaczy „straszy” się wyobrażając sobie 

co się stanie jak nie zabierze się do pracy. Taki styl sprawdza się doraźnie, ale jest 

bardzo niebezpieczny długoplanowo (zarówno dla samooceny, jak i dla realizacji zadań 

rozwojowych oraz samej motywacji). Drugi mechanizm dotyczy bezpośrednio zjawiska 

lęku przed niepowodzeniem. Część młodych ludzi woli nie podejmować działania, bo  

w ten sposób minimalizuje ryzyko porażki (zwłaszcza w okresie średniej adolescencji, 

kiedy stabilizuje się samoocena). Krótko to ujmując, ważniejsze jest uniknięcie bólu 

związanego z obniżeniem samooceny niż potencjalna nagroda z realizacji zadania. 

Dobrze oddaje to polskie powiedzenie „bliższa koszula ciała”. Z perspektywy młodzieży 

wygląda to tak, że jeśli się uczę i dostaję negatywną ocenę to czuję się głupi, jeśli się 

nie uczę i dostaję negatywną ocenę to dlatego, że się nie uczyłem. Być może wywód 

logiczne jest niedojrzały, ale trudno mu odmówić logiki. 

6. Lęk przed sukcesem (również samoutrudnianie). Taka prawidłowość w zachowaniu 

ucznia wydaje się nam dziwna, ale się zdarza. Czasami zapominamy o tym, że każda 

zmiana (także ta na lepsze) wywołuje lęk. Dla przykładu – wiele wielkich wygranych  

w loteriach pieniężnych nie jest odbieranych z powodu lęku przed zmianą swojej 

sytuacji. W przypadku młodzieży ten lęk najczęściej wiąże się z sytuacją w grupie 

rówieśniczej. Jeśli klasa nie ceni lub nie akceptuje sukcesów w nauce, uczeń wybiera 

dobre relacje w klasie zamiast wyników w nauce. Warto pamiętać, że pozytywna 

pozycja w grupie to zadanie rozwojowe okresu dorastania. Czasami takie zachowanie 

podyktowane jest odrzucaniem w grupie osób odnoszących sukcesy w nauce. 
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7. Znudzenie aktywnością i spadek zainteresowania. Ta prawidłowość częściej dotyczy 

uczniów zdolnych albo utalentowanych w jakiejś dziedzinie. Wynika ona z braku 

wyzwań. Zadania zbyt łatwe dla tych osób (nie znaczy, że łatwe obiektywnie) są nudne 

i tracą oni zainteresowanie nauką danego przedmiotu. Wobec powyższego w takim 

przypadku trzeba koniecznie zadbać o dobór odpowiedniej trudności zadań albo 

zmianę metody nauczania. Takiego zdolnego ucznia można wykorzystać do uczenia 

innych uczniów (zgodnie z piramidą uczenia to najskuteczniejsza forma zgłębiania 

wiedzy – patrz ryc. 1). 

 

Ryc. 1. Piramida uczenia się. 

 

 

Źródło: Dale's Cone of Experience (Dale, 1969, p. 107) 

 

8. Utrata ważności przez dotychczasowe działanie i/lub pojawienie się ważniejszego 

działania alternatywnego. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być odkrycie przez 
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młodego człowieka jakiejś pasji, która dostarcza mu silnych wrażeń i gratyfikacji, i 

odciąga go od nauki. Niejednokrotnie jest to młodzieńcze zakochanie, ale też 

pochłonięcie grami komputerowymi, które dostarczają silnych pozytywnych emocji bez 

większego wysiłku, a więc są konkurencją dla sukcesów w nauce. Bardzo często 

współczesna młodzież (pokolenie Z) sięga po działania, w których odnoszą sukces albo 

przynoszą im szybką gratyfikację. Cenione są szybkie gratyfikacje i bez większego 

wysiłku. Wynika to po trosze ze skracania perspektywy czasowej młodych ludzi – nie 

sięgają zbytnio w przyszłość, bo i tak otrzymają wszystko co niezbędne do życia. 

 

5. Zakończenie zachowania 

 Zakończenie zachowania, do którego motywujemy ucznia to równie ważny element jak 

wzbudzenie jego aktywności, podtrzymanie i nieplanowane zakończenie. Jest bardzo ważne w 

kontekście wzbogacania doświadczeń i budowania motywacji do nauki na przyszłość.  

Z powyższych powodów nie należy ich lekceważyć. 

Na tym etapie motywowania mamy do czynienie z dwoma prawidłowościami – ocena 

zbieżności oczekiwań i osiągnieć oraz informacja zwrotna. Dotyczy to przypadku zadań o 

strukturze zamkniętej (precyzyjnie określony wynik końcowy), a z takimi mamy najczęściej do 

czynienia w szkole. 

 W pierwszym przypadku, przerywamy działanie, bo wynik założony i wynik osiągniętego 

uznajemy za zbieżny. Wysoka zbieżność uzasadnia zakończenie działania. Stąd, ważne jest 

abyśmy uczniom jasno precyzowali czego od nich oczekujemy i konkretnie opisywali 

oczekiwany wynik działania. 

W drugim przypadku, ważne jest uzyskanie przez ucznia zewnętrznej informacji zwrotnej od 

osoby godnej zaufania, wskazujące na osiągnięcie celu. Stąd, jeśli chcemy podnosić motywację 

ucznia do nauki, nigdy nie lekceważmy dawania mu po każdym zadaniu informacji zwrotnej. 

Wskazuje mu ona sens działania, ale też jest okazją do doświadczenia nagrody w postaci 

pozytywnej relacji z osobą ważną dla niego – z nauczycielem. Negatywnym przykładem jest 

zadawanie prac, o wyniku których nauczyciel nie informuje uczniów. Takie zachowanie budzi 

frustrację, poczucie daremnej pracy i zniechęca do wysiłku na przyszłość. 
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6. Przykładowe metody podnoszenia motywacji uczniów w nauczaniu 

zdalnym i nie tylko. 

Zasadniczo należy sobie uświadomić, że zasady motywowania w nauczaniu bezpośrednim i 

zdalnym są takie same, bo nie dotyczą one warunków zewnętrznych, ale procesów 

zachodzących w człowieku i w jego relacjach z otoczeniem. Inaczej to ujmując, sukces w 

motywowaniu ucznia do nauki sprowadza się do tego jakie warunki stworzy uczniowi 

wychowawca (rodzic czy nauczyciel) i co w efekcie pojawi się u samego ucznia.  

W nauczaniu on-line zmieniają się natomiast warunki tej relacji i w tym obszarze należy 

lokalizować wszelkie działania wspomagające motywację uczniów. 

Z badań nad zdalnym nauczaniem w okresie pandemii, a więc i zdalnego nauczania wynika, że 

największe zmiany zachowania dotyczącą następujących obszarów (Pyżalski, 2020): 

1. Wszyscy uczniowie zwiększyli czas spędzany przy komputerze. 

2. Zmniejszyła się aktywność sportowa i ruchowa. 

3. Zmienił się tryb dobowego funkcjonowania (uczniowie siedzieli do późna, ale też 

więcej czasu spędzali na spaniu). 

4. Więcej czasu spędzali w kontaktach z rodziną, w tym także więcej angażowali się  

w pomoc w pracach domowych. 

5. Częściej pomagają w nauce komuś z rodzeństwa, ale rzadziej osobom obcym. 

6. Częściej się kłócą z domownikami. 

7. Czterokrotnie wzrosło poczucie osamotnienia. 

Sytuacja, która przyszła z pandemią i skłoniła szkoły do pracy zdalnej to sytuacja określana  

w psychologii kryzysem. Kryzys w rozumieniu psychologicznym, to załamanie linii życiowej, na 

skutek zdarzenia, które jest dla nas przeszkodą w realizacji celów życiowych i w konsekwencji 

budzi silne emocje. Jak podają James i Gilliland (2006) jest to reakcja na „przeszkodę, która  

w tym czasie jest nie do pokonania za pomocą zwyczajowych metod rozwiązywania 

problemów”.  

Z kolei, Brammer (1984) uważa, że jest to stan dezorganizacji, w którym człowiek doświadcza 

poczucia lęku, szoku i trudności związanych z przeżywaniem określonej sytuacji. Kryzysy są 

ograniczane w czasie (trwają zwykle nie dłużej niż kilka tygodni) ale gdy nie zostały 

przepracowane, mogą prowadzić do poważnych zaburzeń zachowania (z samobójstwem 

włącznie) albo na nowo otworzyć występujące już wcześniej (ale np. zaleczone) zaburzenia 
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(por. James i Gilliland, 2006). Każdy kryzys niesie za sobą negatywne skutki, ale też jest okazją 

do nauczenia się czegoś nowego i do rozwoju. Wszystko zależy od naszej postawy wobec niego 

i sposobów poradzenia sobie z nim. Wobec powyższego, warto poszukać w zdalnym nauczaniu 

sposobów na przeciwdziałanie zaistniałym trudnościom, ale też wykorzystać szanse, które 

niesie za sobą taka forma nauczania (Poleszak, Pyżalski, 2020).  

W poniższej tabeli (tabela numer 1) zostaną przedstawione wyzwania jakie niesie ze sobą 

zdalne nauczanie i pandemia oraz kierunki i metody pracy wspomagające motywację do nauki 

u uczniów. 

Tabela nr. 1. Wyzwania i propozycje działań podnoszących motywację uczniów do nauki  

w nauce on-line. 

Wyzwania Propozycje działań 

Uczniowie spędzają wiele czasu w 

kontakcie z mediami elektronicznymi 

1) Należy zrównoważyć ten czas 

zadaniami zmuszającymi uczniów do 

kontaktów rówieśniczych 

(bezpośrednich lub zdalnych w 

zależności od możliwości) w trakcie 

zajęć i poza nimi. 

2) Wykorzystujmy do nauki gry 

edukacyjne i strony edukacyjne, bo 

to naturalne środowisko 

przebywania uczniów. 

3) Wykorzystujmy ciekawe materiały 

edukacyjne na YouTube 

(prowadzone przez specjalistów oraz 

dziennikarzy naukowych) oraz strony 

z treściami dydaktycznymi (np. 

https://artsandculture.google.com/ 

do nauki sztuki). 

Młodzi ludzie chcą zrobić coś dobrego dla 

innych, ale brakuje im możliwości 

Zorganizuj wolontariat edukacyjny, gdzie 

starsi uczniowie będą pomagali młodszym w 

nauce. Pamiętaj, że starszy kolega jest 

https://artsandculture.google.com/
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atrakcyjny dla uczniów rozwojowo, więc 

chętniej skorzystają z takiej pomocy niż z 

pomocy kolegi. 

Wielu młodych ludzi pomaga w nauce 

swojemu rodzeństwu  

Wykorzystaj ten fakt, do motywacji uczniów 

Wielu młodych ludzi uskarża się na 

trudności w zrozumieniu prezentowanego 

materiału. 

Zadbaj o możliwość powtórnego dotarcia do 

prezentowanego na zajęciach materiału 

(nagranie, wysyłane materiały, odpowiednie 

linki w Internecie). 

Zachęcaj do pytania i kontaktu (wprowadź 

godzinę konsultacji – nawet jak uczniowie z 

nich nie skorzystają mają poczucie Twojej 

gotowości i otwartości na pomoc, co 

przekłada się na odpowiedni klimat 

emocjonalny w nauczaniu). 

Zachęcaj do pomocy rówieśniczej i wspieraj 

wszelkie jej przejawy. Takie działania rzadko 

przychodzą samoistnie, choć się zdarzają i są 

bardzo skuteczne. 

Nie wszyscy uczniowie mają dostęp do 

odpowiedniej jakości sprzętu 

Zainteresuj się tym czy uczniowie mogą w 

pełni uczestniczyć w lekcjach. Pomóż im, 

poprzez szkołę lub pomoc społeczną albo 

NGO’sy zdobyć odpowiedni sprzęt, a oni do 

docenią w zaangażowaniu w nauce. 

Wielu młodych ludzi czuje się samotnie w 

zdalnym nauczaniu 

 

Zdalne nauczanie to wyzwanie dla 

nauczycieli 

Rzeczywiście to wielkie obciążenie czasowe  

i emocjonalne dla nauczycieli. Jak pokazują 

badania (Pyżalski, 2020) to oni doświadczyli 

największych kosztów w dobrostanie 

psychicznym, ale z drugiej strony zrobili 
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olbrzymi postęp w zapoznaniu się z nowymi 

metodami nauczania i wypracowali nowe 

sposoby pracy z uczniem, które będą mogli 

wykorzystać na przyszłość, także w edukacji 

bezpośredniej. 

 

7. Dlaczego ponosimy porażki w motywowaniu uczniów do nauki? 

Hattie (za Weber, 2014) podaje dziewięć najbardziej popularnych negatywnych postaw 

uczniów wobec uczenia się, są to:  

1. Wskazywanie na okoliczności zewnętrzne – uczeń, któremu udało się zdobyć 100% 

punktów na teście, dewaluuje to osiągnięcie stwierdzeniem, że „to dlatego, że pytania 

były łatwe”; uczeń, który zdobył niewiele punktów, stwierdza „to dlatego, że zamiast 

się uczyć, oglądałem telewizję”. Podejście takie (w obu przypadkach) ma na celu 

odrzucenie odpowiedzialności za osiągane wyniki, a jego rezultatem jest trwanie przy 

swoich przekonaniach na własny temat.  

2. Odrzucenie informacji zwrotnej jako niepełnej, pozbawionej wartości dla odbiorcy – 

na przykład, gdy nauczyciel chwali ucznia za dobrze wykonane zadanie, uczeń myśli 

„ona zawsze tak mówi” lub „robi to, żeby mi było miło”.  

3. Porównywanie się z rówieśnikami w celu stworzenia ram obowiązujących standardów 

– na przykład uczeń porównuje się z „gorszymi” od siebie, zachowując się z nadmierną 

pewnością siebie, aby zrobić na innych (a może i na samym sobie) wrażenie. 

4. Odrzucenie – uczeń w całości odrzuca informacje, które usłyszał na własny temat.  

5. Zaniżanie celów – uczeń obniża sobie poprzeczkę po to, aby sukces był pewniejszy, co 

także ma na celu trwanie przy przekonaniach na swój temat.  

6. Stawianie celów w strefie komfortu – uczeń bardziej interesuje się uzyskaniem 

aprobaty niż podnoszeniem własnych kompetencji.  

7. Monitorowanie siebie – nastawione na to, aby w sytuacjach społecznych odpowiednio 

wypaść poprzez starannie zaplanowane zachowania; strategia ta łączy się z punktem 

trzecim.  

8. Szukanie potwierdzeń dla negatywnych stereotypów kulturowych dotyczących 

możliwości intelektualnych swojej grupy.  
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9. Koncentrowanie się wyłącznie na pozytywach – jest oczywiste, że każdy uczeń preferuje 

korzystną dla siebie informację zwrotną, jednak w niektórych przypadkach strach przed 

komunikatem niepochlebnym jest tak duży, że odbiorca zniekształca ten komunikat, 

doszukując się w nim na siłę potwierdzenia, że wszystko jest świetnie (Hattie, za Weber, 

2014). 

Wyżej wymienionych negatywnych postaw można uniknąć, gdy zastosujemy chociaż część 

wiedzy z zakresu motywacji. Wynikają one ze złych sposobów motywowania siebie przez 

uczniów, jak i też z błędów popełnianych przez rodziców i nauczycieli w zakresie motywowania 

do nauki. 

 

8. Współpraca z rodzicami w dobie nauczania zdalnego (zapożyczonego) – 

szanse i wyzwania. 

Jak wspomniano powyżej czas pandemii i edukacji zdalnej to kryzys, który niesie wyzwania, 

ale też daje szanse na zmianę naszego dotychczasowego zachowania i rozwoju naszych 

kompetencji. W warunkach polskich, od wielu lat szkoła ma zadanie, żeby pozyskać rodziców 

do współpracy. Doświadczany kryzys wywołany przez pandemię Covid-19 to wielka szansa na 

zmianę zachowań rodziców (oby szkoły go nie przeoczyły). Rodzicom bardzo zależy na dobru 

dzieci (niezależnie jak je definiują). Teraz wielu z nich się niepokoi i szuka partnerów  

i kontaktów ze specjalistami, którzy mogą ich wesprzeć. Poza tym, wielu z nich ma więcej czasu 

(albo jest do tego zmuszona) na pomoc dzieciom w nauce. Dzięki temu mają okazję 

doświadczyć jak trudne jest nauczanie, więc doceniają pracę nauczyciela i szkoły. 

Jest też druga strona tego medalu, rodzice podglądają warsztat dydaktyczny i zaangażowanie 

nauczycieli podczas pracy zdalnej. Budzi to na pewno mieszane uczucia, bo jak w każdym 

zawodzie, tak i wśród nauczycieli jakość pracy jest różna. Tym warto pokazać swój warsztat  

i zaangażowanie, żeby zrównoważyć ten negatywny. 

Reasumując, jest to wyjątkowy moment, gdy rodzice są otwarci na kontakt ze szkołą  

i nauczycielami, bo sami czują się bezradni, więc każde konstruktywne wsparcie buduje 

pozytywne doświadczenie i nastawienie do współpracy. Nie zmarnujmy tego momentu. 

O co warto zadbać w kontaktach z rodzicami: 

1. Najważniejszą rzeczą jest rzetelna informacja na temat tego co się dzieje z młodzieżą 

w czasie zdalnego nauczania. Pamiętajmy, że to w szkole są specjaliści od pedagogiki  
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i psychologii, i to oni powinni informować rodziców o wszelkich pozytywnych 

zdarzeniach, prawidłowościach rozwojowych oraz zagrożeniach jakie się pojawiają. 

2. Zdalne wywiadówki pozwalają na bardziej elastyczny kontakt z rodzicem (można 

znaleźć bardziej dogodną godzinę dla wszystkich oraz rodzic nie traci czasu na dojazd, 

może się połączyć nawet z miejsca pracy). Warto wprowadzić hybrydowy sposób 

kontaktu z rodzicami na stałe. Z większą liczbą rodziców mamy szanse pozostać  

w kontakcie. 

3. Wprowadźmy do pracy z rodzicami kontrakt, jasno opisujący co otrzymują od nas  

i czego my oczekujemy od nich. Wszystkie oczekiwania powinny wyrastać z celu jakim 

jest dobro ucznia. 

4. Starajmy się być na bieżąco w kontakcie z rodzicami i otwierajmy się na możliwość 

takiego kontaktu z ich strony. Wliczając w to ryzyko, że niektórzy będą tego 

nadużywali. Tym nadużywającym warto postawić granicę, nie rezygnując z zasady 

otwartości. Z czasem rodzice odwzajemnią takie zachowanie. 

5. U podstaw wszelkiej współpracy leżą więzi i wspólny cel oraz proces grupowy, który 

ma różne odsłony. Więzi buduje się poprzez spędzany czas albo wspólne 

przedsięwzięcia (w tym przypadku na rzecz uczniów z klasy). Warto określić co jest 

celem (wspólnym dobrem) zespołu klasowego, a w konsekwencji też zespołu 

rodziców. Tym celem jest rozwój uczniów (fizyczny, psychiczny, społeczny  

i aksjologiczny). Warto o nim przypominać i do niego się odwoływać przy każdej okazji. 

6. Ustalmy zasady, które obowiązują w naszej współpracy i egzekwujmy je odwołując się 

do ustaleń, zwłaszcza w tak wyjątkowym czasie. 

7. Pytajmy systematycznie o trudności rodziców związane ze zdalnym nauczaniem  

i starajmy się (w miarę możliwości) wspierać ich w rozwiązywaniu zaistniałych 

problemów. 

8. Wykorzystajmy doświadczany przez nas wszystkich trudny czas jako okazję do 

współpracy w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla uczniów. Wspólne 

rozwiązywanie problemów daje szanse na zbliżenie w relacjach. 
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