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Wprowadzenie 
 

 

Bezpośrednią inspiracją do realizacji projektu „Model nauki zdalnej dla niemieckich 

i polskich szkół podstawowych zlokalizowanych w pasie przygranicznym  

w miejscowościach Gartz, Casekow, Tantow, Kołbaskowo, Przecław i Będargowo  

w obliczu zagrożenia pandemicznego COVID-19” były nadzwyczajne wydarzenia, 

zapoczątkowane w Chinach na przełomie 2019 i 2020 roku. W czasach 

nadzwyczajnych zagrożeń, tradycyjne ujęcie nauczania w szkołach podstawowych, 

wydaje się być niepełne i niewystarczające. Istotnym uzupełnieniem tego podejścia 

może być koncepcja nauczania na odległość.  Stąd też celem niniejszego projektu 

jest zaprezentowanie efektywnego modelu nauczania na odległość w czasach 

nadzwyczajnych zagrożeń, z intencją   wykorzystania go w praktyce funkcjonowania 

współczesnych szkół podstawowych. Hipoteza badawcza została sformułowana  

w sposób następujący: w czasach nadzwyczajnych globalnych zagrożeń przetrwaniu 

i utrzymaniu wysokiego poziomu nauczania w szkołach podstawowych sprzyjać może 

wykorzystanie rekomendacji wynikających z agregująco-analitycznego modelu 

efektywnego nauczania na odległość. Przeprowadzone badania (studia literaturowe, 

badania wtórne oraz badania pierwotne) zostały oparte na klasycznym schemacie 

analitycznym złożonym z siedmiu stadiów: (1) opis; (2) pomiar; (3) porównywanie; (4) 

objaśnianie; (5) wartościowanie/ewaluacja; (6) prognozowanie (wraz  

z formułowaniem sygnałów wczesnego ostrzegania oraz scenariuszy); (7) 

proponowanie-formułowanie rekomendacji. Plan (spis treści) studium badawczego 

jest zatem odzwierciedleniem powyższej procedury badawczej.   

Badania teoretyczne zaprezentowane w pierwszej części Raportu wskazały,  

że koncepcja nauczania na odległość podlega stałym i coraz szybszym zmianom. 

Formuła nauczania zapoczątkowana na przełomie XVIII i XIX wieku kształceniem 

korespondencyjnym, rozwinięta następnie w ramach nauczania audio i wideo,  

w trzeciej dekadzie XXI wieku nabiera zupełnie innego wymiaru. Dzieje się tak  

ze sprawą nie tylko szybko zmieniających się technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych, a także z racji pandemii koronawirusa COVID 19, która w wielu 

sytuacjach wykluczyła możliwość nauczania w formie tradycyjnej. Z jednej strony 

stanowiło to duże wyzwanie dla całego sektora oświaty, chociażby z racji 

konieczności dostosowania prawodawstwa w tym zakresie, ale z drugiej strony 

stworzyło ogromną szansę skutkującą wypracowaniem nowego modelu nauczania. 
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Rozwiązania prawne (szczegółowo zaprezentowane w drugiej części Raportu), 

chociaż odmienne w Polsce i w Niemczech, dały relatywnie duże możliwości 

wypracowania zmian technicznych, dydaktycznych, kompetencyjnych  

i organizacyjnych w szkołach podstawowych. Zakres i skutki ich zastosowania 

zaprezentowano w trzeciej, empirycznej części Raportu. Znalazła się w niej dokładana 

analiza przeprowadzonych badań ankietowych wśród grona pedagogicznego 

sześciu szkół podstawowych (po trzy w Polsce i w Niemczech) oraz wywiadów  

z osobami zarządzającymi tymi szkołami. Wnioski sformułowane na podstawie 

przeprowadzonych badań teoretycznych i empirycznych, poparte przeglądem 

licznych raportów dotyczących dobrych praktyki i doświadczeń w zakresie nauczania 

na odległość, umożliwiły stworzenie autorskiego modelu nauki na odległość. 

Uzupełnieniem koncepcji modelowej są rekomendacje dotyczące rozważanych 

obszarów nauczania w szkołach podstawowych.  

Mamy nadzieję, iż prezentowany raport okaże się inspiracją nie tylko dla osób 

związanych zawodowo ze szkolnictwem podstawowym, ale także uczniów i ich 

rodziców.  Projekt natomiast pozwoli na budowanie trwałych relacji transgranicznych, 

które zostały już zainicjowane poprzez wymianę poglądów w ramach prowadzonych 

badań i spotkań. 

 

Zespół Badawczy 
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Ewolucja nauczania zdalnego ze 

szczególnym uwzględnieniem 

pandemii COVID 19 

1 

 

Geneza nauczania na odległość 1.1 
 

W trzeciej dekadzie XXI wieku nauczenie przy wykorzystaniu technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych ICT (ang. Information and Communication 

Technology) jest powszechne w szkolnictwie, w tym na poziomie podstawowym. Trend 

ten został nasilony przez nadzwyczajne wydarzenia zapoczątkowane w Chinach na 

przełomie 2019 i 2020 roku – pandemię koronowarisu COVID 19 i związane z nimi 

konsekwencje. Standardem stało się: 

• uczenie się z wykorzystaniem stron WWW (ang. web-based learning),  

• środowisko telematyczne (ang. Telematics environments),  

• e-learning,  

• wirtualne klasy (ang. virtual classrooms),  

• instrukcje on-line,  

• kampus internetowy (ang. I-Cam-pus),  

• komunikacja elektroniczna,  

• środowisko uczenia się w cyberprzestrzeni (ang. cyber-space learning 

environments), 

• komunikacja interaktywna za pomocą komputera (ang. computer-driven 

interactive communication),  

• uczenie się rozproszone (ang. distributed learning),  

• edukacja bez granic (ang. environments, computer-driven interactive 

communication, distributed learning, borderless). 

„Potrzeba chwili” oraz szybkie zmiany technologiczne doprowadziły do pewnej 

niejednolitości w semantyce przedmiotowych pojęć. Szczególnie istotne z punktu 

widzenia badanego tematu jest nierozróżnianie pojęć „e-learning" i „kształcenie na 

odległość". Skutkuje to wieloma nieporozumieniami dotyczących roli ICT w 

szkolnictwie podstawowym, a także różnic pomiędzy teorią opisującą skutki 

zastosowania ICT w środowiskach edukacyjnych, a ich rzeczywistym zastosowaniem 

[Guri-Rosenblit 2005, s. 467-493]. 
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Model kształcenia na odległość polega na nauczaniu dużej liczby studentów przez 

nauczycieli, spośród których większość nie komunikuje się w ogóle ze studentami.  

E-learning zwraca uwagę na bezpośrednie relacje pomiędzy niewielką liczbą uczniów 

a nauczycielami. Kształcenie na odległość jest kierowane do studentów, którzy 

przebywają w różnych miejscach i są fizycznie oddzieleni od nauczycieli. E-learning 

natomiast może być łatwo wykorzystany przez studentów zarówno w pracowni, jak  

i poza nią, a także w kampusie [Marjak H 2011, s. 167–178]. Nauczanie na odległość, 

które jest przedmiotem niniejszej publikacji, oparte jest na trzech elementach 

[Holmberg 1989, Daniel 1990, Guri-Rosenblit 2005, Marjak H 2011]: 

• zajęcia dydaktyczne nie odbywają się pod ciągłym nadzorem nauczycieli 

obecnych ze swoimi uczniami w salach wykładowych lub na tym samym 

terenie, 

• uwaga skupiona jest na potrzebach określonych grup, które z różnych 

powodów nie zawsze mogą uczęszczać na zajęcia odbywające się  

w pomieszczeniach uczelni. Wiąże się to z fizycznym oddzieleniem uczniów od 

nauczyciela w niektórych etapach ich uczenia się. Kontakt pomiędzy stronami 

procesu nauczania może być korespondencyjny, 

• dokonana jest zmiana nośnika przekazywania wiedzy oraz występuje duża 

elastyczność przekazywanych treści, którą daje otwartość platformy  

i możliwość dostosowywania treści do pojawiających się w trakcie nauczania 

problemów.  

Historia nauczania na odległość sięga XVIII i XIX wieku i odzwierciedla egalitarne 

podejście do edukacji [Casey 2008, s. 45-51]. Historię tę można podzielić na trzy epoki 

na poziomie makro i pięć generacji na poziomie mikro. Te epoki i generacje zostały 

ukształtowane i zdeterminowane przez dominujące technologie komunikacyjne 

(tabela 1). 
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Tabela 1. Epoki i generacje nauczania na odległość 

Epoki Epoka I Epoka II Epoka III 
Nauczanie 

korespondencyjne 

Nauczanie video i audio Nauczanie 

oparte na 

ICT 

Lata 1728-1833… 

 

1927-… 1970-… 1980-… 1990-… 

Generacje Poczta listowa Nadawanie 

programów 

radiowych i 

telewizyjnych 

Otwarte 

uniwersytety 

Telekonferencje Sieć 

internetowa 

Źródło: A. Bozkurt, From Distance Education to Open and Distance Learning: A Holistic 

Evaluation of History, Definitions, and Theories (w:) S. Sisman-Ugur, G. Kurubacak (red.), 

Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism, 2019, s.264. 

 

Pierwsza epoka nauczania na odległość rozpoczęła się od kursów 

korespondencyjnych opartych na dominującej, w tym okresie, technologii druku 

(materiały pisane / drukowane). Uczestnikami kursów korespondencyjnych byli 

głównie dorośli, których decyzja o skorzystaniu z tej formy edukacji wynikała z ich 

zobowiązań zawodowych, społecznych i rodzinnych [Smaldino i in. 2000, s. 2019]. 

Nauczanie korespondencyjne, w tym okresie, służyło zatem niwelowaniu 

niesprawiedliwości społecznych i zmniejszaniu wskaźników analfabetyzmu poprzez 

zapewnienie zwykłym ludziom dostępu do nauki. W tym sensie można uznać, że okres 

ten sprzyjał stworzeniu podwalin dzisiejszego społeczeństwa opartego na wiedzy. Poza 

tym połączenie korespondencji i technologii pierwszej generacji były ważnymi 

katalizatorami globalizacji.  

Za początek zinstytucjonalizowanych form edukacji zdalnej, na pewno nie 

mogących być bezwzględnym wyznacznikiem dla początków niestacjonarnej 

edukacji, można przyjąć połowę wieku XIX. Należy jednak dodać, że w rozważaniach 

na temat edukacji korespondencyjnej, spotykany jest także rok 1728, z którego 

pochodzą pierwsze wzmianki o kształceniu korespondencyjnym ze Stanów 

Zjednoczonych, dowodem których są notatki i ogłoszenia prasowe [Tanaś 2002].  

W innych źródłach jako pierwsze, wymienia się korespondencyjne kursy stenografii, 

prowadzone w Anglii, w 1840 roku przez I. Pitmana, które później przerodziły się w dużo 

bogatszy system kolegiów korespondencyjnych [Zawadzka 1967, s. 10-12]. Około 15 

lat później podobne kursy, przygotowane przez brata Isaaca Pitmana, pojawiły się  

w Stanach Zjednoczonych, a w efekcie zostały przetłumaczone na kilkanaście 

języków na świecie. 

W 1850 roku Uniwersytet w Londynie został pierwszą uczelnią posiadającą w swojej 

ofercie kursy korespondencyjne, w ramach których kształcili się Brytyjczycy w Indiach 
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i w Australii. Od 1868 roku zaczęto wprowadzać systemy korespondencyjnego 

kształcenia w uniwersytetach brytyjskich, a nawet powoływano autonomiczne 

kolegia w Edynburgu (w 1887), Cambridge (1887) i Oxfordzie (1885) [Heba 2009, s. 146]. 

Korespondencyjnym nauczaniem zajmowano się także w Niemczech. W 1856 roku 

Francuz Charles Toussaint i Niemiec Gustav Langenscheidt założyli w Berlinie 

korespondencyjną szkołę językową, która obejmowała swoim zasięgiem całą Europę. 

Uczniowie nie mieli otrzymywać informacji zwrotnych do wykonywanych zadań, ale 

byli zachęcani do zadawania pytań. Jednocześnie wraz ze szkołą, Gustav 

Langenscheidt zajmował się jednocześnie wydawaniem słowników i rozmówek. 

Wydawnictwo Langenscheidt działa nadal w trzeciej dekadzie XXI wieku, a z nazwą 

powstałej szkoły Toussaint-Langenscheidta wiązana jest metoda samodzielnej nauki 

języków obcych [Szawłowska 2017; Farnsworth, Bevis 2007; Moore, Kearsley 1996]. 

Za prawdziwego pioniera edukacji korespondencyjnej w Stanach Zjednoczonych 

uznawany był Wiliam R. Harper, który wprowadził tę formę kształcenia w 1860 roku  

w Chattaugua, a od 1892 roku na Uniwersytecie w Chicago. W Stanach 

Zjednoczonych powstała także pierwsza autonomiczna uczelnia korespondencyjna. 

W 1883 roku w stanie Nowy York rozpoczął działanie Uniwersytet Korespondencyjny  

w Ithaka. W związku z pokaźnym terytorium zajmowanym przez USA forma ta przyjęła 

się tu bardzo szybko. Już w 1919 roku funkcjonowały 73 kolegia i uniwersytety 

prowadzące edukację zdalną. Do roku 1928 liczba tego typu placówek zwiększyła się 

ponad dwukrotnie, osiągając 154 [Heba 2009, s. 146]. 

W Polsce w tym okresie również podejmowano próby kształcenia na odległość.  

W 1886 roku w Warszawie, w domach prywatnych, w ramach Uniwersytetu 

Latającego, tajne kursy samokształceniowe dla kobiet. Kursy te, z biegiem czasu, 

uzyskały jednolity program nauczania pogrupowany w cztery kierunki studiów: nauki 

społeczne, nauki filologiczno-historyczne, pedagogikę i nauki matematyczno-

przyrodnicze. W tygodniu słuchaczki uczestniczyły w 8-11 godzinach wykładów. 

Najsłynniejszą absolwentką Uniwersytetu Latającego była przyszła noblistka Maria 

Skłodowska-Curie. Kontynuująca od 1905 działalność Uniwersytetu Latającego szkoła 

wyższa o nazwie Towarzystwo Kursów Naukowych działała w Warszawie prowadząc 

wykłady na wydziałach: matematyczno-przyrodniczym, humanistycznym, 

technologicznym i rolniczym.  

Drugą epokę w nauczaniu na odległość zapowiadało pojawiające się radio 

edukacyjne na żywo [Casey 2008, s.48]. Zmniejszyło ono wiele ograniczeń związanych 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Sk%C5%82odowska-Curie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Sk%C5%82odowska-Curie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Kurs%C3%B3w_Naukowych
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z edukacją korespondencyjną. Kontakt wykładowcy ze słuchaczami nabrał bardziej 

realnej i przyjaznej formy. Skrócił się czas dostarczenia wiedzy.  Dominującymi 

technologiami w tym wieku były najpierw technologie audio (radio), a następnie 

wizualno-słuchowe (telewizja). Wynalezienie radia i telewizji poprawiło i przyspieszyło 

szybkość komunikacji i interakcji. Chociaż interakcja między uczniami a nauczycielem 

była początkowo minimalna, z każdym kolejnym pokoleniem następował wzrost 

poziomu interakcji. Pod tym względem był to okres rewolucyjny. Możliwe okazało się 

dotarcie do dużych mas społeczeństwa w relatywnie krótkim czasie. Przy tym postępie 

technologicznym pojawienie się otwartych uniwersytetów nie zajęło dużo czasu. 

Uniwersytety stopniowo zaczęli zdobywać niezależność i autonomię dzięki zaletom 

oferowanym przez nowe technologie komunikacyjne.  

Pierwsze kursy radiowe, poprzedzone uzyskaniem licencji, opracowano w Stanach 

Zjednoczonych. W latach 1918–1946 Federalna Komisja Łączności (FCC) wydała 

licencję dla ponad 200 szkół wyższych. instytucje [Pittman 1986a; Casey, 2008]. Do 

1923 r. Instytucje edukacyjne posiadały około 10% stacji radiowych wykorzystywanych 

do celów edukacyjnych [Public Broadcasting Service, 2003]. W 1930 roku 

Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych odgrywał aktywną rolę w radiu 

edukacyjnym. Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych sponsorował 

różnorodne programy, od nauki po historię [Federal Radio Commission Rules and 

Regulations, 1931]. 

Jeszcze większe możliwości dawało wykorzystanie w edukacji zdalnej telewizji. 

Pierwsze programy edukacyjne pojawiły się już w latach trzydziestych XX wieku. 

Usystematyzowane kursy telewizyjne pojawiły się jednak dopiero w latach 

pięćdziesiątych za sprawą uniwersytetów.  Jednym z pionierów było Chicago TV 

College [Moore i Kearsley, 1996]. Pewną nowością na początku lat sześć dziesiątych 

XX wieku była działająca na szeroką, w tym okresie, skalę (400 tys. osób) „latajaca 

klasa”. Został ona zorganizowana Airborne Television Instruction na lotnisku w pobliżu 

Purdue University w Lafayette w stanie Indiana (Gordon, 1990).  Inne przykłady telewizji 

edukacyjnych podaje R. Bozkurt [Bozkurt 2019]: 

• w 1963 roku FCC utworzyła Instructional Television Fixed Service (ITFS), pasmo 20 

kanałów telewizyjnych dostępnych dla placówek oświatowych, 

• w 1964 roku University of Wisconsin uruchomił projekt Vocalized Educational 

Media (VEM), który był pierwszą próbą zidentyfikowania, sklasyfikowania  

i usystematyzowania praktyk nauczania na odległość. W ramach tego 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uiug.30112084842480&view=1up&seq=3
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uiug.30112084842480&view=1up&seq=3
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projektu przedstawiono instrukcje tworzenia i wykorzystywania 

multimedialnych pakietów edukacyjnych na rzecz samodzielnego studenta, 

• do lat 70. XX wieku w USA były 233 edukacyjne stacje telewizyjne. 

Podobne rozwiązania zastosowano w 1969 roku w Wielkiej Brytanii. Powołano wtedy 

British Open University, który wprowadzał nauczanie na odległość w szkolnictwie 

wyższym. Był i jest jedną z najlepiej ocenionych przez pracodawców uczelnią  

w Wielkiej Brytanii i na świecie. Unikatowa jest możliwość uzyskania tytułu licencjata 

(poza dostępnymi klasycznymi kierunkami interdyscyplinarnego. Pieczę nad 

uniwersytetem sprawował i sprawuje nadal rząd, a uczelnia posiada filie w każdym  

z trzynastu regionów w Wielkiej Brytanii i przedstawicielstwa w większości krajów 

europejskich. 

W Polsce, w latach 1966-1971, działała Politechnika Telewizyjna, oferujący program 

przygotowawczy dla kandydatów na wyższe uczelnie i materiały dla studentów [Heba 

2009, s. 3]. Innowacyjność metody kształcenia, ale także i badań spowodowały 

znaczne zainteresowanie działalnością i efektami Politechniki Telewizyjnej w świecie. 

W Polsce była to pierwsza próba skutecznej realizacji elektronicznego kształcenia 

zdalnego [Tymowski 1973]. W czasie działania Politechniki Telewizyjnej, w Polsce 

funkcjonował tylko jeden kanał telewizji programowej. Efektem tego był fakt,  

iż wykłady obok tego, że docierały do głównej grupy odbiorców – studentów  

i uczniów szkół średnich, chętnie były śledzone przez nauczycieli szkół niższych szczebli, 

inżynierowów odświeżających wiedzę, a także inne osoby zainteresowane 

problematyką wiążącą się ze studiami technicznymi [Portalski 2013, s. 137-147].  

Z badania przeprowadzonego przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej w1968r. 

wynikało, że z wykładów Politechniki Telewizyjnej korzystało wówczas około 270 tys. 

telewidzów, przy następującej strukturze wykształcenia: 

• wykształcenie podstawowe – 22% słuchaczy, 

• wykształcenie niepełne średnie – 27% słuchaczy, 

• wykształcenie średnie – 37% słuchaczy, 

• wykształcenie niepełne wyższe – 6% słuchaczy, 

• wykształcenie wyższe – 8% słuchaczy. 

W następnych latach liczba telewidzów wzrosła dook.550 tys., przy około 100 tys. 

osób, dla których wykłady Politechniki Telewizyjnej stanowiły bezpośrednią pomoc  

w nauce i przygotowaniu się do różnych egzaminów [Portalski 2012]. 
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Sukces Politechniki Telewizyjnej mierzony m.in. liczbą odbiorców, ich 

zróżnicowaniem i kosztami kształcenia (w przypadku Politechniki Telewizyjnej koszt 

kształcenia 1 studenta w 1967 roku wyniósł 239zł, natomiast koszt rocznego kształcenia 

1 stacjonarnego studenta na polskich uczelniach technicznych wyniósł 18052 zł 

(Jakimiak, Przeciszewski 1973), spowodował zainteresowanie tą formą kształcenia 

przez UNESCO oraz inne kraje korzystające z idei uniwersytetów otwartych. W Polsce 

te doświadczenia pozwoliły na uruchomienie dwóch popularnych form 

elektronicznego kształcenia zdalnego w latach 70. ubiegłego stulecia: Telewizyjne 

Technikum Rolnicze i Nauczycielski Uniwersytet Radiowo-Telewizyjny. 

Nieco inaczej wyglądała sprawa wykorzystania telewizji w obwodzie zamkniętym. 

Ta formuła w Polsce nie rozwinieła się tak dobrzez jak w innych krajach pomimo 

potencjalnych możliwości szerokiego jej wykorzystania. Skuteczną metodą nauczania 

mogłoby ona być w klinikach medycznych, w których można byłoby transmitować 

przebieg operacji chirurgicznych do audytoriów gromadzących studentów 

medycyny. Nie powiodły się natomiast próby realizowania zadań edukacyjnych przez 

nadanie teleaudycji dydaktycznych na niewielki obszar kraju za pomocą nadajnika 

małej mocy. Główną przyczyną tego stanu rzeczy był obowiązujący w latach 70-tych 

XX wieku w Polsce monopol emisji programów określony przez Komitet ds. Radia  

i Telewizji. Próbą złamania tego monopolu były innowacyjne działania podjęte przez 

Ośrodek Telewizji Dydaktycznej w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Niestety, 

mimo uzyskaniu przez ten Ośrodek możliwości technicznych i organizacyjnych do 

realizacji w studiu telewizyjnym i emisji za pomocą nadajnika programów 

telewizyjnych, projektu nie udało się uruchomić [Portalski 2007, s. 49–56]. Podobnie 

sytuacja wyglądała w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie projektowano 

realizację wykładów telewizyjnych z przeznaczeniem głównie dla kilku działających 

wówczas filii tej uczelni. Tu również projekt się nie powiódł ze względu na brak zgody 

właściwych instytucji na emisję programów telewizyjnych. 

Podsumowując można stwierdzić, iż wyróżnić należy trzy podstawowe formy 

telewizji dydaktycznej [Januszkiewicz., Skrzydlewski 1985, s. 103]: 

• wzbogacanie procesu nauczania – uczenia się, 

• współdziałanie w procesie dydaktycznym, 

• samodzielna metoda kształcenia. 

Istotnym przełomem w nauczaniu na odległość było umieszczenie w 1962 roku 

przez Stany Zjednoczone satelity telekomunikacyjnego Telestar 1 na orbicie.  Przekaz 
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satelitarny zapoczątkował erę wykorzystania tele i videokonferencji. W 1985 roku 

National Technology University (NTU) uruchomił kursy online wykorzystujące sygnały 

satelitarne w celu uzyskania dostępu, pobrania i dystrybucji materiałów szkoleniowych 

zarówno dla studiów licencjackich, jak i magisterskich. W 1989 r. podobną usługę 

zaoferował University of Phoenix.  

Przełomem dla rozwoju nauczania na odległość w Polsce było utworzenie na 

początku lat dziewięćdziesiątych Europejskiej Szkoły Kształcenia Korespondencyjnego 

(ESKK). Kolejne takie szkoły powstawały m.in. w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, 

w Rosji i w Chinach. 

Trzecia epoka to edukacja na odległość oparta na komputerach Wiek ten był 

również początkiem ery wiedzy cyfrowej i społeczeństwa sieciowego. Zakres pojęcia 

„odległości” uległ zmianie, ponieważ odległość w czasie i przestrzeni straciła na 

znaczeniu. Zamiast docierać do mas, możliwe stało się bardziej osobiste podejście do 

poszczególnych osób. Znaczenie edukacji zorientowanej na nauczyciela zmniejszyło 

się i zostało zastąpione edukacją skoncentrowaną na uczniu. Oprócz uniwersytetów  

z liczbą studentów ponad 100 tys. [Daniel, 1996] zaczęły pojawiać się uniwersytety 

mające ponad 1 mln studentów i uniwersytety wirtualne z koncepcją kampusu online. 

Wraz z zaletami i zwiększeniem możliwości oferowanych przez technologię, interakcja 

stała się głównym celem nauczania na odległość. Multimedia używane  

w poprzednim wieku stały się przestarzałe w porównaniu z nowymi komputerowymi 

multimediami o wyższej jakości, a tryby nauczania synchroniczne i asynchroniczne 

stały się tak samo wydajne, jak nauczanie bezpośrednie. E-learning pojawił się  

z bardzo bogatymi i interaktywnymi treściami. Idea uczenia się przez całe życie 

nabrała wielkiego znaczenia. Postępy dokonane w komunikacji światłowodowej na 

przełomie lat 80. i 90. umożliwiły dostarczanie wysokiej jakości interaktywnych kursów.  

Według poglądów innych autorów można wyróżnić już sześć generacji nauczania 

na odległość [Kopciał 2013]: 

1. System nauczania zdalnego pierwszej generacji to model korespondencyjny 

(XVIII w.), w którym materiały dydaktyczne przyjmują wyłącznie formę 

papierową. Model korespondencyjny umożliwia dowolny wybór czasu, miejsca 

i tempa nauki. Brak w nim metod interakcji ucznia z nauczycielem.  

2. System nauczania zdalnego drugiej generacji to model teleedukacyjny. 

Wykorzystuje komunikację audio i wideo, transmisje radiowe (1920r.), 
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telewizyjne (1950 r.) oraz audio i wideokonferencje. Model ten zapewnia 

wysoką interakcję pomiędzy nauczycielem a uczniem.  

3. System nauczania zdalnego trzeciej generacji to model multimedialny (1970r.). 

Wykorzystuje materiały drukowane oraz zasoby multimedialne, takie jak 

kasety/płyty audio i wideo. W tym modelu stosowane jest także nauczanie 

wspomagane komputerem (ang. Computer Assisted Learning, CAL), jako 

narzędzie interakcji oraz interaktywne wideo.  

4. System nauczania zdalnego czwartej generacji to model wirtualny, oparty na 

wykorzystaniu Internetu w celu udostępniania treści edukacyjnych, jak również 

komunikacji pomiędzy nauczycielem i uczniem oraz pomiędzy uczniami. Model 

ten zakłada edukację za pomocą komputera (ang. Computer Mediated 

Education, CME). Współczesne technologie i usługi internetowe umożliwiają 

wykorzystanie multimedialnych treści edukacyjnych wysokiej jakości, oraz 

zaawansowanych mechanizmów interakcji.  

5. Systemem nauczania zdalnego piątej generacji oparty jest na ewolucji 

technologii internetowych do postaci Web 2.0. (blogi, serwisy 

społecznościowe). Dla cyfrowego pokolenia (tzw. digital natives) uczniów szkół 

podstawowych, średnich, studentów, wykorzystanie urządzeń mobilnych do 

nauki jest czymś naturalnym.  

6. Systemem nauczania zdalnego szóstej generacji oparty jest na ewolucji 

technologii internetowych do postaci Web 3.0 [Meger 2008]. 

 

Modele kształcenia na odległość 1.2 
 

Kształcenie na odległość (ang. Distance Education) jest metodologią kształcenia  

z założenia wolną od ograniczeń związanych z miejscem i czasem uczenia. Jest 

pojęciem relatywnie szerokim, w ramach którego można wyróżnić trzy typy edukacji 

zdalnej (por. rysunek 1). 
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Rysunek 1. Typy edukacji zdalnej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Kopciał, Analiza metod e-learningowych 

stosowanych w kształceniu osób dorosłych, Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły 

Informatyki, 2013, nr 9, s. 79-99. 

 

Przedstawione na rysunku 1 typy edukacji zdalnej wiążą się z wykorzystaniem,  

w większej lub mniejszej mierze określonych technologii. Opierając się na tym kryterium 

można wyróżnić: 

1. Kształcenie tradycyjne (ang. Instructor-led training, ILT). 

2. Kształcenie synchroniczne (ang. Synchronous learning, SL). 

3. Kształcenie asynchroniczne (ang. Asynchronous learning, AL). 

4. Kształcenie komplementarne (ang. Blended learning, BL). 

• nauczanie wspomagane komputerowo/Lehren, 
das durch den Computer unterstützt wird  (ang. 
Computer-based training, CBT), 

• nauczanioe wspomagane internetowo/Lehren, das 
durch Internet unterstützt wird  (ang. Web-based 
training, WBT), 

• technologie takie jak radio, telewizja/Solche 
Technologien wie Radio, Fernsehen). 

Nauczanie wspierane 
technologiami/ Lehren, das 

durch die Technologien 
unterstützt wird

(ang. Technology-based 
training, TBT),

edukacja elektroniczna (e-
edukacja)/Elektronische 

Bildung (E-Bildung)

• wykorzystuje w procesie edukacyjnym komputery 
do przekazywania wiedzy, realizacji ćwiczeń, 
symulacji/Es benutzt im Bildungsprozess die 
Computer zur Übermittlung des Wissens, der 
Ausführung der Übungen, der Simulationen,

• kursy dostarczane na płytach CD/Kurse, die auf 
den CD-Platten geliefert werden. 

Nauczanie wspomagane 
komputerowo/Lehren, das 

durch den Computer 
unterstützt wird                             

(ang. Computer-based 
training, CBT)  

• odbywa się w sieci internet za pośrednictwem 
protokołu TCP/IP/Es findet im Internet-Netz 
mittels des Protokolls TCP/IP statt,

• obejmuje przekazywanie wiedzy, jak również jej 
sprawdzanie, komunikację pomiędzy 
użytkownikami i zarządzanie procesem 
edukacyjnym przy użyciu stron i aplikacji 
internetowych/Es umfasst die Übermittlung des 
Wissens und auch seine Prüfung, die 
Kommunikation zwischen den Benutzern und die 
Verwaltung des Bildungsprozesses mittels der 
Webseiten und der Webapplikationen.

Nauczanie przez 
Internet/Lehren durch Internet         

(ang. Web-based training, 
WBT) 
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Kształcenie tradycyjne oznacza proces dydaktyczny, w którym nauczyciel 

prowadzi zajęcia z grupą uczniów w szkole. Nauczanie tradycyjne może również 

przyjąć formę zajęć, w trakcie których prowadzący komunikuje się z uczniami przez 

sieć Internet. 

Kształcenie synchroniczne S. Juszczyk definiuje w następujący sposób: „Uczestnicy 

procesu kształcenia mogą dołączyć się w dowolnej chwili w trakcie prowadzonych 

zajęć. Charakterystycznymi mediami dydaktycznymi są tutaj wirtualna ręka i wirtualna 

tablica. Ręka służy zasygnalizowaniu nauczycielowi, że uczący chce o coś zapytać 

lub odpowiedzieć na pytanie nauczyciela. Natomiast tablica służy prezentacji 

różnorodnych informacji” [Juszczyk 2002]. Uczniowie oraz prowadzący są zalogowani 

do jednego systemu stanowiącego tzw. wirtualną przestrzeń kształcenia. Zajęcia 

odbywają się w czasie rzeczywistym, ale są realizowane przez Internet. Kształcenie 

synchroniczne umożliwia istnienie interakcji pomiędzy nauczycielem a uczniem oraz 

pomiędzy poszczególnymi uczniami, dzięki takim narzędziom jak np. czat. Do 

komunikacji synchronicznej wykorzystuje się telefonię, telewizję, radio, telekonferencję 

oraz niektóre usługi internetowe. Szczególnie pomocnymi narzędziami nauczania są: 

• czat,  

• gry sieciowe,  

• wideokonferencje. 

Wideokonferencje prowadzone mogą być m.in. poprzez: MS Teams (Office 365), 

Hangout Meet (GSuit), ClickMeeting, Cisco Webex. Dobrym narzędziam jest też 

wirtualna tablica (whiteboard), którą udostępniają: MS Teams, Jamboard Google, 

Draw Chat, Freehand [Kubala-Kulpińska 2021]. 

Kształcenie asynchroniczne (ang. Asynchronous learning, AL). związane jest  

z kształceniem zdystansowanym, w takiej samej formie lub kształcie i w takich samych 

relacjach czasowych, jak czyniły to szkoły korespondencyjne [Juszczyk 2002, s. 162]. 

Asynchroniczne kształcenie jest możliwe dzięki: poczcie elektronicznej, forom 

dyskusyjnym, symulacjom komputerowym, projektom grupowym, interaktywnym 

esejom, wykładom na nośnikach danych. Wymiana informacji między nauczycielem 

a uczniem nie odbywa się w czasie rzeczywistym. Brak jest bezpośrednich interakcji 

oraz kontaktu nauczyciela z uczniem i innymi uczniami. Z drugiej jednak strony metoda 

ta pozwala na uczenie się w dowolnym czasie. Może ona sprzyjać uczniom, którzy 

potrafią zdobywać wiedzę samodzielnie. W trybie asynchronicznym swoje 

zastosowanie znajdują głównie:  

https://www.monitorszkoly.pl/autor/aleksandra-kubala-kulpinska
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• e-mail, poczta w dzienniku elektronicznym,  

• biblioteki cyfrowe i audioteki,  

• ćwiczenia interaktywne. 

Sprawdzają się tu filmy nagrane przez nauczyciela, Wolne Lektury, Polona, Khan 

Academy, Ninateka, Pixabay, Eduelo, PisuPisu, Matzoo [Kubala-Kulpińska 2021]. 

Kształcenie komplementarne (ang. Blended learning, BL), określane również 

mianem kształcenia mieszanego lub hybrydowego. Jest to odmiana łącząca 

tradycyjny model kształcenia z kształceniem zdalnym. Ta forma kształcenia jest 

oceniona jako bardzo efektywna, co wpływa na stały wzrost jej popularności.  

W kształceniu mieszany stosowane są: 

• współredagowalne dokumenty, projekty, prezentacje, 

• quizy. 

Narzędziami do współpracy są: MS Teams (Office 365), GSuit + Google Dysk, 

dokumenty, prezentacje etc., Canva, Wikispaces Classroom, a także interaktywne 

quizy: Quizzi, Kahoot, Quizlet [Kubala-Kulpińska 2021]. 

Podsumowując należy stwierdzić, że wybór odpowiedniej strategii kształcenia na 

odległość powinien być oparty na trzech głównych filarach (rysunek 2): 

1. Nauczycielach – ich predyspozycjach, umiejętnościach, chęciach do 

rozwijania sopwich kompetencji. 

2. Grupie docelowej (odbiorcach, w przypadku niniejszego projektu uczniach 

szkół podstawowych) – jej cechach charakterystycznych: zdolnościach, 

motywacji do zaangażowania się w proces dydaktyczny oraz dostępnie do 

technologii gwarantujących bezstresowe uczestnictwo w procesie nauczania. 

3. Możliwościach technicznych obu stron procesu – dostępnie do sprzętu IT, 

nowoczesnych technologii, programów, stabilnego łącza internetowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monitorszkoly.pl/autor/aleksandra-kubala-kulpinska
https://www.monitorszkoly.pl/autor/aleksandra-kubala-kulpinska
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Rysunek 2. Filary strategii kształcenia na odległość 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Edukacja na odległość, jeśli jest odpowiednio zorganizowana i zarządzana, 

pozwala jej użytkownikom na dotarcie do sprawdzonych, „przefiltrowanych” źródeł 

wiedzy. Elementem łączącym obie strony procesu dydaktycznego – nauczycieli  

i uczniów jest systemem informatyczny, zaopatrzony w narzędzia służące do 

organizacji procesu dydaktycznego, charakteryzującego się wysokim stopniem 

interaktywności. 

 

Koncepcje metodyczne kształcenia na 

odległość a cyfrowa taksonomia Blooma  

i model SAMR 

1.3 

 

Z kształceniem na odległość związane są również odrębne koncepcje 

metodyczne. W publikacjach poświęconych metodom kształcenia wspieranego 

technologiami informacyjnymi najczęściej wymienia się [Bednarek, Lubina 2008]: 

1. Koncepcję behawiorystyczną. 

2. Koncepcję humanistyczną. 

3. Koncepcję konstruktywistyczną. 

Tradycyjne teorie uczenia się, czyli behawioryzm, kognitywizm i konstruktywizm, to 

trzy najważniejsze dominujące podejścia do uczenia się. Opierając się na 

warunkowaniu instrumentalnym, behawioryzm sugeruje, że uczenie się jest 

Nauczyciele 
Lehrer

Uczniowie 
Schüler

ICT
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obserwowalne i mierzalne, będąc po prostu mechanicznym procesem  

z powtarzającymi się doświadczeniami [Carver 2012, s. 324-326]. Nauczanie oparte 

jest na egzekwowaniu pożądanego zachowania (wykorzystującego pamięć do 

kształtowania wiedzy), które następnie jest oceniane według wytyczonych kryteriów. 

Uczeń jest obiektem oddziaływania nauczyciela, który w pełni steruje procesem 

przetwarzania wiedzy. Na przykład przygotowywane przez nauczycieli prezentacje 

multimedialne pozwalają na przekazywanie wiedzy, a następnie jej weryfikację  

w usystematyzowany sposób. Spełnione są zatem główne założenia behawioryzmu. 

Koncepcja humanistyczna podkreśla dużą rolę doświadczenia w procesie uczenia 

się.  Istotna jest pozbawiona rywalizacji, umiejętność pracy w grupie. Dominuje 

kreatywne rozwiązywanie dylematów. Dostęp do nieograniczonych zasobów 

globalnej sieci, indywidualne zarządzanie czasem przy edukacji zdalnej zdaje się 

wypełniać postulaty podejścia humanistycznego. 

Konstruktywizm przywiązuje wagę do doświadczeń. Samodzielni uczniowie budują 

wiedzę poprzez własne doświadczenia i korzystając z różnych źródeł informacji. 

Nauczyciel nie jest źródłem wiedzy, lecz stwarza warunki do odkrywania wiedzy przez 

ucznia. Istotna jest zaangażowanie ucznia i twórcze podejście do rozwiązywania 

problemów. Obydwa atrybuty mogą być wspierane w trakcie nauczania na 

odległość. 

Kognitywizm skupia się na wewnętrznych procesach uczenia się i zakłada, że 

uczący się przetwarzają informacje do nauczenia, a informacje te mogą być 

przechowywane i pobierane w razie potrzeby. Podejście kognitywne do uczenia się 

oparte jest na założeniach psychologii poznawczej.  

W literaturze światowej daje się zauważyć tendencja propagująca konstruktywizm 

w kształceniu na odległość. Uczniowie tworzą we własny sposób ustrukturyzowane 

zbiory wiedzy w przestrzeni wirtualnej. Dodatkowo wspierają się, wymieniają 

doświadczenia i poglądy w ramach grup w mediach społecznościowych. Przy takim 

podejściu istotne jest ustalenie celów nauczania. Klasyfikacja celów nauczania 

powstała już w 1956 roku za sprawą Zespołu, którym kierował Benjamin Bloom. Obok 

współautorów publikacji, wśród których znaleźli się Engelhart, Furst, Hill, Karhwohl, 

wymienia się nazwiska 34 badaczy, którzy uczestniczyli w tworzeniu tzw. taksonomii 

Blooma [Bloom 1956]. Koncepcja ta może być bardzo przydatna do budowania 

efektywnego kształcenia, szczególnie w sytuacja dostosowywania jej do 

współczesnych zmian technologicznych. Wyznaczanie celów uczenia się  
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i przekazywanie informacji zwrotnej, motywowanie do podejmowania wysiłku oraz 

docenianie osiągnięć uczniów, a następnie wspólne uczenie się – to elementy, które 

pozwalają tworzyć środowisko edukacyjne, sprzyjające procesowi uczenia się [Pitler, 

Hubell, Kuhn 2015, s. 14-15]. Celem taksonomii Blooma było motywowanie nauczycieli 

do koncentrowania się na wszystkich trzech dziedzinach, tworzących holistyczną 

(całościową) formę kształcenia. 

Taksonomia Blooma pozwala na wyróżnienie trzech sfer celów: poznawczej, 

afektywnej i psychomotorycznej. Sfera kognitywna (poznawcza) koncentruje się 

wokół wiedzy, rozumienia i krytycznego myślenia. Wyróżnić w niej można sześć 

poziomów: wiedzę, rozumienie, zastosowanie, analizowanie, syntezowanie  

i ewaluowanie. Nauka na wyższych poziomach zależna jest od osiągnięcia wiedzy  

i umiejętności na niższych poziomach. Sfera afektywna (emocjonalna, uczuciowa) to 

emocjonalne reakcje ludzi, ich zdolność do odczuwania bólu i radości innych. 

Realizacji celów afektywnych prowadzi do wzrostu świadomości postaw, emocji  

i uczuć. Można wyróżnić pięć poziomów w sferze uczuciowej: postrzeganie, 

odpowiadanie (reakcja), wartościowanie, organizowanie, charakteryzowanie 

(opisywanie) [Bloom 1956].   

Sfera psychomotoryczna odnosi się do zdolności do manipulacji fizycznej 

narzędziem lub instrumentem. Cele psychomotoryczne koncentrują się zatem na 

zmianach i rozwoju zachowań oraz umiejętności. Sfera ta jednak była poza obszarem 

bezpośrednich zainteresowań Benjamina Blooma. Taksonomie celów 

psychomotorycznych były tworzone przez różnych autorów w latach 70. i powstawały 

niezależnie od jego prac [Urbaś 2020, s. 10].  Na szczególną uwagę zasługuje 

taksonomia Elizabeth Simpson, która przyczyniła się do wyjaśnienia zachowań 

typowych dla uczniów i sportowców wyczynowych. Proponowane przez nią poziomy 

to: percepcja (postrzeganie), postawa, reagowanie kierowane, mechanizm, jawne 

reagowanie kompleksowe, adaptacja (przystosowanie), oryginalność [Simson 1972]. 

Wieloelementowy model B. Blooma uzupełniony o taksonomię sfery motorycznej  

E. Simson został przedstawiony w tabeli 2. 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Psychomotoryka
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Tabela 2. Taksonomia sfer: kognitywnej, afektywnej i psychomotorycznej 

Sfery/ 

Poziomy 

Sfera kognitywna 

(poznawcza) 

Sfera afektywna 

(emocjonalna, 

uczuciowa) 

Sfera 

psychomotpryczna 

Pierwszy Wiedza Postrzeganie Postrzeganie 

Drugi Rozumienie Odpowiadanie Postawa 

Trzeci Zastosowanie Wartościowanie Reagowanie 

kierowane 

Czwarty Analizowanie Organizowanie Mechanizm 

Piąty Syntezowanie Charakteryzowanie Jawne 

reagowanie 

kompleksowe 

Szósty  Ewaluowanie  Adaptacja 

Siódmy   Oryginalność 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: B.S. Bloom i in. (1956), Taxonomy of Educational 

Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook 1: Cognititive domain, 

Longman; E.J. Simpson (1972). The Classification of Educational Objectives in the Psychomotor 

Domain. Washington, DC: Gryphon House. 

 

W roku 2001 za sprawą samego B. Bloom oraz jego współpracowników: Lorin 

Anderson, Dawid Kartwohl i innych opublikowano tzw. zrewidowaną taksonomię 

celów Blooma [Anderson, Kartwohl 2001]. Nowym elementem w stosunku do 

poprzedniej wersji taksonomii jest metakognitywny (metapoznawczy) wymiar wiedzy. 

Dotyczy on świadomości własnej wiedzy i zrozumienia sytuacji. Cyfrowy charakter 

taksonomii Blooma nadał Andrew Churches w opracowaniu Bloom’s Digital 

Taksonomy [Churches 2008]. Andrew Churches opiera swój pomysł na hierarchicznej 

taksonomii celów Blooma, dodając wymiar komunikacji oraz aspekt związany  

z aktywnościami, czynnościami typowymi dla świata cyfrowego. Łączy sferę 

kognitywną z umiejętnościami cyfrowymi XXI wieku. Układ hierarchiczny obejmuje 

umiejętności intelektualne niższego rzędu – LOTS (ang. lower order thinking skills) oraz 

wyższego – HOTS (ang. higher 2 It’s not about the tools, it’s using the tools to facilitate 

learning.order thinking skills) [Urbaś 2020, s. 12] (por. tabela 3). 

Tabel 3. Cyfrowa taksonomia Blooma 

Umiejętności 
Charakterystyka 

umiejętności 
Przykłady czasowników 

Spektrum 

komunikacji 

HOTS 

 

6. 

tworzenie 

Łączenie 

elementów w 

spójną 

funkcjonalną 

całość. 

Projektowanie, 

konstruowanie. 

 

projektować, 

konstruować, planować, 

wytwarzać, wynaleźć, 

wymyślać, tworzyć 

programować, filmować, 

animować, blogować, 

vlogować, miksować, 

remiksować, tworzyć  

wiki, publikować, tworzyć 

moderowanie 

 

debatowanie, 

 

komentowanie, 

 

spotykanie się 

online, 

http://www.amazon.com/Learning-Think-Thinking-S-Maclure/dp/0080406572/bigdogsbowlofbis/
http://www.amazon.com/Learning-Think-Thinking-S-Maclure/dp/0080406572/bigdogsbowlofbis/
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podkasty, reżyserować, 

transmitować 

 

korzystanie 

z 

wideokonferencji, 

 

recenzowanie, 

opowiadanie, 

 

blogowanie, 

 

wymienianie 

informacji, 

czatowanie, 

 

komunikowanie 

się 

za pomocą 

poczty  

elektronicznej, 

 

tweetowanie/ 

mikroblogowanie, 

 

pisanie SMS-ów. 

5. 

ewaluowanie 

Wydawanie 

opinii na 

podstawie 

przyjętych 

kryteriów i 

standardów. 

Koordynacja, 

monitorowanie i 

krytyka. 

 

sprawdzać, stawiać 

hipotezy, krytykować, 

weryfikować, 

eksperymentować, 

wydawać sądy,  

testować, monitorować, 

wykrywać 

komentować blogi, 

recenzować, zamieszczać 

posty, moderować, 

współpracować,  

wymieniać informacje, 

testować 

4. 

analizowanie 

Podział 

materiału na 

części składowe 

i określenie 

zależności 

pomiędzy 

częściami oraz 

pomiędzy 

każdą z części a 

całością. 

Oparto jest to 

na selekcji i 

wskazywaniu 

spójności 

 

porównywać, 

organizować, 

dekonstruować, 

przypisywać cechy, 

zarysować, znajdować,  

strukturalizować, 

integrować 

mieszać, linkować, 

sprawdzać poprawność, 

stosować inżynierię 

odwrotną (programować  

zwrotnie), łamać 

zabezpieczenia, 

hakować, monitorować 

media 

3. 

zastosowanie 

Podjęcie 

działań. 

Wykonywanie, 

wdrożenie 

danych 

rozwiązań. 

 

wykonywać, używać, 

przeprowadzać, 

realizować 

uruchamiać, ładować, 

obsługiwać, odtwarzać, 

przesyłać, współdzielić, 

edytować 

2. 

zrozumienie 

Odbiór 

komunikatów 

instruktażowych, 

w tym ustnych, 

pisemnych, 

graficznych. 

Tłumaczenie, 

podawanie 

przykładów 

klasyfikacja, 

wnioskowanie, 

porównanie, 

wyjaśnienie. 

 

interpretować, 

podsumować, 

wywnioskować, 

sparafrazować, 

zaklasyfikować, 

porównać,  

wyjaśnić, podać przykład 

wyszukiwać z 

zastosowaniem 

operatorów i 

zaawansowanych 

parametrów, tweetować,  

kategoryzować, 

blogować, tagować, 
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komentować, 

adnotować, 

subskrybować 

1. 

zapamiętanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTS 

Wydobywanie 

wiedzy z 

pamięci 

długotrwałej. 

Identyfikowanie, 

przywoływanie 

wiedzy. 

 

rozpoznać, wymienić, 

opisać, zidentyfikować, 

odnaleźć, nazwać, 

zlokalizować, odszukać 

wypunktować, 

zaznaczyć, odesłać do 

zakładek/ulubionych, 

korzystać z sieci  

społecznościowych, 

zarządzać zakładkami w 

społeczności, wyszukiwać, 

googlować 
Źródło: Urbaś M., Cyfrowa taksonomia Blooma (w:) Furche E., Cenne inspiracje metodyczne, 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Gdańsk 2000; L. W. Anderson, D.R. Krathwohl, (2001), 

A taxonomy for Learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of 

educational objectives, New York: Addison Wesley Longman. 

 
Dynamika zmian zachodzących w otoczeniu oraz nadzwyczajne zagrożenia 

powodują, wymagają coraz głębszych powiązań pomiędzy edukacją a światem 

cyfrowym. Odpowiedzią na to zdaje się być stworzony przez Rubeina R. Puentedura 

model SAMR, które dedykowany jest ciągłemu procesowi integracji środków i narzędzi 

technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) z programami nauczania (tabela 4).  

Z jednej strony model ten pokazuje, w jaki sposób można wykorzystać kompetencje 

cyfrowe do w już istniejących metodach dydaktycznych, a z drugiej strony zachęca 

do tworzenia nowych metod przy pomocy istniejących rozwiązań technologicznych 

[Puentedura 2014]. 

Tabela 4. Model SAMR 

Model Charakterystyka 

S 

Substitution  

(Zastąpienie) 

tradycyjna metoda nauczania zostaje zastąpiona 

technologią, np. uczniowie zamiast pisać wypracowanie 

ręcznie, piszą je za pomocą klawiatury i edytora tekstu lub 

obliczają pola figur i brył za pomocą kalkulatora lub w 

arkuszu kalkulacyjnym.  Na tym etapie występują 

niefunkcjonalne zmiany nauczania/uczenia się, polegające 

na zmianie sposobu pracy. 

A 

Augmentation 

(Wzmocnienie) 

dzięki narzędziom i aplikacjom nowoczesnych technologii 

nauka zostaje wzmocniona, np. uczeń, pisząc 

wypracowanie, używa elektronicznych słowników do 

sprawdzenia pisowni, gramatyki lub też znaczenia 

wskazanego słowa, może również wypracowanie 

wydrukować lub przesłać je do nauczyciela.  Albo 

nauczyciel używa tablicy interaktywnej do pokazania 

przekrojów brył w aplikacji GeoGebra (ew. uczniowie tej 
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analizy dokonują samodzielnie na tabletach).  Występują 

funkcjonalne korzyści wynikające z zastosowania 

skutecznych narzędzi i z komunikacji nauczyciel/uczeń. 

M 

Modification  

(Modyfikacja) 

uczeń wykonuje działania, które nie byłyby możliwe na 

tradycyjnej lekcji, np.  dodaje do swojego wypracowania 

nowe elementy: zdjęcia, ilustracje, filmy. Może również 

konsultować na bieżąco wykonywaną pracę ze swoim 

nauczycielem. Uczeń może również przygotować arkusz 

kalkulacyjny pozwalający na analizę zmian położenia 

wykresu funkcji w zależności od zmian jej parametrów.  

Technologia jest niezbędna do funkcjonowania w szkole, 

tzn. do wykonywania zadania i zaprezentowania go w klasie 

oraz uzyskania opinii rówieśników i nauczyciela w celu 

modyfikacji. 

R 

Redefinition  

(Przewartościowanie) 

technologia pozwala stworzyć nowe materiały, zasoby 

edukacyjne, które wcześniej nie były możliwe do stworzenia, 

daje sposobność podzielenia się nimi z uczniami na całym 

świecie, np. uczniowie przenoszą swoje wypracowanie do 

aplikacji Issuu, Book Creator, StoryBird, StoryJumper, tworzą 

książkę interaktywną i udostępniają ją innym uczniom i 

nauczycielom na całym świecie. Mogą też np. zbierać w 

grupie przez określony czas, dane do arkusza 

kalkulacyjnego i opracowywać go zdalnie, prezentując 

automatycznie wyniki nauczycielowi czy innym uczniom w 

sieci. Uczniowie mogą wspólnie pracować nad 

różnorodnymi dokumentami dzięki aplikacjom sieciowym. 

Na tym poziomie wspólne zadania i technologia istnieją nie 

jako cel, ale jako wsparcie dla uczącego się.  Uczniowie 

uczą się treści i umiejętności, żeby zrozumieć ważne pojęcia. 

Konieczna staje się współpraca, którą umożliwia 

technologia. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Rostkowska (2019), Model SAMR a TIK – 

nauczyciel buduje kompetencje swoje i swoich uczniów, „Meritum” nr 1(52), 2019, s. 95-101. 

 
Podsumowując należy stwierdzić, iż wdrożenie modelu SAMR daje duże możliwości 

rozwoju edukacji 3.0. Przede wszystkim daje sposobność budowania kompetencji 

zarówno nauczyciela jak i ucznia. Poza tym jest elastyczny, co pozwala nauczycielowi 

na dostosowanie go do indywidualnych, często specyficznych potrzeb 

poszczególnych uczniów. Daje możliwość rozwijania kreatywności dydaktycznej 

nauczycieli, którzy dzięki temu będą potrafili wskazać uczniom po jakie narzędzia 

powinni sięgnąć, aby osiągać swoje cele. Cele te w trzeciej dekadzie XXI są bardzo 

ambitne. Zakładają bowiem twórcze postawy uczniów, nastawienie na indywidualny 

rozwój aktywnie osiągany przy pomocy wszystkich dostępnych narzędzi, w tym 

opartych na współczesnej technologii. 
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Uwarunkowania prawne i wytyczne 

nauczania na odległość w czasie 

pandemii COVID 19 

2 

 

Uwarunkowania prawne i wytyczne   

w Polsce 
2.1 

 

W związku z pandemią COVID-19, niezbędne stało się wprowadzenie w Polsce 

rozwiązań prawnych i wytycznych umożliwiającym szkołom i placówkom oświatowym 

działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych. Szczególna uwaga została 

skoncentrowana na wykorzystaniu w procesie dydaktycznym metod i technik 

kształcenia na odległość. 

Kluczowe, w początkowej fazie pandemii, było wydanie przez Ministra Edukacji 

Narodowej następujących aktów prawnych:  

1. Rozporządzenia z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [Dz.U. 2020, poz. 410]. 

2. Rozporządzenia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [Dz.U. 2020, poz. 492]. 

3. Rozporządzenia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [Dz.U. 

2020, poz. 493]. 

4. Zarządzenie Nr 13 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2020r. w sprawie 

powołania Zespołu do spraw wdrażania kształcenia na odległość w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [Dz.U. 2020, poz. 

13]. 

W Rozporządzeniu z dnia 11 marca 2020r. wskazano jednostki systemu oświaty, 

których funkcjonowanie zostało czasowo ograniczone w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wyróżniając w tej grupie następujące 

publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty (§ 2, ust. 1): 

1) przedszkola; 
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2) inne formy wychowania przedszkolnego; 

3) szkoły wszystkich typów; 

4) placówki oświatowo-wychowawcze; 

5) placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego; 

6) placówki artystyczne; 

7) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania 

nauki poza miejscem stałego zamieszkania; 

8) kolegia pracowników służb społecznych. 

Ograniczenia te nie dotyczyły (§ 2, ust. 2): 

1) przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych  

i jednostkach pomocy społecznej; 

2) przedszkoli i szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach 

szkolno-wychowawczych; 

3) szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;  

4) szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz szkół przy 

zakładach karnych i aresztach śledczych. 

Rozporządzenie to dawało pewną swobodę decyzyjną rodzicom, we wskazanym 

poniżej zakresie  (§ 2, ust. 3): 

1) rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli lub szkół specjalnych 

funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych mogą 

zdecydować o nieuczęszczaniu dzieci do przedszkoli lub szkół funkcjonujących 

w tych ośrodkach;  

2) rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 

organizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy 

z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1878 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1690) mogą zdecydować o nieuczęszczaniu dzieci 

na te zajęcia;  

3) rodzice dzieci z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi mogą zdecydować o nieuczęszczaniu dzieci na zajęcia 

organizowane w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. 

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wprowadzone 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. polegało na 

zawieszeniu prowadzenia przez wskazane placówki oświatowe działalności 
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dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do dnia 25 marca 2020r. Warto dodać,  

iż w dniach 12 i 13 marca placówki oświatowe prowadziły zajęcia opiekuńcze dla 

chętnych uczniów.  

Istotne rozwiązania, z punktu widzenia analizowanej problematyki kształcenia na 

odległość wprowadziło Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 

2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [Dz.U. 2020r., 

poz. 493]. Wskazano w nim wyraźnie, iż w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia  

10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, będą realizowane  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dodano również,  

iż w przypadku, gdy zadania jednostki systemu oświaty nie mogą być realizowane  

w takim sposób, dyrektor jednostki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, 

powinien ustalić inny sposób realizowania tych zadań.  W okresie od 25 marca do 10 

kwietnia 2020 roku ograniczono także obowiązek świadczenia pracy przez 

pracowników jednostek oświaty na ich terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest 

to niezbędne do realizowania zadań jednostek z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość [Dz. U. 2020, poz. 493]. Kolejne Rozporządzenia zmieniające 

(było ich 10) wydłużały ten okres aż do 31 sierpnia 2020 roku [Dz. U. 2020, poz. 1110].  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [Dz.U. 2020, 

poz. 1389] dało podstawy do ograniczenia w całości lub w części funkcjonowania 

publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w kolejnym roku szkolnym - 

2020/2021. Zgodnie z tym Rozporządzeniem w jednostce systemu oświaty, której 

funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone, zawieszone zajęcia 

powinny być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Rozporządzenie to było poddawane 11 zmianom, a najważniejsze z nich, z punktu 

widzenia analizowanego tematu, zawarte zostały w następujących aktach 

prawnych: 

1. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 [Dz. U. 

2020, poz. 1830], w którym: 

a) ograniczono od 19 października 2020r. funkcjonowanie placówek 

oświatowych położonych w tzw. strefach czerwonych i żółtych, przy czym 

ograniczenie to powinno polegać na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że:  
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• co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole, placówce lub 

centrum,  

oraz  

• nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość,  

b) odpowiedzialnym za ustalenie harmonogramu zajęć realizowanych  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie  

z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r., uczyniono dyrektora szkoły, placówki lub centrum. 

2. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 października 2020 [Dz. U. 

2020, poz. 1870], w którym od 24 października do 8 listopada 2020r. ograniczono 

funkcjonowanie klas IV-VIII w szkołach podstawowych na terenie całego kraju, 

wskazując konieczność realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość. 

3. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 [Dz. U. 

2020, poz. 1960], w którym od 9 listopada 2020r. do 29 listopada ograniczono 

funkcjonowanie klas I-VIII w szkołach podstawowych na terenie całego kraju 

zajęcia, wskazując konieczność realizacji zajęć dydaktycznych  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

4. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 listopada 2020 [Dz. U. 

2020, poz. 2087], w którym kształcenie na odległość w szkołach podstawowych 

przedłużono do 3 stycznia 2021 roku. 

5. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2021 [Dz. U. 

2021, poz. 92], w którym kształcenie na odległość dla klas IV-VIII w szkołach 

podstawowych przedłużono do 31 stycznia 2021 roku. 

6. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 stycznia 2021 [Dz. U. 

2021, poz. 202], w którym kształcenie na odległość dla klas IV-VIII w szkołach 

podstawowych przedłużono do 14 lutego 2021 roku. Dodatkowo wskazano,  

iż dyrektor placówki oświatowej może w ramach konsultacji, może 

zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do 

egzaminu ósmoklasisty. 

7. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2021 [Dz. U. 2021, 

poz. 283], w którym kształcenie na odległość dla klas IV-VIII w szkołach 

podstawowych przedłużono do 28 lutego 2021 roku. 
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8. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2021 [Dz. U. 2021, 

poz. 366], w którym kształcenie na odległość dla klas IV-VIII w szkołach 

podstawowych przedłużono do 14 marca 2021 roku. Dodatkowo w klasach I-III 

na terenie województwa warmińsko-mazurskiego ograniczono kształcenie 

poprzez stosowanie metod i technik kształcenia na odległość. 

9. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2021 [Dz. U. 2021, 

poz. 448], w którym kształcenie na odległość dla klas IV-VIII w szkołach 

podstawowych przedłużono do 28 marca 2021 roku. Dodatkowo ograniczenie 

kształcenia w klasach I-III obowiązywało już na terenie województw: warmińsko-

mazurskiego, lubuskiego, mazowieckiego i pomorskiego. 

10. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 marca 2021 [Dz. U. 2021, 

poz. 502], w którym kształcenie na odległość w szkołach podstawowych 

przedłużono do 28 marca 2021 roku. Dotyczyło to także klas I-III we wszystkich 

województwach w kraju. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021r.  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [Dz.U. 2021, 

poz. 561] przedłużyło ograniczenia w funkcjonowaniu szkół podstawowych do 11 

kwietnia 2021r. Wprowadziło też, obowiązek zorganizowania przez dyrektora lub 

osobę kierującą szkołą podstawową, zajęć w placówce m.in. dla dzieci rodziców 

zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizujących 

zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, realizujących zadania 

publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

pełniących służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek 

publiczny, wykonujących działania ratownicze,  zatrudnionych w formach opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3, zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty, o których 

mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania 

na terenie tych jednostek oraz innych wymienionych w Rozporządzeniu podmiotach. 

Akty prawne zmieniające to rozporządzenie (łącznie 3) wydłużały termin nauczania 

na odległość ostatecznie do 2 maja 2021roku i wprowadzały stopniowe poluzowania 

w szkolnictwie podstawowym, zaczynając od klas I-III w województwach  

o najmniejszej liczbie stwierdzonych przypadków zachorowań na COVID 19. 

Kolejne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021r.  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  
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w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [Dz.U. 2021, 

poz. 824] wprowadziło ograniczenia w funkcjonowaniu klas IV-VIII szkół 

podstawowych w terminie od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r., przy czym 

od 17 maja do 30 maja ograniczenia te polegały na tym, że: 

1) nie więcej niż 50% uczniów realizowało te zajęcia odpowiednio w szkole, 

placówce lub centrum,  

oraz  

2) co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 

maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

[Dz.U. 2021, poz. 982] do dnia 31 grudnia 2021 r. ogranicza się w całości lub w części 

funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, przy założeniu 

realizacji zawieszonych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość.  

Rozporządzenie z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uszczegółowiło zasady 

realizacji zadań jednostek oświatowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań zgodnego z obowiązującym 

Prawem Oświatowym [Dz.U. 2017, poz. 59].  Podkreślono w nim odpowiedzialność za 

realizację tych zadań dyrektora jednostki systemu oświaty, zobowiązując go, co 

szczególnie istotne z punktu widzenia nauczania na odległość, m. in. do (§ 1): 

1. Przekazywania uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie 

realizacji zadań jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej 

funkcjonowania. 

2. Ustalania we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania 

do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na 

zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając  

w szczególności: równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach 

tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne 

uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,  
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łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

3. Ustalania, we współpracy z nauczycielami, sposobu monitorowania postępów 

uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również 

informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także 

uzyskanych przez niego ocenach. 

4. Wskazywania, we współpracy z nauczycielami, źródeł i materiałów 

niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej,  

z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać. 

Poza tym cały § 2 wyżej wymienionego Rozporządzania jest poświęcony metodom 

i technikom kształcenia na odległość. Zgodnie z jego zapisami zajęcia tego typu 

mogą być realizowane w szczególności:  

1) z wykorzystaniem:  

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej 

udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

pod adresem www.epodreczniki.pl,  

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach 

internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego 

nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,  

c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,  

d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;  

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających 

podstawę do oceny pracy ucznia;  

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających 

wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;  

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach 

ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych 

wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz 

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

http://www.epodreczniki.pl/
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Warto dodać, iż zgodnie z wymienionym powyżej Rozporządzeniem realizacja zajęć 

dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów, pomimo zmiany formy kształcenia, 

powinna odbywać się w niezmienionym wymiarze godzinowym.  Rozporządzenie  

z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia 29 maja 2021 roku było zmieniane 

21 razy. Najistotniejsze, z punktu widzenia badanej problematyki kształcenia na 

odległość w szkołach podstawowych zdają się być następujące akty prawne: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 [Dz. U. 2020, 

poz. 530]. Wprowadziło ono możliwość wypożyczenia ze szkoły sprzętu 

informatycznego umożliwiającego kształcenie na odległość. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 [Dz. U. 

2020, poz. 657]. Wprowadziło zmiany harmonogramu egzaminu ósmoklasisty  

i rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2021.  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 [Dz.U. 2020, 

poz. 1539]. Zmiany dotyczyły czasu trwania lekcji przy nauczaniu zdalnym. 

Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zajęć miała trwać 45 minut. W uzasadnionych przypadkach 

dyrektor jednostki systemu oświaty mógł dopuścić prowadzenie tych zajęć  

w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut. 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 [Dz. U. 2020, 

poz.1394]. Najważniejsze zmiany z niego wynikające to: 

a) Poszerzenie zakresu odpowiedzialności dyrektora placówki oświatowej o: 

• ustalenie, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury 

informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję 

między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia;  

• ustalenie, we współpracy z nauczycielami, jakie technologie 

informacyjno-komunikacyjne będą wykorzystywane przez nauczycieli 

do realizacji zajęć;  

• określenie zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach  

w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-

komunikacyjnych. 
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b) Określenie terminu i trybu postępowania w przypadku egzaminu 

ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021. 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2020 [Dz. U. 

2020, poz.2047], które dało nauczycielom zatrudnionym w jednostkach systemu 

oświaty możliwość uzyskania jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu 

lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zajęć. Zgodnie z § 10c. 3 dofinansowanie takie mogło być 

przeznaczone na zakup m.in.: komputera stacjonarnego, monitora, komputera 

przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym, 

podzespołów komputerowych, kamery internetowej, mikrofonu, słuchawek, 

drukarki, oprogramowania komputerowego, smartfona oraz wielu innych 

urządzeń wymienionych w Rozporządzeniu. 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 [Dz. U. 2021, 

poz. 983], które otworzyło możliwość organizowania przez dyrektorów szkół 

podstawowych zajęć wyrównawczych dla uczniów i z przedmiotów,  

w przypadku których luki edukacyjne (po okresie nauki na odległość  

i w systemie hybrydowym) są największe. 

Istotne jest też, z punktu widzenia analizowanej problematyki nauczania na 

odległość jest Zarządzenie Nr 13 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2020r. 

w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrażania kształcenia na odległość w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [Dz.U. 2020, 

poz. 13]. Do zadań powołanego Zespołu, zgodnie z § 4 Zarządzenia, należy:  

1. Koordynowanie i monitorowanie przygotowania i wdrażania kształcenia na 

odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

2. Monitorowanie funkcjonowania platformy epodreczniki.pl 

3. Współpraca z kuratorami oświaty w zakresie wdrażania kształcenia na 

odległość, w tym funkcjonowania sieci doradców metodycznych w zakresie 

pomocy nauczycielom we wdrażaniu kształcenia na odległość 

4. Współpraca z Telewizją Polską S.A. w zakresie programów edukacyjnych. 

5. Przegląd działań poszczególnych krajów Unii Europejskiej w zakresie kształcenia 

na odległość. 
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6. Monitorowanie rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami wydanymi na 

podstawie art. 30c Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 

2019, poz. 1148, z późn. zm.); 

7. Współpraca z przedstawicielami platform dzienników elektronicznych, 

prowadzonych zgodnie z przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

Powołany Zespół na bieżąco monitorował i analizował sytuację związaną  

z głoszeniem na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego oraz pracował nad 

przygotowaniem odpowiednich rozwiązań prawnych oraz innych działań na rzecz 

zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu oświaty w okresie epidemii COVID-

19, w tym m.in. [Minister Edukacji Narodowej 2020]:  

• na podstawie art. 30c i 30 b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo  

oświatowe zostały przygotowane i wydane kolejne rozporządzenia, które 

umożliwiły jednostkom systemu oświaty prowadzenie procesu kształcenia  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz realizację 

pozostałych zadań;  

• podjęto działania na rzecz zapewniania wszystkim nauczycielom i uczniom 

łatwego dostępu oraz możliwości pracy i nauki na Zintegrowanej Platformie 

Edukacyjnej www.epodreczniki.pl;  

• zainicjowano współpracę z Telewizją Polską w zakresie zapewnia dzieciom  

i uczniom dodatkowego wsparcia w nauce w formie programów telewizyjnych  

emitowanych na powszechnie dostępnych kanałach TVP;  

• przygotowano rozwiązania prawne w zakresie pragmatyki zawodowej 

nauczycieli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, 

• podjęto działania informacyjne adresowane dla całej społeczności szkolnej,  

w tym rodziców uczniów w formie komunikatów na stronie internetowej MEN 

oraz inne materiały informacyjne (poradniki, informatory) oraz działania 

wspierające szkoły, w szczególności nauczycieli i uczniów w dostępie do sprzętu 

komputerowego do pracy i nauki zdalnej oraz dostępu do Internetu;  

Udostępnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na stronie internetowej 

różnego rodzaju poradniki i fiszki informacyjne były adresowane do dyrektorów szkół 
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podstawowych, nauczycieli, uczniów i rodziców, a ich przedmiotem była m.in. 

problematyka kształcenia na odległość. Przykładem zbiorczego opracowania jest 

publikacja „Kształcenie na odległość. Poradnik dla szkół” [Ministerstwo Edukacji 

Narodowej 2020], która zawiera wskazówki dla poszczególnych grup interesariuszy.  

Dyrektorom wskazano, m.in. poniższe zadania do realizacji: 

1. Ustalenie kluczowych kwestii dotyczące organizacji pracy szkoły, tj.:  

a)  zapoznawanie się z informacjami publikowanymi na stronach 

internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, 

przydatnymi do planowania i realizacji nauki zdalnej (np.: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna, 

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu, 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-

online) oraz ustalenie, we współpracy z nauczycielami, które z dostępnych 

rozwiązań, w tym technologicznych, będą dla szkoły najkorzystniejsze,  

i które docelowo wykorzystają wszyscy nauczyciele, 

b) zachęcenie nauczycieli do pracy z uczniami na odległość,  

c)  ustalenie sposobu i tryby realizacji procesu kształcenia w czasie pandemii 

COVID 19, 

d)  motywowanie nauczycieli do wzajemnej pomocy w pracy zdanej oraz  

w nauce nowych narzędzi do nauczania zdalnego a także zapewnienie 

nauczycielom pomoc w sprawach technicznych i organizacyjnych,  

e)  utrzymywanie kontaktu z nauczycielami – telefonicznie, e-mailowo, za 

pomocą komunikatorów. 

2. Poinformowanie rodziców i uczniów o ustalonych przez szkołę zasadach  

i formach kształcenia na odległość, o sposobach i narzędziach, które będą 

wykorzystywane. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami, informowanie na bieżąco 

o wszystkich istotnych kwestiach. 

3. Zachęcanie uczniów, szczególnie starszych roczników szkół podstawowych, do 

podjęcia odpowiedzialności za swoją naukę.  

4. Koordynowanie i zarządzanie prowadzeniem procesu kształcenia na odległość 

przez zespół nauczycieli, tj.: 

a)  ustalenie godzin pracy zdalnej i komunikacji z uczniami, 

b)  opracowanie we współpracy z nauczycielami, tygodniowego zakresu 

treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas 

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna
https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online
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uwzględniając m.in. specyfikę zajęć, równomierne obciążenie uczniów  

w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w zależności od ich wieku i etapu edukacyjnego, 

prowadzenie kształcenia na przemian z użyciem monitorów ekranowych  

i bez nich,  

c)  uwzględnianie w organizacji procesu nauczania faktu, że praca i nauka  

w domu kierują się swoimi prawami i należy to uwzględnić, planując  

i organizując pracę szkoły/nauczycieli.  

5. Ocenianie, wspólnie z nauczycielami stanu realizacji podstawy programowej 

kształcenia ogólnego z poszczególnych zajęć/przedmiotów oraz 

rozplanowanie realizacji pozostałych treści do zakończenia roku szkolnego.  

6. Zachęcanie i motywowanie nauczycieli, aby dostosowali materiały i metody 

pracy do zróżnicowanych potrzeb uczniów.  

7. Poinformowanie nauczycieli, rodziców, jak i samych uczniów o konieczności 

zachowania bezpieczeństwa w sieci.  

8. Organizowanie pracy, uwzględniającej zasady bezpiecznego i rgonomicznego 

korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację 

elektroniczną.  

Pewne zadania do realizacji przekazano także nauczycielom, m.in.: 

1. Konieczność zapoznawania się z informacjami publikowanymi na stronach 

Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, przydatnymi do 

planowania i realizacji nauki zdalnej:  

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna, 

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu, 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online. 

2. Możliwość korzystania z pomocy dydaktycznych dostępnych w formie 

elektronicznej, m.in.: e-materiałów dydaktycznych dostępnych na stronach 

www.epodreczniki.pl, www.gov.pl/zdalnelekcje, www.cke.gov.pl, 

www.ore.edu.pl, programów i materiałów prezentowanych na kanałach 

telewizji publicznej, w tym kanałach internetowych https://vod.tvp.pl/; 

3. Określenie aktywności ucznia (np.  przesłanie plików z tekstami wypracowań, 

rozwiązaniami zadań, nagranymi wypowiedziami, prezentacjami; wypowiedź 

ucznia na forum; udział w dyskusjach on-line;  rozwiązanie różnorodnych form 

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu
http://www.cke.gov.pl/
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quizów i testów), które pozwolą stwierdzić, czy uczeń zapoznał się ze 

wskazanym materiałem, a także dadzą podstawę do oceny jego pracy.  

4. Prowadzenie zdalnego nauczania z wykorzystaniem różnorodnych rozwiązań 

technologicznych, które zapewniają uczniom dostęp do materiałów oraz 

możliwość wykonania i przedstawienia nauczycielowi aktywności (np. 

zintegrowana platforma edukacyjna epodreczniki.pl; platformy 

wspomagające zdalne nauczanie, z których do tej pory korzystała szkoła lub 

które szkoła może zainstalować i skonfigurować na potrzeby kształcenia na 

odległość, dzienniki elektroniczne umożliwiające realizację programu 

nauczania w ograniczonym zakresie również poczta elektroniczna 

wykorzystywana do wymiany i przekazywania informacji, materiałów  

i rozwiązań między nauczycielami i uczniami).  

5. Korzystanie z różnorodnych form komunikacji elektronicznej, aby zapewnić 

wymianę bieżących informacji z uczniem i rodzicem lub opiekunem prawnym 

ucznia. Może to być na przykład komunikacja za pośrednictwem: dzienników 

elektronicznych; poczty elektronicznej, list dyskusyjnych; forum na platformie 

elektronicznego wspomagania zajęć; forum społecznościowego. 

6. Monitorowanie aktywności ucznia i szybka reakcja, gdy uczeń nie wykazuje 

aktywności. 

7. Organizowanie  pracy zdalnej uczniów, uwzględniającej zasady bepiecznego 

i ergonomicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających 

komunikację elektroniczną.  

Wiele zadań postawiono też przed uczniami szkół podstawowych. Należą do nich 

m.in.: 

1. Zorganizowanie miejsca i czasu pracy, w tym:  

a) zapoznanie się z informacjami przesłanymi przez dyrektora 

szkoły/wychowawcę/nauczycieli poszczególnych przedmiotów na temat 

sposobów i narzędzi, które będą wykorzystywane do prowadzenia 

nauczania, 

b) przygotowanie komputera, tabletu lub smartfona z kamerą internetową, 

słuchawkami i mikrofonem. 

2. Aktywne uczestniczenie w zdalnym nauczaniu poprzez m.in. zapoznawanie się 

ze wszystkimi materiałami przygotowanymi i przekazanymi przez nauczyciela,  
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a także z terminami wykonania zadań oraz sposobami przekazania rozwiązań, 

odważne udzielanie odpowiedzi i zadawanie pytania przez sieć. 

3. Systematyczne odrabianie zadań domowych i wykonywanie wymaganych 

przez nauczyciela aktywności. 

4. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w intrenecie i higieny pracy  

z komputerem/innymi urządzeniami.  

5. Pomoc swoim kolegom i nauczycielom, jeśli mają trudności techniczne. 

6. W przypadku uczniów zadających egzamin ósmoklasisty korzystanie  

z materiałów publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w tym  

z próbnych testów.  

Zadania do realizacji przewidziano także dla rodziców, którzy powinni aktywnie 

wspierać proces dydaktyczny, m.in. poprzez: 

1. Pomoc w planowaniu czasu dziecka i podziale go na np. cztery grupy:  

a) edukacja (np. indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy 

wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, zajęcia 

prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym) oraz inne 

formy nauki ucznia (w tym wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, 

lektura), 

b) sport (np. wszelkiego rodzaju aktywności ruchowe możliwe do wykonania 

w warunkach domowych, w tym proste rozgrzewki/rozciągania), 

c) dom (np. obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być 

zaangażowane (sprzątanie, pomoc przy posiłkach)), 

d) rozrywka (każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie 

braku kontaktu z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi 

pasjami, wspólne gry planszowe). 

2. Zachęcanie dziecka do samodzielnej pracy. 

3. Pozostawanie w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami. Udostępnienie im 

swojego numeru telefonu, adresu mailowego, korzystanie z dziennika 

elektronicznego, sprawdzanie strony internetowej szkoły. 

4. Zgłaszanie szkole na bieżąco swoich spostrzeżeń i wniosków, w szczególności 

dotyczących przebiegu uczenia na odległość, np. trudności technicznych, 

zasobów i możliwości sprzętowych dostępnych dla dziecka. 
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5. Pomoc dziecku, szczególnie w przypadku dzieci młodszych, w zorganizowaniu 

warunków do nauki w domu – kącik, pomieszczenie, dostęp do komputera, 

tablet itd. 

6. Zachęcanie dziecka do systematycznego uczenia się.  

7. W przypadku dziecka zdającego egzamin ósmoklasisty zachęcenie do 

skorzystania z materiałów publikowanych przez CKE, w tym z próbnych testów. 

8. Zwrócenie szczególnej uwagi dziecka na bezpieczne korzystanie z Internetu. 

(pomoc na stronie https://ose.gov.pl/pakiety-edukacyjne). 

9. Sprawdzanie komunikatów publikowanych na stronach Ministerstwa Edukacji 

Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, dotyczących planowania i realizacji nauki 

zdalnej (https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna, 

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu, 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online). 

Obowiązujące w Polsce, w okresie pandemii COVID 19 przepisy prawne oraz 

udostępnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wytyczne i poradniki w dużej 

mierze odgórnie regulują proces kształcenia na odległość w szkołach podstawowych. 

Wskazują też jednak na pewien zakres odpowiedzialności poszczególnych grup 

interesariuszy, od których w dużej mierze zależy powodzenie kształcenia w tak 

nieoczekiwanych czasach. Niezbędne zatem, w perspektywie kolejnej fali pandemii 

jesienią 2021 roku zdaje się być dalsze współdziałanie dyrektorów placówek 

oświatowych, nauczycieli, uczniów i rodziców oraz dopracowywanie systemu 

nauczania na odległość. 

 

Uwarunkowania prawne i wytyczne   

w Niemczech 
2.2 

 
W Republice Federalnej Niemiec odpowiedzialność za system edukacji 

współdzielona jest przez władze Federacji (a Dokładniej Federalne Ministerstwo 

Edukacji i Badań Naukowych) i krajów związkowych. Ustawa Zasadnicza 

(Grundgesetz) określa zakres odpowiedzialności rządu federalnego za edukację. 

Uprawnienia legislacyjne w tym zakresie leżą w gestii poszczególnych landów, o ile 

ustawa nie przyznaje ich władzom federalnym. Zarządzanie systemem edukacji w tych 

obszarach należy prawie wyłącznie do kompetencji krajów związkowych. Poza 

podziałem kompetencji, Ustawa Zasadnicza przewiduje również szczególne formy 

współpracy pomiędzy Federacją a krajami związkowymi w ramach tzw. zadań 

https://ose.gov.pl/pakiety-edukacyjne
https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online
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wspólnych (Gemeinschaftsaufgaben) [European Commission 2021]. Takie rozwiązania 

prawne powodują, że w Republice Federalnej Niemiec funkcjonuje 16 równoległych 

systemów edukacji, w różny sposób modelujących system kształcenia w szkołach 

podstawowych w czasach pandemii COVID 19.  Pomimo różnic występujących 

pomiędzy landami istnieją także wspólne warunki brzegowe kształtowania się nowego 

modelu nauczania. W dużej mierze są one zbieżne z rekomendacjami Raportu 

Fundacji Eberta Friedricha. Zgodnie z Raportem, który został przygotowany pod 

koniec pierwszej fali pandemii (28 maj 2020) szkoły, w tak nieoczekiwanych czasach, 

powinny uwzględnić dwie grupy wyzwań [Friedrich-Ebert-Stiftung 2020]: 

1. Wyzwania organizacyjne związane z procesami nauczania. Wymaga to 

reorganizacji szkół i lekcji, a także zupełnie nowego spojrzenia na szkołę. Szkoła 

jako instytucja powinna być dobrze przygotowana do wdrożenia kolejnego 

roku szkolnego, w którym pandemia nadal będzie trwała. 

2. Wyzwania związane z systemem metodyczno-dydaktycznym, który  

w zależności od nasilenia pandemii powinien zakładać trzy możliwe scenariusze 

postępowania: 

a) scenariusz nauczania tradycyjnego – nauczanie odbywa się w szkołach, 

b) scenariusz nauczania hybrydowego – nauczanie odbywa się częściowo  

w szkole, a częściowo w formie zdalnej, 

c) scenariusz nauczania zdalnego – nauczanie odbywa się tylko w formule 

nauczania na odległość. 

Ministrowie edukacji większości landów uznali w roku szkolnym 2020/2021 

(podobnie zapowiada się nowy rok szkolny 2021/2022) nauczanie stacjonarne za 

„najwyższy priorytet”. Stąd też w przestrzeni publicznej pojawił się temat 

wprowadzenia tzw. poziomów ostrzegawczych oznaczone kolorem, z których każdy 

określa specjalne wytyczne dotyczące funkcjonowania szkoły podstawowej i reżimu 

sanitarnego [Der Spiegel 2020]: 

• kolor zielony oznacza regularne lekcje w ujęciu tradycyjnym. 

• kolor żółty zapewnia regularne lekcje ze zwiększonym reżimem sanitarnym. na 

przykład w wyższych klasach wymagania dotyczące zasłonięcia ust i nosa 

obowiązują również na lekcjach. 

• kolor pomarańczowy oznacza regularną naukę, ale z bardziej surowymi 

przepisami: na przykład maseczka obowiązkowa w całej szkole, a także pod 

zadaszeniami na zewnątrz. pomoc pozaszkolna, np. międzyklasowe kursy 
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językowe lub wsparcie dla uczniów zdolnych, odbywa się w ograniczonym 

zakresie. grupy robocze lub lekcje religii, w których mieszają się stałe grupy,  

w ogóle się nie odbywają. 

• kolor czerwony oznacza „lekcje w alternatywnym scenariuszu”, czyli połączenie 

nauki w domu i nauczania stacjonarnego. Klasy dzielone są na grupy i nauka 

odbywa się tylko w tych stałych grupach. 

Warto zwrócić uwagę, że nie założono tu sytuacji, w której proces dydaktyczny 

będzie realizowany tylko i wyłącznie w formule nauczania na odległość. Być może to 

zadecydowało o fakcie wyboru przez większość landów i szkół wariantu 

trójscenariuszowego proponowanego w Raporcie Fundacji Eberta Friedricha  

i jednocześnie bardziej realnego, uwzględniając prognozy epidemiologiczne na  

II połowę roku 2021. Bez względu na wybrany wariant, w Raporcie dostrzeżono jednak 

konieczność konstruowania procesu nauczania w taki sposób, aby nauczanie dla 

wszystkich uczniów odbywało się w najwyższej możliwej jakości przy jak najniższym 

stresie psychospołecznym wywołany szczególnymi okolicznościami (niezależnie od ich 

sytuacji społecznej i bardzo zróżnicowanym wsparciu w domu). Pandemię uznano za 

duże wyzwanie dla edukacji, ale też dostrzeżono pewne nowe możliwości 

dydaktyczne i metodyczne, które wiążą się z zaistniałą sytuacją. Wymaga to jednak 

zaprojektowania nauczania wspomaganego cyfrowo w ten sposób, aby to uczniowie 

i ich proces uczenia się był na pierwszy planie, a nie technologia. W związku z tymi 

wyzwaniami i możliwościami przedstawiono następujące rekomendacje dla szkół 

(niezależnie od wybranego scenariusza) [Friedrich-Ebert-Stiftung 2020]: 

1. Przestrzeganie zasad nauczania sprzyjającego uczniom: 

• przekazywanie uczniom informacji zwrotnej na ich temat. Może to być 

informacja pisemna od nauczyciela, informacja zwrotna od rówieśników, 

spotkanie w czasie obecności w szkole, 

• uczniowie powinni być zachęcani do zdobywanie wiedzy i uspołeczniani. 

Mogą to być zadania stymulujące do działania, w tym pracy w grupie.  

W przypadku nauczania na odległość może to być np. wspólna edycja 

przygotowywanej pracy pisemnej, 

• należy wzmacniać zdolność uczniów do samodoskonalenia, np. poprzez 

udostępnianie interaktywnych samosprawdzających arkuszy z zadaniami, 

• w przypadku ograniczonego czasowo scenariusza tradycyjnego  

i długodystansowego scenariusza hybrydowego lub nauczania zdalnego 
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należy dużą wagę przywiązywać do tzw. kwalifikacji kluczowych  

z poszczególnych przedmiotów, 

• powinny istnieć możliwości uczenia się w celu rozwijania umiejętności 

cyfrowych, takich jak wyszukiwanie i ocena informacji, współpraca w sieci, 

• należy przyjąć zasady modelu 4-K (komunikacja, współpraca, kreatywność, 

krytyczne myślenie), także w szerszym rozumieniu kompetencji 

nieautomatycznych. Nauczyciel powinien promować spontaniczność, 

intuicję i myślenie lateralne. 

2. Wykorzystanie potencjału technologii w zakresie dydaktyczno-metodycznym:  

• wykorzystanie możliwości cyfrowych, np. komunikatorów, wideokonferencji 

wspierających budowanie relacji oraz wspólną naukę i utrzymywanie 

kontaktu uczniów między sobą, 

• wykorzystanie specjalnych programów nauczania wspomaganego 

cyfrowo do spersonalizowanej nauki we własnym tempie, w różnych 

miejscach, 

• pokazanie uczniom możliwości jakie daje współczesna technologia poprzez 

przygotowywanie prezentacji multimedialnych (zarówno na zajęcia 

stacjonarne jak i przy nauczaniu na odległość), poruszanie w ramach zajęć 

dydaktycznych tematyki postępu technologicznego, 

• wykorzystanie technologii do diagnozowania poziomu wiedzy uczniów, 

identyfikowania zakresu ewentualnych deficytów i pomocy w nadrabianiu 

zaległości. Realizacja tego postulatu może mieć nieco inny charakter  

w przypadku każdego ze scenariuszy. W scenariuszu pierwszym nauczanie 

na odległość może wspomagać uczniów chorych, którzy nie mogą  

w formie bezpośredniej uczestniczyć w lekcjach a chcą mieć kontakt  

z nauczycielami i rówieśnikami. W scenariuszy drugim technologia cyfrowa 

pozwala łączyć i koordynować oba miejsca nauki, a dodatkowo daje 

możliwość łączenia uczniów posiadających różny poziom wiedzy.  

W scenariusz trzecim, przy braku kontaktu bezpośredniego, technologia ma 

znaczenie szczególne. Głównie w tym scenariuszu są istotne trwałe struktury 

komunikacyjne, oparte na wysokiej jakości zasobach technologicznych. 

3. Tworzenie odmiennych koncepcji metodyczno-dydaktyczne dla różnych 

roczników szkoły podstawowej: 
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• przyjąć należy, iż na etapie nauczania początkowego, uczniowie 

zdobywają podstawowe umiejętności takie jak czytanie i pisanie, które  

w przyszłości umożliwiają im bardziej samodzielną naukę. Zatem jeżeli na 

tym etapie zostaną zidentyfikowane trudności uczniów, ich nauka powinna 

być jak najszybciej wspomagana, 

• w przypadku konieczności podjęcia decyzji o możliwości skorzystania  

z tradycyjnej formuły nauczania tylko przez wybrane roczniki, rekomenduje 

się udostępnienie tej formuły rocznikom najmłodszym, które w dużej mierze 

nie posiadają umiejętności samodzielnego uczenia się. 

4. Przyjęcie odpowiedzialności za możliwość autonomicznego działania:  

• dyrektorzy szkół powinni wspierać grono pedagogiczne w nowych 

uwarunkowaniach, 

• dyrektorzy szkół powinni, jak najszybciej przekazywać informację  

o stosowanych rozwiązaniach nauczycielom, rodzicom i uczniom, 

• dyrektorzy szkół powinni zapewnić możliwość rozwoju kadrze 

pedagogicznej, w tym w zakresie nabywania i uzupełniania kompetencji 

cyfrowych, 

• dyrektorzy powinni właściwie zaprojektować procesy dydaktyczne 

wykorzystując przy tym zasoby osobowe wewnętrzne i zewnętrzne. 

Wskazane rekomendacje przyjęto w Ministerstwie Edukacji, Młodzieży i Sportu 

Landu Brandenburgia, na terenie którego zlokalizowane są szkoły podstawowe 

prezentowane w niniejszym raporcie. Funkcjonowanie szkół podstawowych  

w Brandenburgii w roku szkolnym 2021/2022 oparte będzie na następujących 

przepisach i regulacjach prawnych: 

1. Rozporządzeniu w sprawie postępowania z wirusem SARS-CoV-2 i COVID-19  

w Brandenburgii (SARS-CoV-2-Umgangsverordnung - SARS-CoV-2-UmgV) z dnia 

9 lipca 2021 roku (Verordnung über den Umgang mit dem SARS-CoV-2-Virus 

und COVID-19 in Brandenburg (SARS-CoV-2-Umgangsverordnung - SARS-CoV-

2-UmgV) [GVBl.II / 21, nr 65] . 

2. Zarządzeniu uzupełniającym przepisy prawa szkolnego w celu zapewnienia 

możliwości edukacji w przypadku szczególnych ograniczeń (Verordnung zur 

Ergänzung schulrechtlicher Vorschriften zur Sicherstellung des Bildungs- und 

Erziehungsauftrags in den schulischen Bildungsgängen bei besonderen 

https://bravors-brandenburg-de.translate.goog/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_II_65_2021.pdf?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax,se,elem,sc
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Einschränkungen (Bildungsgänge-Ergänzungsverordnung - BiGEV) [GVBl.II / 21, 

Nr 56]. 

3. Warunkach ramowych bezpiecznej i otwartej szkoły w roku szkolnym 2021/2022 

(Eckpunkte zum Start ins Schuljahr 2021/22: Rahmenbedingungen für eine 

sichere und offene Schule).  

4. Rekomendacjach Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu Landu 

Brandenburgia dotyczących organizacji roku szkolnego 2021/2022.  

Rozporządzenie w sprawie postępowania z wirusem SARS-CoV-2 i COVID-19  

w Brandenburgii [GVBl.II / 21, nr 65], w sekcji 22 reguluje zagadnienia dotyczące szkół 

podstawowych. Wskazują one jednak jedynie na konieczność spełniania określonych 

warunków higieny podczas pobytu na terenie szkoły, w tym noszenia maski 

medycznej.  

W Zarządzeniu uzupełniającym przepisy prawa szkolnego w celu zapewnienia 

możliwości edukacji w przypadku szczególnych ograniczeń [GVBl.II / 21, Nr 56] w Sekcji 

1 §2 wprowadzono rekomendowane przez Fundację Eberta Friedricha trzy scenariusze 

nauczania, a § 3 poświęcony jest  organizacji nauczania na odległość. Wskazuje się 

w nim m.in., iż to szkoły są odpowiedzialne za opracowanie koncepcji nauczania na 

odległość. Mogą przy tym korzystać z własnych materiałów dydaktycznych  

i ćwiczeniowych do nauczania na odległość lub z tych dostarczonych przez 

Państwowy Instytut Szkół i Mediów Berlin-Brandenburgia, które zapewniają 

wprowadzanie nowych przedmiotów, opracowywanie nowych tematów i dalszy 

rozwój umiejętności uczniów. Należy przy tym zapewnić kontrolowanie procesu 

nauczania i uczenia się. Wskazane jest także zwrócenie uwagi rodziców na to, aby 

sprawdzali czy ich dziecko wypełnia obowiązek uczestniczenia w kształceniu na 

odległość. Bardziej szczegółowe zasady nauczania na odległość zawarte są w sekcji 

2 niniejszego Zarządzania. Najważniejsze z nich odnoszą się do: 

1. Ramowego programu nauczania i rozkładu zajęć, który powinien być 

realizowany bez względu na wybrany scenariusza nauczania. Tylko Ministerstwo 

może zezwolić na jakiekolwiek odstępstwa od obowiązującego 

harmonogramu i to tylko wtedy, gdy wszystkie inne środki zostały wyczerpane 

(§ 4). 

2. Zasad oceny pracy uczniów opartych na wynikach uzyskanych podczas 

zarówno nauczania bezpośredniego jak i na odległość. Jednocześnie 

wskazane jest, że osiągnięcia w nauczaniu na odległość są uwzględniane  

https://bravors-brandenburg-de.translate.goog/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_II_56_2021.pdf?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax,se,elem,sc
https://bravors-brandenburg-de.translate.goog/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_II_56_2021.pdf?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax,se,elem,sc
https://bravors-brandenburg-de.translate.goog/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_II_65_2021.pdf?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax,se,elem,sc
https://bravors-brandenburg-de.translate.goog/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_II_56_2021.pdf?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax,se,elem,sc
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w końcowej ocenie wyników, jeżeli osiągnięcie to zostało zrealizowane bez 

pomocy osób trzecich. Jeśli nie można tego zapewnić, wyniki będą brane pod 

uwagę przy warzeniu ocen uzyskanych w stosunku do wszystkich innych ocen. 

Jeśli problemy techniczne nie pozwoliły na dokonanie oceny to należy ją 

powtórzyć w późniejszym czasie. Dodano także, że ocena wyników i ewaluacja 

uczniów w nauczaniu na odległość może odbywać się za pomocą 

telekonferencji lub wideokonferencji, a także w innym miejscu niż szkoła (§ 5).  

3. Oceny pracy i zachowań społecznych. Najważniejsze jest tu założenie, że 

zachowanie społeczne nie będzie oceniane, jeśli lekcje ucznia w półroczu 

szkolnym były głównie lekcjami na odległość (§ 6).  

4. Egzaminów, które co do zasady powinny odbywać się w trybie bezpośrednim. 

Przy czym przy relatywnie wysokiej liczbie zakażeń COVID 19 i dominującej  

w ciągu roku szkolnego nauce na odległość dopuszcza się podjęcie decyzji  

o nieprzeprowadzaniu egzaminów (ocena końcowa będzie wynikała w takim 

przypadku ze średniej ocen z danego przedmiotu egzaminacyjnego w danym 

roku szkolnym) lub zmianie terminu egzaminów. Dotyczy to również uczniów, 

którzy ze względu na swój stan zdrowia uczestniczyli głównie w zajęciach na 

odległość (§ 7). 

W warunkach ramowych bezpiecznej i otwartej szkoły w roku szkolnym 2021/2022 

znalazły się również informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio nauczania na 

odległość, m.in.: 

1. Oferty wsparcia dla uczniów (pkt. 2), w tym: 

a) program rządu federalnego „Nadrabianie zaległości po pandemii” 

(łącznie 2 miliardy euro w latach 2021-2022). Środki zostaną przeznaczone 

m.in. na dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów, u których 

stwierdzono deficyty w nauce, w dużej mierze wynikające z nauczania na 

odległość, 

b) ankiety stanu nauki, będą kontynuowane również w roku szkolnym 

2021/2022. Z dotychczasowych badań wynika, że uczniowie w trakcie 

pandemii mniej czasu poświęcali na naukę niż przed pandemią. Ocena 

bieżącego stanu jest niezbędna w celu podjęcia działań wspierających 

naukę, 

c) opieka wakacyjna z możliwością nauki (wakacje 2020 i 2021) ma na celu 

odciążenie rodziców, którzy z racji pandemii wielokrotnie angażowali się  



47 
 

w proces nauczania na odległość sowich dzieci oraz pomoc uczniom,  

u których stwierdzono deficyty wiedzy. 

d) wsparcie społeczne udzielane przez pracowników szkół uczniom, którzy 

podczas zamknięcia szkoły i nauczania na odległość często byli w trudnych 

sytuacjach życiowych (ten rodzaj wsparcia jest oferowany głównie za 

pośrednictwem komunikacji cyfrowej). 

2. Organizacji lekcji, w tym (pkt. 3): 

a) powrót do nauki w trybie tradycyjnym, tak długo jak pozwolą na to warunki 

epidemiologiczne. Podkreśla się tutaj nie tylko edukacyjne znaczenie nauki 

w formule tradycyjnej, ale także społeczne, 

b) lekcji wychowania fizycznego i muzyki. Pandemia i edukacja na odległość 

doprowadziła do znacznego ograniczenia ruchu u dzieci i młodzieży, co 

powinno być nadrobione w roku szkolnym 2021/222 poprzez realizację lekcji 

wychowania fizycznego zgodnie z harmonogramem w formie 

bezpośredniej, organizację zawodów sportowych, kursów pływania. 

Śpiewanie i tworzenie muzyki powinno być również ważnym elementem 

edukacji w roku szkolnym 2021/2022, 

c) ramowego programu nauczania i wewnętrznych programów szkół, które 

zmieniły się w trakcie pandemii i wzbogaciły się o nabywanie przez uczniów 

umiejętności z zakresu technologii cyfrowych, 

d) dobrowolnego powtarzania roku szkolnego. Niezależnie od pandemii na 

prośbę rodziców uczeń może raz dobrowolnie może powtarzać klasę, 

e) monitorowania jakości nauczania na odległość i nauczania w trybie 

hybrydowym, które może się pojawić w przypadku spodziewanej czwartej 

fali pandemii. 

3. Wyposażenia szkół i wsparcia w nauce domowej, w tym:  

a) dofinansowania wyposażanie szkół w infrastrukturę informatyczną (np. 

„DigitalPakt Szkoła 2019-2024 "), 

b) dofinansowania wyposażenia w mobilne urządzenia cyfrowe uczniów, 

którzy ich w domu nie posiadają (DigitalPakt 2), 

c) dofinansowania działów IT w szołach (DigitalPact „Admin Funding”, 

DigitalPakt 3), 

d) dofinansowania zakupu sprzętu IT dla nauczycieli (DigitalPakt 4), 
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e) oferty wsparcia w nauce domowej z wykorzystaniem programu 

edukacyjnego Habepakets des Bundes (BuT). 

Z kolei w Rekomendacjach Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu Landu 

Brandenburgia dotyczących organizacji roku szkolnego 2021/2022 zawarto informacje 

dotyczące dokumentowania procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych 

oraz powielone zostały zasady dotyczące scenariuszy realizacji procesu 

dydaktycznego zawarte w Zarządzeniu uzupełniającym przepisy prawa szkolnego  

w celu zapewnienia możliwości edukacji w przypadku szczególnych ograniczeń 

[GVBl.II / 21, Nr 56]. 

Reasumując należy stwierdzić, iż obowiązujące w Niemczech przepisy prawne  

i wytyczne dotyczące nauczania na odległość w czasie pandemii Covid 19 są  

w części zbieżne dla poszczególnych landów i zgodne z rekomendacjami 

wynikającymi z Raportu Fundacji Eberta Friedricha. Część przepisów i wytycznych jest 

jednak tworzenia indywidualnie przez Ministerstwa odpowiedzialne za szkolnictwo 

podstawowe w poszczególnych landach. W niniejszym opracowaniu 

skoncentrowano się na uwarunkowaniach prawnych obowiązujących  

w Brandenburgii, na terenie której były prowadzone badania. Obowiązujących 

system prawny i wytyczne wskazują na dużą świadomość konieczności zmian systemu 

edukacji, w tym w zakresie nauczania na odległość. Pierwsze działania w tym kierunku 

zostały uczynione, co przy relatywnie dużym wsparciu finansowych dla digitalizacji  

w kolejnym okresie może przynieść zadowalające efekty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bravors-brandenburg-de.translate.goog/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_II_56_2021.pdf?_x_tr_sl=de&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax,se,elem,sc
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Nauka w szkołach podstawowych w 

czasie pandemii COVID 19 w aspekcie 

badań empirycznych 

3 

 

Opis postępowania badawczego 3.1 
 

Powszechne zagrożenie życia i zdrowia jakie pojawiło się na początku roku 2020  

w formie koronawirusa COVID – 19 szybko objęło swoim zasięgiem nie tylko cały świat, 

ale również niemal wszystkie działania egzystencjalne przeciętnego człowieka. 

Obecną sytuację określić należy jako czas niepewności, strachu i wszechobecnego 

poczucia zagrożenia.  

Do najbardziej narażonych osób należą ludzie starsi, jednak największe zagrożenie 

w rozprzestrzenianiu choroby stanowią osoby młode, ponieważ często nie wykazują 

one żadnych objawów i mogą bezwiednie przyczyniać się do eskalacji pandemii. 

Najbardziej sprzyjającymi warunkami dla zarażania innych jest bezpośrednia 

interakcja międzyludzka, która, pomimo wdrożonych zabezpieczeń, szczególnie 

często i w dużej skali występuje w szkołach i przedszkolach.  

Pomimo tej trudnej sytuacji należy jednak podtrzymać system edukacyjny  

i zapewnić możliwość powszechnego dostępu do wiedzy i nauczania. Rozwiązaniem 

tych dylematów może być nauczanie zdalne, które wiąże się jednak z wyzwaniem 

technicznym, organizacyjnym, prawnym oraz kadrowym (w sensie nabycia w krótkim 

czasie przez nauczycieli odpowiednich kompetencji i umiejętności technicznych). 

Cel badania 

Celem badania była potrzeba poznania doświadczeń i opinii nauczycieli oraz 

dyrekcji ze szkół podstawowych z Gartz, Casekow, Tantow, Kołbaskowa, Przecławia  

i Bęgarowa, co umożliwiło opracowanie modelowych działań w zakresie zdalnej 

edukacji, które zostały przygotowane w oparciu o wiedzę i analizę zespołu 

eksperckiego oraz na podstawie wymiany doświadczeń i praktyk stosowanych  

w szkołach niemieckich i polskich w czasie pandemii koronawirusa. Uzyskane wyniki  

i wyciągnięte na ich podstawie wnioski z pewnością przełożą się na optymalizację 

działań grona pedagogicznego w celu stworzenia warunków dla skutecznego, 

bezpiecznego i efektywnego nauczania na odległość. Przewidywane korzyści z tytułu 

realizacji projektu zostaną odniesione przez: 
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• dyrekcję szkół poprzez ułatwienie jej podejmowania decyzji i dostarczenie 

wiarygodnych materiałów porównawczych, 

• nauczycieli – poprzez dostarczenie sprawdzonych wzorców organizacji 

nauczania zdalnego, 

• uczniów – poprzez stworzenie warunków do skutecznego pobierania nauki  

w trybie zdalnym, 

• lokalną, krajową a nawet międzynarodową społeczność poprzez 

ograniczenie bezpośrednich kontaktów i zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu jakości i standardów 

nauczania. 

Celem komplementarnym było utrzymanie dobrych stosunków sąsiedzkich oraz 

zaproszenie do dalszej obopólnej współpracy i wymianie myśli i doświadczeń 

pomiędzy pracownikami szkół podstawowych na terenie Niemiec i Polski w rejonie 

transgranicznym. 

Zbiorowość statystyczna 

Zborowość statystyczna (populacja statystyczna, populacja generalna) jest to: 

„zbiór dowolnych elementów podobnych – ale nie identycznych – pod względem 

określonych właściwości…” [Sobczyk 2010, s. 12]. W przedmiotowym badaniu 

zbiorowość statystyczną stanowili nauczyciele oraz dyrekcja szkół podstawowych  

z Gartz, Casekow, Tantow, Kołbaskowa, Przecławia i Bęgarowa. W szkołach tych uczy 

się łącznie 1453 dzieci prowadzonych przez 141 nauczycieli, a więc jeden nauczyciel 

przypada średnio na 10 uczniów (rys. 3).  
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Rysunek 3. Dane statystyczne dotyczące badanych szkół 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Należy zwrócić uwagę, że dane przedstawione na rysunku 3 zostały w większości 

pozyskane w wywiadach przeprowadzonych z dyrekcją szkół lub (w jednym 

przypadku) ze strony internetowej. Nie są to wartości niezmienne i podlegają 

znaczącym fluktuacją zwłaszcza w okresie zagrożenia pandemicznego. Liczba 

nauczycieli jest suma nauczycieli zatrudnionych w wymiarze pełnego etatu a także 

tych, którzy pracują w niepełnym wymiarze godzin np. na podstawie umowy-zlecenia.  

Dobór próby badawczej 

Zidentyfikowana zbiorowość statystyczna jest zbiorowością skończoną, o niezbyt 

dużej liczebności. Jednak poddanie pomiarowi [Pawłowski 1969, s. 54] wszystkich 

jednostek statystycznych [Wierzbiński 2006, s. 10] byłoby niezmiernie trudne  

i rozciągnięte w czasie, zwłaszcza w czasie ograniczeń związanych z pandemią 

koronawirusa. Zdecydowano się więc na przeprowadzenie badania na zbiorowości 

próbnej, czyli takiej, która wchodzi w skład (jest częścią) zbiorowości statystycznej 
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wybranej w określony sposób i według ścisłych reguł [Wożniak 2002, s.15]. Konieczność 

takiego postępowania nie jest idealnym rozwiązaniem, ale z uwagi na przeszkody 

hermetyczne jest często jedyną i ogólnie stosowaną możliwością (oraz ogólnie 

akceptowalną w badaniach statystycznych). 

Liczebność jednostek statystycznych biorących udział w badaniu determinuje jego 

rodzaj. Tak więc badanie może być [Greń 1974, s. 10-11]: 

• pełne, całkowite, wyczerpujące; obserwacji poddawane są wszystkie 

jednostki zbiorowości; przykładem takiego badania jest np. spis powszechny; 

• częściowe – obserwacji poddawane są tylko niektóre jednostki wybrane 

spośród całej zbiorowości; przykładem może być badanie reprezentacyjne  

i badanie ankietowe. 

Wybór badań częściowych jest powiązany z problemem trafnego doboru 

jednostek do badania w taki sposób, aby możliwe było odniesienie uzyskanych 

wyników do całości populacji. Poprawne dobrane jednostki tworzą próbę 

reprezentacyjną [Kornacki, Mielniczuk 2006, s. 399], a więc ich struktura i cechy muszą 

odpowiadać populacji generalnej. Działanie takie daje podstawę do wyciągnięcia 

prawidłowych wniosków badawczych [Greń 1974, s. 10-11]. Techniki doboru próby 

badawczej zaprezentowano na rysunku 4. 

Rysunek 4. Metody doboru jednostek statystycznych do próby 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P.Kisiel, Społeczne aspekty badań 

marketingowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000, s. 43 oraz 

M.Szewczyk, M.Ciesielska, Podstawy statystyczne badań marketingowych, Wyd. Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2010, s. 101.  
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Aby zachować reprezentatywność próby i odzwierciedlić poziom badanego 

zjawiska, posłużono się doborem kwotowym w skojarzeniu z kryterium ilościowo - 

geograficznym. Zapewnienie zbliżonej struktury badanej zbiorowości statystycznej ze 

strukturą populacji zapewnił rozkład procentowy uczniów i nauczycieli w badanych 

szkołach na terenie Polski i w Niemczech. Wyniósł on w przybliżeniu 2,57 do 1 dla Polski. 

Tak też rozłożona została próba badawcza. Aby zachować możliwość uogólnienia 

otrzymanych wyników do określenia jej liczności podparto się wzorami statystycznymi. 

Zastosowano następujący wzór na obliczanie minimalnej liczebności do próby dla 

wskaźnika struktury [Bąk 2008, s.20]: 

𝑛 =
𝑢𝛼
2

4𝑑2
 

Poziom ufności dla uzyskanych odpowiedzi oszacowano na poziomie 90%.  

Z powodu nieznajomości wielkości frakcji użyto wartości standardowej 0,5, natomiast 

wartość akceptowalnego błędu maksymalnego określono w wymiarze 10%. Okazało 

się, że przy zbiorowości statystycznej rzędu 141 wartość próby badawczej wynosi 46. 

Ostatecznie udało się pozyskać (wliczając dyrekcję) 57 zwrotnych odpowiedzi,  

z czego 41 pochodziło od respondentów pracujących w Polsce (co jest zgodne  

z wymogiem doboru kwotowego).  

Metoda badawcza 

O wyborze metody badawczej zadecydowało kilka czynników. Pierwszym z nich 

był przedmiot badania, dzięki któremu określony został cel badania i zbiorowość 

statystyczna. Znając podstawowe informacje dotyczące grupy docelowej i cel 

badania założono czas jego trwania. Następnie ustalono liczebność doboru do próby 

tak, aby badanie było reprezentatywne i miało wymaganą dokładność. Wszystkie te 

założenia zostały następnie zweryfikowane pod względem budżetu. Zdecydowano 

się na kombinację badania ankietowego skierowanego do kadry nauczycielskiej 

(stosunkowo taniej, szybkiej i niezawodnej metody, która nie wymaga budowy 

obszernych zespołów badawczych) z wywiadami skierowanymi do dyrekcji 

placówek.  

Kwestionariusz został opracowany z użyciem pytań zamkniętych i otwartych. Te 

ostatnie są trudne do analizy statystycznej jednak stanowią bardzo często 

niezastąpione narzędzie poznawcze. Pytania zamknięte obejmowały [Kaczmarczyk 

2002, s.120]:  
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• kafeterię zamkniętą dysjunktywna – pytanie narzucające konieczność 

dokonania ściśle określonej pojedynczej odpowiedzi,  

• kafeterię zamkniętą koniunktywnę – która jest analogiczna do kafeterii 

zamkniętej, lecz z dodatkowym wymaganiem, aby respondent udzielił 

przynajmniej dwóch odpowiedzi, 

• pytania-skale – pytanie zamknięte, zwierające stopnie natężenia badanego 

zjawiska (w formularzu użyto skali Likerta). 

Formularz zawierał 28 pytań jednak o konstrukcji złożonej. Oznacza to, że  

w niektórych pytaniach poruszanych było kilka zagadnień (np. w pytaniu – skali 28 

pytano o pięć aspektów związanych ze zdalnym nauczaniem). Metryczka zawierała 

dodatkowo 3 pytania.  

Kwestionariusz wywiadu był poszerzoną wersją ankiety. Z technicznego punktu 

widzenia obejmował on takie same rodzaje pytań, jednak został rozbudowany  

o pytania tematyczne z dziedziny zarządczej i organizacyjnej. Z racji swojej spójności  

z ankietą odpowiedzi udzielone za jego pomocą zostały włączone do podstawowej 

analizy statystycznej, natomiast zadarnienia charakterystyczne poddano osobnemu 

opracowaniu.  

Realizacja badań 

W projekcie przewidziano przeprowadzenie badań ankietowych w formie zdalnej 

(formularzy elektronicznych), wśród grona pedagogicznego szkół podstawowych  

z Gartz, Casekow, Tantow, Kołbaskowa, Przecławia i Bęgarowa. Założono, że ankieta 

zostanie przeprowadzona metodą CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview). 

Formularze zostały opracowane i umieszczone w Internecie przy wykorzystaniu 

oprogramowania Microsoft 365 Forms. Formularze przygotowane zostały w dwóch 

wersjach: polskojęzycznej i niemieckojęzycznej. Ostatecznie tą techniką udało się 

zebrać 38 odpowiedzi ze strony Polskiej i zaledwie pięć ze strony Niemieckiej. 

Paradoksalnie okazało się, że najbezpieczniejsza i najbardziej uniwersalna forma 

kontaktu jaką jest Internet, nie sprawdziła się w tym zadaniu. Zespół badawczy podjął 

więc koniecznie działania w celu zapewnienia reprezentatywności badania, 

kontaktując się z pracownikami szkół na inne sposoby (telefonicznie, faksem, listownie 

a nawet bezpośrednio). Efektem tej inicjatywy było uzyskanie siedmiu poprawnie 

wypełnionych ankiet w wersji papierowej oraz jednego badania przeprowadzonego 

telefonicznie. Końcowy bilans uzyskanych odpowiedzi wśród grona pedagogicznego 

badanych szkół wyniósł: 38 odpowiedzi ze strony Polskiej i 13 ze strony Niemieckiej. 
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Kolejny etap prac badawczych zakładał przeprowadzenie zdalnych wywiadów 

online z dyrekcją szkół, w celu poszerzenia wiedzy zebranej wśród kadry dydaktycznej. 

W tym przypadku również pojawiły się problemy, ponieważ władze dwóch szkół 

podeszły do takiej formy zbierania informacji z rezerwą i nieufnie, deklarując  

i preferując raczej kontakty bezpośrednie. Pomimo lockdownu udało się 

zorganizować rzeczone spotkania, czego efektem było przeprowadzenie dwóch 

wywiadów bezpośrednich. Z dyrekcją czterech pozostałych szkół przeprowadzono 

wywiady online z użyciem aplikacji MS Teams. Wszystkie badania wykonane zostały  

w marcu i kwietniu 2021 roku. 

Sylwetka respondenta 

W badaniu ankietowym udział wzięło 57 respondentów (o 11 więcej niż wymóg 

minimalnej próby badawczej). Pytani pochodzili głównie ze średnich grup wiekowych 

pomiędzy 35 a 55 rokiem życia – 72,2% ogółu. Zdecydowana większość, bo aż 61,8% 

ankietowanych pochwalić się może bogatym doświadczeniem zawodowym i długim 

stażem pracy większym niż 15 lat. Nauczyciele biorący udział w audycie prowadzili 14 

różnych przedmiotów: edukację wczesnoszkolną, informatykę, język niemiecki, język 

polski, język angielski, matematykę, fizykę, muzykę, historię, plastykę, religię, zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne, wychowanie fizyczne i terapię pedagogiczną (rys. 5). 

Najliczniejszą grupą zajęć były przedmioty językowe (j. angielski, polski i niemiecki). 

Niemieccy pracownicy placówek oświatowych częściej niż polscy deklarowali, że 

uczą więcej niż jednego przedmiotu naraz.  
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Rysunek 5. Infografika prezentująca sylwetkę respondenta 

 

Źródło: opracowanie własne.  

 

Wyniki badania kadry nauczycielskiej 3.2 
 

Otocznie i czynniki zewnętrzne warunkujące prowadzenie zajęć zdalnych 

Doświadczenie w zakresie zajęć prowadzonych w trybie zdalnym w badanych 

szkołach należy ocenić jako śladowe (rys. 6). Inicjatywy takie podejmowane były 

jedynie przez pojedynczych nauczycieli w ramach eksperymentów dydaktycznych 

lub zwiększenia atrakcyjności zajęć, lecz system e-learningowy nie był brany pod 

uwagę jako alternatywa nauczania tradycyjnego w żadnej z placówek.  
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Rysunek 6. Deklaracja o prowadzeniu zajęć zdalnych przed wybuchem pandemii 

koronawirusa COVID-19 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Ankietowaniu wykazali wysoką świadomość potrzeb kompetencyjnych w wymiarze 

informatycznym, związanych z nowym wyzwaniem, czyli prowadzeniem zajęć 

zdalnych przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego i oprogramowania. Zdania, że 

taki kurs jest potrzebny było ponad 91% z nauczycieli. Szkoły usiłowały zapewnić swoim 

pracownikom takie szkolenia, jednak nie udało się tego dokonać w takim wymiarze  

w jakim wykazywane było zapotrzebowanie. Tylko 64% szkół udało się zorganizować 

rzeczone kursy (rys. 7). 

Rysunek 7. Udział, potrzeba i organizacja kursów przygotowawczych związanych  

z prowadzeniem zajęć zdalnych 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Monitorowanie efektów procesów dydaktycznych jest niezmiernie istotne nie tylko 

z punktu widzenia kontrolingu, ale przede wszystkim w kontekście diagnostycznym. 

Podstawowym celem procesu nauczania jest uzyskanie wymiernych efektów 

przekazywania wiedzy a te mogą być uzyskane tylko w przypadku, jeżeli sam proces 

kształcenia jest skuteczny. Czas pandemii poddał próbie systemy szkolnictwa na 

całym świecie. Nauczyciele stanęli przed wyzwaniem: jak w ograniczony sposób 

zachować jakość nauczania. Z badań wynika, że niemal 75% (rys. 8) ankietowanych 

podziela stanowisko o potrzebie czynnego śledzenia efektów nauczania. 

Jednocześnie prawie 70% szkół próbowało z mniejszym lub większym sukcesem 

prowadzić taki monitoring. Nadmienić należy, że placówki, kadra zarządcza i kadra 

dydaktyczna nie były przygotowane na taką sytuację i nie uzyskały ścisłych 

systemowych wytycznych oraz niezbędnych narzędzi, aby sprostać takiemu zadaniu. 

Przy nauczaniu zdalnym tradycyjne metody mierzenia efektów przekazywania wiedzy 

zawodzą. Taki stan rzeczy poprawić może wdrożenie nowych, kierunkowych  

i przemyślanych mechanizmów.  

Rysunek 8. Monitorowanie efektów kształcenia 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Prowadzenie zajęć w trybie zdalnym wymaga kombinacji kilku czynników. 

Potrzebne są: 

• odpowiedni sprzęt komputerowy, 

• odpowiednie oprogramowanie komunikacyjne, 

• odpowiednie oprogramowanie robocze,  

• umiejętność cyfrowe, 
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• odpowiedni regulamin i wiedza prawna, 

• stabilne łącze internetowe o wysokiej przepustowości,  

• odpowiedni kontent dydaktyczny, 

• odpowiednie pod względem ergonomicznym stanowisko pracy,  

• umiejętność organizacji dnia roboczego w domu,  

• odpowiednio wyciszone samodzielne miejsce pracy. 

Wszystkie te składowe muszą równocześnie współistnieć ze sobą, aby zapewnić 

możliwość efektywnego prowadzenia zajęć zdalnych. Podobną listę, lecz nie tak 

obszerną stworzyć można dla odbiorcy przekazu, czyli ucznia. Niestety żadna ze 

oświatowych strategii organizacyjnych nie przewidziała możliwości potrzeby 

prowadzenia zajęć na odległość i to w tak dużej skali. Jak wynika z rysunku 9 w bardzo 

dużej mierze nauczyciele zostali pozostawieni sami sobie, musząc własnymi siłami 

sprostać nowemu wyzwaniu, szczególnie w kwestii technicznej. Wielu z nich 

zmuszonych zostało do eksploatacji własnego sprzętu, wykorzystywania albo zakupu 

odpowiedniego oprogramowania oraz korzystania z własnego łącza internetowego, 

ponosząc dodatkowe koszty związane z opłatami czy to za telekomunikację czy za 

prąd. Pomimo, skromnych środków jakimi zazwyczaj dysponują placówki oświatowe, 

szkoły podjęły działania, aby przynajmniej częściowo wesprzeć swoich pracowników, 

jednak stanowiło to zaledwie kroplę w morzu potrzeb. Niestety najbardziej zawiodły 

rozwiązania i wsparcie systemowe, a więc rządowe i samorządowe, które tylko  

w symbolicznym stopniu udzieliło wsparcia sektorowi oświaty.   
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Rysunek 9. Wsparcie procesu zdalnego nauczania w aspekcie technicznym* 
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*możliwość udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

 

Nauka zdalna powinna być wspierana i stymulowana. Wśród badanych wystąpiła 

bardzo duża polaryzacja zgodna z konstatacją, że wsparcie potrzebne jest niemal 

każdym zakresie: od tych przestrzeni, które są najbardziej oczywiste jak finanse i kwestie 

techniczne, do tych związanych ze wsparciem procesu dydaktycznego (np. poprzez 

wyznaczenie jasnych i realnych do wdrożenia zasad, odzwierciedlających możliwości 

szkoły i potrzeby uczniów), wsparciem merytorycznym (np. poprzez opracowanie 

materiałów i pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej i e-podręczników), 

organizacyjnym i prawnym (np. poprzez jasne określenie praw i narzędzi jakimi 

dysponować mogą nauczyciele w takiej sytuacji) - rysunek 10.  

Respondenci byli zdania, że pomoc powinna być udzielana głównie przez 

państwo, ale również przez samorząd i szkołę. Wskazywali też na rodziców, którzy 
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powinni również czynnie włączyć się w proces dydaktyczny wspierając i motywując 

swoje dzieci a także zapewniając im niezbędne warunki do pracy. 

Rysunek 10. Potrzeba wsparcia nauczania na odległość* 
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*możliwość udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

 

Techniki edukacyjne i technologia użyta w nauczaniu zdalnym 

Nauczyciele wspomagali się licznym kontentem i technikami cyfrowymi. 

Podstawowym medium transmisyjnym, ale również platformą funkcjonalną dla wielu 

aplikacji był Internet. Najchętniej sięgano po strony www, dokumenty tekstowe  

i obrazy, filmy, prezentacje multimedialne, edytory tekstu i quizy. Nieco mniejszym 

zainteresowaniem cieszyły się platformy e-learnigowe jak np. moodle, wirtualne 

tablice i e-booki. Na rysunku 11 przedstawiono tylko najczęściej udzielane odpowiedzi. 

Te z nich, które zostały zadeklarowane w liczbie 15 lub mniej zostały pominięte jako 

mało istotne. Na uwagę zasługuje jednak bardzo intrygująca obserwacja dotycząca 
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wykorzystania w bardzo niewielkim zakresie mediów społecznościowych. 

Wydawałoby się, że w dobie dynamicznej emergencji społeczeństwa informacyjnego 

media społecznościowe będą jednym z kluczowych narzędzi organizacyjnych, 

komunikacyjnych, monitorujących lub też bezpośrednio wykorzystywanych  

w przekazywaniu wiedzy. W badanych szkołach tak jednak nie jest a deklarację  

o wykorzystywaniu mediów społecznościowych zgłosiło jedynie 9 badanych. 

Tymczasem potencjał tkwiący w tych aplikacjach, zdaniem autorów niniejszego 

opracowania, jest olbrzymi i stanowi duże ułatwienie i szansę w skutecznym nauczaniu 

na odległość. 

Rysunek 11. Techniki i kontent cyfrowy użyty w nauczaniu na odległość*  

 

*możliwość udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

 

Jak wskazują dane umieszczone na rysunku 12 w szkołach polskich używano 

większej ilości narzędzi cyfrowych. Nauczyciele niemieccy częściej korzystali  

z audiobooków, platform e-learningowych, mediów społecznościowych, obrazów  
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i dokumentów tekstowych, stron www, filmów i prezentacji multimedialnych, 

natomiast w polskich szkołach większym powodzeniem cieszyły się e-booki, webinaria, 

quizy, podkasty, fora, wirtualne tablice, arkusze kalkulacyjne i edytory tekstu.  

Rysunek 12. Techniki i kontent cyfrowy użyty w nauczaniu na odległość prze polskich 

i niemieckich nauczycieli* 

 

*możliwość udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  
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Wiedza uczniów weryfikowana była na kilka różnych sposobów. Do tych 

najpopularniejszych należały prace pisemne - 25,5% i pytania ustne podczas 

wideokonferencji – 29,9% (rys. 13). Równie często sięgano po projekty i testy online – 

17,5%. Nauczyciele stosowali kombinacje kilku technik. W placówkach niemieckich 

stosowano średnio 2 metody a w polskich 3.  

Rysunek 13. Weryfikacja wiedzy uczniów w czasie nauczania zdalnego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Badani wskazali 18 rodzajów oprogramowania (rys. 14), z którego korzystali podczas 

prowadzenia lekcji w trybie zdalnym. Autorzy kwestionariusza pozostawili 

respondentom całkowitą dowolność wyboru, a więc możliwe były do podanie 

dowolnego wykorzystywanego programu. Cały proces nauki zdalnej jest bardzo 

skomplikowany. Aby był możliwy potrzebna jest odpowiednia kombinacja 

kompatybilnego pod względem technicznym i merytorycznym oprogramowania, 

pozostającego w zasięgu zarówno kursantów jak również nauczyciela. Zasięg ten  

z kolei może mieć wymiar finansowy (kosztowy), prawny (zasady licencji), jak również 

kompetencyjny (do którego obsługi wymagany jest odpowiedni poziom wiedzy, 

doświadczenia i umiejętności). Można przyjąć następującą klasyfikację grupową 

oprogramowania używanego do kształcenia online: 

25,5%

17,5%

29,9%

17,5%

9,5%

prace pisemne, schriftliche
Arbeiten

testy online, Onlinetests

pytania ustne podczas
wideokonferencji, mündliche
Fragen während einer
Videokonferenz
projekty, Projekte

inne, andere



65 
 

• oprogramowanie komunikacyjne – służące do nawiązania i utrzymania 

połączenia głosowego, audiowizualnego lub/i czatu lub wymianę informacji  

w innej formie; przykładem może być MS Teams, Zoom, Outlock; 

• organizacyjne ogólne – czyli to, które zapewnia bazę dla funkcjonowania 

bardziej kierunkowych aplikacji – np. system operacyjny lub przeglądarka 

internetowa; 

• organizacyjne szkolne – wykorzystywane w procesie przekazywania wiedzy, 

nadzoru i organizacji nauczania – dedykowane systemy szkolne, platformy  

e-learningowe (np. moodle), dzienniczki elektroniczne; 

• specjalistyczne – służące do konkretnych zadań – np. word do nauki pisania; 

• robocze – czyli narzędzie umożliwiające funkcjonowanie lub przekaz innych 

elementów, np.:  wirtualna tablica, programy do obsługi multimediów, 

audiobooków, pdfów; 

• dodatkowe – a więc wszelkie inne dodatkowe programy, które mogą wesprzeć 

nauczyciela w przekazywaniu wiedzy i zainteresować uczniów; np.: strony www, 

aplikacje z multimediami, portale z filmami, media społecznościowe.  

Zaprezentowana klasyfikacja nie jest ścisła. W dobie wszechogarniającej 

wieloaspektowej konwergencji granice i możliwości oprogramowania są stale 

rozszerzane, co sprawia, że wiele aplikacji pod względem funkcjonalnym jest 

względem siebie komplementarnych a nawet substytucyjnych, pomimo, że wywodzą 

się z różnych przestrzeni i ich pierwotne zadania były rozbieżne.  
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Rysunek 14. Programy wykorzystywane przez nauczycieli w badanych placówkach 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Prośba o wskazanie i ocenę używanego oprogramowania przysporzyła 

ankietowanym najwięcej problemów. Notorycznie pojawiały się powtórzenia (np. trzy 

razy wymieniano ten sam program), niekonsekwencje w ocenie oprogramowania 

(pomimo podania tego samego oprogramowania przypisywano mu różne oceny), 

pojawiały się odpowiedzi nie na temat i niezrozumiałe jak np. „gogle” lub „laptop”, 

podawano programy bez oceny, lub całkowicie pomijano te zagadnienia podczas 

wypełniania kwestionariusza.  

Pomimo, że wskazywane programy pochodziły z różnych grup i charakteryzowały 

się różnym przeznaczeniem, jednak w ostatecznej ocenie odpowiedzi należy 

scharakteryzować je jako mocno spolaryzowane. Może to mieć związek z faktem, że 

zdecydowana większość szkół (niemal 80% wskazań) częściowo lub całkowicie 



67 
 

narzucała używanie konkretnego oprogramowania. Pięć najpopularniejszych 

odpowiedzi wraz z ocenami zaprezentowano na rysunku 15.  

Rysunek 15. Ocena użyteczności oprogramowania w zdalnym procesie 

dydaktycznym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Dydaktycy najczęściej korzystali z platformy G suite. Ich zdaniem jej użyteczność  

w zdalnym nauczaniu określić można jako dużą i bardzo dużą. Podobnie często 

sięgano po pakiet MS Office (w różnych wersjach), który również w zdecydowanej 

większości zebrał dobre opinie. Liderem listy zaprezentowanej na rysunku,  

w kontekście najwyższej oceny użyteczności w stosunku do liczby użytkowników, jest 

MS Teams (uzyskano tylko deklaracje o jego wysokiej lub bardzo wysokiej użyteczności; 

wśród nich te o najwyższym stopniu stanowiły aż 67% ogółu). Wykaz 

najpopularniejszego oprogramowania zamyka Skype. Pomimo, że był on często 

stosowany nie zebrał wysokich notowań a jego użyteczność oceniono raczej słabo.  

W okresie nasilenia obostrzeń zajęcia zdalne organizowane w szkołach opierały się 

o różne materiały i pomoce dydaktyczne. Korzystano z bardzo wielu źródeł  

a weryfikatorem ich przydatności oraz zgodności z programem nauczania często był 

jedynie nauczyciel (rys. 16). Należy pamiętać, że zaistniała sytuacja miała charakter 

nagły i nieprzewidywalny co sprawiło, że ciężar zapewnienia odpowiedniego 
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poziomu nauki opartego na cyfrowym, wiarygodnym i rzetelnym kontencie w dużej 

mierze (a czasami w całości) spoczął na barkach grona pedagogicznego.  

Rysunek 16. Rodzaje kontentu dydaktycznego wykorzystywanego w nauczaniu 

zdalnym* 

 

*możliwość udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

 

Szkoły nie sprostały wyzwaniu odpowiedniego przygotowania uczniów do pracy  

z oprogramowaniem wykorzystywanym w nauce na odległość. Również nauczyciele 

wyszli z założenia, że nie ważne są narzędzia a realizowanie programu dydaktycznego. 

Nie wzięli oni pod uwagę, że brak umiejętności obsługi narzędzi może znacząco  

i negatywnie wpłynąć na ich wysiłki w przekazywaniu wiedzy.  

W szkołach niemieckich, zgodnie z uzyskanymi odpowiedziami, które umieszczono 

na rysunku 17, sytuacja była niemalże dramatyczna, ponieważ ponad 80% 

ankietowanych belfrów przyznało, że nie prowadzili oni żadnych zajęć 

wprowadzających lub przygotowawczych mających na celu wyposażyć uczniów  

w niezbędne umiejętności obsługi oprogramowania. W szkołach polskich odsetek ten 

był znacząco mniejszy i wyniósł trochę ponad 30%. Nie można tego jednak traktować 

w kategorii sukcesu, ponieważ 30% to i tak zdecydowanie za duża wartość. 
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Rysunek 17. Nauka i kursy dla uczniów z obsługi oprogramowania 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

 

Doświadczenia, obserwacje i opinie z prowadzenia lekcji w systemie zdalnym 

Świat XXI wieku jest światem informacji. Stały się one bardzo cenną składową dnia 

powszedniego podnosząc komfort człowieka w niemal każdej dziedzinie jego 

egzystencji. W klasyce ekonomii wyróżnić można trzy podstawowe czynniki wytwórcze 

jakimi są: ziemia, praca i kapitał [Smith 1776]. Lista ta wymaga jednak uaktualnienia, 

ponieważ nie sprawdza się w obecnych realiach konwergencji cyfrowo - 

gospodarczej. Czwarty i najważniejszy czynnik zidentyfikować należy jako informację.  

Począwszy od końca XX wieku na całym globie obserwuje się fenomen związany  

z emergencją społeczeństw informacyjnych. Są społeczeństwami postindustrialnymi, 

których najważniejszym atrybutem jest oparcie ekonomicznego środka ciężkości na 

usługach, a te z kolei częściowo lub całkowicie związane są z wiedzą i technologią. 

Liczne badania prowadzone na całym świecie nie pozostawiają złudzeń, że  

w niedalekiej przyszłości kompetencje cyfrowe notorycznie zyskiwać będą na 

znaczeniu [np. w McKinsey 2017]. Wszyscy obywatele, niezależnie od zawodu jaki 

wykonują musza więc posiadać umiejętności cyfrowe które będą im niezbędne, aby 

czynnie uczestniczyć w nowoczesnym społeczeństwie.  

Systemy edukacyjne w Europie zorganizowane są w taki sposób, że w większości nie 

obowiązują przepisy lub wytyczne najwyższego szczebla związane z oceną 

kompetencji cyfrowych nauczycieli w kontekście podjęcia przez nich pracy  

w zawodzie. W niektórych przypadkach postępowanie oceniające i weryfikacja jest 
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przeprowadzana samodzielnie przez placówki oświatowe lub organy kształcenia, bez 

nadzoru, szczegółowego planu ani konkretnych rekomendacji [UE EC-01-19-528-PL-N  

2019, s.52]. Może to prowadzić do zjawisk niepożądanych, takich jak wykluczenie 

cyfrowe i analfabetyzm informacyjny.  

Zawód nauczyciela jest bardzo specyficzny. Osoba, która go wykonuje bardzo 

często utożsamiana jest z wzorcem do naśladowania dla nowego pokolenia. Niestety, 

pomimo, że pełnią oni tak istotną rolę społeczną, bardzo wielu z nich nie jest w stanie 

nadrobić braków w edukacji informacyjnej, którą nowe pokolenie chłonie w sposób 

niemal automatyczny i intuicyjny. Nowoczesna edukacja a w szczególności czas 

pandemii sprawił, że kompetencje cyfrowe nabrały krytycznego znaczenia. Aby dalej 

pełnić swój zawód nauczyciele musieli w bardzo krótkim czasie nabyć niezbędnej 

wiedzy oraz umiejętności, aby dalej z powodzeniem uczyć się i nauczać [Redecker 

2013, s.15].  

Ogólnoświatowy kryzys zdrowotny wywołany przez koronawirusa okazał się być 

jedną z największych tragedii jakie spotkały rodzaj ludzki. Jest też wielkim 

sprawdzianem solidarności, współpracy i wymiany myśli medycznej na niespotykaną 

dotąd skalę (co między innymi było możliwe dzięki technologiom ICT). Paradoksalnie, 

pomimo bardzo dużych a wręcz niemierzalnych cierpień i krzywd ludzkich oraz strat 

społecznych i ekonomicznych w niewielu przestrzeniach dostrzec można kilka 

pozytywów. Jednym z nich była aktywizacja cyfrowa nauczycieli i wypracowanie 

przez nich lub poszerzenie nowych umiejętności cyfrowych (tabela 3).  

Tabela 3. Ocena kompetencji cyfrowych nauczycieli  

samoocena nauczycieli 

ocena b.słabe słabe przeciętne dobre b.dobre  

przed wybuchem 

pandemii 

1 5 18 18 9 

obecnie 0 1 7 24 16 

w ocenie dyrekcji 

ocena b.słabe słabe przeciętne dobre b.dobre  

przed wybuchem 

pandemii 

0 0 5 1 
 

obecnie 0 0 2 2 2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

W tabeli 3 zamieszczono samoocenę grona pedagogicznego oraz opinie dyrekcji 

szkół co do posiadanych kompetencji informacyjnych przez nauczycieli przed 

wybuchem pandemii i obecnie. W obu przypadkach, bardzo wyraźnie zauważyć 
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można pozytywną tendencję wzrostową i wzrost badanych cech. Jest to bardzo 

budujące, tym bardziej, że nauczyciele jak i dyrekcja poczynili w tej kwestii podobne 

obserwacje.  

Pojawiło się jednak wiele problemów, na które szkolnictwo nie było przygotowane. 

Obserwacje dokonane przez nauczycieli związane ze zidentyfikowanymi problemami 

u uczniów jak również z prowadzeniem lekcji umieszczono w tabeli 4.  

Tabela 4. Problemy zaobserwowane podczas nauczania zdalnego* 

problemy zaobserwowane u uczniów 

Słaby Internet   66,7% 

Braki sprzętowe  45,6% 

Problem z koncentracją  17,5% 

Brak lub problem z oprogramowaniem  5,3% 

Wyłączanie kamer, oszukiwanie  5,3% 

Praca stateczna  7,0% 

Minimalizm i niska samodyscyplina  8,8% 

Niewystarczające umiejętności obsługi oprogramowania  7,0% 

Ból oczu i głowy  3,5% 

Naganne zachowanie (np. na czacie)  1,8% 

Brak wsparcia rodziców  3,5% 

problemy związane z prowadzeniem lekcji 

Rozkojarzenie, minimalizm i brak zaangażowania u uczniów  22,8% 

Brak możliwości skutecznego kontrolowania pracy ucznia  19,3% 

Problem z koncentracją u nauczycieli  1,8% 

Zmęczenie, ból oczu, głowy i kręgosłupa u nauczycieli  7,0% 

Trudności w samoorganizacji dnia pracy  1,8% 

Brak problemów 8,8% 

Słaby Internet   15,8% 

Braki sprzętowe  3,5% 

Niewystarczające umiejętności obsługi oprogramowania  5,3% 

Brak bezpośredniego kontaktu  10,5% 

Naganne zachowanie uczniów (np. na czacie)  3,5% 

Większy nakład pracy  1,8% 

Wymagania i oczekiwania rodziców  1,8% 

Złe warunki do nauki u uczniów (np. pokój z rodzeństwem)  1,8% 

Brak specjalistycznych materiałów dydaktycznych  1,8% 

grupy problemów 
techniczne  

kompetencyjne  

psychofizyczne  

organizacyjne  

pedagogiczne  

dydaktyczne  

zewnętrzne  

*możliwość udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  
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U uczniów zaobserwowano głównie 11 grup problemów, a więc cała lista jest 

bardzo skonkretyzowana i spójna. Respondenci średnio udzielali na to pytanie 1,7 

odpowiedzi. Lista skojarzona z problemami z prowadzeniem lekcji jest dłuższa i zawiera 

15 wpisów. W tym przypadku rozdrobnienie było większe przy jednocześnie mniejszej 

liczbie opinii – średnio 1,1 odpowiedzi. Zdecydowanymi liderami u uczniów były 

problemy techniczne: słaby Internet i braki sprzętowe (odpowiednio 66,7% i 45,6% 

deklaracji). Wśród problemów związanych z prowadzeniem lekcji nie ma tak wyraźnie 

zarysowanej pierwszej pozycji. Prym wiodą: rozkojarzenie, minimalizm i brak 

zaangażowania u uczniów oraz brak możliwości skutecznego kontrolowania pracy 

ucznia (odpowiednio 22,8% i 19,3% deklaracji). 

Udzielone odpowiedzi pogrupowano, przypisując je do problemów: technicznych, 

kompetencyjnych, zdrowotnych, dydaktycznych, organizacyjnych, zewnętrznych  

i pedagogicznych. Zabieg ten ujawnił, że najczęstszymi barierami w skutecznej nauce 

na odległość są przeszkody techniczne i psychofizyczne.  

Nauczyciele pytani o porównanie efektów i możliwości jakimi dysponują podczas 

prowadzenia zajęć zdalnych z efektami i możliwościami otrzymywanymi przy 

wykorzystaniu metod tradycyjnych, zgodnie stwierdzili, że są one gorsze niemal  

w każdej płaszczyźnie (tab. 5). Jako „dużo słabszą” oceniono głównie możliwość 

nadzoru uczniów i efektywność sprawdzania wiedzy. Ocena „słabsza” dominowała  

w efektywności przekazywania wiedzy i aktywności uczniów na lekcjach. 

Równorzędnie jako „dużo słabsze” i „słabsze” opisano wychowywanie uczniów.  

Tabela 5. Ocena wybranych aspektów nauczania zdalnego w odniesieniu do metody 

tradycyjnej 

aspekt 
dużo 

słabsza 
słabsza  

taka 

sama  
lepsza  

dużo 

lepsza  
efektywność przekazywania 

wiedzy 
7 29 13 4 1 

efektywność sprawdzania 

wiedzy 
26 19 8 1 0 

możliwość nadzoru uczniów 30 21 3 0 0 

aktywność uczniów na 

lekcjach 
16 19 15 3 0 

wychowywanie uczniów 20 20 12 1 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Wyniki badania kadry zarządzającej 3.3 
 

Dyrekcja audytowanych szkół podjęła ograniczone działania w celu stworzenia 

odpowiednich warunków dla dydaktyki zdalnej. Głównym powodem takiego stanu 

rzeczy były przede wszystkim małe możliwości finansowe. W większości przypadków 

udało się jednak, przynajmniej w podstawowym zakresie, zapewnić wsparcie dla 

uczniów i nauczycieli w krytycznej przestrzeni, jaką były braki sprzętowe. Wsparcie to 

polegało głównie na wypożyczaniu sprzętu – były to przede wszystkim laptopy. 

Niestety w kontekście dostępu do Internetu, tylko sporadycznie został on zapewniany 

poza placówką. Drugim działaniem było opracowanie ramowych wytycznych 

postępowania podczas prowadzenia zajęć. Zabrakło jednak: 

• zorganizowanych profesjonalnych szkoleń dla nauczycieli, 

• zorganizowanych szkoleń dla uczniów, 

• modelowego usystematyzowania procesu dydaktycznego w aspekcie 

standardów oprogramowania, 

• zorganizowania pomocy psychologicznej dla nauczycieli, 

• zapewnienia wsparcia prawnego. 

Należy podkreślić, że działań szkół nie można oceniać krytycznie. Wszystkie one 

zostały zaskoczone nową rzeczywistością, która z jednej strony pozbawiła je 

podstawowego atutu nauczania jakim był bezpośredni kontakt z uczniem, a z drugiej 

postawiła przed nimi wyzwanie, wymagające dużej wiedzy specjalistycznej  

i umiejętności organizacyjnych. Nie wszystkim podmiotom w równej wierze udało się 

sprostać takiej sytuacji. Niektóre radziły sobie lepiej, niektóre gorzej. Wyniki badania są 

jedynie czystym raportem, który służyć ma do identyfikacji potrzeb, sugestii, 

problemów, ale również dobrych praktyk, które z kolei mogą być wskazówką dla 

innych placówek. Poznanie problemu może również zmienić optykę jego postrzegania 

z raczej negatywnej – jako zagrożenie, na szansę, nową możliwość lub narzędzie.  

Koncept i wdrożenie informatycznej organizacji pracy realizowany był w różny 

sposób. W większości szkoły wykorzystywały w tym celu własne siły: burzę mózgów 

grona pedagogicznego lub wiedze i doświadczenie nauczycieli informatyki. W dwóch 

przypadkach skorzystano ze wsparcia zewnętrznych profesjonalistów (rys. 18).   
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Rysunek 18. Organizacja informatyczna nauczania zdalnego* 

 

*możliwość udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Nauczanie na odległość jest największym wyzwaniem dla przedmiotów opartych 

na bezpośrednich interakcjach. Przykładem może być tutaj wychowanie fizyczne, 

gdzie bezpośrednia bliskość nauczyciela jest warunkiem koniecznym zachowania 

zasad bezpieczeństwa, ale również poprawnej realizacji ćwiczeń. Oczywiście cyfrowa 

reprezentacja jest możliwa, jednak wymaga ona ograniczenia ilości programu 

dydaktycznego jedynie do aktywności, które mogą być realizowane z minimalnym 

prawdopodobieństwem odniesienia kontuzji. Jak wobec powyższego szkoły 

realizowały takie zajęcia? Okazuje się, że nauczyciele wykazali się sporą 

pomysłowością: omawiali zasady i przepisy różnych dyscyplin sportowych, pokazywali 

różne materiały audiowizualne, wysyłali zestawy ćwiczeń a także zdania, które 

należało odpowiednio udokumentować np. spacer po parku. Niestety w dwóch 

przypadkach zajęcia zdalne z wychowania fizycznego nie były prowadzone (rys. 19). 

37,5%

25,0%

12,5%

25,0%

własne siły, eigene Kräfte

organizacja i obsługa spadła głównie na nauczycieli informatyki, dank der
Leistung seitens der Informatiklehrer

wspólnie wypracowane rozwiązania podczas dyskusji, gemeinsam erarbeitete
Lösungen während der Diskussion

korzystaliśmy z pomocy profesjonalnej obsługi informatycznej, wir nutzten
einen professionellen Computerservice
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Rysunek 19. Zajęcia wychowania fizycznego realizowane w warunkach zdalnego 

kształcenia* 

 

*możliwość udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Zebrane doświadczenia i praca na odległość nie przekonuje placówek 

oświatowych do dalszego postpandmicznego wykorzystania takiej formy nauczania. 

Tylko dwie szkoły widzą potencjał w takiej formie zajęć. Placówki nie zdają sobie 

sprawy z faktu, że sprawnie realizowane nauczanie na odległość stwarza dla nich 

zupełnie nowe możliwości funkcjonowania. Nie są one związane tylko z sytuacjami 

szczególnymi wynikającymi z konieczności zawieszenia lekcji tradycyjnych lub 

zamknięciem szkoły, ale oferują możliwość propagowania oświaty i uczenia np. osób 

niepełnosprawnych co z kolei bezpośrednio przekłada się na zyski społeczno-

ekonomiczne. Nie należy jednak mówić o całkowitej absencji świadomości korzyści 

płynących i oferowanych przez tryb zdalny. Zdaniem dyrekcji największymi profitami 

są: komplementarność zajęć tradycyjnych, większe bezpieczeństwo i wzrost 

cyfrowych umiejętności kadry (rys. 20). 

27,3%

27,3%

27,3%

18,2%

Omawianie zasad i przepisów dla różnych dyscyplin sportowych; Besprechung
von Regeln und Vorschriften verschiedener Sportdisziplinen

Filmy; Filme

Wysyłanie zestawów ćwiczeń; Übersendung von Übungen und Aufgaben

Nie były prowadzone; Wurde nicht realisiert
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Rysunek 20. Postrzegane korzyści z dydaktyki zdalnej* 

 

*możliwość udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Wywiady z dyrekcją ujawniły, że pandemia nie wpłynęła znacząco na realizację 

przez kadrę nauczycielską powierzonych im zadań oraz na ich samodoskonalenie 

zawodowe. Zwiększyła się natomiast pomysłowość i aktywność belfrów (tab. 6).  

Tabela 6. Ocena pracy nauczycieli w trybie zdalnym 

aspekt 
dużo 

słabsza 
słabsza  

taka 

sama  
lepsza  

dużo 

lepsza  
efektywność wykonywania 

poleceń 
0 1 3 0 0 

samodoskonalenie 

zawodowe 
0 0 3 1 0 

pomysłowość i aktywność 

zawodowa 
0 0 2 2 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Dyrekcja szkół jest przekonana, że proces zdalnego nauczania może zostać 

udoskonalony poprzez współpracę pomiędzy jednostkami oraz wymianę myśli  

16,7%

16,7%

33,3%

33,3%

uzupełnienie zajęć tradycyjnych; Ergänzung des traditionellen Unterrichts

bepieczeństwo w kontekście pandemii; Sicherheit im Kontext der Pandemie

wzrost kompetencji informatycznych kadry; Erhöhung der
Computerkompetenzen des Lehrkörpers

nie wiem; Schwer zu sagen
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i doświadczeń. Stwierdziło tak pięcioro spośród sześciorga badanych. Szkoły 

funkcjonują w różnych środowiskach i posiadają odmienne potencjały jednak ich 

główny cel pozostaje niezmienny w więc jakość i efektywność nauczania. 

Opracowują one różne rozwiązania, służące jednak do rozwiązania analogicznych 

problemów. Czynna wymiana informacji może więc ułatwić optymalizację 

wypracowanych metod przy minimalizacji czasu i nakładu pracy. 
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Model nauki zdalnej w czasie pandemii 

COVID 19 
4 

 

Model agregująco – analityczny 

postępowania badawczego 
4.1 

 

Rozważany problem dotyczący zwiększenia efektywności przekazywania wiedzy 

poprzez opracowanie modelu nauki zdalnej dla niemieckich i polskich szkół 

podstawowych zlokalizowanych w pasie przygranicznym w miejscowościach Gartz, 

Casekow, Tantow, Kołbaskowie, Przecławiu i Będargowie w obliczu zagrożenia 

pandemicznego COVID – 19, aby w pełni zostać rozwiązanym wymaga szerszego 

kąta spojrzenia. Pozornie wydawać by się mogło, że ma on wydźwięk regionalny i to 

właśnie studium lokalnych konotacji, interakcji, zachowań i doświadczeń jest jedynym 

i podstawowym czynnikiem dającym podstawę do osiągnięcia finalnego 

zadowalającego rezultatu. Nie jest to jednak prawda. Każde bowiem zjawisko  

z przestrzeni ekonomicznej lub społecznej funkcjonuje w swoistym systemie 

współzależności, który z racji wszechobecnej konwergencji procesów, myśli  

i technologii, jest bardzo skomplikowaną konstrukcją. Odwołując się do klasyki 

ekonomii można dostrzec asocjację z otoczeniem przedsiębiorstwa oraz mikro i makro 

czynnikami tworzącymi środowisko jego egzystencji. 

Na potrzeby kompletacji logicznej postepowania badawczego opracowany został 

model agregująco analityczny, który uwzględnia trzy decydujące siły sprawcze. Są to: 

wyniki i wnioski z przeprowadzonego badania, praktyki i doświadczenia w Niemczech 

i w Polsce oraz przepisy, wytyczne i regulacje systemowe (rys. 21). Zdaniem autorów 

dopiero rozpatrzenie podjętych zagadnień w perspektywie tych trzech sił umożliwi 

opracowanie wiarygodnego i efektywnego w praktyce modelu nauczania zdalnego 

w szkołach podstawowych dedykowanego dla regionu przygranicznego w Polsce  

i w Niemczech lecz mającego wiele cech uniwersalnych, co pozostawia możliwość 

stosowania go w szerszym kontekście.  
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Rysunek 21. Model agragująco-analityczny 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Sam model efektywnego nauczania zdalnego składać się będzie rekomendacji  

i wskazówek w czterech obszarach (rys. 22):  

• organizacyjnym, 

• kompetencyjnym, 

• dydaktycznym,  

• technicznym.  
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Rysunek 22. Model efektywnego nauczania zdalnego (MENZ) 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W zależności od konkretnego przypadku, a więc danego podmiotu edukacyjnego, 

w oparciu o jego szczegółowe preferencje, sytuację, kadrę, profil, możliwości, 

potrzeby itp., powinna nastąpić odpowiednia rekombinacja składowych zawartych 

w poszczególnych obszarach MENZ. Niemożliwe jest bowiem aby był on uniwersalny  

i jednoznaczny dla wszystkich interesariuszy. Autorzy dążyli raczej do stworzenia 

zrównoważonego i optymalnego zbioru rekomendacji i wytycznych, które pozwolą na 

udoskonalenie procesu nauczania zdalnego, oczywiście po skojarzeniu rzeczonych 

rozwiązań z konkretnym studium przypadku placówki oświatowej.  

 

Przegląd dobrych praktyk i doświadczeń z 

nauczania zdalnego w czasie pandemii w 

Polsce 

4.2 

 

Rozwój, propagacja i ekspansja technologii ICT w wielu obszarach życia oraz 

wszechobecna polityka stymulowania społeczeństw informacyjnych, wymusiły 

dyfuzję i włączenie tych nowych praktyk również w przestrzeń edukacji szkolnej 

(Juszczyk, 2002). Zdalny przekaz wiedzy jest jedną z implikacji rozpowszechniania się 

tych zjawisk. Rola i kunszt nauczyciela w takim przypadku jeszcze bardziej zyskuje na 

znaczeniu, ponieważ zostaje on odcięty od bezpośredniego kontaktu z uczniem,  

Model efektywnego nauczania 
zdalnego (MENZ) 

Modell des effektiven Fernunterrichts  

obszar organizacyjny

(rekomendajce i 
wytyczne)
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Gebiet 
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kompetencyjny 
(rekomendacje i 

wytyczne)

Empfehlungen auf 
dem 

leistungsorientierten 
Gebiet

obszar techniczny

(rekomendacje i 
wytyczne)

Empfehlungen auf 
dem technischen 

Gebiet 

obszar dydaktyczny
(rekomendacje i 

wytyczne)
Empfehlungen auf 
dem didaktischem 

Gebiet



81 
 

a więc od jednego z najważniejszych atrybutów w procesie nauczania, do którego 

był przyzwyczajony w swojej praktyce i który umiał wykorzystać. Jednocześnie cel 

pozostaje ten sam – efektywny przekaz wiedzy, lecz tym razem odbywa się on  

w nowym środowisku, w którym nie każdy dydaktyk czuje się pewnie, i które zazwyczaj 

nie jest mu tak dobrze znane. Zdalna dydaktyka musi zapewniać uczniom wsparcie  

w co najmniej trzech obszarach:  

• poznawczym, przede wszystkim w zakresie skutecznego uczenia się i rozwoju, 

• emocjonalnym, który oferować powinien wsparcie ucznia i wzmacniać jego 

zainteresowanie, zaangażowanie i poczucie własnej wartości, nabiera 

zupełnie innego znaczenia, 

• systemowym, gdzie najważniejsza wydaje się być komunikacja i zarzadzanie 

informacją (Tait, 2000).  

Przed nauczycielem pojawiają się zatem poważne wyzwania i nieznane 

dotychczas problemy. Przykładowo przekaz informacji, aby odniósł pożądany skutek 

musi być dostosowany do możliwości, wiedzy i umiejętności konkretnej grupy uczniów. 

Wartości te muszą być zatem każdorazowo zidentyfikowane i poprawnie rozpoznane. 

W przeciwnym przypadku mogą odnieść przeciwny wydźwięk – zniechęcenia  

i rezygnacji. W takim kontekście wykluczenie cyfrowe nabiera zupełnie innego 

znaczenia. Faktem jest, że program nauczania nie uległ zmianie. Powoduje to, że aby 

go zrealizować dynamika nauczania musiałaby być porównywalna (a nawet wyższa 

z uwagi na różne dodatkowe przepadające zajęcia np. z powodu wzmożonych 

absencji chorobowych nauczycieli) do zajęć w formie tradycyjnej. Wszystko to 

odbywać się musi przy jednoczesnym zachowaniu poczucia wspólnoty klasowej 

(Yorke, 2004), tak przecież ważnej dla młodego człowieka.  

Autorzy niniejszego opracowania uważają, że sprostanie temu jakże trudnemu 

zadaniu, jest jednak realne. Jednym z rozwiązań może być sama przestrzeń 

technologiczna i bogactwo różnych narzędzi, które mogą wspierać belfra w pracy. 

Ponadto może on tą samą wiedzę przekazywać w różny sposób (np. klasy bardziej 

samodzielne i aktywne mogą uzyskać większy stopień swobody i pracować na forach 

(Dylak, 2013), co pozwoli na lepsze dotarcie do uczniów. Aby tak się jednak stało 

potrzebny jest przede wszystkim czas: na samodoskonalenie zawodowe, na 

przygotowanie odpowiedniego warsztatu pracy i na opracowanie materiałów 

dydaktycznych w różnych formach cyfrowych. Czasu jednak, nauczyciele zaskoczeni 

nagłą potrzebą przeniesienia nauczania do przestrzeni wirtualnej, zostali pozbawieni.  
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Pandemia COVID-19 jest niewątpliwie jedną z największych globalnych tragedii. 

Zachwiała ona porządkiem oraz organizacją ekonomiczną całego świata. Badacze  

i naukowcy z przestrzeni społeczno-ekonomicznej wykorzystali jednak tą sytuację do 

przeprowadzenia wielu badań i analiz. Część z nich skupiła się na obserwacji edukacji 

zdalnej a niektóre z uzyskanych wyników mogą zostać wykorzystane w statystyce 

porównawczej z wynikami uzyskanymi z badania przeprowadzonego w ramach 

rzeczonego projektu. Spośród wielu źródeł autorzy wybrali pięć raportów i przypisali im 

specjalne oznaczenia, aby łatwiej można było odwoływać się do tych źródeł  

w tabelach i na rysunkach. Wybrane publikacje umieszczona w tabeli 7.  

Tabela 7. Spis raportów i ich oznaczenia 

Raport Oznaczenie 

A.Bucher, M.Wierzbicka, Edukacja zdalna w czasie pandemii, Edycja II 

(listopad 2020) Projekt Centrum Cyfrowego, raport dostępny w Internecie 

pod adresem:  https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/ 

CC 

M.Plebańska, A.Szyller, M.Sieńczewska, Raport – Edukacja zdalna w czasach 

Covid-19. Podsumowanie wyników badania Wydziału Pedagogicznego 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa czerwiec 2020, raport dostępny w 

Internecie pod adresem: https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/raport-

nauczanie-zdalne-oczami-nauczycieli-i-uczniow 

UW 

S.Jaskulska, B.Jankowiak, Kształcenie na odległość w Polsce w czasie 

pandemii COVID-19, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, raport dostępny w Internecie pod 

adresem:  

https://drive.google.com/file/d/1lYprhMptB3p6AnMeh8WzfZLNvihfY_HF/view 

UAM 

G.Ptaszek, G.Stunża, J.Pyżalski, M.Dębski, M.Bigaj, (2020). Edukacja zdalna: 

co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? Gdańsk 2020, 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, raport dostępny w Internecie pod 

adresem: https://zdalnenauczanie.org/wp-

content/uploads/2020/10/ZDALNA-EDUKACJA_FINAL.pdf 

ZN 

Jak oceniamy naukę zdalną po roku pandemii? Raport ClickMeeting, 

raport dostępny w Internecie pod adresem: 

https://knowledge.clickmeeting.com/uploads/2021/03/ 

ClickMeeting_raport_nauka_zdalna_marzec_2021.pdf 

CM 

badania własne BW 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Zgodnie z rysunkiem 23 stwierdzić można, że przed wybuchem pandemii,  

w zdecydowanej większości polskich placówek oświatowych zajęcia zdalne nie były 

prowadzone. 
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Rysunek 23. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć zdalnych 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BW i CC. 

 

Nauczyciele prowadzili zajęcia zdalne posługując się przede wszystkim 

samodzielnie opracowanymi materiałami dydaktycznymi oraz darmowymi treściami 

internetowymi (rys. 24). Świadczy to o dużym zaangażowaniu i poniesionym 

dodatkowym nakładzie pracy, który był odwrotnie proporcjonalny do doświadczeń  

i praktyk informatycznych danego belfra przed pandemią. Im świadomość, 

umiejętności i sięganie po nowoczesne rozwiązania było mniejsze, tym 

zrekompensowanie i dostosowanie się do nowej rzeczywistości prowadzenia lekcji 

musiało być większe.  

Rysunek 24. Rodzaj kontentu używanego w nauczaniu online* 

 

*Uwaga: w BW była możliwość udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi a w UW dokładnie 

jednej. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BW i UW. 
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81%

72%
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33%
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selbstständig vorbereitete Unterlagen

materiały darmowe dostępne w Internecie,
kostenlose Unterlagen aus dem Internet

UW BW
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Kolejna tabela - 8 przedstawia pewnie niedoszacowanie ważności problemów 

zaobserwowanych przez nauczycieli. Może to być związanie z regionalną i stosunkowo 

niedużą w porównaniu z innymi źródłami, próbą badawczą w BW. Okazuje się, że takie 

aspekty jak: problemy z koncentracją uczniów (83% według CC. 27% według ZN), 

niskie umiejętności obsługi oprogramowania (74% według CC), zmęczenie  

i dolegliwości zdrowotne u nauczycieli (83% według CC), trudności w samoorganizacji 

dnia pracy (62% według CC), czy większy nakład pracy (91% według CC), są bardzo 

istotne i w ocenie wielu praktyków edukacji podstawowej stanowią bardzo poważną 

przeszkodę w skutecznym przekazywaniu wiedzy.   

Tabela 8. Wybrane problemy zaobserwowane przez nauczycieli podczas 

prowadzenia zajęć online w zestawieniu porównawczym 

Aspekt nauczania online BW CC 

Słaby Internet 82% 60% 

Braki sprzętowe uczniów 46% 89% 

Problem z koncentracją i zdrowiem u uczniów 21% 83% 

Niewystarczające umiejętności obsługi oprogramowania 7% 74% 

Zmęczenie, problem z koncentracją, ból oczu, głowy i 

kręgosłupa u nauczycieli 

9% 83% 

Trudności w samoorganizacji dnia pracy 2% 62% 

Braki sprzętowe u nauczyciela 4% 55% 

Niewystarczające umiejętności obsługi oprogramowania przez 

nauczyciela 

5% 40% 

Większy nakład pracy 2% 91% 

Utrudniony kontakt z rodzicami 51% 57% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BW i CC. 

 

Kolejnymi utrudnieniami były problemy ze zrozumieniem przez uczniów tego co 

chcą im przekazać nauczyciele (27% według ZN) i wykonanie zadań w wyznaczonym 

czasie (19% według ZN). Nauczyciele rozumieją fakt, że pozyskali do dyspozycji 

potężne narzędzie dydaktyczne jakim są umiejętności cyfrowe. Pomimo ogólnego 

zniechęcenia i pragnienia powrotu do tradycyjnego nauczania, w zdecydowanej 

większości deklarują, że będą w przyszłości sięgać po lekcje w formie online (rys. 25). 

Nie będą one co prawda podstawową formą edukacji, ale raczej uzupełnieniem lub 

alternatywą stosowaną w specjalnych okolicznościach (np. pilny wyjazd ucznia itp.). 
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Rysunek 25. Deklaracja o prowadzeniu zajęć online po zakończeniu pandemii 

Tak, dla lekcji online 

Ja, für Online-Unterricht 

 
 
 

 

BW CC UW UAM CM 

66% 87% 41% 68% 73% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BW, CC, UW, UAM i CM. 

 

Możliwość wykorzystania nowych kompetencji jest postrzegana nie tylko  

w prowadzeniu zajęć zdalnych ale również w szeregu innych inicjatyw i zadań 

realizowanych przez szkołę (tab. 9). Największy potencjał dostrzeżono w projektach 

uczniowskich i nauczaniu nieobecnych w szkole.   

Tabela 9. Przestrzenie zastosowania technik cyfrowych 

Przestrzeń wykorzystania wiedzy i narzędzi cyfrowych [%] 

W projektach uczniowskich 66 

W nauczaniu uczniów chorych/nieobecnych w szkole 62 

W nauczaniu indywidualnym 50 

Podczas konsultacji 50 

W ramach kółek zainteresowań 45 

W ramach zajęć uzupełniających 55 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CC i UW. 

 

Jak ustalono, jedną z najchętniej wykorzystywanych platform komunikacyjnych był 

MS TEAMS. Jego ocena wynikająca z BW okazała się być bardzo dobra. Ten 

optymistyczny pogląd określający użyteczność tego oprogramowania potwierdzają 

inne badania co obrazuje tabela 10.  

Tabela 10. Ocena MS Teams w prowadzeniu zajęć zdalnych 

Ocena (w skali 1-5) 1 2 3 4 5 

BW 
   

33 66 

CC 4 6 16 25 50 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BW i CC. 

 

Według CC nauczycieli korzystali z wielu rodzajów narzędzi cyfrowych: „było tak 

przede wszystkim dlatego, że różne sposoby/narzędzia pracy zdalnej nadają się lepiej 
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do danych istotnych w nauce zdalnej celów”. Pośród wymienionych znalazły się te 

służące do prowadzenia lekcji online, służące bieżącemu kontaktowi z uczniami, 

służące przesyłaniu prac domowych, służące ocenianiu i sprawdzianom, służące 

urozmaicaniu lekcji, ciekawej prezentacji materiału oraz przekazywaniu materiału. 

Multinarzedziowość potwierdza rysunek 26.  

Rysunek 26. Zestawienie porównawcze. Wykorzystanie wybranych technik 

informatycznych w nauczaniu zdalnym 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BW i UW. 

 

Szkoły organizowały edukację przede wszystkim w dwóch trybach: 

synchronicznym i asynchronicznym. Lekcje prowadzono głównie (41%) metodą 

synchroniczną, to znaczy, że odbywały się one w czasie rzeczywistym zgodnie  

z odgórnie ustalonym planem zajęć. Nieco rzadziej (25%) sięgano po kombinację 

zajęć synchronicznych i przesyłanych zadań. Nauczyciele samodzielnie ustalali plan 

lekcji, pomiędzy którymi udostępniali lub przesyłali uczniom materiały do samodzielnej 

pracy. W 20% przypadków stosowana była metoda asynchroniczna-czyli 

prowadzenie lekcji bez oficjalnego grafiku z wykorzystaniem dowolnych narzędzi  

12,2%

12,5%

9,1%

5,8%

4,9%

1,5%

15,50%

21%

13%

8%

14%

2%

prezentacje multimedialne,
Computerpräsentationen

filmy, Filme

quizy, Quizfragen

platformy e-learningowe jak np. moodle,
digitale Lernplattformen wie z.B. moodle

e-booki, E-Books

inne, andere

UW BW
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i pomoczy edukacyjnych. Sporadycznie używano platform edukacyjnych  

i zaimplementowanych w nich funkcjonalności organizacji zajęć (rys. 27).  

Rysunek 27. Metody organizacji zajęć zdalnych* 

 

* wyniki nie sumują się do 100% z uwagi na zastosowane zaokrąglenia. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie UW. 

 

Zgodnie z raportem UW, w kontekście zmienności metod organizacji pracy 

nauczycieli stwierdzić należy, że pracownicy szkół wykazali swoiście dużą 

konsekwencję i ciągłość w prowadzeniu zajęć sposobem synchronicznym. 45% 

badanych oznajmiło, że taka organizacja stosowana była przez nich przez cały czas. 

Co ciekawe 42% respondentów oznajmiło, że wraz z rosnącą świadomością 

informacyjną odeszli oni od metody asynchronicznej i zaczęli realizować zadania 

dydaktyczne w czasie rzeczywistym zgodnie z planem.  

Edukacja zdalna w Polsce charakteryzowała się spadkiem efektywności 

nauczania. Świadczy o tym bardzo wiele parametrów i wskaźników a także 

prowadzone niezależnie od siebie obserwacje i badania. Potwierdzenie tego 

twierdzenia znaleźć można w tabeli 11.  

 

 

41%

25%

20%

7%

6%

Zajęcia synchroniczne (w czasie rzeczywistym
zgodne z planem)/ Synchroner Unterricht (in

Echtzeit wie geplant)

Zajęcia synchroniczne + przesyłanie
materiałów/ Synchroner Unterricht +

Übersendung von Materialien

Zajęcia asynchroniczne (przesyłanie zajęć,
materiałów, zadań itp.)/ Asynchroner Unterricht

(Übersendung von Lernstoff, Materialien,
Aufgaben usw.)

Inne/ andere

Platforma edukacyjna/ Bildungsplattform
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Tabela 11. Ocena efektywności nauczania zdalnego. Zestawienie porównawcze 

Efektywność 

przekazywania 

wiedzy 

dużo 

słabsza 
słabsza porównywalna lepsza dużo lepsza 

BW 13,0% 53,7% 24,1% 7,4% 1,9% 

UW 17,5% 27,5% 38,0% 13,5% 3,5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BW i UW. 

 

Zgodnie z raportem UAM inne parametry nauki online również nie prezentują się  

w sposób optymistyczny (tab. 12). 

Tabela 12. Ocena wybranych aspektów nauczania zdalnego 

oznaczenie skali 

oceny 
w pełni możliwa                                          całkowicie niemożliwa 

skala oceny 1 2 3 4 5 6 7 

realizacja podstawy 

programowej 
10,50% 16,20% 17,20% 26,40% 14,90% 11,40% 3,40% 

działalność 

wychowawcza 
3,90% 12,40% 13,60% 19,10% 18,00% 22,80% 10,20% 

oznaczenie skali 

oceny 
niweluje                                                                                pogłębia 

wpływ nauczania 

zdalnego na 

wyrównywanie 

szans i poziomu 

między uczniami 

4,90% 5,40% 7,80% 21,80% 13,30% 22,70% 24,10% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie UAM. 

 

W ocenie możliwości realizacji podstawy programowej głosy ankietowanych 

skupiły się w umiarkowanym zakresie, co prowadzi do konkluzji, że wypełnienie 

rzeczonego zadania jest możliwe, ale w niepełnym wymiarze. Z kolei działalność 

wychowawcza jest bardzo utrudniona i nie prowadzi do zamierzonych efektów. 

Podobnie wygląda aspekt wyrównywania szans pomiędzy uczniami – nauczanie 

zdalne ma na nie bardzo negatywny wpływ.   

W świecie konwergentnych technologii cyfrowych dostęp do Internetu zapewnia 

wiele urządzeń. Nie posiadają one jednak takiej samej użyteczności w perspektywie 

zarówno prowadzenia lekcji, jak również czynnego uczestnictwa w zajęciach. Na 

smartfonie można słuchać tego co mówi nauczyciel, ale kłopotliwe jest wykonanie 

konkretnego zadania-np. policzenia czegoś w Excelu. Preferencje zastosowania 

konkretnego urządzenia w nauce zdalnej zobrazowano na rysunku 28.  
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Rysunek 28. Preferencje stosowania konkretnego sprzętu podczas nauki zdalnej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ZN. 

 

Rodzice korzystali z podobnych urządzeń co ich dzieci, przy czym kwestią niejasną 

pozostaje kierunkowość naśladownictwa. Jednym z poważniejszych problemów 

zgłaszanych przez nauczycieli, które zdaje się potwierdzać rys. 28, jest fakt, że 

uczniowie nagminnie używali telefonów komórkowych zamiast sprzętu 

komputerowego. Sami nauczyciele stosowali smartfony o wiele rzadziej – jedynie  

w 15% przypadków. Zastanawiająca pozostaje stosunkowa niska popularność 

tabletów. Najczęściej sięgano po laptopy i smartfony, a więc prym wiodła mobilność  

i miniaturyzacja.  

Krytyka uczniów co do używania smartfonów nie może być w pełni uzasadniona. 

Podkreślić należy, że szkoły pomagały, szczególnie uczniom, w niezbędnym 

„dosprzętowieniu”, jednak akcje te nie miały wymiaru w pełni zaspokającego 

potrzeby uczniów, którzy w wielu przypadkach, pracowali takim sprzęcie jaki posiadali.  

Nowa sytuacja bardzo mocno zmieniła organizację pracy nauczycieli, zakłóciła 

również porządek panujący w polskich gospodarstwach domowych. Rodzice  

i nauczyciele musieli podjąć wiele działań, aby skutecznie się przeorganizować. 

Niektóre z nich umieszczono na rysunku 29. 
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Rysunek 29. Działania podjęte przez rodziców i nauczycieli w związku z nauczaniem 

zdalnym 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ZM. 

 

Opracowania badawcze zawierają bardzo wiele wniosków i spostrzeżeń. Część  

z nich jest całkowicie spójna z uzyskanymi wynikami, część ma charakter 

komplementarny lub fragmentarycznej zgodności a część stanowią zupełnie nowe 

obserwacje lub konkluzje. Zdarzają się też sprzeczności. Z tabeli 13 przedstawiono kilka 

takich twierdzeń wraz z oceną ich zgodności z badaniami własnymi. 
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Tabela 13. Spójność badań ogólnopolskich z badaniami własnymi 

Wnioski i obserwacje pokrywają się/ 

Wnioski i obserwacje pokrywają się częściowo lub są komplementarne 

Nowy wniosek lub obserwacja 

Wnioski lub obserwacje nie pokrywają się 

Wiosek lub obserwacja Spójność 

Nauczyciele nie są wystarczająco przygotowani do prowadzenia zajęć 

online 

 

Nauczyciele nie odczuwają zorganizowanego wsparcia ze strony 

Administracyjnej 

 

Nauczyciele doskonale organizują się sami  

Pomimo problemów, nauczyciele dostrzegają potencjał edukacji 

cyfrowej 

 

Nauczyciele nie do końca rozumieją swoją rolę w nauczaniu zdalnym  

Proces edukacji zdalnej prowadzonej w okresie COVID-19 wzmocnił 

kompetencje cyfrowe nauczycieli 

 

Uczniowie nie mieli trudności z obsługą cyfrowych narzędzi 

wykorzystywanych w edukacji zdalnej 

 

Edukacja zdalna powinna być nadal wykorzystywana w szkole  

Potrzebne są atrakcyjne narzędzia i cyfrowe materiały dydaktyczne  

Udana lekcja zdalna oparta jest na kontakcie z nauczycielem i 

rówieśnikami 

 

„Zdalna szkoła” nie spełnia swojej roli wychowawczej i opiekuńczej  

„Zdalna szkoła” pogłębia różnice pomiędzy uczniami  

Mężczyźni, częściej niż kobiety, wdrażali elementy pracy zdalnej przed 

pandemią COVID-19 

 

Młodsi nauczyciele chętniej i częściej sięgają po narzędzia pracy 

zdalnej 

 

Pracujący w zawodzie od 2 do 5 lat i mniej niż dwa lata odczuwają 

pozytywne emocje w relacjach z uczniami i uczennicami 

 

Prowadzenie zajęć online wpłynęło negatywnie na stan psychiczny i 

fizyczny nauczycieli 

 

Zachowanie odpowiedniego poziomu higieny cyfrowej – w 

szczególności w okresie zdalnej edukacji – jest kluczowe dla poprawy 

koncentracji, podniesienia wyników w nauce oraz samej jakości 

nauczania 

 

Przeniesienie nauki do domów negatywnie odbiło się na relacjach 

uczniów z ich rówieśnikami 

 

Po zakończeniu pandemii nauczyciele chcieliby hybrydowego modelu 

nauczania 

 

Nauka zdalna jest większym wyzwaniem niż model stacjonarny  

Uczniowie mają większe zaległości ucząc się online  

W wielu przypadkach nauczyciele nie mogą kontynuować w pracy 

stacjonarnej w szkole wykorzystywania cyfrowych narzędzi, do których 

w czasie pandemii przyzwyczaili swoje uczennice i uczniów 

 

Problemem w nauce zdalnej jest zaplecze technologiczne szkoły. Brak 

działających komputerów, tablic multimedialnych, rzutników oraz niskiej 

jakości łącze internetowym 

 

Nauczyciele zdają sobie sprawę z obszarów, które przy zapewnieniu 

lepszej organizacji oraz wsparcia, mogłyby być lepiej realizowane 
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Rodzice chcą powrotu do tradycyjnego modelu nauczania  

Pandemia odsłoniła problem niskich kompetencji cyfrowych 

nauczycieli, które są konsekwencją braku szkoleń i wsparcia 

merytorycznego w tym zakresie 

 

Zaskoczeniem czasu zdalnej edukacji był fakt, że często barierą do jej 

sprawnej realizacji były rażąco niskie kompetencje cyfrowe uczennic i 

uczniów 

 

W niektórych szkołach, często za namową uczniów, używano platformy, 

wykorzystywanej dotychczas przede wszystkim przez gamerów. 

Nieoczekiwanie sytuacja edukacji zdalnej pozwoliła na odwrócenie 

dotychczasowego porządku 

 

W szkołach, w których przebieg edukacji zdalnej nie został z góry 

określony przez dyrekcję, niektóre nauczyciele konsultowali wybór 

rozwiązań z uczniami i rodzicami 

 

Dla wielu uczennic i uczniów pod względem sprzętowym edukacja 

zdalna oznaczała w rzeczywistości naukę za pośrednictwem telefonu 

 

Nauczyciele zdali sobie sprawę, że tradycyjny sposób sprawdzania 

wiedzy i oceniania w rzeczywistości lockdownu nie ma racji bytu 

 

W perspektywie czasu jakość nauczania oceniana jest wyżej. 

Nauczyciele nabywają nowych kompetencji i czują się coraz pewniej 

 

Znikanie uczennic i uczniów z systemu zdalnej edukacji było zjawiskiem 

niezwykle częstym 

 

Nie ma prawnych wytycznych, jeśli chodzi o egzekwowanie obecności i 

usprawiedliwianie nieobecności uczniów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CC, ZN, CM, UAM, ZN i UW. 

 

Przeprowadzone badania były bardzo obszerne. Edukacja zdalna dzieci  

i młodzieży jest jednak zjawiskiem interdyscyplinarnym i bardzo złożonym. Z tabeli 13 

wywnioskować można, że dzięki pracy zespołu eksperckiego udało się dojść do takich 

samych lub podobnych wniosków, jak te uzyskane w innych audytach 

przeprowadzonych w Polsce. Z racji na złożoność problemu badawczego, 

przenalizowane raporty i opracowania dostarczyły nowej wiedzy, co z pewnością 

zwiększa spektrum postrzegania badaczy. Tylko w jednym przypadku odnotowano 

sprzeczność pomiędzy wyciągniętymi wnioskami, ale zaznaczyć trzeba, że pojawiła 

się ona nie tylko w odniesieniu do BW ale również w stosunku do danych z innych 

raportów.  

W proces nauczania zdalnego włączone są przede wszystkim trzy grupy 

interesariuszy: uczniowie, rodzice i nauczyciele. Ich opinię co do tego co chcieliby 

zmienić w nauczaniu zdalnym zaprezentowano na rysunkach 30, 31 i 32. 
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Rysunek 30. Co w nauczaniu zdalnych chcieliby zmienić uczniowie?* 

 

* wykres jest jedynie „graficzną mapą uwag” i nie przedstawia rozkładu ilościowego. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ZN. 

 

Uczniowie zauważyli niedoskonałość zajęć online. Jednak pośród typowych 

problemów dla takiej formy kształcenia wymieniali również standardowe postulaty 

często zgłaszane w kierunku klasycznego systemu edukacyjnego jak np.: mniej nauki 

lub bardziej interesujące lekcje.  

Szczególne istotne wydają się być trzy wskazania: bardziej dopasowany przelicznik 

pracy, lepsze tłumaczenie podczas lekcji oraz bardziej transparentne określenie 

wymagań. Pierwsze z nich wskazuje na znaczne niedoszacowanie ilości pracy jaką 

musi włożyć uczeń w realizację konkretnego zadania w modelu online i tradycyjnym. 

Okazuje się bowiem, że zajęcia zdalne nie tylko są bardziej wymagające dla 

nauczycieli, ale również dla samych uczniów.  

Uczniowie zgłaszali pretensje w kierunku grona pedagogicznego o nie określenie 

jasnych zasad co do zdalnego przekazywania i weryfikowania wiedzy oraz o samą 

jakość przekazu. Nauczycielom zabrakło umiejętności, wiedzy i czasu na trafne 

rozpoznanie czego i w jaki sposób mogą wymagać od swoich podopiecznych. Nie 



94 
 

potrafili również w pełni przenieść swojego kunsztu nauczania do przestrzeni cyfrowej 

w taki sposób, aby zostali klarownie zrozumiani.  

Rysunek 31. Co w nauczaniu zdalnych chcieliby zmienić rodzice?* 

 

* wykres jest jedynie „graficzną mapą uwag” i nie przedstawia rozkładu ilościowego. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ZN. 

 

Dla rodziców przyzwyczajonych do faktu, że dzieci spędzają większość dnia  

w szkole, czas pandemii nie był pozytywnym doświadczeniem. Okazało się, że 

konieczność partycypowania w nauczaniu dziecka jest dla nich sporym obciążeniem 

i mocno koliduje w obowiązkami zawodowymi. Ich uwagi kierowane były przede 

wszystkim do nauczycieli, którym zarzucano złe przygotowanie szczególnie 

techniczne. Kolejnym poruszanym aspektem była konieczność zapewnienia dzieciom 

odpowiedniego wyposażenia sprzętowego oraz dostępu do Internetu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

Rysunek 32. Co w nauczaniu zdalnych chcieli by zmienić nauczyciele?* 

 

* wykres jest jedynie „graficzną mapą uwag” i nie przedstawia rozkładu ilościowego. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ZN. 

 

Poczucie obowiązku i odpowiedzialność za swoich uczniów jest bardzo silnym 

bodźcem dla nauczycieli, którzy rozumiejąc realia nowej sytuacji, za wszelką cenę 

dążyli do zachowania ciągłości prowadzenia zajęć. Nie zawsze jednak było to 

możliwe. Zabrakło przede wszystkim umiejętności, niezbędnego sprzętu  

i oprogramowania, jasnej i przejrzystej strategii oraz szybkiego łącza internetowego. To 

właśnie te aspekty, a także niezdrowy tryb pracy, są postrzegane w gronie 

nauczycielskim jako główne wyzwania, z którymi przyszło im się mierzyć podczas 

pandemii.  

Edukacja zdalna w Polsce wymagała od nauczycieli wielkiego wysiłku. Miał on 

charakter zarówno psychiczny jak i fizyczny. W wielu źródłach znaleźć można 

wyliczenia w postaci rachunków roboczogodzin o ile zwiększył się nakład pracy przy 

realizacji podobnych zadań. Z uwagi jednak na rozbieżności autorzy zrezygnowali  

z sięgania po te materiały. Na podstawie literatury oraz badań własnych należy 

jednak potwierdzić konstatację o tym, że nauka zdalna wymagała zdecydowan ie 

wyższego zaangażowania zawodowego przez pracowników placówek oświatowych 

w Polsce (rys. 33). 
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Rysunek 33. Praca zdalna=więcej pracy 

nauka zdalna=więcej pracy 
 

Fernstudium = mehr Arbeit 
 

 

BW ZN CM 

74% 90% 76% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: BW, ZN i CM. 

 

Przegląd dobrych praktyk i doświadczeń z 

nauczania zdalnego w czasie pandemii w 

Niemczech 

4.3 

 
Postepowanie badawczo-porównawcze i metodologia prowadzonych analiz  

w przypadku doświadczeń wynikających z nauki zdalnej w szkołach niemieckich  

w czasie pandemii COVID 19 było analogiczne do tego, które dotyczyło szkół polskich. 

Autorzy ostatecznie wybrali sześć publikacji zawierających dane i obserwacje. Ich spis 

umieszczono w tabeli 14.  

Tabela 14. Spis raportów i ich oznaczenia 

Raport Oznaczenie 

A.Garrote, M.P.Neuenschwander, J.Hofmann, C.Mayland, 

E.Niederbacher, V.Prieth, I.Rösti, Fernunterricht während der 

Coronavirus-Pandemie Analyse von Herausforderungen und 

Gelingensbedingungen, Verfasst im Auftrag des Departements für 

Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau, Zentrum Lernen und 

Sozialisation, Windisch, 31.01.2021,  

DOI: http://dx.doi.org/10.26041/fhnw-3707, 

https://www.fhnw.ch/de/forschung-und-

dienstleistungen/paedagogik/institut-forschung-und-

entwicklung/zentrum-lernen-und-sozialisation/fernunterricht-2020-

lernen-waehrend-der-coronavirus-

pandemie/schlussbericht_fernunterricht_garroteetal_2021.pdf 

ZLS 

S.G.Huber, P.S.Günther, N.Schneider, C.Helm, M.Schwander, 

J.A.Schneider, J.Pruitt, COVID-19 – aktuelle Herausforderungen in 

Schule und Bildung, Erste Befunde des Schul-Barometers in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz, Waxmann 2020, DOI: 

https://doi.org/10.31244/9783830942160, 

https://www.waxmann.com/index.php?eID=download&buchnr=4216 

WAX1 
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A.Wildemann, I.Hosenfeld, Bundesweite Elternbefragung zu 

Homeschooling während der Covid 19-Pandemie. Erkenntnisse zur 

Umsetzung des Homeschoolings in Deutschland, Uniwersytet Koblenz-

Landau 2020, http://www.zepf.eu/wp-

content/uploads/2020/06/Bericht_HOMEschooling2020.pdf 

UKL 

I.Gogolin, O.Köller, D.Hastedt, Erste Ergebnisse der KWiK-

Schulleitüngsbefragung im Sommer/Fruhherbst 2020, Kontinuität und 

Wandel der Schule in Krisenzeiten, 2021, https://www.ipn.uni-

kiel.de/de/das-ipn/archiv/KWiK_Ergebnisse.pdf 

KWiK 

S.Brauckmann-Sajkiewicz, N.Jude, Das Deutsche Schulbarometer 

Spezial Corona-Krise: Folgebefragung Ergebnisse einer Befragung von 

Lehrerinnen und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen im Auftrag 

der Robert Bosch Stiftung in Kooperation mit der ZEIT, „forsa” Politik- 

und Sozialforschung GmbH, 2020, https://deutsches-

schulportal.de/unterricht/lehrer-umfrage-deutsches-schulbarometer-

spezial-corona-krise-folgebefragung/ 

FOR 

B.Eickelmann, K.Drossel, Schule auf distanz. Perspektiven und 

Empfehlungen für den neuen Schulalltag Eine repräsentative 

Befragung von Lehrkräften in Deutschland, Eine Befragung des Institut 

für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Vodafone Stiftung 

Deutschland, 2020, https://www.vodafone-stiftung.de/wp-

content/uploads/2020/05/Vodafone-Stiftung-

Deutschland_Studie_Schule_auf_Distanz.pdf 

VOD 

badania własne BW 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Niemieccy uczniowie zadeklarowali, że preferują tradycyjny model nauczania. 

Większość nauczycieli była podobnego zdania, jednak w tym przypadku różnica  

w opiniach nie była taka duża (rys. 34). 

Rysunek 34. Preferowany model nauczania 

wolę naukę tradycyjną 

 

Ich bevorzuge traditionelle 

Wissenschaft 
 

 

uczeń/Schüler 

ZLS 

 nauczyciel/Lehrer 

FOR 
 

63%  
 

51% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ZLS i FOR. 

 

Motywacja uczniów w nauczaniu tradycyjnym nie odbiega znacząco od tej jaką 

wykazują ucząc się zdalnie. Znaczącą różnicę można natomiast zaobserwować  
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w deklaracji odnoszącej się do poziomu koncentracji podczas zajęć. Uczniowie są 

zdania, że bardziej skoncentrowani byli podczas lekcji stacjonarnych (rys. 35). 

Rysunek 35. Motywacja i koncentracja uczniów w nauczaniu tradycyjnym względem 

nauczania zdalnego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ZLS. 

 

Wyższy poziom koncentracji podczas lekcji klasycznych sugeruje, że taki tryb 

powinien charakteryzować się większą skutecznością przekazywania wiedzy. Tak 

jednak nie jest. Wynika to z opinii uczniów umieszczonych na rysunku 36. Biorąc pod 

uwagę dwa najpopularniejsze przedmioty, a więc język niemiecki i matematykę, 

okazało się, że uczniowie niezależnie od sposobu prowadzenia lekcji nauczyli się mniej 

więcej tyle samo. 
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23%

8%

15%

37%

28%

14%

5%

zawsze/immer

często/oft

czasami/manchmal

rzadko/selten

nigdy/nie

bardziej skoncentrowany/viel konzentrierter bardziej zmotywowany/viel motivierter
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Rysunek 36. Opinia uczniów co ilości wiedzy zdobytej podczas nauki zdalnej języka 

niemieckiego i matematyki 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ZLS. 

 

Bardzo interesującą obserwacją są natomiast odpowiedzi jakich udzielili rodzice  

i nauczyciele. Zdaniem tych pierwszych nauka zdalna jest nieefektywna i powadzi do 

uzyskania gorszych efektów kształcenia. Nauczyciele z kolei zajęli stanowisko bardziej 

optymistyczne, twierdząc, że poziom nauczania online należy ocenić pozytywnie (tab. 

15).  

Tabela 15. Ocena poziomu przyswajania wiedzy przez uczniów podczas nauki 

zdalnej 
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opinia nauczycieli 

  
2% 9% 25% 37% 20% 7% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ZLS. 

6%

18%

53%

20%

5%

7%

22%

47%

19%

5%

nauczyłem się dużo więcej/viel mehr gelernt

nauczyłem się więcej/mehr gelernt

nauczyłem się tyle samo/gleich viel gelernt

nauczyłem się mniej/weniger gelernt

nauczyłem się dużo mniej/viel weniger gelernt

matematyka/Mathematik język niemiecki/Deutsch
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Opinie dotyczące nauki zdalnej są bardzo zróżnicowane pośród poszczególnych 

grup interesariuszy uczestniczących a tym procesie. Uczniowie wykazują postawę 

neutralną, nauczyciele zachowują ostrożny optymizm, podczas gdy rodzice są raczej 

sceptycznie i negatywnie nastawieni.  

Według raportu UKL zdecydowana większość rodziców, bo aż 71%, motywuje swoje 

dzieci do nauki. Według raportu ZLS jest to aż 93%. Na jakie jeszcze wsparcie poza 

motywacją mogą liczyć uczniowie ze strony rodziców ujawniają dane zamieszczone 

na rysunku 37.  

Rysunek 37. Wsparcie udzielane przez rodziców podczas nauki zdalnej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ZLS. 

 

Poza wspomnianym motywowaniem rodzice wspierają swoje dzieci w wyjaśnianiu 

zajęć, natomiast zdecydowanie mniej wsparcia udzielają w ich rozwiązywaniu. Nie 

przywiązują również dużej wagi do monitorowania postępów w nauce swoich 

pociech.  
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Uczniowie pozytywnie oceniają starania i pracę nauczycieli podczas prowadzenia 

zajęć online. Ich zdaniem nauczyciele zawsze lub bardzo często odpowiadają na 

zadawane im pytania (67%), sprawdzają wykonane przez nich zadania (79%), 

układają co najmniej wyprzedzający tygodniowy plan zajęć (72%) oraz oferują stałą 

pomoc i konsultacje (83%) – tab. 16.  

Tabela 16. Wsparcie udzielane uczniom przez nauczycieli podczas nauki zdalnej 

Aspekt 
ocena 

nigdy rzadko  czasami  często zawsze  
odpowiadanie na 

pytania 
5% 8% 21% 37% 30% 

kontrolowanie 

wykonywania zadań 
2% 3% 17% 52% 27% 

zadawanie zadań 15% 9% 19% 33% 23% 

tygoniowy plan zajęć 11% 6% 10% 12% 60% 

stała pomoc i 

wskazówki  
3% 4% 11% 28% 55% 

wideokonferencje  3% 8% 20% 40% 30% 

informacje zwrotne 

od nauczyciela 

  

7% 12% 18% 13% 19% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ZLS. 

 

Dane umieszczone w powyższej tabeli są zbieżne z innym badaniem dotyczącym 

oceny pracy nauczycieli przez uczniów. Po raz kolejny wypadają oni zdecydowanie 

powyżej przeciętnej (w skali czterostopniowej wszystkie oceny powyżej 2,9 punktu). 

Wyniki umieszczono na rysunku 38.  
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Rysunek 38. Średnia ocena wybranych aspektów pracy nauczyciela i kanałów 

komunikacji w skali od 1 do 4 punktów. Ocena dokonana przez uczniów. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie KWiK. 

 

Zadania domowe przekazywane przez nauczycieli były bardzo precyzyjne  

i klarownie objaśnione. Ich poziom trudności był raczej niski. Niestety nie udało się  

w tak krótkim czasie stworzyć zadań o odpowiednim poziomie kreatywności (rys. 39). 
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Rysunek 39. Klarowność, kreatywność i trudność zadań domowych podczas 

nauczania zdalnego 

a) klarowność zadań 

domowych/Klarheit 

der Hausaufgaben 

b) kreatywność zadań 

domowych/Kreativität 

der Hausaufgaben  

c) poziom trudności zadań 

domowych/Schwierigkeiten 

bei den Hausaufgaben 

   
Źródło: opracowanie własne na podstawie UKL. 

 

Ogólne zaskoczenie i brak precedensu w przypadku globalnego zagrożenia 

epidemiologicznego sprawił, że w bardzo wielu przypadkach instytucje, 

przedsiębiorstwa i społeczeństwo nie było przygotowane na nowe realia 

funkcjonowania. Również szkolnictwo nie w pełni poradziło sobie z tą nową sytuacją. 

Nauczyciele pomimo wielu trudności podjęli działania aklimatyzujące ich do nowych 

wyzwań. Stosunkowo dobrze z cyfryzacją materiałów dydaktycznych poradzili sobie 

nauczyciele przedmiotów ścisłych, którzy w największym stopniu z całego grona 

pedagogicznego byli w stanie prezentować nowy materiał w formie zdygitalizowanej 

(rys. 40). Niewiele gorzej wypadli prowadzący przedmioty obejmujące sztukę i muzykę. 

Najsłabiej natomiast oceniono: język niemiecki, matematykę i sport. Należy jednak 

zaznaczyć, że spośród wszystkich zajęć lekcyjnych najbardziej kłopotliwe do 

prowadzenia było właśnie wychowanie fizyczne, także odwołania do przerobionego 

materiału i powtórki są w tym przypadku zrozumiałe.  
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Rysunek 40. Aktualność treści dydaktycznych wybranych przedmiotów podczas 

nauki zdalnej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie UKL. 

 

Rozkład największych wyzwań związanych z nauczaniem zdalnym w opinii 

niemieckich nauczycieli jest nieco odmienny od pracowników szkół polskich. Ci drudzy 

twierdzili, że największym problemem są dla nich braki sprzętowe i kompetencyjne. 

Tymczasem nauczyciele niemieccy wskazali na stresogenne sytuacje wśród uczniów, 

większy nakład pracy oraz brak bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi (rys. 41). 
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Rysunek 41. Największe i najmniejsze wyzwania związane z nauka zdalną w opinii 

nauczycieli 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ZLS i FOR. 

 

Samoocena umiejętności cyfrowych nauczycieli zgodnie z przewidywaniami nie 

wypadła najlepiej. Aż 56% z nich określiło swoje kompetencje w tej dziedzinie jako 

bardzo słabe lub słabe. 19% zadeklarowało, że znajduje się na średnim poziomie, 24%, 

że dysponują sporą wiedzą i doświadczeniem informatycznym (rys. 42).  

Rysunek 42. Poziom kompetencji cyfrowych u nauczycieli 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WAX1. 

 

Nie można jednoznacznie ocenić poziomu przygotowania samych placówek 

oświatowych do prowadzenia nauki zdalnej pod względem techniczno-sprzętowym, 

ponieważ źródła podają bardzo sprzeczne informacje. Należy jednak przypuszczać, 
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że taki stan rzeczy może mieć związek z koncentracją danego badania  

w poszczególnych regionach kraju. Nie zmienia to faktu, że przy tak dużej różnicy tracą 

one jakąkolwiek wartość poznawczą (rys. 43). 

Rysunek 43. Przygotowanie szkoły pod względem techniczno-sprzętowym do 

prowadzenia zajęć na odległość 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie FOR i VOD. 

 

Analiza wiedzy grona pedagogicznego na temat ochrony danych osobowych  

i stosowania przepisów z tego zakresu w praktyce, czyli podczas dydaktyki cyfrowej, 

również nie wypadła najlepiej. Z ogółu tylko 32% respondentów wykazało się 

niezbędnymi kompetencjami. Tak niski wynik mógł przełożyć się bezpośrednio na 

dyskomfort prowadzenia lekcji online i tworzenie sytuacji stresogennych, zarówno dla 

prowadzącego jak i uczniów.  

Belfrzy okazali się być solidarni podczas zagrożenia pandemicznego. Wspierali się  

w pracy wymieniając opiniami, doświadczeniami i wiedzą. Pomimo, że często była to 

jedyna forma wsparcia, na jaką mogli liczyć, jednak występowała bardzo 

powszechnie we wszystkich szkołach i na różnych poziomach kształcenia.  

W podstawówkach aż 75% ankietowanych nauczycieli przyznało, że udzielali lub 

korzystali z pomocy kolegów i koleżanek (FOR).  

Zmiana warunków pracy dydaktyków wywołana zagrożeniem epidemii 

koronarwirusa spowodowała liczne problemy, które z kolei przełożyły się na dyskomfort 

nauczania. Nie wszystkich nauczycieli dotknęło to w równym stopniu – ci o większym 

doświadczeniu informatycznym i młodsi radzili sobie lepiej i byli bardziej odporni na 

stres. Niestety niedostosowanie i brak pewności siebie u pozostałych sprawił, że zaczęli 

18%
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82%

27%

VOD
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dobre/gut złe/schlecht
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oni odczuwać zwiększone napięcie, nawet przy wykonywaniu łatwych  

i podstawowych czynności i zadań pracowniczych. Za najbardziej stresogenne 

czynności w nauce zdalnej uznano: nieprzewidywalność i zmienność związaną  

z dynamicznie zmieniającą się sytuacją i częstym pojawianiem się nowych wytycznych 

systemowych, większy nakład pracy i pojawiające się problemy zdrowotne (rys. 44).  

Rysunek 44. Czynniki stresogenne w nauczaniu zdalnym 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie FOR. 

 

Rzeczywistość cyfrowa jest konwergentna. Ta przenikalność i substytucyjność nie 

ma już tylko charakteru usługowego ale również sprzętowy. Oznacza to, że podobne, 

lub nawet te same zadania, można z powodzeniem wykonywać na różnych 

urządzeniach. Nie jest to jednak tożsame z komfortem i efektywnością wykonywania 

tej samej pracy – na komputerze o wiele łatwiej jest wysłać maila, niż za pomocą 

telewizora z podłączeniem do Internetu. Czasami jednak te parametry nie odgrywają 

decydującej roli. Najbardziej hermetycznym czynnikiem, w aspekcie wykorzystywania 

konkretnego sprzętu do uczenia się w trybie zdalnym, jest aktualnie posiadane 

zaplecze hardwerowe. Innym, mniej istotnym, ale wciąż ważnym, jest moda lub 

zamiłowanie do pracy w terenie.  

Porównując ze sobą informacje uzyskane z polskich i niemieckich publikacji 

zauważyć można pewien rozdźwięk pomiędzy deklaracjami uczniów o wykorzystaniu 
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von Hybrid- oder Fernunterricht

niskie kompetencje cyfrowe/- fehlende
Qualifikation bei der Umsetzung neuer Aufgaben

brak/Mangel słaby/schwach mocny/stark bardzo mocny/sehr stark
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konkretnych urządzeń do uczenia się na odległość. Szczegółowe dane umieszczono 

na rysunku 45.  

Podkreślenia wymaga fakt, że porównywanie tych danych nie jest w pełni 

właściwe, ponieważ odpowiedzi polskich uczniów dotyczyły najczęściej używanych 

urządzań a nie urządzeń używanych z różną częstotliwością w całym procesie nauki 

zdalnej. Sprawia to, że interpretacja bezpośrednia (wynik do wyniku) nie ma sensu  

i może być błędna, ale nie przekreśla to możliwości porównania głównych trendów  

w obu krajach.  

Rysunek 45. Sprzęt wykorzystywany przez uczniów do nauki zdalnej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie ZN i ZLS. 

 

Zdaniem autorów efektywnie prowadzenie lekcji w trybie zdalnym, w ogromnej 

większości przypadków, wymaga korzystania z komputera stacjonarnego lub laptopa. 

Oczywiście kreatywność nauczycieli, np. wyjścia w teren z telefonem podczas zajęć 

wychowania fizycznego i przekazywanie swojej pozycji, jest jak najbardziej cenna  

i mile widziana, jednak w większości przedmiotów bardziej uniwersalnym urządzeniem 

jest komputer (w klasycznym słowa tego rozumieniu).  

Pod tym względem uczniowie niemieccy wykazali się większą dyscypliną częściej 

korzystając z komputerów niż z innych urządzeń, podczas gdy dzieci ze szkół polskich 

głównie używali swoich smartfonów. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być bardzo 

wiele i bez dodatkowych badań nie można z dużym prawdopodobieństwem 

stwierdzić, która z nich może być wiodąca. Nie zmienia to jednak spostrzeżenia, że  
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w większości przypadków, uczestnictwo w lekcji za pomocą smartfona sprawia, że 

uczeń jest jedynie biernym słuchaczem niż czynnym uczestnikiem zajęć.  

Do komunikacji pomiędzy uczniem a nauczycielem w niemieckim szkolnictwie 

zdalnym najczęściej wykorzystywano pocztę elektroniczną, wideokonferencje  

i telefonię (tradycyjną, komórkową lub VoIP). Rzadziej umieszczano informację na 

stronie www placówki lub umieszczono je w chmurze. Najmniejszym zainteresowaniem 

cieszyły się media społecznościowe, fora i posty (tab. 17). 

Tabela 17. Komunikacja cyfrowa wykorzystywana w nauczaniu zdalnym w 

kontekście częstotliwości używania 

Technika 

komunikacyjna  
nigdy rzadko  czasami  często  zawsze  

E-Mail 0% 0% 4% 49% 47% 

wideokonferencje  2% 12% 25% 52% 10% 

VoIP i telefon  4% 12% 39% 44% 2% 

informacje na 

stronie www szkoły  
40% 18% 8% 22% 12% 

informacje w 

chmurze  
46% 6% 16% 26% 6% 

media 

społecznościowe  
78% 8% 4% 6% 4% 

fora 82% 4% 8% 2% 4% 

posty 84% 6% 4% 4% 2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ZLS. 

 

Podobnie jak w przypadku sprzętu stosowano mieszane techniki komunikacyjne. 

Informacje o popularności różnych sposobów cyfrowego kontaktu należy uznać za 

bardzo wiarygodne, ponieważ charakteryzują się one dużym stopniem spójności  

i tożsamości przejawiającym się w różnych opublikowanych i niezależnych od siebie 

raportach z badań. Potwierdza to rys. 46.  
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Rysunek 46. Komunikacja w nauczaniu na odległość. Dane porównawcze z różnych 

źródeł. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie VOD, FOR i KWiK. 
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Konkluzje i rekomendacje 
 

 

W ramach realizacji projektu „Model nauki zdalnej dla niemieckich i polskich szkół 

podstawowych zlokalizowanych w pasie przygranicznym w miejscowościach Gartz, 

Casekow, Tantow, Kołbaskowo, Przecław i Będargowo w obliczu zagrożenia 

pandemicznego COVID-19” przeprowadzono liczne, wielopoziomowe badania 

teoretyczne i empiryczne. Umożliwiły one realizację celu projektu, którym było 

zaprezentowanie efektywnego modelu nauczania na odległość w czasach 

nadzwyczajnych zagrożeń, z intencją   wykorzystania go w praktyce funkcjonowania 

współczesnych szkół podstawowych. Pozytywnie zweryfikowano hipotezę badawczą 

sformułowaną w sposób następujący: w czasach nadzwyczajnych globalnych 

zagrożeń przetrwaniu i utrzymaniu wysokiego poziomu nauczania w szkołach 

podstawowych sprzyjać może wykorzystanie rekomendacji wynikających  

z agregująco-analitycznego modelu efektywnego nauczania na odległość.  Pełne 

wdrożenie modelu w dużym stopniu uzależnione jest od umiejętności szybkiego 

dostosowywania się placówek oświatowych do zmieniających się warunków 

sanitarnych i związanych z tym przepisów prawa. Światowy kryzys epidemiologiczny 

jest bowiem bardzo dynamicznym zjawiskiem, a rządy chcąc jak najlepiej służyć 

swoim obywatelom starają się reagować bardzo szybko a nawet z wyprzedzeniem, 

często podejmując niepopularne decyzje lub realizując bezprecedensowe strategie.  

Fakty te zadecydowały o dodatkowym, poza proponowanym modelem nauczania 

na odległość, zaprezentowaniu w Raporcie rekomendacji w czterech kluczowych 

obszarach realizacji procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych, 

pozostawiając ich rozważenie i wdrożenie osobom zarządzających placówkami 

oświatowymi.   

Rekomendacje techniczne 

1. W wyborze oprogramowania i sprzętu należy posługiwać się 

ogólnodostępnymi i ogólnoprzyjętymi standardami. Nie należy wybierać 

rozwiązań niszowych, chyba, że wynika to z przyjętej strategii nauczania.  

W takim przypadku należy zapewnić wszystkim uczniom bezproblemowy 

dostęp do wybranych rozwiązań wraz z nauką ich obsługi. 

2. O ile to możliwe należy wybierać oprogramowanie darmowe, dostępne na 

zasadach licencji edukacyjnej lub udostępnione przez placówkę.  

3. Jako podstawowe oprogramowanie do nauki zdalnej rekomenduje się: 
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• system operacyjny Windows 10, 

• platformę komunikacyjną i służącą do wideokonferencji MS Teams, 

• pakiet biurowy MS Office lub Libre Office i/lub Office 360, 

• przeglądarkę internetową Mozilla Firefox lub Google Chrome, 

• oprogramowanie adobe acrobat do obsługi plików PDF. 

Lista została stworzona w oparciu o kryteria: użyteczności, łatwości dostępu, 

popularności, niezawodności, uniwersalności i łatwości obsługi. 

4. Szkoła powinna być podstawową instytucją wsparcia dla swoich uczniów  

i nauczycieli w kontekście pokrycia braków sprzętowych i oprogramowania. 

Powinna podtrzymywać i rozszerzać program wypożyczania lub innego 

udostępniania niezbędnych zasobów.  

5. W nauce zdalnej mutinarzędziowość jest rzeczą normalną i substytutem 

narzędzi nauczania w specyficznych sytuacjach. Podstawowym sprzętem do 

nauki powinien być jednak komputer ze stałym dostępem do Internetu, 

sprawną kamerą internetową i zestawem niezbędnego oprogramowania.  

6. W przypadku awarii sprzętu uczniowie powinni być wyposażeni w odpowiednią 

wiedzę i narzędzia aby w alternatywny sposób dalej brać udział w lekc ji  

(np. pomimo utraty obrazu pozostać aktywnymi na czacie). 

7. Zaleca się odejście od używania tradycyjnej poczty elektronicznej na rzecz 

bardziej zorganizowanego systemu dedykowanego do nauki zdalnej. 

Przykładem może być platforma Moodle. Takie platformy umożliwiają lepszą 

organizację dnia pracy, ustanowienie planu zajęć na cały rok szkolny, 

przesyłanie wiadomości, sprawdzanie obecności i wiedzy uczniów, przesyłanie 

i ocenianie zadań domowych itp. Ponadto regulują czasowo pracę 

nauczycieli.  

8. Jednym z narzędzi wspierających naukę zdalną mogą być media 

społecznościowe, które posiadają bardzo duży potencjał i wiele przydatnych 

funkcjonalności. Są proste w obsłudze i bardzo popularne wśród uczniów. 

Niestety podczas obecnej pandemii koronawirusa są bardzo rzadko używane 

(w nauczaniu).   

9. Zajęcia powinny w jak największym stopniu być prowadzone na zasadzie 

wideokonferencji, z obopólną (uczeń – nauczyciel i odwrotnie) transmisją audio 

i wideo.  
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10. Wybór rozwiązań technicznych powinien odbywać się w drodze consensusu 

dyrekcji i  nauczycieli poszczególnych przedmiotów, tak aby wybrano jednolite 

rozwiązanie wspierające całą placówkę oświatową. Odmienne rozwiązanie 

można rekomendować nauczycielom przedmiotów kształtujących 

umiejętności uczniów w zakresie technologii cyfrowych (np. informatyka). 

11. Warto rozważyć nagrywanie i archiwizowanie zajęć. Rozwiązanie to umożliwi 

uczniom powtórzenie materiału a także zabezpieczy nauczyciela w przypadku 

niestosownych zachowań podopiecznych.  

12. Nauczyciel bezwzględnie powinien posiadać alternatywny sprzęt 

umożlwiający mu dalsze prowadzenie lekcji podczas awarii.  

Rekomendacje dydaktyczne 

1. Realizacja programu nauczania nie może zostać przenoszona na uczniów  

i w konsekwencji na ich rodziców w postaci zadań domowych. Należy 

poprawnie oszacować ilość potrzebnego czasu na rozwiązanie konkretnego 

zadania i nie zmuszać uczniów do spędzania każdej wolnej chwili przy 

komputerze.  

2. Zdalny tryb nauczania nie powinien być przyczyną nie odbywania się zajęć  

z wychowania fizycznego. Nauczyciele tego przedmiotu posiadaj w postaci 

technik cyfrowych i zasobów internetowych bardzo szeroki arsenał 

dydaktyczny. Przykładem może być zrobienie zdjęcia z parku o odpowiedniej 

godzinie, raport z ćwiczeń lub raport czasowy z jazdy na rowerze lub nauka 

przepisów w danej dyscyplinie sportowej.  

3. Zdalny proces dydaktyczny powinien zostać ustandaryzowany. 

4. Nauczyciele powinni zlecać uczniom więcej różnorodnych zadań  

o charakterze kreatywnym. Jest bo bardziej interesujące dla ucznia, motywuje 

go i zachęca do dalszej nauki. W myśl zasady nie ilość a jakość. 

5. Nauczyciele powinni wspierać swoich uczniów i pomagać im w zdobywaniu 

wiedzy. Działania takie muszą jednak odbywać się w sposób zorganizowany  

i racjonalny. Nauczyciel nie może być dyspozycyjny przez całą dobę. 

Rozwiązaniem mogą być np. codzienne 30 minutowe konsultacje, na których 

można połączyć się z nauczycielem, zdać pytanie, a także nauczyciel ma czas 

aby odpisać na wiadomości. Czas tych konsultacji powinien być bezwzględnie 

zaliczany do pensum lub dodatkowo płatny jako np. nadgodziny.   
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6. „Zniknięcie” ucznia podczas lekcji (lub celowe wyłączenie mikrofonu lub 

kamery) powinno być traktowane jako nieobecność, chyba, że dostarczone 

zostanie stosowne usprawiedliwienie od lekarza albo rodziców. Weryfikacja 

obecności uczniów na zajęciach online powinna zostać ustandaryzowana  

i usystematyzowana.  

7. Zadania domowe powinny być odpowiednio dobierane pod względem 

trudności i klarownie formułowane, aby uczniowie nie mieli dodatkowych 

pytań i niejasności. 

8. Pozyskanie uwagi uczniów podczas zajęć zdalnych jest trudniejsze niż  

w nauczaniu tradycyjnym. Stąd niezmiernie istotne jest aby treść była nowa 

interesująca i ciekawie przekazana. Szkoła powinna zatroszczyć się  

o zapewnienie nauczycielom dostępu do podręczników w formie cyfrowej, lub 

odpowiednio finansowo motywować ich za samodzielne przygotowanie 

takiego cyfrowego kontentu.  

9. Należy ustandaryzować i ograniczyć weryfikowanie wiedzy uczniów. Odradza 

się zlecanie zadań pisemnych na rzecz sprawdzianów ustnych i dyskusji  

np. podczas wideokonferencji.  

10. Nauczanie zdalne powiększa zaległości uczniów oraz pogłębia różnice między 

nimi. Wobec tego należy odpowiednio dobierać poziom przekazu aby dać 

szansę słabszym podopiecznym. 

11. Dydaktyk pozbawiony bezpośredniego kontaktu musi być wrażliwy na potrzeby 

uczniów i reagować na nie możliwie jak najszybciej. 

12. Przed zajęciami uczniowie powinni zostać przeszkoleni z używania sprzętu oraz 

oprogramowania w zakresie jaki będzie im niezbędny do nauki. Powinni również 

zostać poinstruowania jak pozyskać i zainstalować dane programy.  

13. W nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym, w którym wykluczenie 

cyfrowe jest realnym zagrożeniem nauczyciele powinni doskonalić swoje 

umiejętności informatyczne aby posiadać przynajmniej podstawową wiedze  

z tego zakresu. Pozwoli im to na powiększenie swojego merytorycznego  

i technicznego warsztatu pracy a także wstępnie przygotuje na przyspieszającą 

rewolucję cyfrową, która z pewnością nie ominie szkół.  

14. Nauczanie w trybie zdalnym powinno być elastyczne i dążyć do zachowania 

równowagi pomiędzy wiedzą i umiejętnością.  
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15. Nauczanie zdalne jest nauczaniem kreatywnym. Kreatywność między innymi 

polegać może na nowatorskim wykorzystaniu posiadanych zasobów. Można 

np. wykorzystać potencjał uczniów posiadających szczególnie wysokie 

umiejętności informatyczne np. do opracowania ciekawych zadań lub quizów.  

Rekomendacje kompetencyjne 

1. Nauczyciele przed prowadzeniem zajęć zdalnych powinni odbyć 

sformalizowany kurs obejmujący podstawy obsługi sprzętu komputerowego. 

2. Nauczyciele przed prowadzeniem zajęć zdalnych powinni odbyć 

sformalizowany kurs obejmujący podstawy obsługi wybranego 

oprogramowania. 

3. Nauczyciele przed prowadzeniem zajęć zdalnych powinni odbyć 

sformalizowany kurs obejmujący podstawy bezpiecznego poruszania się  

w środowisku internetowym.  

4. Nauczyciele przed prowadzeniem zajęć zdalnych powinni odbyć 

sformalizowany kurs obejmujący podstawy z zakresu bezpieczeństwa danych. 

5. Nauczyciele przed prowadzeniem zajęć zdalnych powinni odbyć 

sformalizowany kurs obejmujący podstawy z zakresu ochrony danych 

osobowych.  

6. Nauczyciele przed prowadzeniem zajęć zdalnych powinni odbyć 

sformalizowany kurs obejmujący podstawy z zakresu efektywnego 

przekazywania wiedzy drogą cyfrową. 

7. Nauczyciele przed prowadzeniem zajęć zdalnych powinni odbyć 

sformalizowany kurs obejmujący podstawy z zakresu zarządzania czasem  

i samoorganizacji dnia pracy.  

8. Nauczyciele przed prowadzeniem zajęć zdalnych powinni odbyć 

sformalizowany kurs obejmujący podstawy z zakresu zarządzania czasem  

i samoorganizacji dnia pracy. 

Rekomendacje organizacyjne 

1. Uczniowie powinni być przeszkoleni z podstawowych zasad bezpieczeństwa  

w sieci. 

2. Wyznaczenie standardów prowadzenia zajęć zgodnych z aktualnymi 

rozporządzaniami i wytycznymi. 

3. Szkoły powinny czerpać z doświadczeń innych placówek i samoorganizować 

się w sieci, umożliwiające lepszą wymianę myśli, doświadczeń i materiałów.  
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4. Szkoły powinny efektywnie zarządzać dostępnymi zasobami – jak np. 

nauczyciele informatyki. 

5. Nakład pracy przeznaczony na naukę zdalną powinien być odpowiednio 

oszacowany i przeliczony, a nauczycielom wypłacone dodatkowe 

wynagrodzenie. 

6. Placówka oświatowa powinna zapewnić swoim pracownikom pomoc prawną. 

7. Placówka oświatowa powinna zapewnić swoim pracownikom i uczniom stałą 

pomoc psychologiczną. 

8. Szkoła powinna stymulować kreację nauczycieli ale jednocześnie narzucić 

poruszanie się w pewnych standardach. 

9. Szkoła w porozumieniu z rodzicami powinna ustalić obustronnie akceptowalne 

kanały komunikacji elektronicznej. 

10. Monitorowanie postępów pracy nauczycieli i ich potrzeb w celu podnoszenia 

efektywności nauczania. 

11. Skorzystanie z finansowania zewnętrznego w celu stworzenia ogólnodostępnej 

bazy z materiałami dydaktycznymi. 

12. Prowadzenie nauczania w porozumieniu z rodzicami – jeżeli nie są w stanie nie 

obciążanie ich dydaktyką dzieci. 

13. Nie można wymagać od nauczycieli ciągłego kontaktu i odpisywania na miale 

– musi to się odbywać w sposób zorganizowany w wyznaczonym czasie 

konsultacji doliczanym do pensum nauczyciela. 

14. Szkoda byłoby zmarnować doświadczenia zdobyte podczas pandemii i można 

je wykorzystać np. do prowadzenia zajęć wyrównawczych lub uczenia dzieci  

z różnych powodów przebywających w domach. 

15. Wykorzystanie potencjału pracowniczego lub regionalnej sieci placówek – 

organizacja tańszych szkoleń doświadczenia, czerpanie od innych co 

znacząco obniży koszty – wyjście z inicjatywą. 

16. Nauczyciel powinien mieć wsparcie systemowe w postaci ochrony prawnej 

Proponowany agregująco-analityczny model efektywnego nauczania na 

odległość w połączeniu z wdrożeniem rekomendacji technicznych, dydaktycznych, 

kompetencyjnych i organizacyjnych jest rozwiązaniem mogącym sprostać 

wymaganiom nauczania w szkołach podstawowych w czasach nadzwyczajnych 

zagrożeń.  
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Einführung 
 

 

Die Realisierung des Projektes „Homeschooling-Modell für deutsche und polnische 

Grundschulen im grenznahen Streifen, in den Ortschaften Gartz, Casekow, Tantow, 

Kolbaskowo, Przeclaw und Bedargowo hinsichtlich der Infektionsgefahr durch COVID-

19” wurde durch die außergewöhnlichen Ereignisse, die ihren Ursprung in China in den 

Jahren 2019 und 2020 hatten, unmittelbar inspiriert. In den Zeiten der 

außergewöhnlichen Bedrohungen scheint die traditionelle Unterrichtsform in den 

Grundschulen unvollständig und unzureichend zu sein. Als wesentliche Ergänzung 

dieser Betrachtungsweise kann das Konzept des Fernunterrichts angenommen 

werden. Deshalb wird als Ziel dieses Projektes die Darstellung eines effektiven 

Fernunterrichtsmodells in den Zeiten der außergewöhnlichen Bedrohung genannt, mit 

der Absicht dieses Modell in der Funktionsweise der zeitgenössischen Grundschule 

anzuwenden. Die Untersuchungshypothese wurde wie folgt formuliert: die aus dem 

aggregativ-analytischen Modell des effektiven Fernunterrichts resultierenden 

Empfehlungen können sich in den Zeiten der außergewöhnlichen globalen 

Bedrohungen auf die Überstehung und Aufrechterhaltung eines hohen 

Unterrichtsniveaus in den Grundschulen unterstützend auswirken. Die durchgeführten 

Untersuchungen (Literaturforschung, sekundäre und primäre Untersuchungen) 

stützten sich auf das klassische analytische Schema, dass aus sieben Stadien besteht: 

(1) Beschreibung; (2) Bemessung; (3) Vergleich; (4) Erläuterung; (5) 

Bewertung/Evaluation; (6) Prognostizierung (samt Formulierung von Frühwarnsignalen 

und Szenarien); (7) Vorschlagen -Formulierung von Empfehlungen. Der Plan 

(Inhaltsverzeichnis) des Untersuchungsstudiums ist somit eine Widerspiegelung der 

Untersuchungsprozedur.  

Die im ersten Teil des Berichts vorgelegten theoretischen Untersuchungen wiesen 

darauf hin, dass das Konzept des Fernunterrichts ständigen und immer schnelleren 

Änderungen unterliegt. Die im 18. und 19. Jahrhundert durch die Korrespondenzkurse 

eingeleitete Unterrichtsformel, die daraufhin im Rahmen des Audio- und 

Videounterrichts weiterentwickelt wurde, nimmt im dritten Jahrzehnt des 21. 

Jahrhunderts einen ganz anderes Ausmaß an. Dies ist nicht nur auf die sich rasant 

änderten informativen und kommunikativen Technologien zurückzuführen, sondern 

auch auf die Pandemie von COVID 19, die in vielen Situationen einen Unterricht in 

traditioneller Form ausschloß. Einerseits war dies eine große Herausforderung für das 
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ganze Bildungswesen, sei es auch aufgrund der Anpassung der diesbezüglichen 

Gesetzgebung, aber andererseits ermöglichte diese Formel die Erarbeitung eines 

neuen Unterrichtsmodells. Die rechtlichen Lösungen (die detailliert im zweiten Teil des 

Berichts dargelegt wurden), die zwar in Polen und Deutschland recht unterschiedlich 

gestaltet wurden, gaben relative große Möglichkeiten für die Erarbeitung von 

technischen, didaktischen, leistungsorientierten und organisatorischen Änderungen in 

den Grundschulen. Ihr Anwendungsumfang und die Folgen wurden im dritten, 

empirischen Teil dargelegt. Er umfasste eine genaue Analyse der durchgeführten 

Fragebogen unter dem Lehrkörper der sechs Grundschulen (je drei aus Polen und aus 

Deutschland), sowie der Interviews mit der Schulleitung. Die aufgrund der 

durchgeführten theoretischen und empirischen Untersuchungen formulierten 

Schlussfolgerungen, die durch eine Übersicht zahlreicher Berichte bezüglich guter 

Praktiken und Erfahrungen auf dem Gebiet des Fernunterrcihts begründet wurden, 

ermöglichte die Erstellung eines Autorenmodells des Distanzunterrichts. Als Ergänzung 

des Modellkonzeptes werden Empfehlungen bezüglich der untersuchten 

Unterrichtsbereiche in den Grundschulen genannt.  

Wir hoffen, dass der präsentierte Bericht eine Inspiration nicht nur für die beruflich 

mit dem Grundschulwesen verbundenen Subjekte sein wird, sondern auch als 

Unterstützung für Schüler und Eltern betrachtet werden kann. Stattdessen ermöglicht 

dieses Projekt feste grenzübergreifende Beziehungen aufzubauen, die schon infolge 

des Meinungsaustausches im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen und 

Treffen in die Wege geleitet wurden.  

 

 

Ihr Forschungsteam 
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Die Evolution des fernen Lehrens mit 

besonderer Berücksichtigung der 

Pandemie COVID 19 

1 

 

Genese des fernen Lehrens 1.1 
 

In der dritten Dekade des 21. Jahrhunderts ist der Unterricht mithilfe von informativen 

und kommunikativen ICT-Technologien (engl.Information and Communication 

Technology) im Bildungswesen allgemein verbreitet und auch in den Grundschulen 

gut bekannt. Dieser Trend nahm aufgrund der außergewöhnlichen Ereignisse in China 

im Zeitraum 2019/2020 stark zu  – die Pandemie von COVID 19 und die damit 

verbundenen Konsequenzen. Folgende Aspekte wurden zum Standard: 

• Lernen mithilfe von Internetseiten (engl. web-based learning),  

• Telematische Anwendungen (engl. Telematics environments),  

• E-Learning,  

• Virtuelle Klassenzimmer (engl. virtual classrooms),  

• Online-Anleitungen,  

• Internet-Campus (engl. I-Cam-pus),  

• Elektronische Kommunikation,  

• Cyberspace Lernumgebung (engl. cyber-space learning environments), 

• Computerbasierende interaktive Kommunikation (engl. computer-driven 

interactive communication),  

• Verteiltes Lernen (engl. distributed learning),  

• Grenzenloses Lernen (engl. environments, computer-driven interactive 

communication, distributed learning, borderless). 

Die „Notwendigkeit des Augenblicks”, sowie die schnellen technologischen 

Änderungen führten zu einer gewissen Uneinheitlichkeit in der Semantik der 

gegenständlichen Termini. Besonders wesentlich aus Sicht des untersuchten Themas 

ist die fehlende Differenzierung der Begriffe „E-Learning" und „Fernunterricht". Dies 

verursacht viele Unstimmigkeiten hinsichtlich der Rolle von ICT im Grundschulwesen, 

sowie der Unterschiede zwischen der Theorie bezüglich der Folgen der Anwendung 

von ICT im Bildungswesen und der tatsächlichen Anwendung [Guri-Rosenblit 2005, S. 

467-493]. 
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Das Modell des Fernunterrichts beruht auf der Unterrichtung einer großen Anzahl 

der Studenten durch die Lehrer, von denen die Mehrheit überhaupt nicht mit den 

Studenten kommuniziert. Im Falle des E-Learnings wird viel Wert auf den unmittelbaren 

Kontakt zwischen der geringen Anzahl der Schüler und dem Lehrer gelegt. Der 

Fernunterricht richtet sich an Schüler, die sich an verschiedenen Orten befinden und 

vom Lehrer physisch getrennt sind. E-Learning kann stattdessen von den Studenten 

sowohl im Labor oder Arbeitsraum genutzt werden, als auch außerhalb dieser 

Räumlichkeiten oder auf dem Campus [Marjak H 2011, S. 167–178]. Der Fernunterricht, 

der Gegenstand dieser Veröffentlichung ist, basiert auf den folgenden drei Elementen 

[Holmberg 1989, Daniel 1990, Guri-Rosenblit 2005, Marjak H 2011]: 

• Der Unterricht findet nicht unter ständiger Aufsicht der Lehrer statt, die 

zusammen mit ihren Schülern in den Unterrichtsräumen oder auf dem gleichen 

Gebiet anwesend sind, 

• Die Aufmerksamkeit wird auf die Bedürfnisse der bestimmten Gruppen 

gerichtet, die aus verschiedenen Gründen nicht immer an den stationären 

Veranstaltungen im Hochschulgebäude teilnehmen können. Dies ist mit der 

physischen Abgrenzung der Schüler vom Lehrer auf einigen Lernetappen 

verbunden. Der Kontakt zwischen den Parteien des Lernprozesses kann einen 

Korrespondenzcharakter aufweisen, 

• Es wird eine Änderung des Wissensübermittlungsträgers vorgenommen und es 

tritt eine große Elastizität der übermittelten Inhalte auf, die durch eine Offenheit 

der Plattform und die mögliche Anpassung der Inhalte an die während des 

Unterrichts auftretenden Probleme, garantiert wird.  

Die Geschichte des Fernunterrichts reicht bis ins 18. und 19. Jahrhundert und spiegelt 

die egalitäre Einstellung zur Bildung wider [Casey 2008, S. 45-51]. Diese Geschichte ist 

in drei Epochen auf der Makroebene und fünf Generationen auf der Mikroebene 

unterteilt. Diese Epochen und Generationen wurden durch die dominierenden 

Kommunikationstechniken geformt und determiniert (Tabelle 1). 
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Tabelle 1. Epochen und Generationen des Fernunterrichts 

Epochen Epoche I Epoche II Epoche 

III 
Brieflicher 

Unterricht 

Video- und Audiounterricht ICT im 

Unterricht 

Jahre 1728-

1833… 

 

1927-… 1970-… 1980-… 1990-… 

Generationen Postbriefe Ausstrahlung  

von Radio- und 

Fernsehprogrammen 

Fernuniversitäten Telekonferenzen Internet 

Quelle: A. Bozkurt,  From Distance Education to Open and Distance Learning: A Holistic 

Evaluation of History, Definitions, and Theories. In: S. Sisman-Ugur, & G. Kurubacak (Red.), 

Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism, 2019, S.264. 

 

Die erste Epoche des Fernunterrichts begann mit den Fernkursen, die auf der in 

diesem Zeitraum dominierenden Drucktechnologie basierten (Materialien in 

Schriftform / gedruckter Form). An den Fernkursen nahmen vor allem Erwachsene teil, 

die sich für diese Bildungsform aufgrund deren beruflichen, gesellschaftlichen und 

familiären Verpflichtungen entschieden [Smaldino u.a. 2000, S. 2019]. Der 

Korrespondenzunterricht sollte in diesem Zeitraum sozialen Ungerechtigkeiten und 

Analphabetismus entgegenwirken, indem Durchschnittsbürgern der Zugang zur 

Bildung gewährt wurde. In diesem Sinne kann angenommen werden, dass dieser 

Zeitraum das Fundament der jetzigen Wissensgesellschaft bildete. Außerdem war die 

Verflechtung von Korrespondenz und der Technologie der ersten Generation ein 

wichtiger Auslöser der Globalisierung. 

Als Beginn der institutionellen Formen des Fernunterrichts, die kein bedingungsloser 

Maßstab für den Beginn des Distanzunterrichts sein können, kann die Hälfte des 19. 

Jahrhunderts angenommen werden. Es ist jedoch zu unterstreichen, dass in den 

Betrachtungen zum Thema des Korrespondenzunterrichts auch das Jahr 1728 genannt 

wird, in dem der Korrespondenzunterricht in den Vereinigten Staaten zum ersten Mal 

erwähnt wurde, was durch Notizen und Zeitungsanzeigen bezeugt werden kann 

[Tanaś 2002]. Andere Quellen verweisen bei den Ursprüngen stattdessen auf 

Kurzschriftkurse in Form vom Fernunterricht, die in England geführt und im Jahre 1840 

von I. Pitman angeboten, sowie in späterer Zeit in ein viel breiteres System von 

Fernschulen umgewandelt wurden [Zawadzka 1967, S. 10-12]. 15 Jahre später wurden 

ähnliche Kurse durch den Bruder von Isaac Pitman in den USA eingeführt und 

schließlich in mehrere zehn Sprachen übersetzt.  

Im Jahre 1850 war die Londoner Universität die erste Hochschule, die 

Korrespondenzkurse anbot, an denen die britischen Staatsbürger in Indien und 
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Australien teilnahmen. Ab dem Jahre 1868 wurden Systeme des 

Korrespondenzunterrichts an britischen Universitäten eingeführt und sogar autonome 

Schulen in Edinburgh (1887), Cambridge (1887) und Oxford (1885) gegründet [Heba 

2009, S. 146]. 

Auch in Deutschland waren Sprachkurse in Form von Distanzunterricht ein Thema. 

Im Jahre 1856 gründeten der Franzose Charles Toussaint und der Deutsche Gustav 

Langenscheidt in Berlin eine Korrespondenzsprachschule, die mit ihrem Umfang ganz 

Europa umfasste. Die Schüler sollten keine Rückinformationen zu den ausgeführten 

Aufgaben erhalten, jedoch wurden sie zur Fragenstellung ermutigt. Gleichzeitig 

arbeitete Gustav Langenscheidt auch an der Veröffentlichung von Wörterbüchern 

und Sprachführern. Der Langenscheidt Verlag ist auch in der dritten Dekade des 21. 

Jahrhunderts immer noch äußerst aktiv und mit dem Namen der Schule Toussaint-

Langenscheidt wird ein selbstständiger Sprachkurs assoziiert [Szawłowska 2017; 

Farnsworth, Bevis 2007; Moore, Kearsley 1996]. 

Als wahrlicher Pionier des Fernunterrichts in den Vereinigten Staaten von Amerika 

galt Wiliam R. Harper, der diese Unterrichtsform im Jahre 1860 in Chattaugua einführte 

und seit 1892 an der Universität von Chicago weiter entwickelte. In den USA entstand 

auch die erste autonome Fernhochschule. Im Jahre 1883 öffnete seine Pforten die 

Fernhochschule in Ithaka im Bundesstaat New York. Aufgrund des enormen 

Flächengebiets der USA gewann diese Form schnell an Popularität. Schon im Jahre 

1919 funktionierten auf dem amerikanischen Gebiet 73 Schulen und Universitäten, die 

den Fernunterricht anboten. Bis Jahre 1928 verdoppelte sich die Anzahl der 

Bildungseinrichtungen und betrug 154 [Heba 2009, S. 146]. 

Im Polen wurden zu dieser Zeit auch Versuche des Fernunterrichts unternommen. 

1886 war das Jahr, in dem in Warschau in privaten Häusern im Rahmen der Fliegenden 

Universität geheime Selbstbildungskurse für Frauen angeboten wurden. Diese Kurse 

erhielten im Laufe der Zeit ein einheitliches Unterrichtsprogramm, das in vier 

Studiengänge unterteilt wurde: soziale Wissenschaften, philologische und 

geschichtliche Wissenschaften, Pädagogik, sowie Mathematik und 

Naturwissenschaften. Innerhalb einer Woche absolvierten die Teilnehmerinnen 8-11 

Vorlesungsstunden. Die berühmteste Absolventin der Fliegenden Universität war die 

zukünftige Nobelpreisträgerin Marie Curie. Die Tätigkeit der Fliegenden Universität 

wurde seit dem Jahre 1905 durch die Hochschule unter dem Namen Gesellschaft der 

Wissenschaftskurse weitergeführt, die in Warschau Vorlesungen an den folgenden 
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Studiengängen hielt: Mathematik und Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, 

Technologie und Landwirtschaftslehre.  

Vorläufer der zweiten Epoche des Fernunterrichts wurde der zu dieser Zeit 

entstandene Live-Bildungsradiosender [Casey 2008, S.48]. Dank ihm konnten viele 

Beschränkungen, die mit den Korrespondenzkursen verbunden waren, aufgehoben 

werden. Der Kontakt zwischen dem Lehrer und den Zuhörern nahm eine realere und 

freundlichere Form an. Es verringerte sich die Zeit des Wissenstransfers. In dieser Zeit 

dominierten zuerst die Audiotechnologien (Rundfunk) und später auch die visuell-

akustischen Technologien (Fernsehen). Die Entwicklung von Rundfunk und Fernsehen 

verbesserte und beschleunigte die Kommunikation und Interdependenz. Obwohl die 

Interaktion zwischen den Schülern und dem Lehrer anfangs sehr gering war, nahm die 

Interaktion mit jeder weiteren Generation stets an. Dieser Zeitraum war somit äußerst 

revolutionär. Dadurch konnten in relativ kurzer Zeit große Menschenmassen direkt 

angesprochen werden. Aufgrund dieses technologischen Fortschrittes war die 

Entstehung von offenen Universitäten nur eine Frage der Zeit. Die Universitäten wurden 

dank den Vorteilen, die aus den neuen Kommunikationstechniken resultierten, mit der 

Zeit unabhängiger und autonomer.  

Die ersten Rundfunkkurse, für welche zuerst eine Lizenz eingeholt werden sollte, 

wurden in den USA entwickelt. In den Jahren 1918–1946 stellte die Federal 

Communications Commission (FCC, dt. Bundeskommunikationskommission) Lizenzen 

für über 200 Hochschulen aus [Pittman 1986a; Casey, 2008]. Bis zum Jahre 1923 

besaßen die Bildungsinstitute ca. 10% der Rundfunksender, die zu Bildungszwecken 

genutzt wurden [Public Broadcasting Service, 2003]. Im Jahre 1930 spielte das United 

States Department of Education (dt. Bildungsministerium der Vereinigten Staaten) eine 

aktive Rolle im Bildungsradiosender. Das Bildungsministerium der Vereinigten Staaten 

sponserte verschiedene Programme, von der Wissenschaft bis zur Geschichte [Federal 

Radio Commission Rules and Regulations, 1931]. 

Noch größere Möglichkeiten im Fernunterricht lieferte das Fernsehen. Die ersten 

Bildungsprogramme entstanden schon in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts. 

Die systematisierten Fernsehkurse waren jedoch erst in den fünfziger Jahren dank den 

Universitäten zugänglich. Einer der Pioniere war Chicago TV College [Moore und 

Kearsley, 1996]. Eine Neuheit zu Beginn der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts war 

das zu dieser Zeit weit verbreitete (400 Tausend Personen) „fliegende Klassenzimmer”. 

Es wurde durch die Airborne Television Instruction auf dem Flughafen in der Nähe der 
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Purdue University in Lafayette im Bundesstaat Indiana organisiert (Gordon, 1990). 

Andere Beispiele für das Bildungsfernsehen werden von R. Bozkurt genannt [Bozkurt 

2019]: 

• Im Jahre 1963 gründete FCC das Instructional Television Fixed Service (ITFS), 

eine Welle von 20 Fernsehsendern, die für Bildungsinstitute zugänglich waren, 

• Im Jahre 1964 wurde von der University of Wisconsin das Projekt Vocalized 

Educational Media (VEM) gestartet, womit ein erster Versuch unternommen 

wurde die Fernunterrrichtspraxis zu identifizieren, klassifizieren und 

systematisieren. Im Rahmen dieses Projektes wurde die Anleitung für die 

Erstellung und Verwendung von multimedialen Bildungspaketen zugunsten 

eines selbstständigen Studenten dargestellt, 

• Bis zu den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts gab es in den USA 233 

Lernfernsehsender. 

Ähnliche Lösungen wurden 1969 in Großbritannien eingeführt. Es wurde damals die 

British Open University gegründet, die den Fernunterricht an den Hochschulen 

einführte. Diese Universität gehört zu den durch die Arbeitgeber bestbewerteten 

Hochschulen sowohl in Großbritannien, als auch auf der ganzen Welt. Als einzigartig 

ist die Tatsache zu nennen, dass es dabei möglich ist den Bachelortitel zu erhalten 

(außer den zugänglichen klassischen interdisziplinären Studiengängen). Die Regierung 

hat die Universität immer noch in ihrer Obhut und die Hochschule besitzt 

Niederlassungen in allen dreizehn Regionen Großbritanniens und Vertretungen in den 

meisten europäischen Ländern.  

In Polen in den Jahren 1966-1971 funktionierte die Technische Fernsehhochschule, 

welche ein Vorbereitungsprogramm für Studienbewerber, sowie Studienmaterialien 

anbot [Heba 2009, S. 3]. Die Innovation der Bildungsmethode, sowie auch der 

Forschungen führten zu einem erhöhten weltweiten Interesse an der Tätigkeit und den 

Ergebnissen der Technischen Fernsehhochschule. In Polen war dies der erste Versuch 

einer wirksamen Realisierung des elektronischen Fernunterrichts [Tymowski 1973]. 

Während der Tätigkeit der Technischen Fernsehhochschule, gab es in Polen nur einen 

Fernsehsender. Dies führte dazu, dass durch die Vorlesungen nicht nur die 

Hauptgruppe der Empfänger – die Studenten und Schüler der Sekundarstufen 

angesprochen wurde, sondern die Veranstaltungen auch von den Lehrern der 

niedrigeren Stufen, Ingenieure, die ihr Wissen auffrischen wollten, sowie auch alle 

anderen Personen, die sich für die Problematik des technischen Studiums 



125 
 

interessierten, gern verfolgt wurde [Portalski 2013, S. 137-147]. Aus den durch das 

Forschungszentrum für Öffentliche Meinung im Jahre 1968 durchgeführten 

Untersuchungen ging hervor, dass an den Vorlesungen der Technischen 

Fernsehhochschule damals ca. 270 Tausend Zuschauer mit der folgenden 

Ausbildungsstruktur teilnahmen: 

• Grundschulausbildung – 22% Zuschauer, 

• Mittelschulische Ausbildung ohne Abschluss – 27% Zuschauer, 

• Mittelschulische Ausbildung – 37% Zuschauer, 

• Hochschulausbildung ohne Abschluss – 6% Zuschauer, 

• Hochschulausbildung – 8% Zuschauer. 

In den nächsten Jahren stieg die Anzahl der Zuschauer bis auf ca. 550 Tausend an, 

bei einer Anzahl von ca. 100 Tausend Personen, für welche die Vorlesungen der 

Technischen Fernsehhochschule eine direkte Lernhilfe und Unterstützung bei 

verschiedenen Examen bedeutete [Portalski 2012]. 

Der u.a. mit der Anzahl der Zuschauer, ihrer Unterschiedlichkeit und den 

Bildungskosten  gemessene Erfolg der Technischen Fernsehhochschule (im Falle der 

Technischen Fernsehhochschule betrugen die Bildungskosten eines Studenten im 

Jahre 1967 - 239 PLN, unterdessen betrugen die Kosten der jährlichen Ausbildung eines 

Studenten in stationärer Form an den technischen Hochschulen ca. 18052 PLN 

(Jakimiak, Przeciszewski 1973)) verursachte, dass für eine solche Bildungsform nicht nur 

UNESCO, sondern auch andere Länder großes Interesse vorzeigten, denen die Idee 

der offenen Universitäten nahe lag. Dank dieser Erfahrungen konnten in Polen zwei 

populäre Formen des elektronischen Fernunterrichts in den 70. Jahren des vorigen 

Jahrhunderts in die Wege geleitet werden: Agrartechnische Fernsehschule und 

Rundfunk- und Fernsehuniversität für Lehrer. 

Etwas anders sah die Verwendung des Fernsehens im geschlossenen Kreis aus. 

Dieses Modell entwickelte sich in Polen trotz potenzieller Möglichkeiten seiner breiten 

Nutzung nicht so gut, wie in anderen Ländern. Dies wäre eine wirksame 

Unterrichtsmethode in medizinischen Kliniken, wo der Verlauf von chirurgischen 

Eingriffen für Medizinstundenden in den Hörsälen übertragen werden könnte. 

Stattdessen sind die Versuche misslungen, die Bildungsaufgaben infolge von 

didaktischen Fernsehsendungen auf einem kleinen Landesgebiet mithilfe von 

Funkanlagen geringer Leistung zu realisieren. Die Hauptursache dieses Tatumstandes 

war das in Polen in den 70. Jahren des 20. Jahrhunderts geltende Monopol der 
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Programmausstrahlung, das vom Komitee für Rundfunk und Fernsehen festgelegt 

wurde. Das Zentrum für Didaktisches Fernsehen der Filiale der Technischen Hochschule 

in Płock unternahm infolge der innovativen Handlungen den Versuch dieses Monopol 

zu brechen. Leider, trotz der Erzielung durch das Zentrum der technischen und 

organisatorischen Möglichkeiten für die Realisierung im Fernsehstudio und der 

Ausstrahlung mithilfe einer Fernsehanlage, konnte das Projekt nicht gestartet werden 

[Portalski 2007, S. 49–56]. Ähnlich sah die Situation in der Technischen Hochschule in 

Gliwice aus, wo die Realisierung der Fernsehvorlesungen hauptsächlich für einige 

damals existierenden Hochschulfilialen entworfen wurde. Auch hier ist das Projekt 

aufgrund einer fehlenden Zustimmung der entsprechenden Institutionen für die 

Ausstrahlung der Fernsehprogramme missglückt. 

Schlussfolgernd kann festgestellt werden, dass drei grundlegende Formen des 

didaktischen Fernsehens ausgesondert werden können [Januszkiewicz., Skrzydlewski 

1985, S. 103]: 

• Bereicherung des Unterrichtsprozesses – des Lernens, 

• Zusammenwirken im didaktischen Prozess, 

• Selbstständige Bildungsmethode. 

Ein wesentlicher Meilenstein im Fernunterricht war die Platzierung im Jahre 1962 

durch die Vereinigten Staaten auf der Umlaufbahn des Telekommunikationssatelliten 

Telestar 1. Diese Satellitenübertragung war der Beginn der Ära der Tele- und 

Videokonferenzen. Im Jahre 1985 startete die National Technology University (NTU) 

Onlinekurse, welche anhand von Satellitensignalen den Zugang, das Herunterladen 

und den Vertrieb von Schulungsmaterialien sowohl für Bachelor- als auch 

Magisterstudenten ermöglichten. Im Jahre 1989 wurde eine ähnliche Dienstleistung 

durch die University of Phoenix angeboten.  

Ein Durchbruch in der Entwicklung des Fernunterrichts in Polen war die Gründung zu 

Beginn der neunziger Jahre der Europäischen Schule des Korrespondenzunterrichts 

(ESKK). Weitere solche Schulen wurden u.a. in Tschechien, in der Slowakei, in Ungarn, 

Russland und China gegründet.  

Die dritte Epoche des Fernunterrichts beruhte in der Computertechnologie. Dieses 

Zeitalter war auch der Beginn der Ära des digitalen Wissens und der 

Netzwerkgesellschaft. Die Bedeutung des Begriffs „Entfernung” änderte sich, da die 

zeitliche und räumliche Entfernung an Bedeutung verlor. Anstatt die 

Gesellschaftsmassen anzusprechen, wurde eine eher persönliche Einstellung 
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gegenüber individueller Personen möglich. Die Relevanz des lehrerorientierten 

Unterrichts verlor an Bedeutung und wurde durch den schülerorientierten Unterricht 

ersetzt. Neben Universitäten mit einer Anzahl von über 100 Tausend Studenten [Daniel, 

1996] entstanden Hochschulen mit einer Anzahl von über 1 Mio. Studenten und 

virtuelle Universitäten mit dem Konzept eines Onlinecampus. Samt den Vorteilen und 

der durch die Technologie angebotenen breiteren Möglichkeiten,  wurde die 

Interdependenz zum Hauptziel des Fernunterrichts. Die im vorigen Jahrhundert 

verwendeten Multimedien waren im Verhältnis zu den neuen Computermultimedien 

mit einer höheren Qualität veraltet, und die synchronischen und asynchronischen 

Unterrichtsarten waren genauso effektiv, wie der indirekte Unterricht. E-learning 

präsentierte sich mit umfangreichen und interaktiven Inhalten. Der Gedanke der 

Weiterbildung das ganze Leben lang nahm enorm an Bedeutung zu. Dank den 

Fortschritten in der Lichtwellenkommunikation in den 80. und 90. Jahren wurden immer 

mehr hochqualitative interaktive Kurse angeboten.  

Gemäß den Ansichten anderer Autoren können schon sechs Generationen des 

Fernunterrichts ausgegliedert werden [Kopciał 2013]: 

1. Das System des Fernunterrichts der ersten Generation umfasst das 

Korrespondenzmodell (18. Jahrhundert), bei dem die Lehrmaterialien 

ausschließlich in Papierform zugänglich sind. Das Korrespondenzmodell 

ermöglicht die Unterrichtszeit, den Ort, sowie auch das Lerntempo frei zu 

wählen. Dieses Modell schließt eine Interaktion zwischen Schüler und Lehrer 

vollständig aus.  

2. Das System des Fernunterrichts der zweiten Generation bezieht sich auf das 

Telelernmodell, das sowohl die Audio- und Videokommunikation nutzt, als auch 

die Rundfunksender (1920), Fernsehprogramme (1950) und die Audio- und 

Videokonferenzen. Dieses Modell garantiert eine gute Interaktion zwischen 

dem Lehrer und den Schülern.  

3. Das System des Fernunterrichts der dritten Generation ist ein Multimediamodell 

(1970). Dabei werden sowohl Lernmaterialien in Papierform, als auch solche 

Multimediaressourcen genutzt, wie Audio- und Video-Kasetten/CDs. In diesem 

Modell werden auch computerbasierte Lernformen (engl. Computer Assisted 

Learning, CAL), als ein Interaktionswerkzeug und interaktives Video verwendet.  

4. Das System des Fernunterrichts der vierten Generation bezieht sich auf ein 

virtuelles Modell, welches auf dem Internet basiert, um so die Lerninhalte 
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bereitzustellen, sowie auf der Kommunikation zwischen dem Schüler und Lehrer 

und den Schülern untereinander. Dieses Modell orientiert sich an der 

computerbasierten Bildungsart (engl. Computer Mediated Education, CME). 

Dank der zeitgenössischen Technik und den Internettools können multimediale 

Bildungsinhalte in hoher Qualität, sowie fortgeschrittene 

Interaktionsmechanismen verwendet werden.  

5. Das System des Fernunterrichts der fünften Generation basiert auf der 

Entwicklung der Internettechnologie bis zur Form Web 2.0.  (Blogs, Social 

Media). Für die digitalen Eingeborenen (sog. digital natives), also die Schüler 

der Grundschule und des Gymnasiums, sowie die Studenten ist die Anwendung 

von mobilen Geräten beim Lernen etwas ganz natürliches.  

6. Das System des Fernunterrichts der sechsten Generation bezieht sich auf die 

Entwicklung der Internettechnologie bis zur Form Web 3.0 [Meger 2008]. 

 

Modelle ferner Ausbildung 1.2 
 

Der Fernunterricht (engl. Distance Education) ist eine Lernmethodologie, die der 

Regel nach frei von räumlichen und temporären Beschränkungen ist. Es ist ein relativ 

breiter Begriff, der drei Typen des Fernunterrichts beinhaltet (vgl. Skizze 1). 
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Skizze 1. Typen des Fernunterrichts 

 

Quelle: eigene Bearbeitung auf Grundlage von: P. Kopciał, Analiza metod e-learningowych 

stosowanych w kształceniu osób dorosłych, Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły 

Informatyki, 2013, Nr. 9, S. 79-99. 

 

Die auf der Skizze 1 dargestellten Typen des Fernunterrichts sind mit der Nutzung im 

kleineren oder größeren Maße der bestimmten Technologien verbunden. Hinsichtlich 

dieses Kriteriums können die folgenden Unterrichtsformen ausgegliedert werden: 

1. Traditionelle Schulungen (engl. Instructor-led training, ILT). 

2. Synchrone Schulungen (engl. Synchronous learning, SL). 

3. Asynchrone Schulungen (engl. Asynchronous learning, AL). 

4. Komplementäre Schulungen (engl. Blended learning, BL). 

• nauczanie wspomagane komputerowo/Lehren, 
das durch den Computer unterstützt wird  (ang. 
Computer-based training, CBT), 

• nauczanioe wspomagane internetowo/Lehren, das 
durch Internet unterstützt wird  (ang. Web-based 
training, WBT), 

• technologie takie jak radio, telewizja/Solche 
Technologien wie Radio, Fernsehen). 

Nauczanie wspierane 
technologiami/ Lehren, das 

durch die Technologien 
unterstützt wird

(ang. Technology-based 
training, TBT),

edukacja elektroniczna (e-
edukacja)/Elektronische 

Bildung (E-Bildung)

• wykorzystuje w procesie edukacyjnym komputery 
do przekazywania wiedzy, realizacji ćwiczeń, 
symulacji/Es benutzt im Bildungsprozess die 
Computer zur Übermittlung des Wissens, der 
Ausführung der Übungen, der Simulationen,

• kursy dostarczane na płytach CD/Kurse, die auf 
den CD-Platten geliefert werden. 

Nauczanie wspomagane 
komputerowo/Lehren, das 

durch den Computer 
unterstützt wird                             

(ang. Computer-based 
training, CBT)  

• odbywa się w sieci internet za pośrednictwem 
protokołu TCP/IP/Es findet im Internet-Netz 
mittels des Protokolls TCP/IP statt,

• obejmuje przekazywanie wiedzy, jak również jej 
sprawdzanie, komunikację pomiędzy 
użytkownikami i zarządzanie procesem 
edukacyjnym przy użyciu stron i aplikacji 
internetowych/Es umfasst die Übermittlung des 
Wissens und auch seine Prüfung, die 
Kommunikation zwischen den Benutzern und die 
Verwaltung des Bildungsprozesses mittels der 
Webseiten und der Webapplikationen.

Nauczanie przez 
Internet/Lehren durch Internet         

(ang. Web-based training, 
WBT) 
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Als traditionelle Schulungsmethode wird der didaktische Prozess bezeichnet, bei 

dem der Lehrer Unterrichtsstunden mit einer Schülergruppe im Schulungsraum führt. 

Die traditionelle Methode kann auch eine andere Unterrichtsform annehmen, wo der 

Lehrer mit den Schülern via Internet kommuniziert.  

Die synchrone Schulungsmethode wird von S. Juszczyk wie folgt definiert: „Die 

Teilnehmer des Schulungsprozesses können jederzeit dem geführten Unterricht 

beitreten. Zu den charakteristischen didaktischen Medien gehören hier die virtuelle 

Hand und virtuelle Tafel. Die Hand dient dazu dem Lehrer zu signalisieren, dass der 

Schüler um etwas fragen oder die Frage des Lehrers beantworten möchte. Die Tafel 

dient stattdessen zur Darstellung verschiedener Informationen” [Juszczyk 2002]. Die 

Schüler und der Lehrer sind in ein System eingeloggt, das einen sog. virtuellen 

Unterrichtsraum bildet. Der Unterricht findet in Echtzeit statt, obwohl er per Internet 

realisiert wird. Die synchrone Schulungsmethode unterstützt die Interaktion zwischen 

dem Lehrer und Schüler, sowie den Schülern untereinander, dank solcher Werkzeuge 

wie z.B. Chatrooms. Die synchrone Kommunikation nutzt solche Werkzeuge wie 

Telefon, Fernsehen, Rundfunk, Telekonferenz und einige Internetleistungen. Zu den 

besonders hilfreichen Unterrichtswerkzeugen gehören: 

• Chat,  

• Internetspiele,  

• Videokonferenzen. 

Die Videokonferenzen können u.a. mithilfe der folgenden Tools realisiert werden: MS 

Teams (Office 365), Hangout Meet (GSuit), ClickMeeting, Cisco Webex. Ein gutes 

Werkzeug ist auch die virtuelle Tafel (whiteboard), die durch die folgenden Subjekte 

bereit gestellt wird: MS Teams, Jamboard Google, Draw Chat, Freehand [Kubala-

Kulpińska 2021]. 

Die asynchrone Schulungsmethode (engl. Asynchronous learning, AL) ist mit dem 

Distanzunterricht verbunden, in der gleichen Form und Gestaltung, sowie zeitlichen 

Verhältnissen, wie im Falle der Korrespondenzschulen [Juszczyk 2002, s. 162]. Die 

asynchrone Schulungsmethode wird durch die folgenden Werkzeuge möglich 

gemacht: E-Mails, Diskussionsforen, Computersimulationen, Gruppenprojekten, 

interaktiven Essays, Vorlesungen auf Datenträgern. Der Austausch von Informationen 

zwischen dem Lehrer und Schüler findet nicht in Echtzeit statt. Direkte Interaktionen, 

sowie der Kontakt zwischen dem Lehrer und Schüler sind in diesem Fall nicht 

vorhanden. Andererseits ermöglicht diese Methode den Lernprozess im beliebiger Zeit 
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aufzunehmen. Diese Methode kann für die Schüler verteilhaft sein, die ihr Wissen 

selbstständig erweitern können. Gemäß der asynchronen Methode finden 

insbesondere die folgenden Werkzeuge Anwendung:  

• E-Mails, Postaccount im elektronischen Klassenbuch,  

• Digitale Bibliotheken und Audiotheken,  

• Interaktive Übungen. 

Dazu passen auch die von den Lehrern aufgenommenen Filme, Wolne Lektury, 

Polona, Khan Academy, Ninateka, Pixabay, Eduelo, PisuPisu, Matzoo [Kubala-

Kulpińska 2021].  

Die komplementäre Schulungsmethode (engl. Blended learning, BL) wird auch als 

Mischmethode oder Hybridmethode bezeichnet. Diese Variante ist eine Verbindung 

der traditionellen Schulungsmethode und des Distanzunterrichts. Diese Form wird als 

äußerst effektiv bewertet, womit sie stets an Popularität gewinnt.  

In der Mischmethode werden die folgenden Werkzeuge verwendet: 

• Gemeinsam erstellte Dokumente, Projekte, Präsentationen, 

• Quizfragen. 

Zu den Kooperationswerkzeugen gehören: MS Teams (Office 365), GSuit + Google 

Drive, Dokumente, Präsentationen usw., Canva, Wikispaces Classroom, sowie 

interaktive Quizfragen: Quizzi, Kahoot, Quizlet [Kubala-Kulpińska 2021]. 

Schlussfolgernd ist zu bemerken, dass die Wahl der entsprechenden Strategie des 

Fernunterrichts auf den drei Hauptpfeilern basieren sollte (Skizze 2): 

1. Lehrer – ihren Veranlagungen, Fertigkeiten, Bereitwilligkeit zur 

Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen. 

2. Zielgruppe (Empfänger, im Falle dieses Projektes die Schüler der Grundschulen) 

– ihrer charakteristischen Eigenschaften: Fähigkeiten, Motivation sich in den 

didaktischen Prozess zu engagieren und Zugang zu Technologien, die eine 

stressfreie Teilnahme am Bildungsprozess garantiert. 

3. Technische Möglichkeiten beider Prozessparteien – Zugang zu den IT-Geräten, 

den modernen Technologien, Programmen, dem stabilen Internetzugang. 
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Skizze 2. Pfeiler der Fernunterrichtsstrategie  

 

Quelle: eigene Bearbeitung. 

 

Der Unterricht via Internet, wenn er korrekt gestaltet und verwaltet wird, ermöglicht 

seinen Nutzern an überprüfte „filtrierte“ Wissensquellen zu gelangen. Das beide 

Parteien des didaktischen Prozesses – die Lehrer und Schüler - verbindende Element, 

ist das informatische System, dass mit Werkzeugen für die Gestaltung des didaktischen 

Prozesses ausgestattet ist, der sich durch einen hohen Grad an Interaktivität 

charakterisiert. 

 

Methodische Konzeptionen ferner 

Ausbildung und digitale Taxonomie von 

Bloom und Modell  SAMR 

1.3 

 

Mit dem Fernunterricht sind auch separate methodische Konzepte verbunden. In 

den Publikationen, die sich auf informationstechnologiebedingte 

Unterrichtsmethoden beziehen, werden die folgenden Konzepte ausgesondert 

[Bednarek, Lubina 2008]: 

1. Behavioristisches Konzept. 

2. Humanistisches Konzept. 

3. Konstruktivistisches Konzept.  

Die traditionellen Lerntheorien, also Behaviorismus, Kognitivismus und 

Konstruktivismus, gehören zu den drei wichtigsten Lernkonzepten. Hinsichtlich der 

Nauczyciele 
Lehrer

Uczniowie 
Schüler

ICT
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instrumentellen Bedingungen, suggeriert der Behaviorismus, dass der Lernvorgang 

beobachtbar und messbar ist, da er einfach ein mechanischer Prozess mit sich 

wiederholenden Erfahrungen ist [Carver 2012, S. 324-326]. Der Lernprozess bezieht sich 

auf die Einforderung eines erwünschten Benehmens (welches die Erinnerung bei der 

Wissensgestaltung nutzt), das daraufhin aufgrund der genannten Kriterien bewertet 

wird. Der Schüler ist das Objekt der Einwirkung des Lehrers, der vollständig den Prozess 

der Wissensbearbeitung steuert. Beispielsweise ermöglichen die durch die Lehrer 

erstellten Multimediapräsentationen den Transfer des Wissens und anschließend seine 

Verifizierung auf eine systematisierte Art und Weise. Somit werden hier die 

Hauptvoraussetzungen des Behaviorismus erfüllt.  

Das humanistische Konzept unterstreicht eine große Rolle der Erfahrung im 

Lernprozess. Wesentlicher Aspekt dieses Konzeptes ist die Fertigkeit der Gruppenarbeit 

ohne jegliche Konkurrenz. Hier dominiert die kreative Problemlösung. Der Zugang zu 

den unbeschränkten Ressourcen des globalen Netzwerks und das individuelle 

Zeitmanagement beim Fernunterricht sollen die Anforderungen der humanistischen 

Betrachtungsweise erfüllen. 

Der Konstruktivismus liegt viel Wert auf Erfahrungen. Die selbstständigen Schüler 

erweitern ihr Wissen infolge eigener Erfahrungen und der Verwendung von 

verschiedenen Informationsquellen. Der Lehrer ist in diesem Fall nicht die 

Wissensquelle, sondern schafft günstige Voraussetzungen für die Aneignung des 

Wissens durch den Schüler. Wesentlicher Aspekt ist in diesem Fall das Engagement der 

Schüler und eine innovative Einstellung zur Problemlösung. Beide Attribute können 

während des Fernunterrichts unterstützt werden.  

Der Kognitivismus bezieht sich auf die internen Lernprozesse und setzt voraus, dass 

die Lernenden die zur Aneignung erforderlichen Informationen verarbeiten und diese 

Informationen können aufbewahrt und nötigenfalls entnommen werden. Das 

kognitive Lernkonzept beruht auf den Voraussetzungen der Kognitionspsychologie.  

In der Weltliteratur ist die Tendenz der Verbreitung des Konstruktivismus im 

Fernunterricht zu bemerken. Die Schüler bilden auf eigene Weise strukturierte 

Wissenssammlungen im virtuellen Raum. Zusätzlich unterstützen sie sich untereinander, 

führen einen regen Erfahrungs- und Ansichtsaustausch im Rahmen der Social-Media-

Gruppen. Bei einer solchen Einstellung ist die Festlegung der Bildungsziele wesentlich. 

Die Klassifizierung der Bildungsziele entstand schon 1956 dank der Gruppe, die von 

Benjamin Bloom geleitet wurde. Neben den Autoren der Veröffentlichung, zu denen 
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Engelhart, Furst, Hill, Karhwohl gehörten, werden die Namen von 34 Forscher genannt, 

die an der Erstellung der sog. Bloom´schen Taxonomiestufen teilnahmen [Bloom 1956]. 

Dieses Konzept kann für die Erarbeitung einer effektiven Unterrichtsform äußerst 

hilfreich sein, insbesondere in der Situation ihrer Anpassung an die zeitgenössischen 

technologischen Änderungen. Die Festlegung der Lernziele und die Übermittlung von 

Rückinformationen, Motivation für mehr Anstrengung, Anerkennung der Leistungen 

der Schüler und daraufhin gemeinsames Lernen – dies sind Elemente, welche die 

Kreierung des Bildungsumfelds ermöglichen und den Lernprozess unterstützen [Pitler, 

Hubell, Kuhn 2015, S. 14-15]. Ziel der Bloom´schen Taxonomiestufen war die Motivierung 

der Lehrer sich auf alle drei Gebiete zu konzentrieren, die eine holistische (gesamte) 

Bildungsform umfassen.  

Die Bloom´sche Taxonomie ermöglicht drei Lernziele auszugliedern: kognitive, 

affektive und psychomotorische Ziele. Der kognitive Bereich konzentriert sich auf das 

Wissen, Verstehen und kritisches Denken. Es können darin sechs Stufen unterschieden 

werden: Wissen, Verstehen, Anwenden, Analyse, Synthese und Evaluation. Die Bildung 

auf den höheren Stufen ist von der Aneignung des Wissens und der Fähigkeiten auf 

den niedrigeren Stufen abhängig. Den affektiven (emotionalen, gefühlsbetonten) 

Bereich bilden die Reaktionen der Menschen, ihre Fähigkeiten den Schmerz und 

Freude anderer Menschen zu empfinden. Die Realisierung der affektiven Ziele führt zur 

Bewusstseinserweiterung der Einstellungen, Emotionen und Gefühle. Es können fünf 

Stufen im emotionalen Bereich ausgesondert werden: Beachten, Reagieren, Werten, 

Organisieren, Charakterisieren [Bloom 1956].   

Der psychomotorische Bereich bezieht sich auf die physischen Fertigkeiten 

Werkzeuge oder Instrumente zu bedienen. Die psychomotorischen Ziele konzentrieren 

sich somit auf die Änderung und die Entwicklung der Verhaltensweisen und 

Fähigkeiten. Dieser Bereich lag jedoch außerhalb des direkten Interessensgebiets von 

Benjamin Bloom. Die Taxonomien der psychomotorischen Ziele wurden von 

verschiedenen Autoren in den 70. Jahren gebildet und entstanden unabhängig von 

seinen Arbeiten [Urbaś 2020, S. 10].  Einer besonderen Aufmerksamkeit bedarf die 

Taxonomie von Elizabeth Simpson, welche half die typischen Verhaltensweisen der 

Schüler und Leistungssportler zu erklären. Die von ihr vorgeschlagenen Stufen betreffen 

die folgenden Gebiete: Wahrnehmung, Einstellung, gerichtete Reaktion, 

Mechanismus, offenkundige komplexe Reaktion, Anpassung, Originalität [Simson 

1972]. Das aus mehreren Etappen bestehende Modell von B. Bloom, welches durch 



135 
 

die Taxonomie des motorischen Bereichs von E. Simson ergänzt wurde, ist in der Tabelle 

2 dargestellt. 

Tabelle 2. Taxonomie der Bereiche: kognitive, affektive und psychomotorische Ziele  

Bereiche/ 

Stufen 

Kognitiver Bereich Affektiver 

(emotionaler, 

gefühlsbetonter) 

Bereich 

Psychomotorischer 

Bereich 

erster Wissen Beachten Wahrnehmung 

zweiter Verstehen Reagieren  Einstellung 

dritter Anwenden Werten Gerichtete 

Reaktion 

vierter Analyse Organisieren Mechanismus 

fünfter Synthese Charakterisieren Offenkundige 

komplexe Reaktion 

sechster Evaluation  Anpassung 

siebter   Originalität 
Quelle: eigene Bearbeitung gemäß: B.S. Bloom u.a. (1956), Taxonomy of Educational 

Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook 1: Cognititive domain, 

Longman; E.J. Simpson (1972). The Classification of Educational Objectives in the Psychomotor 

Domain. Washington, DC: Gryphon House. 

 

Im Jahre 2001 wurde dank B. Bloom und seiner Mitarbeiter: Lorin Anderson, Dawid 

Kartwohl u.a. die sog. revidierte Bloom´sche Taxonomie der Lernziele veröffentlicht 

[Anderson, Kartwohl 2001]. Als neues Element im Vergleich zu der vorigen Version der 

Taxonomie wird die metakognitive (metaerkenntnisreiche) Dimension des Wissens 

genannt. Diese betrifft das Bewusstsein des eigenen Wissens und des Verständnisses 

der Situation. Andrew Churches verlieh in der Bearbeitung Bloom’s Digital Taksonomy 

der Bloom´schen Taxonomie einen digitalen Charakter [Churches 2008]. Andrew 

Churches stützt seine Idee auf die hierarchische Bloom´sche Taxonomie der Lernziele 

und gibt die Dimension der Kommunikation und den Aspekt hinzu, der mit den 

Aktivitäten und den für die digitale Welt typischen Tätigkeiten verbunden ist. Er 

verbindet den kognitiven Bereich mit den digitalen Fertigkeiten des 21. Jahrhunderts. 

Die hierarchische Ordnung umfasst die intellektuellen Fähigkeiten der niedrigeren – 

LOTS (engl. lower order thinking skills) und höheren Stufen – HOTS (engl. higher 2 It’s not 

about the tools, it’s using the tools to facilitate learning.order thinking skills) [Urbaś 2020, 

S. 12] (vgl. Tabelle 3). 
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Tabelle 3. Bloom´sche digitale Taxonomie  

Fähigkeiten Charakteristik der 

Fähigkeiten 

Beispiele von Verben  Kommunikationsspektrum  

HOTS 

 

6. 

Erschaffen 

Zusammenfügung der 

Elemente in eine 

schlüssige funktionale 

Gesamtheit. 

Entwerfen, konstruieren 

entwerfen, konstruieren, 

planen, herstellen, 

erfinden, ausdenken, 

erstellen, 

programmieren, filmen, 

animieren, bloggen, 

vloggen, mixen, 

remixen, wiki bilden, 

veröffentlichen, 

podcasten, Regie 

führen, ausstrahlen 

Moderieren, 

 

Debatieren, 

 

Kommentieren, 

 

Online treffen, 

 

Videokonferenzen 

führen, 

 

Rezensieren,  

 

Erzählen, 

 

Bloggen, 

 

Informationen 

austauschen, 

Chatten, 

 

Kommunizieren mithilfe 

von elektronischen 

Nachrichten, 

 

Twittern / 

Mikrobloggen, 

 

SMS schreiben 

5. 

Evaluation 

Äußern von 

Meinungen gemäß der 

angenommen Kriterien 

und Standards. 

Koordinierung, 

Überwachung und 

Kritik 

überprüfen, Hypothesen 

stellen, kritisieren, 

verifizieren, 

experimentieren, 

beurteilen, testen, 

entdecken, Blogs 

kommentieren, 

rezensieren, Posts 

veröffentlichen, 

moderieren, 

kooperieren, 

Informationen 

austauschen, testen 

4. Analyse Unterteilung des 

Materials in 

Bestandteile und die 

Festlegung der 

Abhängigkeiten 

zwischen den Teilen, 

sowie zwischen jedem 

Teil und der Ganzheit. 

Dies beruht auf der 

Auswahl und der 

Hinweisung auf die 

Kohärenz   

vergleichen, 

organisieren, 

dekonstruieren, 

zuschreiben von 

Eigenschaften, 

skizzieren, finden, 

strukturieren, integrieren, 

mischen, verlinken, 

Richtigkeit überprüfen,   

Nachkonstruktion 

anwenden 

(rückprogrammieren), 

Sicherungen knacken, 

hacken, Medien 

überwachen 

3. 

Anwendung 

Handlungen 

unternehmen. 

Ausführung, Einführung 

neuer Lösungen 

 

ausführen, nutzen, 

durchführen, realisieren, 

in Gang bringen, laden, 

bedienen, 

wiedergeben, 

übersenden, teilen, 

editieren 
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2. 

Verständnis 

Empfang von 

Anleitungsmitteilungen, 

einschließlich in 

mündlicher, 

schriftlicher, grafischer 

Form. 

Übersetzung, Angabe 

von Beispielen, 

Klassifizierung, 

Schlussfolgerungen 

und Vergleiche 

aufstellen, 

Erläuterungen 

 

interpretieren, 

zusammenfassen, 

schlussfolgern, 

paraphrasieren, 

klassifizieren, 

vergleichen, erläutern, 

Beispiel angeben, 

Suchen mithilfe von 

Betreibern und 

fortgeschrittener 

Parameter, twittern, 

kategorisieren, bloggen, 

taggen, kommentieren, 

vermerken, subskribieren 

1. Wissen 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTS 

Nutzung des Wissens 

aus dem 

Langzeitgedächtnis. 

Identifizierung, 

zurückrufen des 

Wissens  

Erkennen, austauschen, 

beschreiben, 

identifizieren, finden, 

benennen, lokalisieren, 

wiederfinden, in 

Punkten darstellen, 

kennzeichnen, 

verweisen auf 

Bookmarks/Favoriten, 

Nutzung des 

Socialnetzwerks, soziale 

Verwaltung der 

Bookmarks, aussuchen, 

googeln 
Quelle: Urbaś M., Cyfrowa taksonomia Blooma (in:) Furche E., Cenne inspiracje metodyczne, 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Gdańsk 2000;  L. W. Anderson, D.R. Krathwohl, 

(2001), A taxonomy for Learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of 

educational objectives, New York: Addison Wesley Longman. 

 
Die Dynamik der in der Umgebung auftretenden Änderungen, sowie die 

außergewöhnlichen Bedrohungen verursachen, das eine immer tiefere 

Zusammenfügung von Bildung und der digitalen Welt erforderlich ist. Eine Antwort 

darauf kann das von Ruben R. Puentedura erstellte SAMR-Modell sein, welches sich 

hervorragend für die ständige Integration der Mittel und Werkzeuge der informativ-

kommunikativen Technologie (TIK) mit den Lernprogrammen eignet. Einerseits zeigt 

das Modell, auf welche Weise die digitalen Fertigkeiten bei den schon existierenden 

didaktischen Methoden genutzt werden können, aber andererseits ist es eine 

Ermutigung zur Bildung neuer Methoden mithilfe von vorhandenen technologischen 

Lösungen (Tabelle 2) [Puentedura 2014]. 
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Tabelle 2. SAMR-Modell  

Modell Charakteristik 

S 

Substitution  

(Ersetzung) 

Die traditionelle Unterrichtsmethode wird durch die Technologie 

ersetzt, z.B. die Schüler schreiben ihren Aufsatz mithilfe der Tastatur 

und der Texteditore, anstatt per Hand, oder stellen Berechnungen 

des Flächeninhalts der Figuren und Körper mithilfe von Rechnern 

oder Tabellenkalkulation auf. Auf dieser Etappe treten nicht 

funktionelle Änderungen des Unterrichtens/Lernens auf, die auf 

die Änderung der Arbeitsweise beruhen. 

A 

Argumentation 

(Erweiterung) 

Dank den Werkzeugen und Apps der neuesten Technologien, wird 

der Lernvorgang unterstützt, z.B. der Schüler verwendet beim 

Aufsatzschreiben elektronische Wörterbücher zur Überprüfung der 

Rechtschreibung, Grammatik oder der Bedeutung eines Wortes, 

er kann den Aufsatz außerdem ausdrucken oder dem Lehrer 

übersenden. Der Lehrer kann dafür eine interaktive Tafel in der 

GeoGebra-App für die Darstellung der Durchschnitte der 

geometrischen Körper nutzen (eventuell führen die Schüler eine 

solche Analyse selbstständig auf den Tablets aus). Es treten 

funktionelle Vorteile aufgrund der Verwendung von wirksamen 

Werkzeugen und der Kommunikation Lehrer/Schüler auf. 

M 

Modification  

(Änderung) 

Der Schüler nimmt Handlungen vor, die während eines 

traditionellen Unterrichts unmöglich wären, z.B. er fügt in seinen 

Aufsatz neue Elemente ein: Fotos, Abbildungen, Filme. Er kann 

auch seine Aufgaben laufend mit dem Lehrer besprechen. Der 

Schüler kann auch eine Tabellenkalkulation erstellen, welche eine 

Analyse der Lageänderung des Funktionsdiagramms je nach der 

Änderung seiner Parameter ermöglicht. Die Technologie ist für das 

Funktionieren in der Schule notwendig, d.h. für die Lösung der 

Aufgabe und ihre Darstellung vor der Klasse, sowie die Erzielung 

einer Meinung seitens des Lehrers und der Mitschüler zwecks ihrer 

Modifizierung. 

R 

Redefinition  

(Neubelegung) 

Die Technologie erlaubt neue Materialien, Bildungsressourcen zu 

erarbeiten, deren Erstellung zuvor unmöglich war, sowie diese 

Schülern auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen, z.B. die 

Schüler übertragen ihren Aufsatz in die App Issuu, Book Creator, 

StoryBird, StoryJumper, erstellen ein interaktives Buch und stellen 

dieses anderen Schülern und Lehrern weltweit bereit. Sie können 

auch z.B. für eine bestimmte Zeit als Gruppe Angaben in eine 

Tabellenkalkulation einfügen und diese in Onlineform bearbeiten, 

sowie dem Lehrer und anderen Schülern im Netz automatisch die 

Ergebnisse vorlegen. Die Schüler können dank den Internetapps 

gemeinsam verschiedene Unterlagen bearbeiten. Auf diesem 

Niveau werden gemeinsame Aufgaben und Technologien nicht 

als Ziel verstanden, sondern als Unterstützung für den Schüler. Die 

Schüler lernen Inhalte und eignen sich Fertigkeiten an, um wichtige 

Begriffe verstehen zu können. Es wird eine Zusammenarbeit 

notwendig, die durch die Technologie ermöglicht wird. 
Quelle: eigene Bearbeitung gemäß: M. Rostkowska (2019), Model SAMR a TIK – nauczyciel 

buduje kompetencje swoje i swoich uczniów, „Meritum” Nr. 1(52), 2019, S. 95-101. 
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Schlussfolgernd ist festzustellen, dass die Einführung des SAMR-Modells große 

Möglichkeiten für die Entwicklung des Bildungswesens 3.0 gibt. Vor allem ermöglicht 

es die Kompetenzbildung sowohl für den Lehrer, als auch Schüler. Es ist außerdem sehr 

elastisch, was dem Lehrer ermöglicht das Modell an individuelle, oft spezifische 

Bedürfnisse der einzelnen Schüler anzupassen. Es verleiht den Lehrern die Möglichkeit 

ihre didaktische Kreativität zu entwickeln, dank welcher die Lehrer in Stande sein 

werden die Schüler auf die entsprechenden Werkzeuge für die Erreichung ihrer Ziele 

hinzuweisen. Diese Ziele sind im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts äußerst 

anspruchsvoll. Sie berücksichtigen nämlich die kreative Haltung der Schüler, die 

Einstellung gegenüber der individuellen Entwicklung, die mithilfe aller zugänglichen 

Werkzeuge aktiv erzielt werden kann, einschließlich der auf den zeitgenössischen 

Technologien basierenden Werkzeuge. 
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Rechtliche Bedingtheiten und die 

Richtlinien des fernen Lehrens 

während der Pandemie COVID 19   

2 

 

Rechtliche Bedingtheiten und Richtlinien in 

Polen 
2.1 

 

Aufgrund der COVID-19-Pandemie, war die Einführung in Polen von rechtlichen 

Lösungen und Richtlinien notwendig, die den Schulen und Bildungseinrichtungen die 

Funktionsweise während der geänderten organisatorischen Bedingungen 

ermöglichte. Der Fokus wurde auf die Anwendung im Bildungsprozess der 

Fernunterrichtsmethoden und -techniken gelegt. 

Entscheidend in der Anfangsphase der Pandemie, war die Erlassung durch den 

Bildungsminister der folgenden Rechtsakten:  

1. Verordnung vom 11. März 2020 über die zeitweise Beschränkung der 

Funktionsweise der Bildungseinheiten aufgrund der Vorbeugung, 

Entgegenwirkung und Bekämpfung von COVID-19 [GBl. Von 2020, Pos. 410]. 

2. Verordnung vom 20. März 2020 über die zeitweise Beschränkung der 

Funktionsweise der Bildungseinheiten aufgrund der Vorbeugung, 

Entgegenwirkung und Bekämpfung von COVID-19 [GBl. von 2020, Pos. 492]. 

3. Verordnung vom 20. März 2020 über besondere Lösungen im Zeitraum der 

zeitweisen Beschränkung der Funktionsweise der Bildungseinheiten aufgrund 

der Vorbeugung, Entgegenwirkung und Bekämpfung von COVID-19 [GBl. von 

2020, Pos. 493]. 

4. Anordnung Nr. 13 des Bildungsministers vom 19. März 2020 über die Einberufung 

einer Gruppe in der Sache der Einführung des Fernunterrichts aufgrund der 

Vorbeugung, Entgegenwirkung und Bekämpfung von COVID-19 [GBl. von 2020, 

Pos. 13]. 

In der Verordnung vom 11. März 2020 wurden die Einheiten des Bildungswesens 

genannt, deren Funktionsweise aufgrund der Vorbeugung, Entgegenwirkung und 

Bekämpfung von COVID-19 zeitweise beschränkt wurde und dabei in dieser Gruppe 

die folgenden öffentlichen und nicht öffentlichen Einheiten des Bildungssystems 

hervorgehoben (§ 2, Abs. 1): 
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1) Kindergärten; 

2) andere Formen der Vorschulbildung; 

3) Schulen aller Arten; 

4) Bildungs- und Erziehungseinrichtungen; 

5) Einrichtungen für ständige Weiterbildung, sowie berufliche 

Ausbildungszentren; 

6) Künstlerische Einrichtungen; 

7) Betreuungs- und Erziehungseinrichtungen für Schüler, die den Unterricht 

außerhalb ihres festen Wohnsitzes beziehen; 

8) Kollegs für Mitarbeiter der sozialen Dienste. 

Ograniczenia te nie dotyczyły (§ 2, ust. 2): 

1) Kindergärten und Förderschulen, die in Gesundheitseinrichtungen und 

Sozialhilfeanstalten organisiert sind; 

2) Kindergärten und Förderschulen, die in speziellen Bildungs- und 

Erziehungseinrichtungen funktionieren; 

3) Förderschulen, die in jugendlichen Erziehungszentren und 

Sozialtherapieeinrichtungen funktionieren;  

4) Schulen in Erziehungsheimen und Jugendheimen, sowie Schulen in 

Strafvollzugsanstalten und Untersuchungshaft. 

Diese Verordnung garantierte den Eltern eine gewisse Entscheidungsfreiheit in dem 

unten angegebenen Umfang (§ 2, Abs. 3): 

1) Die Eltern der Kinder, die die Kindergärten und Förderschulen in speziellen 

Bildungs- und Erziehungseinrichtungen besuchen, können über die 

Abwesenheit ihrer Kinder in den Kindergärten oder den in diesen Einrichtungen 

funktionierenden Schulen entscheiden;  

2) Die Eltern der Kinder, die die Revalidierungs- und Erziehungsveranstaltungen 

besuchen, die gemäß den Vorschriften aus Art. 7 Abs. 3 des Gesetzes vom 19. 

August 1994 über den Schutz der psychischen Gesundheit (GBl. von 2018, Pos. 

1878 und von 2019, Pos. 730 und 1690) organisiert werden, können über die 

Abwesenheit ihrer Kinder an den Veranstaltungen entscheiden;  

3) Die Eltern der Kinder mit geistigen Behinderungen und 

Mehrfachbehinderungen können über die Abwesenheit der Kinder an den 

Veranstaltungen in den Revalidierungs- und Erziehungseinrichtungen 

entscheiden. 



142 
 

Die zeitweise Beschränkung der Funktionsweise der Einrichtungen des 

Bildungswesens, die aufgrund der Verordnung des Bildungsministers vom 11. März 2020 

eigeführt wurde, beruhte in der Unterbrechung durch die Bildungseinrichtungen der 

Unterrichts-, Erziehungs- und Fürsorgetätigkeiten bis zum 25. März 2020. Es ist 

hinzuzufügen, dass am 12. und 13. März die Bildungseinrichtungen die 

Fürsorgeveranstaltungen nur für freiwillige Schüler führten.  

Wesentliche Lösungen hinsichtlich der analysierten Problematik des 

Distanzunterrichts wurden durch die Verordnung des Bildungsministers vom 20. März 

2020 über die zeitweise Beschränkung der Funktionsweise der Bildungseinheiten 

aufgrund der Vorbeugung, Entgegenwirkung und Bekämpfung von COVID-19 [GBl. 

von 2020, Pos. 493] eingeführt. Darin wurde eindeutig vermerkt, dass im Zeitraum vom 

25. März 2020 bis zum 10. April 2020 die Aufgaben der Bildungseinheiten mithilfe von 

Fernunterrichtsmethoden und -techniken realisiert werden. Es wurde hinzugefügt, dass 

im Falle, wenn die Aufgaben der Bildungseinheiten nicht auf diese Weise erfüllt werden 

können, der Direktor der Einheit in Übereinstimmung mit der leitenden Stelle eine 

andere Erfüllungsweise der Aufgaben festlegen sollte. Im Zeitraum vom 25. März bis 

zum 10. April 2020 wurde auch die Pflicht der Leistungserbringung durch die Mitarbeiter 

der Bildungseinrichtungen auf dem Gebiet eingeschränkt, unter Ausschluss der Fälle, 

wenn dies für die Realisierung der Aufgaben der Einheiten mithilfe von 

Fernunterrichtsmethoden und -techniken notwendig ist [GBl. von 2020, Pos. 493]. Die 

weiteren Änderungsverordnungen (insgesamt waren es 10) verlängerten den 

Zeitraum bis zum 31. August 2020 [GBl. von 2020, Pos. 1110].  

Die Verordnung des Bildungsministers vom 12. August 2020 über die zeitweise 

Beschränkung der Funktionsweise der Bildungseinheiten aufgrund der Vorbeugung, 

Entgegenwirkung und Bekämpfung von COVID-19 [GBl. von 2020, Pos. 1389], 

ermöglichte eine vollständige oder teilweise Einschränkung der Funktionsweise der 

öffentlichen und nicht öffentlichen Einheiten des Bildungswesens im darauffolgenden 

Schuljahr - 2020/2021. Gemäß dieser Verordnung, sollte in der besagten 

Bildungseinrichtung, in der die Funktionsweise vollständig oder teilweise eingeschränkt 

wurde, der Unterricht mithilfe von Methoden und Techniken in Onlineform realisiert 

werden. Die Verordnung wurde 11 Änderungen unterzogen, wobei die wichtigsten 

hinsichtlich der analysierten Thematik in den folgenden Rechtsakten enthalten waren: 

1. Der Verordnung des Bildungsministers vom 16. Oktober 2020 [GBl. von 2020, Pos. 

1830], in welcher: 
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a) ab dem 19. Oktober 2020 die Funktionsweise der Bildungseinheiten in den 

sog. Roten und gelben Zonen beschränkt wurde, wobei die Einschränkung 

in der Realisierung des Unterrichts auf die folgenden Weise beruhen sollte:  

• mindestens 50% der Schüler realisiert den Unterricht in der Schule, 

Bildungseinheit oder Zentrum, 

und   

• höchstens 50% der Schüler realisiert den Unterricht mithilfe der 

Fernunterrichtsmethoden und -techniken,  

b) die Verantwortung für die Festlegung der Stundenpläne der mithilfe von 

Onlinemethoden und -techniken realisierten Unterrichtsstunden gemäß 

den Vorschriften aus Art. 30c des Gesetzes vom 14. Dezember 2016 auf den 

Direktor der Schule, der Bildungseinheit oder des Zentrums übertragen 

wurde. 

2. Der Verordnung des Bildungsministers vom 13. Oktober 2020 [GBl. von 2020, Pos. 

1870], in welcher im Zeitraum vom 24. Oktober bis 8. November 2020 die 

Funktionsweise der Klassen IV-VIII in den Grundschulen in ganz Polen beschränkt 

und auf die notwendige Realisierung des Unterrichts mithilfe von 

Onlinemethoden und -techniken verwiesen wurde.  

3. Der Verordnung des Bildungsministers vom 5. November 2020 [GBl. von 2020, 

Pos. 1960], in welcher im Zeitraum vom 9. November 2020 bis 29. November die 

Funktionsweise der Klassen I-VIII in den Grundschulen in ganz Polen beschränkt 

und auf die notwendige Realisierung des Unterrichts mithilfe von 

Onlinemethoden und -techniken verwiesen wurde. 

4. Der Verordnung des Bildungsministers vom 25. November 2020 [GBl. von 2020, 

Pos. 2087], in welcher der Fernunterricht in den Grundschulen bis zum 3. Januar 

2021 verlängert wurde. 

5. Der Verordnung des Bildungsministers vom 13. Januar 2021 [GBl. von 2021, Pos. 

92], in welcher der Fernunterricht in den Klassen IV-VIII der Grundschule bis zum 

31. Januar 2021 verlängert wurde. 

6. Der Verordnung des Bildungsministers vom 28. Januar 2021 [GBl. von 2021, Pos. 

202], in welcher der Fernunterricht in den Klassen IV-VIII der Grundschule bis zum 

14. Februar 2021 verlängert wurde. Zusätzlich wurde angegeben, dass der 

Direktor der Bildungseinheit im Rahmen von Besprechungsstunden, in der 
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Schule Kontrolltests durchführen kann, um das Vorbereitungsniveau der Schüler 

auf das Achtklässlerexamen zu überprüfen.  

7. Der Verordnung des Bildungsministers vom 12. Februar 2021 [GBl. von 2021, Pos. 

283], in welcher der Fernunterricht in den Klassen IV-VIII der Grundschule bis zum 

28. Februar 2021 verlängert wurde. 

8. Der Verordnung des Bildungsministers vom 26. Februar 2021 [GBl. von 2021, Pos. 

366], in welcher der Fernunterricht in den Klassen IV-VIII der Grundschule bis zum 

14. März 2021 verlängert wurde. Zusätzlich wurde in den Klassen I-III auf dem 

Gebiet der Woiwodschaft Ermland-Masuren der traditionelle Unterricht 

eingeschränkt und durch die Onlinemethoden und -techniken ersetzt.  

9. Der Verordnung des Bildungsministers vom 11. März 2021 [GBl. von 2021, Pos. 

448], in welcher der Fernunterricht in den Klassen IV-VIII der Grundschule bis zum 

28. März 2021 verlängert wurde. Zusätzlich wurde die Beschränkung des 

Unterrichts in den Klassen I-III schon auf dem Gebiet der folgenden 

Woiwodschaften eingeführt: Ermland-Masuren, Lebus, Masowien und 

Pommern. 

10. Der Verordnung des Bildungsministers vom 18. März 2021 [GBl. von 2021, Pos. 

502], in welcher der Fernunterricht in den Grundschulen bis zum 28. März 2021 

verlängert wurde. Dies betraf auch die Klassen I-III in allen Woiwodschaften des 

Landes. 

Die Verordnung des Bildungsministers vom 26. März 2021 über die zeitweise 

Beschränkung der Funktionsweise der Bildungseinheiten aufgrund der Vorbeugung, 

Entgegenwirkung und Bekämpfung von COVID-19 [GBl. von 2021, Pos. 561] 

verlängerte die Einschränkung der Funktionsweise der Grundschulen bis zum 11. April 

2021. Die Verordnung führte überdies auch die Pflicht seitens des Direktors oder des 

Leiters der Grundschule ein, Veranstaltungen in der Schule für Kinder zu realisieren, 

deren Eltern u.a. in Gesundheitseinheiten beschäftigt sind, Aufgaben bezüglich der 

Koordinierung des Rettungsdienstes erfüllen, öffentliche Tätigkeiten aufgrund der 

Vorbeugung, Entgegenwirkung und Bekämpfung von COVID-19 ausüben, Dienste im 

Rahmen von Einheiten leisten, die Sicherheit und öffentliche Ordnung gewährleiten, 

Rettungsdienst leisten, in Bildungseinrichtungen für Kinder bis zum 3 Lebensjahr 

beschäftigt sind, in Bildungseinrichtungen arbeiten, die in Art. 2 des Gesetzes vom 14. 

Dezember 2016 – Bildungsrecht genannt wurden und Aufgaben auf dem Gebiet 

dieser Einrichtungen, sowie in anderen in der Verordnung angegebenen Objekten 
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erfüllen. Die die Verordnung veränderten Rechtsakten (insgesamt 3) verlängerten die 

Dauer des Fernunterrichts schließlich bis zum 2. Mai 2021 und führten eine schrittweise 

Lockerung der Beschränkungen im Grundschulwesen ein, beginnend mit den Klassen 

I-III in den Woiwodschaften mit der kleinsten Anzahl der bestätigten Krankheitsfälle von 

COVID 19. 

Die weitere Verordnung des Bildungsministers vom 29. April 2021 über die zeitweise 

Beschränkung der Funktionsweise der Bildungseinheiten aufgrund der Vorbeugung, 

Entgegenwirkung und Bekämpfung von COVID-19 [GBl. von 2021, Pos. 824] führte eine 

Beschränkung der Funktionsweise der Klassen IV-VIII in den Grundschulen im Zeitraum 

vom 3. Mai 2021 bis zum 30. Mai 2021 ein, wobei die Beschränkungen im Zeitraum vom 

17. Mai bis zum 30. Mai darin beruhten, dass: 

1) höchstens 50% der Schüler den Unterricht in der Schule, Bildungseinheit oder 

Zentrum realisiert, 

und  

2) mindestens 50% der Schüler den Unterricht mithilfe der 

Fernunterrichtsmethoden und -techniken realisiert.  

Die aktuell geltende Verordnung des Bildungsministers vom 28. Mai 2021 über die 

zeitweise Beschränkung der Funktionsweise der Bildungseinheiten aufgrund der 

Vorbeugung, Entgegenwirkung und Bekämpfung von COVID-19 [GBl. von 2021, Pos. 

982] ermöglichte eine vollständige oder teilweise Einschränkung der Funktionsweise 

der öffentlichen und nicht öffentlichen Einheiten des Bildungswesens bis zum 31. 

Dezember 2021 unter Berücksichtigung der Realisierung des unterbrochenen 

Unterrichts mithilfe von Methoden und Techniken in Onlineform.  

Die Verordnung vom 20. März 2020 über besondere Lösungen im Zeitraum der 

zeitweisen Beschränkung der Funktionsweise der Bildungseinheiten aufgrund der 

Vorbeugung, Entgegenwirkung und Bekämpfung von COVID-19, stellte detaillierte 

Ausführungsregelungen der Aufgaben der Bildungseinheiten mithilfe von 

Fernunterrichtsmethoden und -techniken oder einer anderen Realisierungsweise der 

Aufgaben gemäß dem geltenden Bildungsrecht fest [GBl. von 2017, Pos. 59]. Darin 

wurde unterstrichen, dass für die Realisierung dieser Aufgaben der Direktor der 

Bildungseinrichtung die Verantwortung trägt, der hinsichtlich des Distanzunterrichts 

u.a. zu den folgenden Aspekten verpflichtet ist (§ 1): 
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1. Der Übermittlung den Schülern, Eltern und Lehrern der Informationen über die 

Realisierungsweise der Aufgaben der Einheit im Zeitraum der zeitweisen 

Einschränkung ihrer Funktionsweise. 

2. Der Zusammenstellung zusammen mit den Lehrern eines wöchentlichen 

Lernplans für die einzelnen Klassen (Semester) und für die außerschulischen 

Unterrichtsformen, insbesondere unter Berücksichtigung: der gleichmäßigen 

Belastung der Schüler während der einzelnen Wochentage, Unterschiedlichkeit 

der Unterrichtsstunden an einem Tag, der psychophysischen Möglichkeiten der 

Schüler den intensiven intellektuellen Belastungen während des Tages 

standzuhalten, der wechselweisen Verbindung von Unterrichtsformen mit und 

ohne Verwendung von Monitoren, der aus der Spezifik des Unterrichts 

hervorgehenden Beschränkungen.  

3. Die Festlegung, in Zusammenarbeit mit den Lehrern, der Überprüfungsweise der 

Fortschritte der Schüler, sowie ihres Wissens und Fertigkeiten, einschließlich der 

Übergabe von Informationen an die Schüler und Eltern über die Lernfortschritte 

des Schülers und der von ihm erzielten Noten.  

4. Der Angabe, in Zusammenarbeit mit den Lehrern, der für die Realisierung des 

Unterrichts unabdinglichen Quellen und Materialien, einschließlich der 

Materialien in digitaler Form, die von den Schülern oder Eltern genutzt werden 

könnten.  

Außerdem wurde der ganze § 2 der vorbezeichneten Verordnung den 

Fernunterrichtsmethoden und -techniken gewidmet. Gemäß seiner Eintragungen 

können solche Unterrichtsformen insbesondere mithilfe der folgenden Aspekte 

realisiert werden:  

1) unter Verwendung:  

a) der Materialien und der Funktionalität der Integrierten Bildungsplattform (pol. 

Zintegrowana Platforma Edukacyjna), die vom Bildungsminister auf der 

Internetseite www.epodreczniki.pl zu Verfügung gestellt wurde,  

b) der Materialien auf den Internetseiten des für das Bildungswesen zuständigen 

Amtes, der Internetseiten der dem Minister unterliegenden oder von ihm 

beaufsichtigten Einheiten, einschließlich auf den Internetseiten der Zentralen 

Prüfungskommission (poln. Centralna Komisja Egzaminacyjna) und den 

Bezirksprüfkommissionen,  
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c) der Materialien aus den Programmen des öffentlichen Rundfunks und 

Fernsehen,  

d) anderer vom Lehrer angegebenen Materialien, als die unter dem 

Buchstaben a–c genannten; 

2) durch die vom Schüler aufgenommenen Aktivitäten, die vom Lehrer festgelegt 

wurden, die die Kenntnis des Lernstoffes bestätigen und eine Grundlage für die 

Bewertung der Arbeit des Schülers darstellen;  

3) unter Verwendung der elektronischen Kommunikationsmittel, die einen 

Informationsaustausch zwischen dem Lehrer, Schüler und den Eltern 

gewährleisten;  

4) durch die Übermittlung von Informationen an die Eltern über die zugänglichen 

Materialien und möglichen Realisierungsformen durch das Kind oder Schüler zu 

Hause – im Falle von Kindergartenkindern, Kindern die durch die 

Vorschulbildung umfasst sind, die Förderschulen oder Revalidierungs- und 

Erziehungsveranstaltungen besuchen, Schülern mit mittelgradigen und 

schweren geistigen Behinderungen und Mehrfachbehinderungen. 

Es ist hinzuzufügen, dass gemäß der vorbezeichneten Verordnung, die Realisierung 

des Unterrichts in den einzelnen Fächern, trotz der geänderten Bildungsform, während 

eines unveränderbaren Stundenausmaßes erfolgen sollte. Die Verordnung vom 20. 

März 2020 über besondere Lösungen im Zeitraum der zeitweisen Beschränkung der 

Funktionsweise der Bildungseinheiten aufgrund der Vorbeugung, Entgegenwirkung 

und Bekämpfung von COVID-19 wurde bis zum 29. Mai 2021 21 Mal geändert. Am 

wesentlichsten, angesichts der untersuchten Problematik des Distanzunterrichts in den 

Grundschulen, scheinen die folgenden Rechtsakten zu sein: 

1. Verordnung des Bildungsministers vom 25. März 2020 [GBl. von 2020, Pos. 530]. 

Sie führte die Möglichkeit ein, Computergeräte aus der Schule auszuleihen, um 

die Realisierung des Fernunterrichts zu ermöglichen. 

2. Verordnung des Bildungsministers vom 10. April 2020 [GBl. von 2020, Pos. 657]. 

Sie führte Änderungen des Zeitenplans des Achtklässersexamens und der 

Einschreibung bei den Sekundärschulen für das Schuljahr 2019/2021 ein.  

3. Verordnung des Bildungsministers vom 4. September 2020 [GBl. von 2020, Pos. 

1539]. Die Änderungen betrafen die Dauer der Schulstunde im Falle des 

Fernunterrichts. Die Schulstunde, die durch den Lehrer mithilfe von 

Fernunterrichtsmethoden und -techniken oder einer anderen Ausführungsweise 
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realisiert wurde, sollte 45 Minuten dauern. In begründeten Fällen konnte der 

Direktor der Bildungseinheit die Realisierung des Unterrichts mit einer Dauer von 

mindestens 30 Minuten bis höchstens 60 Minuten zulassen  

4. Verordnung des Bildungsministers vom 12. August 2020 [GBl. von 2020, 

Pos.1394]. Zu den daraus resultierenden wichtigsten Änderungen gehören: 

a) Erweiterung des Verantwortungsumfangs des Direktor der 

Bildungseinrichtung um: 

• die Feststellung, ob die Schüler und Lehrer Zugang zu der 

Computerinfrastruktur, der Software und Internet besitzen, die eine 

Interaktion zwischen den Schülern und dem leitenden Lehrer 

ermöglichen;  

• die Festlegung, in Zusammenarbeit mit den Lehrern, welche informativen 

und kommunikativen Technologien durch die Lehrer bei der Realisierung 

des Unterrichts verwendet werden;  

• die Bestimmung der Regeln einer sicheren Teilnahme am Unterricht 

hinsichtlich der festgelegten informativen und kommunikativen 

Technologien. 

b) Bestimmung der Frist und Verfahrensweise im Falle des Achtklässerexamens 

im Schuljahr 2020/2021. 

5. Verordnung des Bildungsministers vom 18. November 2020 [GBl. von 2020, Pos. 

2047], die den in den Bildungseinrichtungen beschäftigten Lehrern ermöglichte, 

eine einmalige Subventionierung des Einkaufs von Computergeräten oder -

software zu erhalten, die im Falle des mithilfe von Fernunterrichtsmethoden und 

-techniken oder einer anderen Ausführungsweise geführten Unterrichts realisiert 

werden, hilfreich sind. Gemäß § 10c. 3 konnte eine solche Subventionierung für 

den Einkauf von u.a. der folgenden Komponente bestimmt werden: stationärer 

Computer, Monitore, mobile Computer in Form eines Laptops oder Tablets, 

einschließlich Grafiktablets, Computerhardware, Internetkameras, Mikrophone, 

Kopfhörer, Drucker, Computersoftware, Smartphones und vieler anderer in der 

Verordnung genannten Geräte. 

6. Verordnung des Bildungsministers vom 28. Mai 2020 [GBl. von 2021, Pos. 983], 

die ermöglichte durch die Direktoren der Grundschulen Nachhilfeunterricht für 

Schüler aus den Fächern zu organisieren, bei denen der Bildungsmangel (nach 

dem Zeitraum des Fern- oder Hybridunterrichts) am größten ist. 
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Wesentlich aus der Sicht der analysierten Problematik des Fernunterrichts ist auch 

die Anordnung Nr. 13 des Bildungsministers vom 19. März 2020 über die Einberufung 

einer Gruppe in der Sache der Einführung des Fernunterrichts aufgrund der 

Vorbeugung, Entgegenwirkung und Bekämpfung von COVID-19 [GBl. von 2020, Pos. 

13]. Zu den Aufgaben der einberufenen Gruppe gehört laut § 4 der Anordnung:   

1. Koordinierung und Überprüfung der Vorbereitung und Einführung des 

Fernunterrichts aufgrund der Vorbeugung, Entgegenwirkung und Bekämpfung 

von COVID-19. 

2. Überprüfung der Funktionsweise der Plattform epodreczniki.pl. 

3. Zusammenarbeit mit den Leitern der Schulaufsichtsbehörde in der Sache der 

Einführung des Distanzunterrichts, einschließlich der Funktionsweise eines 

Netzwerkes von methodischen Beratern, um den Lehrern bei der Einführung des 

Fernunterrichts zu helfen. 

4. Zusammenarbeit mit dem polnischen Fernsehsender Telewizja Polska S.A. im 

Bereich der Bildungsprogramme. 

5. Übersicht der Tätigkeiten der einzelnen EU-Länder hinsichtlich des 

Fernunterrichts. 

6. Überwachung der rechtlichen Lösungen, die gemäß den Vorschriften aus Art. 

30c des Gesetzes vom 14. Dezember 2016 – Bildungsrecht (GBl. von 2019, Pos. 

1148, mit Änderungen) eingeführt wurden. 

7. Zusammenarbeit mit den Vertretern der Plattformen der elektronischen 

Klassenbücher, die gemäß den Vorschriften über die Leitung durch die 

öffentlichen Kindergärten, Schulen und Einrichtungen der Dokumentation des 

Lernverlaufs, der Erziehungs- und Fürsorgetätigkeiten geführt werden, sowie der 

Art der Dokumentation.  

Die einberufene Gruppe überprüfte und analysierte laufend die mit der auf dem 

Gebiet Polens verkündeten epidemiologischen Bedrohung verbundene Situation, 

sowie arbeitete an der Vorbereitung von entsprechenden rechtlichen Lösungen und 

anderer Tätigkeiten, um eine entsprechende Funktionsweise des Bildungssystems 

während der Pandemiezeit von COVID-19 zu gewährleisten, einschließlich u.a. 

[Bildungsminister 2020]:   

• Gemäß Art. 30c und 30b des Gesetzes vom 14. Dezember 2016 – Bildungsrecht 

wurden weitere Verordnungen vorbereitet und erlassen, die den 
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Bildungseinheiten ermöglichten die Bildungsaufgaben mithilfe von 

Fernunterrichtsmethoden und -techniken oder einer anderen 

Realisierungsweise durchzuführen;  

• Es wurden Handlungen unternommen, um allen Lehrern und Schülern einen 

einfachen Zugang und die Möglichkeit von Arbeit und Lernen auf der 

Integrierter Bildungsplattform www.epodreczniki.pl zu gewährleiten;  

• Es wurde die Zusammenarbeit mit dem polnischen Fernsehsender Telewizja 

Polska im Bereich der Gewährleistung von Kindern und Schülern einer 

zusätzlichen Unterstützung im Lernprozess in Form von Fernsehprogrammen, die 

auf den allgemein zugänglichen TVP-Sendern ausgestrahlt wurden, in die 

Wege geleitet;  

• Es wurden rechtliche Lösungen für die Lehrer im Bereich der beruflichen 

Pragmatik im Zeitraum der zeitweisen Beschränkung der Funktionsweise der 

Bildungseinheiten aufgrund der Vorbeugung, Entgegenwirkung und 

Bekämpfung von COVID-19 vorbereitet, 

• Es wurden Informationshandlungen unternommen, die an die ganze 

Schulgemeinschaft adressiert waren, einschließlich an die Eltern der Schüler, in 

Form von Nachrichten auf der Internetseite des Bildungsministeriums (poln. 

MEN) und anderer Informationsmaterialien (Ratgeber, 

Informationsbroschüren), sowie unterstützender Handlungen für die Schule, 

insbesondere für die Lehrer und Schüler im Zugang zu den Computergeräten 

für den Fernunterricht und Internetzugang. 

Die vom Bildungsministerium auf der Internetseite bereit gestellten verschiedenen 

Ratgeber und Informationskarten waren an die Direktoren der Grundschulen, Lehrer, 

Schüler und Eltern adressiert, und deren Thematik umfasste u.a. den Fernunterricht. Ein 

Beispiel einer solchen Sammelbearbeitung ist die Veröffentlichung „Fernunterricht. 

Ratgeber für die Schulen” (poln. Kształcenie na odległość. Poradnik dla szkół) 

[Bildungsministerium MEN 2020], die Ratschläge für die einzelnen Befragungsgruppen 

beinhaltet. Den Direktoren wurden u.a. die folgenden Aufgaben zur Realisierung 

angegeben: 

1. Festlegung der wichtigsten Aspekte bezüglich der Organisierung der 

Arbeitsaufgaben der Schule, d.h.:  

a) Kenntnisnahme der auf der Internetseite des Bildungsministeriums und 

Digitalisierungsministeriums zur Verfügung gestellten Informationen, die für 
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die Einplanung und Realisierung des Fernunterrichts hilfreich sind (z.B.: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna, 

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu, 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online) 

und Festlegung, in Zusammenarbeit mit den Lehrern, welche von den 

bereitgestellten Lösungen, einschließlich der technologischen Art, für die 

Schule am vorteilhaftesten sein können und schließlich von allen Lehrern 

genutzt werden, 

b) Ermutigung der Lehrer zur Arbeit mit den Schülern in Form des Fernunterrichts,  

c) Feststellung der Art und Weise der Realisierung des Bildungsprozesses 

während der Pandemiezeit von COVID 19, 

d) Motivierung der Lehrer zur gegenseitigen Hilfe beim Fernunterricht und zur 

Aneignung neuer Werkzeuge für den Onlineunterricht, sowie die 

Gewährleistung den Lehrern der Hilfe in technischen und organisatorischen 

Angelegenheiten,  

e) Aufrechterhaltung des Kontakts mit den Lehrern – per Telefon, E-Mail, 

Kommunikations-Apps. 

2. Informierung der Eltern und Schüler über die durch die Schule festgelegten 

Regeln und Formen des Fernunterrichts, über die Möglichkeiten und 

Werkzeuge, die genutzt werden. Aufrechterhaltung des Kontakts mit den Eltern, 

laufende Übermittlung von Informationen über alle wesentlichen Aspekte.  

3. Ermutigung der Schüler, insbesondere der aus den älteren Klassen der 

Grundschule, zur Übernahme der Verantwortung für ihre Bildung.  

4. Koordinierung und Verwaltung des Prozesses des Onlineunterrichts durch eine 

Lehrergruppe, d.h.: 

a) Bestimmung des Zeitraums des Fernunterrichts und der Kommunikation mit 

den Schülern, 

b) Erstellung in Zusammenarbeit mit den Lehrern eines wöchentlichen Umfangs 

des Lerninhalts für die einzelnen Klassen, unter Berücksichtigung u.a. der 

Spezifik des Unterrichts, der gleichmäßigen Belastung der Schüler während 

der einzelnen Wochentage, Unterschiedlichkeit der Unterrichtsstunden an 

einem Tag, der psychophysischen Möglichkeiten der Schüler den intensiven 

intellektuellen Belastungen während des Tages abhängig von ihrem Alter 
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und Bildungsetappe standzuhalten, der wechselweisen Verbindung von 

Unterrichtsformen mit und ohne Verwendung von Monitoren,  

c) die Berücksichtigung in der Organisierung des Lernprozesses der Tatsache, 

dass die Arbeit und Bildung in häuslicher Umgebung eigenen Gesetzen folgt, 

was bei der Einplanung und Organisierung der Aufgaben der Schule/Lehrer 

berücksichtigt werden sollte. 

5. Die Bewertung, zusammen mit den Lehrern des Standes der Realisierung des 

allgemeinen Lernprogramms im Falle der einzelnen Veranstaltungen/Fächer, 

sowie die Planung der Realisierung der sonstigen Inhalte bis zum Ende des 

Schuljahres.  

6. Ermutigung und Motivierung der Lehrer, damit sie die Materialien und 

Arbeitsmethoden an die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schüler anpassen.  

7. Informierung der Lehrer, Eltern, sowie der Schüler selbst, dass im Internet immer 

die Sicherheit gewährleistet sein soll.  

8. Organisierung der Arbeit, welche die Regeln der sicheren und ergonomen 

Nutzung durch die Schüler von Geräten berücksichtigt, die eine elektronische 

Kommunikation ermöglichen.  

Einige Aufgaben wurden auch den Lehrern zur Realisierung übergeben, und zwar u.a.: 

1. Notwendige Kenntnisnahme der Informationen auf den Internetseiten des 

Bildungsministeriums und des Digitalisierungsministeriums, die für die Planung 

und Realisierung des Fernunterrichts hilfreich sind: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna, 

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu, 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online. 

2. Mögliche Nutzung der in elektronischer Form zugänglicher Lernhilfen, u.a.: 

elektronische Lernmaterialien auf den folgenden Internetseiten: 

www.epodreczniki.pl, www.gov.pl/zdalnelekcje, www.cke.gov.pl, 

www.ore.edu.pl, sowie der durch die öffentliche Fernsehsender ausgestrahlten 

Programme und Materialien, einschließlich der Internetkanälen 

https://vod.tvp.pl/. 

3. Festlegung der Aktivität des Schülers (z.B. Übersendung von Dateien mit 

Aufsatztexten, Aufgabenlösungen, aufgenommenen Aussagen, 

Präsentationen; Aussage des Schülers im Forum; Teilnahme an Online-

Diskussionen; Lösung von verschiedenen Tests und Quizfragen), die ermöglicht 
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festzustellen, ob sich der Schüler mit dem genannten Lernstoff bekannt machte, 

sowie ausschlaggebend für die Bewertung seiner Arbeit ist.  

4. Durchführung des Fernunterrichts unter Verwendung von verschiedenen 

technologischen Lösungen, die den Schülern den Zugang zu den Materia lien 

garantieren und dem Lehrer die Darstellung der Aktivität des Schülers 

ermöglichen (z.B. integrierte Lernplattform epodreczniki.pl; Plattformen, die den 

Fernunterricht fördern und bisher von der Schule genutzt wurden oder von der 

Schule für den Fernunterricht installiert und konfiguriert werden können, 

elektronische Klassenbücher, die die Realisierung des Lernprogrammes im 

beschränkten Maße ermöglichten, sowie E-Mails, die für den Austausch und 

Übermittlung von Informationen, Materialien und Lösungen zwischen dem 

Lehrer und den Schülern verwendet wurden).  

5. Nutzung verschiedener elektronischer Kommunikationsformen, um den 

Austausch von laufenden Informationen zwischen dem Schüler und den Eltern 

oder dem rechtlichen Vormund des Schülers zu gewährleisten. Dies kann 

beispielsweise die Kommunikation mithilfe der folgenden Werkzeuge sein: 

elektronische Klassenbücher, E-Mails, Diskussionslisten, Forum auf der Plattform 

der elektronischen Förderung des Unterrichts, Social Media Foren. 

6. Überwachung der Aktivität des Schülers und eine schnelle Reaktion, wenn der 

Schüler keine Aktivität aufweist. 

7. Organisierung des Onlineunterrichts für die Schüler, welcher die Regeln der 

sicheren und ergonomen Nutzung durch die Schüler von Geräten 

berücksichtigt, die eine elektronische Kommunikation ermöglichen.  

Viele Aufgaben wurden auch vor den Schülern der Grundschulen gestellt. Dazu 

gehörte u.a.: 

1. Organisierung des Arbeitsplatzes und der Arbeitszeit, einschließlich:   

a) die Kenntnisnahme der durch den Schuldirektor/Klassenlehrer/Lehrer der 

einzelnen Fächer übermittelten Informationen über die Möglichkeiten und 

Werkzeuge, die bei der Realisierung des Unterrichts genutzt werden, 

b) Vorbereitung des Computers, Tablets oder Smartphones mit einer 

Internetkamera, Kopfhörern und Mikrophone. 

2. Aktive Teilnahme am Fernunterricht durch u.a. die Kenntnisnahme aller durch 

den Lehrer vorbereiteten und übermittelten Materialien, sowie der Termine der 
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Erfüllung der Aufgaben und der Möglichkeiten der Übermittlung der Lösungen, 

mutige Erteilung von Antworten und die Fragenstellung via Internet. 

3. Systematische Ausführung von Hausaufgaben und die Erfüllung der durch den 

Lehrer verlangen Aktivitäten. 

4. Befolgung der Sicherheitsregeln im Internet und der Regeln des Arbeitsschutzes 

und -hygiene mit dem Computer/anderen Geräten.  

5. Hilfeleistung für die Mitschüler und Lehrer, im Falle von technischen Problemen. 

6. Im Falle von Schülern, die das Achtklässlerexamen ablegen, sollen die durch 

die Zentrale Prüfungskommission (poln. CKE) bereit gestellten Materialien 

genutzt werden, einschließlich die Probetests.  

Es wurden auch Aufgaben für die Eltern vorgesehen, die von ihnen realisiert werden 

sollten, um so den Lernprozess aktiv zu unterstützen, u.a.: 

1. Hilfe bei der Einplanung des Tagesplans des Kindes und die Aufteilung der Zeit 

in z.B. vier Gruppen:  

a) Bildung (z.B. individuelle Arbeit des Schülers mit den vom Lehrer 

übermittelten oder angegebenen Materialien und gemäß seiner 

Richtlinien, Onlineunterricht vom Lehrer geführt (in Echtzeit) und andere 

Lernformen (einschließlich der Ausführung von Hausaufgaben, Übungen, 

Lektüren), 

b) Sport (z.B. jegliche Bewegungsaktivitäten, die zuhause ausgeführt werden 

können, einschließlich einfache Aufwärmübungen/Dehnübungen), 

c) Zuhause (z.B. häusliche Pflichten, in deren Erfüllung das Kind eingebunden 

werden sollte (Putzen, Hilfe bei der Vorbereitung von Mahlzeiten)), 

d) Freizeit (jede Form von Spielen und Erholung, welche das Gefühl des 

fehlenden Kontakts mit den Gleichaltrigen minimalisiert, Möglichkeit mit 

den Kindern die Hobbys zu teilen, gemeinsame Brettspiele). 

2. Ermutigung der Kinder zur selbstständigen Arbeit. 

3. Aufrechterhaltung des Kontakts mit dem Klassenlehrer und anderen Lehrern. 

Die Übergabe der privaten Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Nutzung des 

elektronischen Klassenbuchs, Überprüfung der Internetseite der Schule. 

4. Meldung der Schule der eigenen Bemerkungen und Schlussfolgerungen, 

insbesondere hinsichtlich des Ablaufs des Fernunterrichts, z.B. der technischen 

Schwierigkeiten, Ressourcen und Gerätemöglichkeiten, die dem Kind zur 

Verfügung stehen.  
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5. Hilfe für die Kinder, insbesondere im Falle von Kleinkindern bei der Organisierung 

der Lernbedingungen zu Hause – eigene Lernecke, Raum, Zugang zum 

Computer, Tablet usw.  

6. Ermutigung des Kindes zum systematischen Lernen.  

7. Im Falle von Schülern, die das Achtklässlerexamen ablegen, sollten sie zur 

Nutzung der durch die Zentrale Prüfungskommission (poln. CKE) bereit 

gestellten Materialien ermutigt werden, einschließlich der Probetests.  

8. Das Kind sollte auf die sichere Internetnutzung aufmerksam gemacht werden. 

(Hilfe auf der Seite https://ose.gov.pl/pakiety-edukacyjne). 

9. Überprüfung der auf den Internetseiten des Bildungsministeriums und 

Digitalisierungsministeriums veröffentlichten Benachrichtigungen über die 

Planung und Realisierung des Fernunterrichts 

(https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna, 

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu, 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online).  

Die im Polen während der Pandemiezeit von COVID 19 geltenden 

Rechtsvorschriften und die vom Bildungsministerium veröffentlichten Richtlinien und 

Ratgeber regeln größtenteils von oben den Fernunterrichtsprozess in den 

Grundschulen. Sie weisen jedoch auch auf einen gewissen Verantwortungsumfang 

der einzelnen Befragungsgruppen hin, von denen weitgehend der Bildungserfolg in 

diesen so unerwarteten Zeiten abhängt. Es ist somit aufgrund der möglichen weiteren 

Coronawelle im Herbst 2021 unabdinglich, eine weitere Zusammenarbeit der 

Direktoren der Bildungseinrichtungen, der Lehrer, Schüler und Eltern zu pflegen, sowie 

eine Verbesserung des Fernunterrichtssystems durchzuführen. 

 

Rechtliche Bedingtheiten und Richtlinien in 

Deutschland 
2.2 

 
In der Bundesrepublik Deutschland wird die Verantwortung für das Bildungssystem 

zwischen den Bundesbehörden (und genauer gesagt dem Bundesministerium für 

Bildung und Forschung) und den einzelnen Bundesländern aufgeteilt. Das 

Grundgesetz bestimmt den Verantwortungsumfang der Bundesregierung für das 

Bildungswesen. Die einzelnen Länder besitzen in diesem Fall die gesetzgebenden 

Berechtigungen, sofern diese Befugnisse nicht dem Bund zugesprochen wurden. Die 

Verwaltung des Bildungssystems in diesen Bereichen gehört fasst ausschließlich zu den 
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Kompetenzen der Bundesländer. Außer der Aufgabentrennung, sieht das 

Grundgesetz auch besondere Kooperationsformen zwischen dem Bund und den 

Ländern im Rahmen der sog. Gemeinschaftsaufgaben vor [European Commission 

2021]. Solche rechtlichen Lösungen verursachen, dass in der Bundesrepublik 

Deutschland 16 parallele Bildungssysteme funktionieren, die auf verschiedene Weise 

das Bildungssystem in den Grundschulen während der Pandemiezeit von COVID 19 

formen. Neben der Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern, exist ieren 

auch gemeinsame Randbedingungen der Gestaltung des neuen Unterrichtsmodells. 

Sie stimmen größtenteils mit den Empfehlungen des Berichtes der Friedrich-Ebert-

Stiftung überein. Gemäß dem Bericht, welcher zum Ende der ersten Coronawelle 

erstellt wurde (28. Mai 2020), sollten die Schulen in den so unerwarteten Zeiten die zwei 

Herausforderungsgruppen berücksichtigen [Friedrich-Ebert-Stiftung 2020]: 

1. Organisatorische Herausforderungen, die mit dem Lernprozess verbunden sind. 

Dies erfordert eine Umorganisierung von Schulen und Unterrichtsstunden, sowie 

eine ganz neue Betrachtungsweise der Schule. Die Schule als Institution sollte 

gut auf das neue Schuljahr vorbereitet sein, während dem die Pandemie 

weiterhin andauern wird.  

2. Herausforderungen verbunden mit der methodisch-didaktischen Gestaltung, 

welche abhängig vom Pandemieausmaß drei mögliche Verfahrensszenarien 

annehmen sollte: 

a) Szenario des traditionellen Präsenzunterrichts – der Unterricht erfolgt stationär 

in den Schulen, 

b) Szenario des Hybridunterrichts – der Unterricht erfolgt teilweise in den Schulen 

und teilweise in Form des Fernunterrichts, 

c) Szenario des Fernunterrichts – der Unterricht findet nur in Onlineform statt. 

Für die Kultusminister der meisten Bundesländer besitzt der stationäre Unterricht im 

Schuljahr 2020/2021 (das neue Schuljahr 2021/2022 kann ähnlich verlaufen) „oberste 

Priorität”. Deshalb entstand im öffentlichen Raum die Idee der Einführung des sog. 

Corona-Stufenplans anhand von Farben, wobei jede von ihnen eine besondere 

Maßnahme für den Grundschulbetrieb und den Hygieneschutz bezeichnet [Der 

Spiegel 2020]: 

• Grün steht für den traditionellen Regelunterricht.  
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• Gelb sieht einen Regelunterricht, aber mit einem erhöhten Hygieneschutz vor. 

In den höheren Klassen gilt die Mund-Nasen-Pflicht auch während des 

Unterrichts. 

• Orange bezeichnet den regulären Unterricht, aber mit strengeren Vorschriften, 

wie beispielsweise eine Maskenpflicht in der ganzen Schule, sowie unter 

Überdachungen im Freien. Die Außerschulische Förderung, wie z.B. 

klassenübergreifende Sprachkurse oder Unterstützung von begabten Schülern 

findet nur eingeschränkt statt. Wiederum finden Arbeitsgemeinschaften oder 

der Religionsunterricht, also Veranstaltungen bei denen sich feste Gruppen 

vermischen, überhaupt nicht statt. 

• Rot bedeutet “den Unterricht laut einem Alternativszenario”, also eine 

Verbindung aus Fernunterricht und Präsenzunterricht. Die Klassen werden in 

einzelne Gruppen aufgeteilt und der Unterricht findet nur in festen Gruppen 

statt. 

Es ist dabei darauf hinzuweisen, dass in diesem Fall nicht berücksichtigt wurde, dass 

der Lernprozess ausschließlich in Onlineform erfolgen sollte. Möglicherweise war dies 

der Grund für die Annahme durch die meisten Bundesländer und Schulen der Drei-

Szenario-Variante laut dem Bericht der Friedrich-Ebert-Stiftung, die gleichzeitig 

angesichts der Pandemieprognosen für das zweite Halbjahr 2021 viel realer ist. 

Ungeachtet der gewählten Variante, wurde im Bericht jedoch die notwendige 

Gestaltung des Lernprozesses auf eine solche Weise vorgesehen, damit der Unterricht 

für alle Schüler in der best möglichen Qualität und dem geringst möglichen 

psychosozialem Stressniveau aufgrund besonderer Umstände (unabhängig von der 

sozialen Situation und der unterschiedlichen Unterstützung zuhause) erfolgen kann. Die 

Pandemie wurde als große Herausforderung für die Bildung angesehen, jedoch 

wurden auch einige neue didaktische und methodische Möglichkeiten festgestellt, 

die mit der eingetretenen Situation zusammenhängen. Dies erfordert jedoch die 

Gestaltung eines digitalunterstützenden Unterrichts, damit die Schüler und der 

Lernprozess selbst im Vordergrund stehen und nicht die Technologie. Angesichts der 

Anforderungen und Möglichkeiten wurden die folgenden Empfehlungen für die 

Schulen dargestellt (unabhängig vom gewählten Szenario) [Friedrich-Ebert-Stiftung 

2020]: 

1. Beachtung von Lernprinzipien, die sich positiv auf die Schüler auswirken: 
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• Übermittlung den Schülern eines entsprechenden Feedbacks bezüglich ihrer 

Lernergebnisse. Dies kann vom Lehrer in Schriftform erfolgen, als Feedback 

seitens der Mitschüler oder während eines persönlichen Treffens in der 

Schule, 

• Die Schüler sollten zum Lernen ermutigt und sozial gefördert werden. Dies 

kann mithilfe von stimulierenden Aufgaben, einschließlich von 

Gruppenübungen erfolgen. Im Falle des Fernunterrichts kann dies z.B. die 

Vorbereitung einer schriftlichen Gruppenarbeit sein, 

• Es sollte die Möglichkeit der Selbstentfaltung der Schüler unterstützt werden, 

z.B. durch die Bereitstellung von interaktiven selbstprüfenden Fragebögen,  

• Im Falle des zeitweise beschränkten traditionellen Szenarios und des 

langläufigen Hybridszenarios oder des Fernunterrichts, sollte viel Wert auf die 

sog. Schlüsselqualifikationen aus den einzelnen Fächern gelegt werden, 

• Es sollten Lernanlässe zur Entwicklung von digitalen Fertigkeiten 

gewährleitstet werden, wie Informationssuche und -bewertung, Kooperation 

im Internet,  

• Es sollten die Grundsätze des 4-K-Modells (Kommunikation, Kollaboration, 

Kreativität, Kritisches Denken), auch im breiteren Sinne der nicht 

automatischen Kompetenzen angewendet werden. Der Lehrer sollte 

Spontanität, Intuition und Querdenken fördern.  

2. Nutzung des Technologiepotenzials im didaktisch-methodischen Bereich:  

• Nutzung der digitalen Möglichkeiten, z.B. der Kommunikationsapps, 

Videokonferenzen zur Unterstützung der Beziehungsarbeit, des 

gemeinsamen Lernens und der Pflege von Kontakten unter den Schülern, 

• Nutzung der speziellen digitalunterstützen Lernprogramme für 

personalisiertes Lernen im eigenen Tempo, an verschiedenen Orten,  

• Darstellung den Schülern der Möglichkeiten der gegenwärtigen 

Technologien infolge der Vorbereitung der Multimediapräsentationen 

(sowohl im Falle des Präsenzunterrichts, als auch des Fernunterrichts), 

Besprechung im Rahmen des didaktischen Unterrichts der Thematik des 

technologischen Fortschrittes, 

• Nutzung der Technologie zur Diagnostik der Lernstände der Schüler, der 

Identifizierung des Umfangs der eventuellen Defizite und der Hilfe im 

Nachholen von Rückständen. Die Realisierung dieser Forderung kann im Falle 
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jedes Szenarios einen etwas anderen Charakter aufweisen. Im ersten 

Szenario kann der Fernunterricht auf die kranken Schüler unterstützend 

wirken, da sie nicht direkt am Präsenzunterricht teilnehmen können, aber 

Kontakt mit den Lehrern und Mitschülern aufrechterhalten möchten. Gemäß 

dem zweiten Szenario ermöglicht die digitale Technologie die Verbindung 

und Koordinierung beider Lernorte, sowie unterstützt zusätzlich die 

Zusammenbringung von Schülern mit verschiedenen Lernständen. Bei dem 

dritten Szenario weist die Technologie im Falle des fehlenden direkten 

Kontakts eine besondere Bedeutung auf. Hauptsächlich in diesem Szenario 

sind die festen Kommunikationsstrukturen wesentlich, die auf 

hochqualitativen technologischen Ressourcen basieren. 

3. Gestaltung von differenzierten methodisch-didaktischen Konzepten für 

verschiedene Jahrgänge der Grundschule: 

• Es ist anzunehmen, dass während des Einführungsunterrichts die Schüler 

grundlegende Fertigkeiten wie Lesen und Schreiben erwerben, die ihnen in 

Zukunft einen selbstständigeren Lernprozess ermöglichen. Wenn somit auf 

dieser Etappe irgendwelche Schwierigkeiten identifiziert werden, sollte der 

Lernprozess der Schüler schnellst möglich unterstützt werden, 

• Im Falle der notwendigen Entscheidung über die mögliche Nutzung der 

traditionellen Unterrichtsform nur durch die ausgewählten Jahrgänge, wird 

vorgeschlagen diese Form nur bei den jüngsten Schülern anzuwenden, die 

größtenteils noch nicht über die Fertigkeiten eines selbstständigen 

Lernprozesses verfügen. 

4. Übernahme der Verantwortung für die Möglichkeit eines autonomen Handelns:  

• Die Direktoren der Schulen sollten die Lehrkraft in den neuen 

Voraussetzungen bekräftigen, 

• Die Direktoren der Schulen sollten schnellst möglich Informationen über die 

angewendeten Lösungen an die Lehrer, Eltern und Schüler übermitteln, 

• Die Direktoren der Schulen sollten der Lehrkraft die Möglichkeit der 

Weiterentwicklung garantieren, einschließlich im Bereich des Erwerbs und 

Ergänzung der digitalen Kompetenzen, 

• Die Direktoren sollten die didaktischen Prozesse entsprechend entwerfen, 

unter Berücksichtigung der internen und externen Personalressourcen. 
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Die genannten Referenzen wurden durch das Ministerium für Bildung, Jugend und 

Sport des Bundeslandes Brandenburg angenommen, auf dessen Gebiet die in diesem 

Bericht besprochenen Grundschulen lokalisiert sind. Die Funktionsweise der 

Grundschulen in Brandenburg im Schuljahr 2021/2022 wird gemäß den folgenden 

Vorschriften und Richtlinien geregelt: 

1. Verordnung über den Umgang mit dem SARS-CoV-2-Virus und COVID-19 in 

Brandenburg (SARS-CoV-2-Umgangsverordnung - SARS-CoV-2-UmgV) vom 9. 

Juli 2021 [GVBl.II / 21, Nr. 65]. 

2. Verordnung zur Ergänzung schulrechtlicher Vorschriften zur Sicherstellung des 

Bildungs- und Erziehungsauftrags in den schulischen Bildungsgängen bei 

besonderen Einschränkungen (Bildungsgänge-Ergänzungsverordnung - 

BiGEV) vom 17. November 2020 [GVBl.II / 21, Nr. 56]. 

3. Eckpunkte zum Start ins Schuljahr 2021/22: Rahmenbedingungen für eine 

sichere und offene Schule. 

4. Empfehlungen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des 

Bundeslandes Brandenburg hinsichtlich des Schuljahres 2021/2022.  

Die Verordnung über den Umgang mit dem SARS-CoV-2-Virus und COVID-19 in 

Brandenburg [GVBl.II / 21, Nr. 65] regelt in der Sektion 22 die Voraussetzungen 

bezüglich der Grundschulen. Sie weisen jedoch nur auf die notwendige Erfüllung 

bestimmter Hygienevoraussetzungen während des Aufenthalts auf dem Schulgelände 

hin, einschließlich auf die Maskenpflicht.  

In der Verordnung zur Ergänzung schulrechtlicher Vorschriften zur Sicherstellung des 

Bildungs- und Erziehungsauftrags in den schulischen Bildungsgängen bei besonderen 

Einschränkungen [GVBl.II / 21, Nr. 56] wurden in der Sektion 1 §2 die von der Friedrich-

Ebert-Stiftung empfehlenden drei Unterrichtsszenarien eingeführt und § 3 wurde der 

Organisierung des Fernunterrichts gewidmet. In der Verordnung wird u.a. auf die 

Tatsache hingewiesen, dass die Schulen für die Erstellung des Fernunterrichtskonzeptes 

verantwortlich sind. Sie können dabei eigene didaktische Materialien und Übungen 

für den Fernunterricht nutzen, oder die des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-

Brandenburg, welche die Einführung neuer Fächer, die Bearbeitung neuer Themen 

und eine Weiterentwicklung der Fertigkeiten der Schüler garantieren. Es sollte dabei 

die Kontrolle des Lern- und Unterrichtsprozesses gewährleistet werden. Es ist auch 

ratsam die Eltern auf die Überprüfung des Aspekts hinzuweisen, ob ihr Kind die 

Teilnahmepflicht am Fernunterricht auch erfüllt. Detailliertere Prinzipien des 
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Fernunterrichts sind in der Sektion 2 dieser Verordnung enthalten. Die wichtigsten von 

ihnen beziehen sich auf die folgenden Sachverhalte: 

1. Rahmenlehrplan und Stundentafel, der ungeachtet des gewählten 

Unterrichtszenarios realisiert werden sollte. Nur das Ministerium kann 

Abweichungen von der geltenden Stundentafel genehmigen, und das nur 

dann, wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft wurden (§ 4). 

2. Grundsätze der Leistungsbewertung der Schüler, die auf den während des 

Präsenz- und Fernunterrichts erzielten Ergebnissen beruhen. Gleichzeitig wurde 

festgelegt, dass die Leistungen im Distanzunterricht in der abschließenden 

Bewertung nur dann berücksichtigt werden, wenn diese Leistung ohne Hilfe 

seitens Drittpersonen erbracht wurde. Wenn dies nicht gewährleistet werden 

kann, werden die Ergebnisse bei der Gewichtung der erreichten Noten 

gegenüber allen sonstigen Noten berücksichtigt. Wenn aufgrund technischer 

Probleme eine Bewertung unmöglich wäre, sollte diese in späterer Zeit 

wiederholt werden. Es wurde auch hinzugefügt, dass die Leistungsbewertung 

und -feststellung der Schüler während des Fernunterrichts auch mithilfe von 

Tele- oder Videokonferenzen, sowie an einem anderen Ort als die Schule 

erfolgen kann (§ 5).  

3. Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens. Die wichtigste Voraussetzung ist in 

diesem Fall, dass das Sozialverhalten nicht bewertet wird, wenn der Unterricht 

des Schülers im Schulhalbjahr überwiegend in Onlineform realisiert wurde (§ 6).  

4. Die Examen, die prinzipiell auf unmittelbare Weise durchgeführt werden sollten. 

Wobei im Falle einer relativ hoher Krankheitsquote von COVID 19 und des 

während des Schuljahres dominierenden Fernunterrichts ist es zulässig, dass die 

Prüfungen nicht durchgeführt (die Abschlussnote wird in diesem Fall aus dem 

Durchschnitt der im Schuljahr erbrachten Leistungsbewertungen im jeweiligen 

Prüfungsfach gebildet) oder zu einem anderen Termin nachgeholt werden. 

Dies betrifft auch die Schüler, die krankheitsbedingt hauptsächlich am 

Fernunterricht teilnahmen (§ 7). 

In den Rahmenbedingungen für eine sichere und offene Schule im Schuljahr 

2021/2022 sind auch Informationen über einen direkten oder indirekten Fernunterricht 

enthalten, u.a.:  

1. Unterstützungsangebote für Schüler (Pkt. 2), einschließlich: 
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a) Aktionsprogramm des Bundes „Aufholen nach Corona” (insgesamt 2 

Milliarden Euro in den Jahren 2021-2022). Die Mittel werden u.a. für den 

zusätzlichen Unterricht für Schüler bestimmt, die Lernrückstände nach dem 

Fernunterricht aufweisen, 

b) Die Erhebung des Lernstands wird auch im Schuljahr 2021/2022 weitergeführt. 

Aus den bisherigen Untersuchungen geht hervor, dass die Schüler während 

der Pandemie weniger Zeit fürs Lernen geopfert haben, als vor der 

Pandemie. Die Bewertung des laufenden Lernstands ist für das Unternehmen 

von möglichen Handlungen, die den Lernprozess unterstützen sollten, 

unabdinglich, 

c) Ferienbetreuung mit Lernangeboten (Sommerferien 2020 und 2021) hat eine 

Entlastung der Eltern zum Ziel, die aufgrund der Pandemie sich mehrmals in 

den Lernprozess in Onlineform ihrer Kinder engagierten, sowie die Hilfe für 

Schüler bei denen Lerndefizite festgestellt wurden. 

d) Soziale Unterstützung durch die Mitarbeiter der Schulen für die Schüler, die 

während der Schulschließungen und des Distanzunterrichts oft in 

problematischen Lebenslagen waren (diese Unterstützungsart wird in der 

Regel mithilfe der digitalen Kommunikationswegen angeboten). 

2. Unterrichtsorganisation, einschließlich (Pkt. 3): 

a) Rückkehr zu dem traditionellen Präsenzunterricht, so lange wie es die 

epidemiologischen Bedingungen ermöglichen. Hier wird nicht nur die 

bildungsorientierte Bedeutung des Lernens in traditioneller Form 

berücksichtigt, sondern auch die soziale Bedeutung.  

b) Sport- und Musikunterricht. Die Pandemie und der Fernunterricht führte bei 

den Kindern und Jugendlichen zu einem wesentlichen Bewegungsmangel, 

was im Schuljahr 2021/2022 dank des Sportunterrichts in direkter Form, der 

sportlichen Wettbewerbe und Schwimmkurse nachgeholt werden sollte. 

Singen und Musizieren sollte auch ein wichtiger Bildungsbestandteil im 

Schuljahr 2021/2022 werden,  

c) Rahmenlehrplan und schulinterne Curricula, die sich während der Pandemie 

änderten und sich um die Erwerbung durch die Schüler von digitalen 

Kompetenzen bereicherten  

d) Freiwillige Wiederholung des Schuljahres. Unabhängig von der Pandemie 

kann der Schüler auf Wunsch der Eltern das Schuljahr einmal widerholen.  
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e) Überprüfung der Qualität des Distanz- und Hybridunterrichts, welcher 

während der vierten erwarteten Pandemiewelle eintreten könnte. 

3. Ausstattung der Schulen und Unterstützung im häuslichen Lernen, einschließlich:  

a) Kofinanzierung der Schulausstattung in eine informatische Infrastruktur (z.B. 

„DigitalPakt Schule 2019-2024"), 

b) Kofinanzierung der Ausstattung in mobile digitale Endgeräte, über welche 

die Schüler zu Hause nicht verfügen (DigitalPakt 2), 

c) Kofinanzierung der schulischen IT-Bereiche (DigitalPakt „Adminförderung”, 

DigitalPakt 3), 

d) Kofinanzierung des Erwerbs von IT-Geräten für Lehrer (DigitalPakt 4), 

e) Unterstützungsangebote im häuslichen Lernen unter Nutzung des 

Bildungsprogramms Habepakets des Bundes (BuT). 

Wiederum wurden in den Empfehlungen des Ministeriums für Bildung, Jugend und 

Sport des Bundeslandes Brandenburg hinsichtlich der Organisierung des Schuljahres 

2021/2022 Informationen bezüglich der Dokumentation des didaktischen Prozesses in 

den Grundschulen enthalten und es wurden die Regeln der Szenarien der Realisierung 

des didaktischen Prozesses aus der Verordnung zur Ergänzung schulrechtlicher 

Vorschriften zur Sicherstellung des Bildungs- und Erziehungsauftrags in den schulischen 

Bildungsgängen bei besonderen Einschränkungen wiederholt [GVBl.II / 21, Nr. 56]. 

Schlussfolgernd ist festzustellen, dass die in der Bundesrepublik Deutschland 

geltenden Rechtsvorschriften und -richtlinien bezüglich des Fernunterrichts während 

der Pandemie von Covid 19 für die einzelnen Bundesländer teilweise konvergent sind 

und mit den Empfehlungen aus dem Bericht der Friedrich-Ebert-Stiftung 

übereinstimmen. Ein Teil der Vorschiften und Richtlinien wird jedoch individuell durch 

die für das Grundschulwesen verantwortlichen Ministerien der einzelnen Bundesländer 

erstellt. Diese Bearbeitung konzentriert sich auf die rechtlichen Grundlagen des 

Bundeslandes Brandenburg, auf dessen Gebiet die Untersuchungen durchgeführt 

wurden. Das geltende Rechtssystem und die Richtlinien weisen auf die Notwendigkeit 

der Änderung des Bildungssystems auf, einschließlich des Fernunterrichts. Die ersten 

Schritte diesbezüglich wurden schon eingeleitet, was bei einer relativ großen 

finanziellen Unterstützung für die Digitalisierung in diesem Zeitraum zufrieden stellende 

Ergebnisse mit sich bringen kann. 
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Das Lernen in den Grundschulen 

während der Pandemie COVID 19 im 

Aspekt empirischer Forschungen 

3 

 

Beschreibung des Forschungsverfahrens 3.1 
 

Die allgemeine Lebens- und Gesundheitsgefährdung, die zu Beginn des Jahres 2020 

in Form des Coronavirus COVID–19 auftrat, umfasste mit seinem Umfang nicht nur die 

ganze Welt, sondern auch fast alle Existenzaufgaben jedes durchschnittlichen 

Menschen. Die derzeitige Situation kann als eine Zeit der Unsicherheit, Ängste und des 

allgegenwärtigen Gefühls der Bedrohung bezeichnet werden.   

Zu den am meist gefährdeten Personen gehören die älteren Menschen, wobei die 

Krankheit größtenteils durch die junge Generation ausgebreitet wird, da diese meist 

keine Symptome aufweisen und dadurch unbewusst zur Eskalation der Pandemie 

beitragen können. Die Ansteckungsgefahr ist insbesondere beim direkten 

Menschenkontakt äußerst groß, der trotz eingeführter Sicherheitsmaßnahmen oft und 

im großen Maße in Schulen und Kindertagesstätten auftritt. 

Trotz der schwierigen Situation sollte das Lernsystem problemlos funktionieren und 

einen allgemeinen Zugang zum Wissen und Lernen gewährleisten. Eine Lösung dieser 

Dilemmas kann Homeschooling sein, das jedoch mit einer technischen, 

organisatorischen, rechtlichen und personalen Herausforderung verbunden ist 

(hinsichtlich des sich Aneignens durch die Lehrer in kürzester Zeit entsprechender 

Kompetenzen und technischer Fertigkeiten).  

Ziel der Untersuchung  

Ziel der Untersuchung war die Ergründung von Erfahrungen und Ansichten der 

Lehrer und der Direktion der Grundschulen in Gartz, Casekow, Tantow, Kołbaskowo, 

Przecław und Będargowo, was eine Erarbeitung von Modellhandlungen im Bereich 

des Homeschoolings ermöglichte, die aufgrund des Wissens und der Analyse des 

Expertenteams, sowie des Austausches von Erfahrungen und Praktiken aus deutschen 

und polnischen Schulen während der Corona-Pandemie vorbereitet wurden. Die 

erzielten Ergebnisse und die daraus resultierenden Schlussfolgerungen werden 

sicherlich eine Optimierung der Handlungen des Lehrkörpers zwecks der 

Gewährleistung von Bedingungen, die einen wirkungsvollen, sicheren und effizienten 

Fernunterricht ermöglichen, garantieren. Die voraussichtlichen Vorteile aufgrund der 
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Realisierung des Projektes werden insbesondere durch die folgenden Subjekte 

getragen: 

• die Schulleitung, welcher das Treffen von Entscheidungen und die Lieferung 

von glaubwürdigen Vergleichsunterlagen erleichtert wird,  

• die Lehrer – denen passende Muster für die Realisierung des Fernunterrichts 

vorgelegt werden,  

• die Schüler – denen entsprechende Bedingungen für wirksames Lernen in 

Form des Homeschoolings geschaffen werden,  

• die lokale, nationale und sogar internationale Gemeinschaft infolge der 

Verringerung der unmittelbaren Kontakte und Erhöhung des 

Sicherheitsniveaus, bei gleichzeitiger Gewährleistung der Qualität und des 

Lernstandards.  

Das komplementäre Ziel war auch die Erhaltung der gutnachbarlichen 

Beziehungen und die Einladung zur weiteren gegenseitigen Kooperation und zum 

Austausch von Gedanken und Erfahrungen zwischen den Grundschulmitarbeitern in 

Deutschland und Polen auf dem grenzüberschreitenden Gebiet. 

Grundgesamtheit  

Die Grundgesamtheit (statistische Population, statistische Masse) ist „eine 

Sammlung von beliebigen ähnlichen Elementen – aber nicht identischen – hinsichtlich 

bestimmter Eigenschaften…” (Sobczyk 2010, s. 12). In der gegenständlichen 

Untersuchung bildeten die Grundgesamtheit die Lehrer und Direktion der 

Grundschulen in Gartz, Casekow, Tantow, Kołbaskowo, Przecław und Będargowo. 

Diese Schulen besuchen insgesamt 1453 Schüler, die durch 141 Lehrer unterrichtet 

werden, womit durchschnittlich 10 Schüler auf einen Lehrer fallen (Skizze 3).   
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Skizze 3. Statistische Angaben zu den untersuchten Schulen  

 

Quelle: eigene Bearbeitung aufgrund der durchgeführten Untersuchungen. 

 

Es ist darauf hinzuweisen, dass die auf der Skizze 3 enthaltenen Angaben 

überwiegend aus den mit der Schulleitung durchgeführten Interviews stammen oder 

(in einem Fall) von der Internetseite entnommen wurden. Diese Werte sind nicht 

konstant und unterliegen erheblichen Schwankungen, insbesondere während der 

Pandemie. Die Anzahl der Lehrer ist die Summe der Lehrer, die vollzeitbeschäftigt sind, 

sowie derer, die Teilzeit arbeiten z.B. auf Basis eines Dienstleistungsvertrags.  

Auswahl der Untersuchungsprobe  

Die identifizierte Grundgesamtheit ist eine komplett erfasste Gesamtheit, mit einer 

nicht allzu großen Anzahl. Jedoch wäre das Unterziehen der Proben [Pawłowski 1969, 

s. 54] aller statistischen Einheiten [Wierzbiński 2006, s. 10] äußerst schwierig und würde 

sich über längere Zeit ausstrecken, insbesondere während der Corona-

Beschränkungen. Es wurde entschieden die Untersuchung auf einer Stichprobe 

durchzuführen, also solcher, die eine Grundgesamtheit bildet (ein Teil von ihr ist) und 

auf eine bestimmte Weise und gemäß festen Regeln gewählt wird [Wożniak 2002, s.15]. 
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Die Notwendigkeit eines solchen Vorgehens ist keine ideale Lösung, aber aufgrund 

von hermetischen Hindernissen ist es oft die einzige und allgemein verwendete 

Möglichkeit 

Die Anzahl der an dieser Untersuchungen teilnehmenden statistischen Einheiten, 

entscheidet über ihre Art. Somit kann die Untersuchung zwei Formen annehmen [Greń 

1974, s. 10-11]: 

• volle, ganze, erschöpfende - der Beobachtung unterliegen alle Einheiten der 

Gesamtheit; Beispiel einer solchen Untersuchung ist u.a. die Volkszählung, 

• teilweise – der Beobachtung unterliegen nur einige aus der Gesamtheit 

ausgewählten Einheiten; ein Beispiel dafür kann eine Stichprobenuntersuchung 

oder Befragung sein. 

Die Auswahl der teilweisen Untersuchungen ist auf diese Weise mit dem Problem 

der korrekten Wahl der Untersuchungseinheiten verbunden, damit es möglich ist die 

erhaltenen Ergebnisse auf die ganze Population zu beziehen. Die korrekt gewählten 

Einheiten bilden eine Stichprobe [Kornacki, Mielniczuk 2006, s. 399], also ihre Struktur 

und Eigenschaften sollten der generellen Population entsprechen. Dank einer solchen 

Handlung können korrekte Schlussfolgerungen auf dem Forschungsgebiet aufgestellt 

werden [Greń 1974, s. 10-11]. Die Auswahltechniken der Untersuchungsprobe wurden 

auf der Skizze 4 dargestellt. 

Skizze 4. Auswahlmethoden der statistischen Einheiten für die Probe 

 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß:  P.Kisiel, Społeczne aspekty badań marketingowych, Wyd. 

Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000, s. 43 oraz M.Szewczyk, M.Ciesielska, 

Podstawy statystyczne badań marketingowych, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Opolskiej, Opole 2010, s. 101.  

 

dobór próby, 
Auswahl der 
Probe

LOSOWY, ZUFÄLLIG
prosty, einfach
systematyczny, systematisch
warstwowy, schichtweise
zespołowy, gruppenweise
wielostopniowy, mehrstufig
wielofazowy, mehrphasig

NIELOSOWY, BEWUSST
swobodny, ungehindert
delowy, zweckmäßig
kwotowy, quotenmäßig
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Zwecks Gewährleistung des repräsentativen Charakters der Probe und der 

Widerspiegelung des Niveaus des untersuchten Phänomens wurde eine 

Quotenstichprobe in Verbindung mit dem quantitativ-geografischen Kriterium 

verwendet. Die ähnliche Untersuchungsstruktur der statistischen Einheit und der 

Populationsstruktur wurde durch die prozentuelle Aufteilung der Schüler und Lehrer in 

den untersuchten Schulen auf dem polnischen und deutschen Gebiet zugesichert. Sie 

betrug ungefähr 2,57 zu 1 für Polen. So wurde auch die Untersuchungsprobe aufgeteilt. 

Um möglichst verallgemeinerte Ergebnisse zu erzielen, wurden für die Bestimmung ihrer 

Menge statistische Formeln verwendet. Anhand der unten angegebenen Formel 

wurde die minimale Häufigkeit zur Probe für den Richtwert der Struktur berechnet [Bąk 

2008, s.20]: 

𝑛 =
𝑢𝛼
2

4𝑑2
 

Das Niveau der Glaubwürdigkeit der erzielten Antworten wurde auf 90% geschätzt. 

Aufgrund der Unkenntnis der Fraktionsgröße wurde der Standardwert 0,5 verwendet, 

stattdessen wurde der Wert des akzeptablen maximalen Fehlers auf eine Höhe von 

10% festgelegt. Es stellte sich heraus, dass bei einer statistischen Grundgesamtheit von 

141 der Wert der Untersuchungsprobe 46 beträgt. Letztendlich konnten 57 

Rückantworten eingeholt werden (einschließlich der Direktion), wovon 41 von den 

Befragten aus Polen kamen (was den Anforderungen der Quotenstichprobe 

entspricht).  

Untersuchungsmethode  

Über die Auswahl der Untersuchungsmethode entschieden ein paar Faktoren. Zum 

ersten Faktor gehörte der Untersuchungsgegenstand, dank welchem das Ziel der 

Untersuchung und die statistische Grundgesamtheit festgelegt wurde. Unter 

Berücksichtigung der grundlegenden Informationen hinsichtlich der Zielgruppe und 

des Zwecks der Untersuchung wurde seine Dauer bestimmt. Daraufhin wurde die 

Häufigkeit der Auswahl zur Probe so festgelegt, damit die Untersuchung einen 

repräsentativen Charakter und eine erforderliche Genauigkeit aufweisen kann. All 

diese Voraussetzungen wurden daraufhin hinsichtlich des Budgets überprüft. Man 

entschied sich für die Kombination einer Befragungsmethode des Lehrkörpers (eine 

recht kostengünstige, schnelle und zuverlässige Methode, für die eine Gründung von 

breiten Untersuchungsgruppen unnötig ist) und der Interviews der Schulleitung.  
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Der Fragebogen wurde anhand geschlossener und offener Fragen erstellt. Die 

letzten sind schwer statistisch zu analysieren, jedoch stellen sie ein unschätzbares 

Untersuchungswerkzeug dar. Die geschlossenen Fragen umfassten [Kaczmarczyk 

2002, s.120]:  

• disjunktive geschlossene Fragen – Fragen, bei denen genau eine Einzelantwort 

gewählt werden soll,  

• konjunktive geschlossene Fragen – analog zu den geschlossenen Fragen, aber 

mit einer zusätzlichen Anforderung, damit der Befragte zumindest zwei 

Antworten angibt, 

• Fragen – Skala – geschlossene Fragen, einschließlich das Intensitätsniveau des 

untersuchten Phänomens (im Formular wurde die Likert-Skala verwendet). 

Das Formular beinhaltete 28 Fragen, aber mit einer zusammengesetzten 

Konstruktion. Dies bedeutet, dass einige Fragen mehrere Aspekte betrafen (z.B. in der 

Frage – Skala 28 wurde nach fünf Aspekten hinsichtlich des Fernunterrichts gefragt). 

Das Impressum enthielt 3 zusätzliche Fragen.  

Das Fragebogeninterview war eine erweiterte Fassung des Fragebogens. Aus der 

technischen Sicht umfasst es die gleichen Fragenarten, jedoch wurde es um die 

thematischen Fragen aus dem Verwaltungs- und Organisationsbereich erweitert. 

Aufgrund der Kohärenz mit dem Frageboden wurden die infolge dessen erteilten 

Antworten in die grundlegende statistische Analyse einbezogen, stattdessen wurden 

die charakteristischen Aspekte einer separaten Bearbeitung unterzogen.  

Realisierung der Untersuchungen  

Das Projekt sah die Durchführung der Befragungsuntersuchungen in Onlineform 

(elektronische Formulare) unter dem Lehrkörper der Grundschulen in Gartz, Casekow, 

Tantow, Kołbaskowo, Przecław und Będargowo vor. Es wurde angenommen, dass die 

Befragung anhand der CAWI-Methode durchgeführt wird (ang. Computer Assisted 

Web Interview). Die Formulare wurden bearbeitet und im Internet mithilfe der Software 

Microsoft 365 Forms zur Verfügung gestellt. Die Formulare wurden in zwei 

Sprachfassungen erstellt: auf Deutsch und auf Polnisch. Schließlich konnten anhand 

dieser Methode 38 Antworten von den polnischen Befragten und nur 5 seitens der 

deutschen Lehrkörper gesammelt werden. Paradoxerweise stellte sich heraus, dass die 

sicherste und universellste Kontaktform via Internet bei dieser Aufgabe fehlgeschlagen 

hat. Um den repräsentativen Charakter der Untersuchung zu garantieren leitete das 

Untersuchungsteam notwendige Schritte ein und setzte sich mit den Mitarbeitern der 
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Schulen auf eine andere Weise in Verbindung (telefonisch, per Fax, in Schriftform und 

sogar auf direkte Weise). Ergebnis dieser Initiative waren sieben korrekt ausgefüllte 

Fragebögen in Papierform und eine telefonisch durchgeführte Befragung. Die 

Schlussbilanz der erzielten Antworten des Lehrkörpers sah wie folgt aus: 38 Antworten 

von der polnischen Seite und 13 seitens der deutschen Schulen.  

Die weitere Etappe der Untersuchungsarbeiten umfasste die Durchführung von 

Onlineinterviews mit den Leitungen der einzelnen Schulen, um so das während der 

Befragung des Lehrerkörpers gesammelte Wissen zu begründen. Auch in diesem Fall 

traten Probleme auf, da die Leitungen zweier Grundschulen gegenüber einer solchen 

Befragungsform äußerst misstrauisch und kritisch eingestellt waren und eher direkte 

Kontakte bevorzugten. Trotz des Lockdowns konnten die besagten Treffen stattfinden, 

infolge dessen zwei unmittelbare Interviews durchgeführt wurden. Mit den Leitungen 

der übrigen vier Schulen wurden Onlineinterviews mithilfe der Software MS Teams 

durchgeführt. Alle Untersuchungen wurden in März und April 2021 realisiert. 

Charakteristik der Befragten  

An der Fragebogenuntersuchung nahmen 57 Befragte teil (um 11 mehr, als die 

Voraussetzungen der minimalen Untersuchungsprobe). Die Befragten stammen 

hauptsächlich aus den mittleren Altersgruppen zwischen dem 35 und 55 Lebensjahr – 

72,2% der Allgemeinheit. Die entscheidende Mehrheit, also 61,8% der Befragten 

verfügt über eine umfangreiche Berufserfahrung und eine lange Arbeitsdauer von 

mehr als 15 Jahren. Die an der Befragung teilnehmenden Lehrer unterrichteten 14 

verschiedene Fächer: Vorschulerziehung, Informatik, Deutsch, Polnisch, Mathematik, 

Physik, Musik, Geschichte, Kunst, Religion, Förderunterricht, Sport und pädagogische 

Therapie (Skizze 5). Zu der zahlreichsten Unterrichtsgruppe gehörten die Sprachfächer 

(Englisch, Polnisch und Deutsch). Die deutschen Lehrer erklärten öfter als die 

polnischen, dass sie mehr als ein Fach auf einmal unterrichten.  
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Skizze 5. Informationsgrafik über die Charakteristik der Befragten  

 

Quelle: eigene Bearbeitung.  

 

Ergebnisse der Untersuchung des 

Lehrpersonals  
3.2 

 

Umfeld und Außenfaktoren, die über die Durchführung des Fernunterrichts 

entscheiden  

Die Erfahrung hinsichtlich der Realisierung des Unterrichts in den befragten Schulen 

in Form von Homeschooling wird als gering bewertet (Skizze 6). Solche Initiativen 

wurden lediglich durch einzelne Lehrer im Rahmen der didaktischen Experimente oder 

der Erhöhung der Attraktivität des Schulunterrichts unternommen, jedoch wurde das 
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E-Learning-System an keiner Schule als Alternative des traditionellen Unterrichts in 

Betracht genommen. 

Skizze 6. Erklärung über die Realisierung des Fernunterrichts vor Beginn der COVID-19 

Pandemie 

 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß der durchgeführten Untersuchungen. 

 

Die Befragten wiesen ein hohes Bewusstsein der kompetenziellen Bedürfnisse aus 

informatischer Sicht auf, die mit den neuen Herausforderungen, also der Durchführung 

des Fernunterrichts mithilfe der Computergeräte und -software verbunden waren. 91% 

Lehrer waren der Meinung, dass ein solcher Kurs notwendig ist. Die Schulen versuchten 

ihren Mitarbeitern solche Schulungen zu garantieren, jedoch waren die Bedürfnisse 

größer als der möglich zu realisierende Umfang. Nur 64% der Schulen haben es 

geschafft solche Kurse zu organisieren (Skizze 7). 
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Skizze 7. Teilnahme, Bedarf und Organisation der mit der Leitung des Fernunterrichts 

verbundenen Vorbereitungskurse  

  

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß der durchgeführten Untersuchungen. 

 

Die Überwachung der Ergebnisse der didaktischen Prozesse ist nicht nur hinsichtlich 

des Controllings äußerst wesentlich, sondern insbesondere aus Sicht der Diagnostik. 

Das Hauptziel des Lehrprozesses ist die Erzielung von messbaren Effekten des 

Wissenstransfers, die nur dann erzielt werden können, wenn der Lernprozess wirksam 

ist. Die Pandemie-Zeit stellte die Schulsysteme auf der ganzen Welt auf eine Probe. Die 

Lehrer standen vor einer Herausforderung: wie kann auf eine beschränkte Weise die 

Unterrichtsqualität gewährleistet werden. Aus den Untersuchungen geht hervor, dass 

fast 75% (Skizze 8) der Befragten den Standpunkt bezüglich der notwendigen 

Überwachung der Unterrichtseffekte unterstützt. Gleichzeitig versuchten fast 70% der 

Schulen im kleineren oder größeren Maße eine solche Überwachung durchzuführen. 

Es ist zu unterstreichen, dass die Schulen, die Schulleitung und der Lehrkörper auf eine 

solche Situation nicht vorbereitet waren und keine eindeutigen Systemrichtlinien 

erhielten, sowie auch kein entsprechendes Werkzeug, um einer solchen Aufgabe 

gerecht zu werden. Die traditionellen Messmethoden der Effekte des Wissenstransfers 

versagten im Falle des Fernunterrichts. Ein solcher Tatumstand kann durch die 

Einführung von neuen, richtungsorientierten und überdachten Mechanismen 

verbessert werden.  
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Skizze 8. Überwachung der Lehreffekte  

 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß der durchgeführten Untersuchungen. 

 

Die Realisierung des Unterrichts in Onlineform erfordert ein Zusammenwirken der 

folgenden  Faktoren: 

• entsprechende Computerausstattung, 

• entsprechende Kommunikationssoftware, 

• entsprechende Arbeitssoftware,  

• digitale Fertigkeiten, 

• entsprechende Ordnung und Rechtswissen, 

• stabile Internetverbindung mit einer hohen Durchlassfähigkeit,  

• entsprechender didaktischer Inhalt, 

• entsprechender und ergonomischer Arbeitsplatz,  

• Fertigkeit den Arbeitstag zu Hause richtig zu organisieren,  

• ein entsprechend ruhiger und selbstständiger Arbeitsplatz. 

All diese Faktoren müssen gleichzeitig zusammenwirken, damit die Effektivität des 

realisierten Fernunterrichts gewährleistet wird. Eine ähnliche, jedoch nicht so 

umfangreiche Liste, kann für den Empfänger der Nachricht, also den Schüler erstellt 

werden. Jedoch keine der internationalen Bildungsstrategien sah die Notwendigkeit 

der Realisierung des Fernunterrichts und das in einem so breiten Umfang vor. Wie aus 

der Skizze 9 hervorgeht, wurden die Lehrer weitestgehend sich selber überlassen und 

sie mussten sich, insbesondere aus der technischen Sicht, auf eigene Weise den neuen 

Herausforderungen stellen. Viele von Ihnen mussten ihre eigenen Computergeräte 

nutzen, die eigene Software verwenden oder eine entsprechende Software kaufen, 

ihren eigenen Internetzugang nutzen und dadurch zusätzliche Kosten für die Medien- 
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oder Stromgebühren tragen. Trotz sehr geringer Finanzmittel, über welche die 

Bildungseinrichtungen gewöhnlich verfügen, wurden von den Schulen Versuche 

unternommen ihre Mitarbeiter zumindest teilweise zu unterstützen, jedoch war dies nur 

ein Tropfen auf dem heißen Stein. Leider mangelte es in dieser Hinsicht an einer 

Systemlösung und -unterstützung, also an einer Hilfe seitens der Regierung und der 

Kommunen, die nur im symbolischen Maße dem Bildungssektor zur Seite standen.     

Skizze 9. Technische Unterstützung des Fernunterrichtsprozesses * 
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*es ist möglich mehrere Antworten zu erteilen. 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß der durchgeführten Untersuchungen. 

 

Der Online-Unterricht sollte unterstützt und stimuliert werden. Unter den Befragten 

wurde aufgrund der Feststellung viel polarisiert, dass die Unterstützung fast in allen 

Bereichen notwendig sei (Skizze 10): beginnend mit den Bereichen, die am 

offensichtlichsten sind, wie die Finanzen und technische Aspekte, bis zu den mit der 

Unterstützung des didaktischen Prozesses verbundenen Bereiche (z.B. durch d ie 

Festlegung von klaren und realen Prinzipien, die eingeführt werden sollten und die 

Möglichkeiten der Schule, sowie die Bedürfnisse der Schüler widerspiegeln), der 
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sachlichen (z.B. durch die Bearbeitung der Materialien und Lernhilfen in elektronischer 

und E-Book-Form), organisatorischen und rechtlichen Unterstützung (z.B. durch die 

klare Bestimmung der Rechte und Werkzeuge, über welche die Lehrer in dieser 

Situation verfügen können).  

Die Befragten waren der Ansicht, dass die Unterstützung hauptsächlich durch den 

Staat erfolgen sollte, sowie im kleineren Umfang auch durch die Kommunen und die 

Schule. Sie wiesen auch auf die Eltern hin, die sich auch aktiv am Lernprozess 

beteiligen sollten, indem sie ihre Kinder unterstützen und motivieren, sowie ihnen die 

notwendigen Arbeitsbedingungen sichern.  

Skizze 10. Die notwendige Unterstützung für den Fernunterricht * 

W
 j
a

k
im

 z
a

k
re

si
e

?
  

In
 w

e
lc

h
e

m
 U

m
fa

n
g

?
 

 

P
rz

e
z 

k
o

g
o

?
 

W
o

n
 w

e
m

?
 

*es ist möglich mehrere Antworten zu erteilen. 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß der durchgeführten Untersuchungen. 
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Lerntechniken und Technologien, die beim Fernunterricht verwendet wurden  

Die Lehrer halfen sich mit verschiedenen Inhalten und digitalen Techniken aus. Das 

Internet wurde zu dem grundlegenden Übertragungsmedium, sowie zur 

Funktionsplattform für viele Apps. Am häufigsten wurden Internetseiten, 

Textdokumente, Bilder, Filme, Multimediapräsentationen, Texteditore und Quizfragen 

genutzt (Skizze 11). Etwas seltener genutzt wurden E-Learning-Plattforms, wie z.B. 

moodle, virtuelle Tafeln und E-Books. Auf der Skizze 11 wurden nur die am häufigsten 

erteilten Antworten dargestellt. Die von ihnen, die in einer Anzahl von 15 oder weniger 

auftraten, wurden als wenig relevant ausgelassen. Äußerst beachtenswert ist jedoch 

die interessante Beobachtung, dass die Social Media nur im geringen Ausmaß 

Anwendung fanden. Eigentlich konnte angenommen werden, dass in der Zeit der 

dynamischen Emergenz der Informationsgesellschaft die Social Media zu einem 

grundlegenden Organisations-, Kommunikations-, Überwachungswerkzeug 

aufsteigen und bei der Übermittlung des Wissens eine ausschlaggebende Rolle spielen 

würden. Dies war aber in den untersuchten Schulen nicht der Fall und die Verwendung 

der Social Media erklärten lediglich 9 Befragte. Stattdessen besitzen diese Apps, nach 

Meinung der Autoren dieser Bearbeitung, ein enormes Potenzial und bieten eine große 

Chance und erleichtern den wirksamen Fernunterricht. 
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Skizze 11. Techniken und der digitale Inhalt, der beim Fernunterricht verwendet wurde*  

 

*es ist möglich mehrere Antworten zu erteilen. 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß der durchgeführten Untersuchungen. 

 

Wie anhand der auf der Skizze 12 dargestellten Daten festgestellt wurde, wurden in 

den polnischen Schulen mehr digitale Werkzeuge verwendet. Die deutschen Lehrer 

verwendeten häufiger Audiobooks, E-Learning-Plattforms, Social Media, Bilder und 

Textdokumente, Internetseiten, Filme und Multimediapräsentationen, stattdessen 

wurden in den polnischen Schulen eher E-Books, Webinare, virtuelle Tafeln, 

Kalkulationsblätter und Texteditore verwendet.  
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Skizze 12. Techniken und digitale Inhalte, die beim Fernunterricht durch die polnischen 

und deutschen Lehrer verwendet wurden* 

 

*es ist möglich mehrere Antworten zu erteilen.  

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß der durchgeführten Untersuchungen. 

 

Das Wissen der Schüler wurde auf verschiedene Weise überprüft. Zu den 

populärsten Überprüfungsmethoden gehörten die schriftlichen Arbeiten - 25,5% und 
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mündliche Abfragungen während der Videokonferenz – 29,9% (Skizze 13). Beliebt 

waren auch Projekte und Onlinetests – 17,5%. Die Lehrer wandten eine Kombination 

mehrerer Techniken an. In den deutschen Einrichtungen wurden durchschnittlich 2 

Methoden angewendet und in den polnischen Schulen 3.  

Skizze 13. Techniken und digitale Inhalte, die beim Fernunterricht durch die polnischen 

und deutschen Lehrer verwendet wurden  

 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß der durchgeführten Untersuchungen.  

 

Die Befragten gaben 18 Arten der Software an (Skizze 14), die sie während des 

Fernunterrichts nutzten. Die Autoren des Fragebogens gaben den Befragten freie 

Wahl, womit sie selber die von ihnen verwendete Software angeben konnten. Der 

ganze Prozess des Fernunterrichts ist äußerst kompliziert. Damit er korrekt funktioniert, 

ist eine entsprechende Kombination der aus technischer und sachlicher Sicht 

kompatiblen Software notwendig, die sowohl in Reichweite der Schüler, als auch der 

Lehrer ist. Diese Reichweite kann sowohl ein finanzielles (kostenbedingt), rechtliches 

(Lizenzgrundsätze) als auch ein Kompetenzausmaß (für deren Anwendung ein 

entsprechendes Wissens-, Erfahrungs- und Fertigkeitsniveau erforderlich ist) aufweisen. 

Es kann die folgende Gruppenklassifizierung der für den Online-Unterricht 

verwendeten Software angenommen werden: 

• Kommunikationssoftware – zwecks der Herstellung und Aufrechterhaltung einer 

sprachlichen und audiovisuellen Verbindung oder/und Chats oder des 
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Informationsaustausches in einer anderen Form; als Beispiel kann MS Teams, 

Zoom, Outlook genannt werden; 

• Allgemeine organisatorische Software – also solche, die eine Basis für 

themenrelevante Apps bildet – z.B. das Betriebssystem oder der 

Internetbrowser; 

• Organisatorische Schulsoftware – verwendet im Prozess des Wissenstransfers, 

Aufsicht und Organisierung des Unterrichts – angepasste Schulsysteme,  

E-Learning-Plattforms (z.B. moodle), elektronische Klassenbücher; 

• Fachbezogene Software – die für die Bewältigung von konkreten Aufgaben 

dient – z.B. Word für den Schreibunterricht; 

• Arbeitssoftware – also ein Werkzeug, dass die Funktionsweise oder die 

Übermittlung von anderen Elementen ermöglicht, z.B.: virtuelle Tafeln, 

Programme für die Bedienung von Multimedia, Audiobooks, PDF-Dateien; 

• Zusätzliche Software – also alle anderen zusätzlichen Programme, die den 

Lehrer bei der Übermittlung von Wissen unterstützen und beim Schüler ein 

Interesse erwecken können; z.B.: Internetseiten, Multimediaapps, Filmportale, 

Social Media.  

Die dargestellte Klassifizierung ist nicht präzise geregelt. In der Zeit der 

allumfassenden vielseitigen Konvergenz werden die Grenzen und Möglichkeiten einer 

Software stets ausgebreitet, was verursacht, dass eine Reihe von Apps im funktionellen 

Sinne untereinander komplementär und sogar substituierbar ist, obwohl sie aus 

verschiedenen Bereichen stammt und ihre ursprüngliche Aufgaben unterschiedlich 

waren. 
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Skizze 14. Programme, die von den Lehrern in den untersuchten Einrichtungen 

verwendet wurden  

 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß der durchgeführten Untersuchungen. 

 

Die Bitte um Angabe und Bewertung der verwendeten Software bereitete den 

Befragten die größten Schwierigkeiten. Es kam ständig zu Wiederholungen (z.B. 

dreimal wurde die gleiche Software angegeben), inkonsequenten Bewertungen der 

Software (trotz der Angabe der gleichen Software, wurde sie verschieden bewertet), 

Antworten, die das Thema nicht betrafen oder unverständlich waren, wie z.B. „Gogle” 

oder „Laptop”, es wurde eine Software ohne Bewertung angegeben oder diese 

Aspekte wurden bei der Ausfüllung des Fragebogens ganz außer Acht gelassen.  

Obwohl die genannten Programme aus verschiedenen Gruppen stammen und zu 

verschiedenen Zwecken entwickelt wurden, sollten sie bei der endgültigen Bewertung 

der Antworten als stark polarisierend bezeichnet werden. Dies kann darauf 



183 
 

zurückgeführt werden, dass die endscheidende Mehrheit der Schulen (fast 80% der 

Befragten) teilweise oder vollständig die Nutzung einer konkreten Software aufzwang. 

Die fünf populärsten Antworten samt Bewertungen wurden auf der Skizze 15 

dargestellt.  

Skizze 15. Bewertung der Nützlichkeit der Software beim Fernunterricht  

 
Quelle: eigene Bearbeitung gemäß der durchgeführten Untersuchungen. 

 

Die Didaktiker  nutzten meistens die Plattform G suite. Ihrer Meinung nach kann ihre 

Nützlichkeit im Fernunterrichtsprozess als groß oder sehr groß bewertet werden. 

Genauso oft wurde das Paket von MS Office (in verschiedenen Versionen) genutzt, 

das durch die entscheidende Mehrheit auch gut bewertet wurde. Der Spitzenreiter 

auf der Liste 15, hinsichtlich der höchsten Bewertung im Vergleich zu der Anzahl der 

Nutzer ist MS Teams (es wurden nur Erklärungen über seine hohe oder sehr hohe 

Nützlichkeit erzielt; darunter die mit der höchsten Bewertung bildeten 67% der 

allgemeinen Bewertungen). Die Liste der populärsten Software wird durch Skype 

abgeschlossen. Obwohl die Software oft genutzt wurde, sammelte sie keine hohen 

Bewertungen und ihre Nützlichkeit wurde eher schlecht beurteilt.  

Im Zeitraum der größeren Corona-Beschränkungen beruhte der in den Schulen 

organisierte Fernunterricht auf verschiedenen Materialien und Lernhilfen. Es wurden 

sehr viele Quellen genutzt und die einzige Person, welche ihre Nützlichkeit und 

Übereinstimmung mit dem Lernprogramm überprüfte, war der Lehrer selbst (Skizze 16). 
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Es soll darauf hingewiesen werden, dass die aufgetretene Situation einen plötzlichen 

und unvorhergesehenen Charakter hatte, weshalb die Verantwortung für die 

Gewährleistung eines entsprechenden Bildungsniveaus aufgrund des digitalen, 

glaubwürdigen und soliden Inhalts im großen Maße (und manchmal sogar vollständig) 

durch den Lehrkörper zu tragen war.   

Skizze 16. Arten des didaktischen Inhalts, der im Fernunterricht verwendet wurde* 

 

*es ist möglich mehrere Antworten zu erteilen. 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß der durchgeführten Untersuchungen. 

 

Die Schulen waren den Anforderungen nicht gewachsen, die Schüler auf die Arbeit 

mit der für die Realisierung des Fernunterrichts notwendigen Software vorzubereiten. 

Auch die Lehrer vertraten die Meinung, dass nicht das Werkzeug wichtig ist, sondern 

die Realisierung des Lernprogramms. Sie berücksichtigten nicht die Tatsache, dass die 

fehlenden Fertigkeiten in der Bedienung der Werkzeuge einen wesentlichen und 

negativen Einfluss auf ihre Anstrengungen in der Übermittlung des Wissens haben 

können.  

In den deutschen Schulen, war die Situation gemäß den erzielten Antworten, die 

auf der Skizze 17 dargestellt wurden, beinahe dramatisch, da über 80% der befragten 

Lehrer angab, dass sie keine Einführungs- oder Vorbereitungskurse anboten, um die 

Schüler auf die Bedienung der Software vorzubereiten. In den polnischen Schulen war 

dieser Anteil wesentlich geringer und betrug etwas über 30%. Dies kann jedoch nicht 

als Erfolg betrachtet werden, da 30% auch ein zu hoher Wert ist. 
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Skizze 17. Unterricht oder Vorbereitung von Vorbereitungskursen für die Schüler 

bezüglich der Bedienung der erforderlichen Software  

 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß der durchgeführten Untersuchungen.  

 

Erfahrungen, Beobachtungen und Schlussfolgerungen hinsichtlich der Realisierung 

des Unterrichts in Online-Form  

Die Welt des 21. Jahrhunderts ist eine Welt voller Informationen. Sie wurden zu 

kostbaren Bestandteilen jedes Alltags und erhöhten den Komfort jedes Menschen 

beinahe in jedem Bereich seiner Existenz. In der klassischen Volkswirtschaftslehre 

können drei grundlegende Produktionsfaktoren ausgegliedert werden: Boden, Arbeit 

und Kapital [Smith 1776]. Diese Liste erfordert jedoch einer Aktualisierung, da sie sich 

in der gegenwärtigen Realität der digital-wirtschaftlichen Konvergenz nicht 

bewahrheitet. Als vierter und wichtigster Faktor sollte die Information hinzugefügt 

werden.  

Beginnend mit dem Ende des 20. Jahrhunderts wird auf der ganzen Welt das 

Phänomen der Emergenz der Informationsgesellschaften beobachtet. Dies sind 

postindustrielle Gesellschaften, deren wichtigstes Merkmal die Stützung des 

wirtschaftlichen Schwerpunkts auf Dienstleistungen ist, die wiederum teilweise oder 

vollständig mit Wissen und Technologie verbunden sind. Zahlreiche weltweit 

durchgeführten Untersuchungen lassen keine Zweifel darüber, dass in naher Zukunft 

die digitalen Kompetenzen stets an Bedeutung annehmen werden [McKinsey 2017]. 

Alle Staatsbürger, ungeachtet ihres ausgeführten Berufes müssen digitale Fertigkeiten 
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aufweisen, die für sie bei der aktiven Teilnahme an der modernen Gesellschaft 

unabdinglich sein werden.  

Die Bildungssysteme in Europa sind so organisiert, dass meistens die Vorschriften 

oder Richtlinien der höchsten Ebene, die mit der Beurteilung der digitalen Kompetenz 

der Lehrer hinsichtlich der Beschäftigung als Lehrkraft, keine Anwendung finden. In 

einigen Fällen wird das Beurteilungsverfahren und Überprüfung selbstständig durch die 

Bildungseinrichtungen und Lerninstitute, ohne Aufsicht, einen detaillierten Plan oder 

konkrete Empfehlungen, durchgeführt [UE EC-01-19-528-PL-N 2019, s.52]. Dies kann 

unerwünschte Ereignisse nach sich ziehen, wie eine digitale Ausgrenzung oder den 

informativen Analphabetismus.  

Der Beruf des Lehrers ist sehr spezifisch. Dieser Person, welche diesen Beruf ausübt, 

wird sehr oft eine Vorbildfunktion für die jüngste Generation zugesprochen. Leider, 

obwohl die Lehrer eine so wesentliche soziale Rolle spielen, sind viele von ihnen nicht 

imstande Mängel in der digitalen Bildung nachzuholen, die von der neuen Generation 

fast automatisch und intuitiv aufgenommen werden. Das moderne Bildungswesen 

und insbesondere die Pandemiezeit verursachte, dass die digitalen Kompetenzen eine 

kritische Bedeutung annahmen. Um weiterhin mit Erfolg unterrichten zu können 

mussten sich die Lehrer in sehr kurzer Zeit das erforderliche Wissen und die Fertigkeiten 

aneignen. [Redecker 2013, s.15].  

Die durch den Coronavirus verursachte weltweite Gesundheitskrise wurde zu einer 

der größten Tragödien, die die Menschheit je zuteilwurde. Dies ist auch eine 

Solidaritäts- und Kooperationsprüfung, sowie eine Austauschmöglichkeit des 

medizinischen Wissens auf eine bisher nicht angetroffene Skala (was unter anderem 

dank der ICT-Technologien möglich war). Paradoxerweise, trotz enormen und fast 

unmessbaren menschlichen Leidens und Schäden, sowie gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Verlusten, können in vielen Bereichen einige positive Aspekte 

festgestellt werden. Zu einem solchen Aspekt gehört die digitale Aktivierung der Lehrer 

und die Erarbeitung durch sie oder die Ausweitung neuer digitalen Fertigkeiten 

(Tabelle 3).  
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Tabelle 3. Bewertung der digitalen Fertigkeiten durch die Lehrer und Schulleitung  

Selbsteinschätzung der Lehrer 

Bewertung sehr schlecht schlecht durchschnittlich gut sehr gut 

vor Beginn der Pandemie 1 5 18 18 9 

derzeit  0 1 7 24 16 

Nach Meinung der Schulleitung  

Bewertung sehr schlecht schlecht durchschnittlich gut sehr gut 

vor Beginn der Pandemie 0 0 5 1 
 

derzeit 0 0 2 2 2 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß der durchgeführten Untersuchungen.  

 

Die Tabelle 3 beinhaltet die Selbsteinschätzung der Lehrer und die Meinungen der 

Schulleitung hinsichtlich der Computerkompetenzen der Lehrer vor der Pandemie und 

jetzt. In beiden Fällen kann eine sehr positive ansteigende Tendenz und eine Erhöhung 

der untersuchten Eigenschaften eindeutig festgestellt werden. Dies ist äußerst 

bedeutsam, umso mehr, da der Lehrkörper und die Schulleitung in dieser Hinsicht 

ähnliche Beobachtungen anstellten.  

Es kamen jedoch viele Probleme zum Vorschein, auf welche das Bildungswesen 

einfach nicht vorbereitet war. Die Beobachtungen der Lehrer bezüglich der 

identifizierten Probleme bei den Schülern, sowie mit der Realisierung des Unterrichts 

wurden in der Tabelle 4 dargestellt.  

Tabelle 4. Die während des Fernunterrichts festgestellten Probleme* 

Die bei den Schülern festgestellten Probleme  

Schwache Internetverbindung   66,7% 

Gerätemangel   45,6% 

Konzentrationsprobleme   17,5% 

Fehlende Software oder damit verbundene Probleme   5,3% 

Ausschaltung der Kamera, Betrügen   5,3% 

Unterricht mit wenig Bewegungsmöglichkeit   7,0% 

Minimalismus und wenig Selbstdisziplin   8,8% 

Nicht ausreichende Fertigkeiten bei der Bedienung der 

Software  

 7,0% 

Augen- und Kopfschmerzen   3,5% 

Tadelhaftes Benehmen (z.B. beim Chatten)  1,8% 

Fehlende Unterstützung seitens der Eltern    3,5% 

Probleme mit der Realisierung des Unterrichts 
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Unkonzentriertheit, Minimalismus und fehlendes Engagement 

bei den Schülern  

 22,8% 

Fehlende Möglichkeit die Arbeit der Schüler wirksam zu 

kontrollieren  

 19,3% 

Konzentrationsprobleme bei den Lehrern   1,8% 

Erschöpfung, Augen-, Kopf- und Rückenschmerzen bei den 

Lehrern  

 7,0% 

Schwierigkeiten in der selbstständigen Organisierung des 

Arbeitstages  

 1,8% 

Keine Probleme  8,8% 

Schwache Internetverbindung  15,8% 

Gerätemangel  3,5% 

Nicht ausreichende Fertigkeiten bei der Bedienung der 

Software 

 5,3% 

Mangel an unmittelbaren Kontakten   10,5% 

Tadelhaftes Benehmen (z.B. beim Chatten)  3,5% 

Erhöhter Arbeitsaufwand   1,8% 

Anforderungen und Erwartungen der Eltern   1,8% 

Schlechte Lernbedingungen bei den Schülern (z.B. 

gemeinsames Kinderzimmer mit den Geschwistern) 

 1,8% 

Fehlende fachbezogene Lernmaterialien   1,8% 

Problemgruppen  

Technische   

Leistungsorientierte   

Psychophysische   

Organisatorische   

Pädagogische   

Didaktische   

Externe   

*es ist möglich mehrere Antworten zu erteilen. 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß der durchgeführten Untersuchungen. 

 

Bei den Schülern wurden hauptsächlich 11 Probleme beobachtet, weshalb die 

ganze Liste sehr konkret und schlüssig aufgebaut ist. Die Befragten erteilten 

durchschnittlich auf diese Frage 1,7 Antworten. Die mit den Problemen in der 

Realisierung des Unterrichts verbundene Liste ist länger und beinhaltet 15 

Eintragungen. In diesem Fall war die Zerkleinerung größer bei gleichzeitig einer 

geringeren Anzahl von Aussagen – durchschnittlich 1,1 Antworten. Zu den 

Spitzenreitern in den technischen Problemen bei den Schülern gehörten: schwache 

Internetverbindung und Gerätemangel (entsprechend 66,7% und 45,6% der 
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Aussagen). Bei den mit der Realisierung des Unterrichts verbundenen Problemen ist die 

erste Position nicht so eindeutig festzustellen. Spitzenreiter sind in diesem Falle: 

Unkonzentriertheit, Minimalismus und fehlendes Engagement bei den Schülern und die 

fehlende Möglichkeit die Arbeit der Schüler wirksam zu kontrollieren (entsprechend 

22,8% und 19,3% der Aussagen). 

Die erteilten Antworten wurden gruppiert und an die folgenden Probleme 

angepasst: technische, leistungsorientierte, gesundheitliche, didaktische, 

organisatorische, externe und pädagogische. Diese Maßnahme zeigte, dass die 

häufigste Barriere im erfolgreichen Fernunterricht die technischen und 

psychophysischen Hindernisse darstellen.  

Bei der Befragung der Lehrer hinsichtlich eines Vergleichs der Ergebnisse und 

Möglichkeiten, über die sie während des Fernunterrichts verfügen, mit den Ergebnissen 

und Möglichkeiten im Falle der traditionellen Unterrichtsmethoden, stellten sie 

einstimmig fest, dass sie beinahe auf jeder Ebene schlechter sind (Tabelle 5). Als „viel 

schwächer” wurde hauptsächlich die mögliche Aufsicht über die Schüler und die 

Effektivität der Überprüfung des Wissens bewertet. Die Beurteilung „schwächer” 

dominierte im Falle der Effektivität der Übermittlung des Wissens und der Aktivität der 

Schüler während des Unterrichts. Die Erziehung der Schüler wurde gleichzeitig als „viel 

schwächer” und „schwächer” bewertet.  

Tabelle 5. Bewertung der ausgewählten Aspekte des Fernunterrichts im Vergleich zur 

traditionellen Methode  

Aspekt 
viel 

schwächer 
schwächer gleich besser 

viel 

besser 

Effektivität der Übermittlung 

des Wissens 
7 29 13 4 1 

Effektivität der Überprüfung 

des Wissens 
26 19 8 1 0 

Möglichkeit der Aufsicht über 

die Schüler 
30 21 3 0 0 

Aktivität der Schüler während 

des Unterrichts 
16 19 15 3 0 

Erziehung der Schüler  20 20 12 1 0 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß der durchgeführten Untersuchungen. 
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Ergebnisse der Untersuchung des 

Verwaltungspersonals  
3.3 

 

Die Schulleitung der befragten Schulen unternahm beschränkte Handlungen 

zwecks der Gewährleitung von entsprechenden Bedingungen für den Fernunterricht 

vor. Der Hauptgrund dafür waren vor allem die geringen finanziellen Möglichkeiten. 

Größtenteils konnte, zumindest im grundlegenden Maße, den Schülern und Lehrern 

auf dem kritischen Gebiet, also dem Gerätemangel, eine Unterstützung gewährt 

werden. Diese Unterstützung beruhte insbesondere in der Gerätemiete – dazu 

gehörten hauptsächlich Laptops. Hinsichtlich des Internetzugangs, wurde dieser leider 

nur sporadisch außerhalb der Einrichtung gewährleistet. Zweite Aufgabe war die 

Erarbeitung von rahmenbedingten Verfahrensrichtlinien während der Realisierung des 

Unterrichts. Es fehlte jedoch an: 

• Organisierten professionellen Schulungen für Lehrer, 

• Organisierten Schulungen für Schüler, 

• Modellweisen Systematisierung des Lernprozesses gemäß den 

Softwarestandards, 

• Der Organisierung einer psychologischen Hilfe für Lehrer, 

• Der Gewährleitung einer Rechtshilfe. 

Es ist zu unterstreichen, dass die Handlungen der Schulen nicht kritisch zu bewerten 

sind. Sie alle wurden durch die neue Realität überrascht, die sie dem grundlegenden 

Vorzug im Unterrichten, also dem direkten Kontakt mit dem Schüler beraubte und 

andererseits sie vor eine Herausforderung stellte, die ein großes Fachwissen und gute 

organisatorische Fertigkeiten bedarf. Nicht alle Subjekte wurden der neuen Situation 

im gleichen Maße gerecht. Einige von ihnen bewältigten sie besser und die anderen 

schlechter. Die Ergebnisse der Untersuchung sind nur ein reiner Bericht, welcher der 

Identifizierung von Bedürfnissen, Ratschlägen, Problemen, sowie auch guten Praktiken, 

die wiederum ein Hinweis für andere Einrichtungen sein können, dienen soll. Die 

Feststellung des Problems kann auch die Optik seiner Wahrnehmung von einer eher 

negativen – als Bedrohung, in eine Chance, neue Möglichkeit oder Werkzeug ändern.  

Das Konzept und die Einführung der informatischen Arbeitsorganisierung wurde auf 

verschiedene Weise realisiert. Meistens nutzten die Schulen dazu die eigenen Kräfte: 

Brainstorming des Lehrkörpers oder das Wissen und die Erfahrung der Informatiklehrer. 

In zwei Fällen wurden externe Spezialisten zur Hilfe gerufen (Skizze 18).   
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Skizze 18. Organisierung des Fernunterrichts aus informatischer Sicht* 

 

*es ist möglich mehrere Antworten zu erteilen. 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß der durchgeführten Untersuchungen. 

 

Der Fernunterricht ist die größte Herausforderung für Schulfächer, die auf direkten 

Interaktionen beruhen. Als Beispiel kann hier der Sportunterricht genannt werden, wo 

die unmittelbare Präsenz des Lehrers für die Gewährleistung der Sicherheitsregeln, 

sowie der korrekten Ausführung der Übungen ausschlaggebend ist. Selbstverständlich 

ist die digitale Anwesenheit möglich, jedoch erfordert sie eine Beschränkung der 

Menge des Lehrprogramms nur zu den Aktivitäten, die nur mit einer minimalen 

Verletzungswahrscheinlichkeit realisiert werden können. Wie wurde hinsichtlich des 

vorbezeichneten der Sportunterricht durch die Schulen realisiert? Es stellte sich heraus, 

dass sich die Lehrer etwas Gutes einfallen ließen: sie besprachen Regeln und 

Vorschriften verschiedener Sportdisziplinen, zeigten verschiedene audiovisuelle 

Materialien vor, übersandten Übungen und Aufgaben, die entsprechend zu 

37,5%

25,0%

12,5%

25,0%

własne siły, eigene Kräfte

organizacja i obsługa spadła głównie na nauczycieli informatyki, dank der
Leistung seitens der Informatiklehrer

wspólnie wypracowane rozwiązania podczas dyskusji, gemeinsam erarbeitete
Lösungen während der Diskussion

korzystaliśmy z pomocy profesjonalnej obsługi informatycznej, wir nutzten
einen professionellen Computerservice



192 
 

dokumentieren waren, z.B. ein Spaziergang im Park. In zwei Fällen wurde der 

Sportunterricht leider ganz ausgelassen (Skizze 19). 

Skizze 19. Realisierung des Sportunterrichts in Online-Form* 

 

*es ist möglich mehrere Antworten zu erteilen. 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß der durchgeführten Untersuchungen. 

 

Die gesammelten Erfahrungen, sowie das Home Office überzeugt die 

Bildungseinrichtungen nicht dazu, eine solche Unterrichtsform auch während der 

Postpandemiezeit anzuwenden. Nur zwei Schulen sehen ein Potenzial in dieser 

Unterrichtsform. Die Einrichtungen sind sich dessen nicht bewusst, dass ein reibungslos 

funktionierender Fernunterricht ihnen ganz neue Möglichkeiten bieten kann. Sie sind 

nicht nur mit außergewöhnlichen Situationen verbunden, die auf eine Unterbrechung 

des traditionellen Unterrichts oder der Schulschließung zurückzuführen sind, sondern 

bieten auch Möglichkeiten das Bildungswesen zu propagieren und z.B. behinderte 

Personen zu unterrichten, was wiederum direkt sozial-wirtschaftliche Profite mit sich 

bringt. Es sollte jedoch nicht über ein vollständiges Ausbleiben des Bewusstseins über 

die aus dem Online-Unterricht resultierenden und angebotenen Vorteile gesprochen 
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werden. Zu den größten Profiten gehören nach Meinung der Schulleitung die 

folgenden Aspekte: die Komplementarität des traditionellen Unterrichts, größere 

Sicherheit und die Erhöhung der digitalen Fertigkeiten des Lehrkörpers (Skizze 20). 

Skizze 20. Die größten Vorteile des Fernunterrichts* 

 

*es ist möglich mehrere Antworten zu erteilen. 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß der durchgeführten Untersuchungen. 

 

Die Interviews mit der Schulleitung zeigten, dass die Pandemie keinen wesentlichen 

Einfluss auf die Realisierung durch den Lehrkörper der beauftragten Aufgaben, sowie 

auch auf ihre berufliche Weiterbildung hatte. Es erhöhte sich jedoch die Kreativität 

und Aktivität der Lehrer (Tabelle 6).  
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Tabelle 6. Bewertung der Arbeit der Lehrer in Online-Form  

Aspekt 
viel 

schwächer 
schwächer gleich besser 

viel 

besser 

Effektivität der Erfüllung der 

Anweisungen 
0 1 3 0 0 

Berufliche Weiterbildung 0 0 3 1 0 

Kreativität und berufliche 

Aktivität 
0 0 2 2 0 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß der durchgeführten Untersuchungen. 

 

Die Schulleitung ist der Meinung, dass der Prozess des Fernunterrichts durch die 

Zusammenarbeit zwischen den Einheiten , sowie den Gedanken- und 

Erfahrungsaustausch verbessert werden kann. Das stellten fünf von sechs Befragte fest. 

Die Schulen funktionieren in verschiedenen Bereichen und besitzen unterschiedliches 

Potenzial, jedoch ist ihr Hauptziel überall dasselbe – Qualität und Effektivität im 

Schulunterricht. Sie erarbeiten verschiedene Lösungen, die jedoch für die Lösung 

analoger Probleme dienen sollen. Ein aktiver Informationsausstausch kann somit die 

Optimalisierung der erstellten Methoden  bei einer Minimalisierung des Zeit- und 

Arbeitsaufwands erleichtern. 
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Modell des fernen Lehrens während 

der Pandemie COVID 19 
4 

 

Aggregatives und analytisches Modell des 

Untersuchungsverfahrens 
4.1 

 

Das besprochene Problem betrifft die Erhöhung der Effektivität des Wissenstransfers 

infolge der Erstellung eines Modells des Fernunterrichts für die deutschen und 

polnischen Grundschulen im grenznahen Streifen, in den Ortschaften Gartz, Casekow, 

Tantow, Kolbaskowo, Przeclaw und Bedargowo hinsichtlich der Infektionsgefahr durch 

COVID-19. Um das Problem vollständig lösen zu können, sollte es aus einer breiteren 

Perspektive betrachtet werden. Es hat den Anschein, als ob es einen regionalen 

Charakter aufweisen würde und gerade das Studium der lokalen Konnotationen, 

Interaktionen, Verhalten und Erfahrungen der einzige und grundlegende Faktor ist, der 

Basis für die Erzielung eines finalen und zufriedenstellenden Ergebnisses bildet. Dies 

entspricht jedoch nicht der Wahrheit. Jedes Phänomen des wirtschaftlichen und 

sozialen Raums funktioniert nämlich in regelrechter Interdependenz, die aufgrund der 

allgegenwärtigen Konvergenz der Prozesse, Gedanken und Technologien, eine 

äußerst komplizierte Konstruktion ist. Bezugnehmend auf das klassische 

Wirtschaftswissen kann eine Assoziation mit dem Umfeld des Unternehmens, sowie mit 

den umweltbildenden Mikro- und Makrofaktoren bemerkt werden.  

Für die Zwecke der logischen Komplettierung des Untersuchungsverfahrens wurde 

ein aggregatives und analytisches Modell erstellt, dass drei entscheidende 

Wirkungskräfte berücksichtigt. Dazu gehören: Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus 

den durchgeführten Untersuchungen, Praxis und Erfahrung aus Deutschland und 

Polen, sowie Vorschriften, Richtlinien und Systemregelungen (Skizze 21). Nach Meinung 

der Autoren ermöglicht erst die Prüfung der angesprochenen Aspekte hinsichtlich der 

drei Kräfte die Erarbeitung eines in der Praxis glaubwürdigen und effektiven 

Homeschoolings-Modells in den Grundschulen im grenznahen Streifen in Polen und 

Deutschland, das viele universelle Eigenschaften aufweist, weshalb es auch im 

breiteren Kontext angewendet werden kann.  
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Skizze 21. Aggregativ-analytisches Modell 

 

Quelle: eigene Bearbeitung. 

 

Das Modell des effektiven Fernunterrichts wird aus Empfehlungen und Ratschlägen 

auf den vier folgenden Gebieten bestehen (Skizze 22):  

• Organisatorischem Gebiet, 

• Leistungsorientiertem Gebiet,  

• Technischem Gebiet  

• Didaktischem Gebiet.  
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Skizze 22. Modell des effektiven Fernunterrichts (MENZ) 

 

Quelle: eigene Bearbeitung. 

 

Abhängig von dem konkreten Fall, also dem entsprechenden Bildungssubjekt, sollte 

gemäß den detaillierten Präferenzen, Situation, Lehrkörper, Profil, Möglichkeiten, 

Bedürfnissen usw. eine entsprechende Rekombination der aus den einzelnen MENZ-

Gebieten resultierenden Bestandteile erfolgen. Es ist nämlich unmöglich, dass diese 

Rekombination universell und für alle interessierten Parteien eindeutig wäre. Die 

Autoren versuchten eine nachhaltige und optimale Sammlung von Empfehlungen 

und Richtlinien zu schaffen, die eine Weiterentwicklung des Fernunterrichtsprozesses 

ermöglicht, selbstverständlich nach der Gegenüberstellung der genannten Lösungen 

mit dem konkreten Fallstudium der Bildungseinrichtung.  

 

Übersicht guter Praxen und Erfahrungen 

aus fernem Lehren während der Pandemie 

in Polen 

4.2 

 

Die Entwicklung, Ausbreitung und Expansion der ICT-Technologie in vielen 

Lebensbereichen, sowie die allgegenwärtige Politik der Stimulierung der 

Informationsgesellschaften, erzwungen eine Diffusion und die Einbeziehung dieser 

neuen Praktiken auch in die Schulbildung (Juszczyk, 2002). Der Wissenstransfer in 

Onlineform ist eine der Implikationen der Ausbreitung dieses Phänomens. Die Rolle und 

Model efektywnego nauczania 
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Kunst des Lehrers nimmt in diesem Fall noch mehr an Bedeutung zu, da er von dem 

unmittelbaren Kontakt zum Schüler abgegrenzt wird, also von einem der wichtigsten 

Attribute im Lernprozess, an das er sich in seiner Praxis gewöhnt hat und von ihm 

entsprechend genutzt wurde. Gleichzeitig bleibt das Ziel dasselbe – effektive 

Übermittlung des Wissens, jedoch findet diese jetzt in einem neuen Umfeld statt, in dem 

sich nicht jeder Didaktiker wie zu Hause fühlt und das ihm nicht gut bekannt ist.  Der 

Fernunterricht sollte den Schülern die Unterstützung mindestens auf den drei Gebieten 

gewährleisten:  

• Kognitivem Gebiet, insbesondere des wirksamen Lernens und Entwicklung, 

• Emotionalem Gebiet, das eine Unterstützung für den Schüler bieten und seine 

Interessen, Engagement und Selbstwertgefühl stärken sollte, was eine ganz 

neue Bedeutung bekommt, 

• Systemorientiertem Gebiet, wo die Kommunikation und 

Informationsverwaltung am wichtigsten zu sein scheint (Tait, 2000).  

Vor dem Lehrer treten somit ernsthafte Herausforderungen und bisher unbekannte 

Probleme auf. Beispielsweise sollte die Übermittlung der Information an die 

Möglichkeiten, Wissen und Fertigkeiten der konkreten Schülergruppe angepasst 

werden, womit sie nur dann die erwünschte Wirkung erzielen wird. Diese Werte sollten 

somit jedes Mal identifiziert und korrekt erkannt werden. Anderenfalls können sie eine 

umgekehrte Wirkung aufweisen – Entmutigung und Resignation. In diesem Kontext 

bekommt die digitale Ausgrenzung eine ganz andere Bedeutung. Tatsache ist, dass 

sich das Lernprogramm nicht geändert hat. Um dieses zu realisieren, sollte die 

Unterrichtsdynamik mit dem Unterricht in traditioneller Form vergleichbar sein (oder 

sogar höher sein aufgrund anderer zusätzlich verpasster Unterrichtsstunden, z.B. 

aufgrund erhöhter krankheitsbedingter Abwesenheitstage der Lehrer). All dies sollte 

bei der gleichzeitigen Gewährleitung des Gefühls einer Klassengemeinschaft (Yorke, 

2004) stattfinden, die doch so wichtig für jeden jungen Menschen ist.  

Die Autoren dieser Bearbeitung sind der Meinung, dass die Erfüllung dieser so 

schwierigen Aufgabe, jedoch möglich ist. Eine der Lösungen kann der technologische 

Raum sein und die Vielfalt an Werkzeugen, die den Lehrer in seiner Arbeit unterstützen 

können. Überdies kann er das Wissen auf verschiedene Weise übermitteln (z.B. 

selbstständigere und aktivere Klassen können mehr Freiheit erhalten und auf Foren 

zusammenwirken (Dylak, 2013), wodurch die Schüler besser angesprochen werden 

können. Um dies jedoch zu bewältigen ist ausreichend Zeit erforderlich: für die 
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berufliche Selbstenthaltung, für die Vorbereitung der Arbeitswerkstatt und die 

Erstellung von Lernmaterialien in verschiedenen digitalen Formen. Da die Lehrer 

jedoch durch die dringende Übertragung des Unterrichts in den virtuellen Raum 

überrascht wurden, wurden sie auch der Zeit beraubt.  

Die Pandemie von COVID-19 ist zweifellos eine der größten globalen Tragödien. Sie 

brachte die Ordnung und die wirtschaftliche Organisation auf der ganzen Welt zum 

Wanken. Die sozial-wirtschaftlichen Forscher und Wissenschaftler nutzten jedoch die 

Situation für die Durchführung von zahlreichen Untersuchungen und Analysen. Ein Teil 

von ihnen konzentrierte sich auf der Beobachtung des Fernunterrichtes, und einige der 

erzielten Ergebnisse können in der Vergleichsstatistik samt der im Rahmen des 

besagten Projektes erhaltenen Ergebnisse verwendet werden. Aus den zahlreichen 

Quellen wählten die Autoren fünf Berichte aus und gaben ihnen spezielle 

Bezeichnungen, damit sie in Tabellen und Skizzen leichter zitiert werden können. Die 

gewählten Veröffentlichungen wurden in der Tabelle 7 angegeben.  

Tabelle 7. Verzeichnis der Berichte und ihre Bezeichnungen  

Bericht Bezeichnung 

A.Bucher, M.Wierzbicka, Edukacja zdalna w czasie pandemii, Edycja II 

(listopad 2020) Projekt Centrum Cyfrowego, raport dostępny w Internecie 

pod adresem:  https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/ 

CC 

M.Plebańska, A.Szyller, M.Sieńczewska, Raport – Edukacja zdalna w czasach 

Covid-19. Podsumowanie wyników badania Wydziału Pedagogicznego 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa czerwiec 2020, raport dostępny w 

Internecie pod adresem: https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/raport-

nauczanie-zdalne-oczami-nauczycieli-i-uczniow 

UW 

S.Jaskulska, B.Jankowiak, Kształcenie na odległość w Polsce w czasie 

pandemii COVID-19, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, raport dostępny w Internecie pod 

adresem:  

https://drive.google.com/file/d/1lYprhMptB3p6AnMeh8WzfZLNvihfY_HF/view 

UAM 

G.Ptaszek, G.Stunża, J.Pyżalski, M.Dębski, M.Bigaj, (2020). Edukacja zdalna: 

co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? Gdańsk 2020, 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, raport dostępny w Internecie pod 

adresem: https://zdalnenauczanie.org/wp-

content/uploads/2020/10/ZDALNA-EDUKACJA_FINAL.pdf 

ZN 

Jak oceniamy naukę zdalną po roku pandemii? Raport ClickMeeting, 

raport dostępny w Internecie pod adresem: 

https://knowledge.clickmeeting.com/uploads/2021/03/ 

ClickMeeting_raport_nauka_zdalna_marzec_2021.pdf 

CM 

Eigene Untersuchungen BW 
Quelle: eigene Bearbeitung. 

 

Gemäß der Skizze 23 wird bestätigt, dass in Polen in entscheidender Mehrheit der 

Bildungseinrichtungen kein Fernunterricht geführt wurde.  
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Skizze 23. Erfahrung in der Realisierung des Fernunterrichts  

 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß BW und CC. 

 

Die Lehrer verwendeten bei der Realisierung des Fernunterrichts insbesondere die 

selbstständig erstellten Lehrmaterialien und die kostenlosen Internetinhalte (Skizze 24). 

Dies zeugt von einem großen Engagement und einem zusätzlichen Arbeitsaufwand, 

der umgekehrt proportional zu den Erfahrungen und informatischen Praktiken jedes 

Lehrers vor der Pandemie war. Je geringer ist das Bewusstsein, die Fertigkeiten und der 

Drang nach innovativen Lösungen, desto größer musste die Anpassung an die neue 

Realität bei der Realisierung des Unterrichts sein.  

Skizze 24. Art des Inhalts, der beim Online-Unterricht verwendet wird* 

 

*Bemerkung: in BW waren mehrere Antworten möglich und bei UW war die Erteilung nur einer 

Antwort erlaubt.  

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß BW und UW. 
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Die weitere Tabelle – 8 stellt eine gewisse Unterschätzung der Wichtigkeit der von 

den Lehrern festgestellten Probleme dar. Dies kann mit der regionalen und im 

Vergleich zu anderen Quellen verhältnismäßig geringen Untersuchungsprobe in BW 

verbunden sein. Es stellte sich heraus, dass solche Aspekte wie: 

Konzentrationsprobleme bei den Schülern (83% gemäß CC. 27% gemäß ZN), geringe 

Fertigkeiten bei der Bedienung der Software (74% gemäß CC), Erschöpfung und 

Gesundheitsbeschwerden bei den Lehrern (83% gemäß CC), Schwierigkeiten bei der 

selbstständigen Organisierung des Arbeitstages (62% gemäß CC), oder größerer 

Arbeitsaufwand (91% gemäß CC), äußerst wesentlich sind und nach Meinung vieler 

Praktiker auf dem Gebiet der Grundschulbildung sie ein enormes Hindernis beim 

wirksamen Wissenstransfer darstellen.  

Tabelle 8. Ausgewählte Probleme, die von den Lehrern während des Online-Unterrichts 

festgestellt wurden – ein Vergleich  

Aspekt des Online-Unterrichts BW CC 

Schwache Internetverbindung 82% 60% 

Gerätemängel bei den Schülern 46% 89% 

Konzentrations- und Gesundheitsprobleme bei den Schülern 21% 83% 

Nicht ausreichende Fertigkeiten bei der Bedienung der 

Software 

7% 74% 

Erschöpfung, Konzentrationsprobleme, Augen-, Kopf- und 

Rückenschmerzen bei den Lehrern 

9% 83% 

Schwierigkeiten bei der selbstständigen Organisierung des 

Arbeitstages 

2% 62% 

Gerätemängel bei den Lehrern 4% 55% 

Nicht ausreichende Fertigkeiten bei der Bedienung der 

Software  bei den Lehrern 

5% 40% 

Erhöhter Arbeitsaufwand 2% 91% 

Erschwerter Kontakt mit den Eltern 51% 57% 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß BW und CC. 
 

Zu den weiteren Schwierigkeiten gehörten die Probleme mit dem Verständnis durch 

die Schüler der ihnen übermittelten Informationen (27% gemäß ZN) und die Erfüllung 

der Aufgaben innerhalb der festgelegten Frist (19% gemäß ZN).  

Die Lehrer verstehen, dass ihnen ein mächtiges didaktisches Werkzeug in Form von 

digitalen Fertigkeiten zur Verfügung gestellt wurde. Trotz einer allgegenwärtigen 

Entmutigung und der Sehnsucht nach dem traditionellen Unterricht, erklärt die 

entscheidende Mehrheit der Lehrer, dass sie in Zukunft auf Online-Unterrichtsformen 

zurückgreifen wird (Skizze 25). Sie werden zwar keine grundlegende Bildungsform sein, 

sondern eher eine Ergänzung oder Alternative, die in besonderen Umständen 

Anwendung finden wird (z.B. dringende Reise eines Schülers usw.). 
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Skizze 25. Erklärung über die Realisierung des Online-Unterrichts nach der 

Pandemiezeit  

Tak, dla lekcji online 

Ja, für Online-Unterricht 

 
 
 

 

BW CC UW UAM CM 

66% 87% 41% 68% 73% 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß BW, UW, UAM, CM und CC. 
 

Die Möglichkeit der Nutzung neuer Kompetenzen wird nicht nur aus der Sicht der 

Durchführung des Distanzunterrichts betrachtet, sondern auch in einer Reihe von 

anderen Initiativen und Aufgaben, die durch die Schule realisiert werden (Tabelle 9). 

Das größte Potenzial ist in den Schülerprojekten sichtbar, sowie der Unterrichtung von 

Personen, die in der Schule abwesend sind.   

Tabelle 9. Raum für die Verwendung der digitalen Techniken  

Raum für das Anwenden von Wissen und digitalen Werkzeugen [%] 

In den Schülerprojekten 66 

Beim Unterrichten von kranken/abwesenden Schülern 62 

Beim individuellen Unterricht 50 

Während Besprechungen 50 

Im Rahmen von verschiedenen Interessengruppen 45 

Im Rahmen von ergänzenden Unterrichtsstunden 55 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß CC und UW. 
 

Wie festgestellt wurde, gehörte zu den beliebtesten Kommunikationsplattformen MS 

TEAMS. Laut BW wurde diese Plattform mit der Note sehr gut bewertet. Diese 

optimistische Ansicht hinsichtlich der Nützlichkeit dieser Software wird durch andere 

Untersuchungen bestätigt, was in der Tabelle 10 zu sehen ist.  

Tabelle 10. Bewertung von MS Teams bei der Realisierung des Fernunterrichts  

Bewertung (in einer Skala 1-5) 1 2 3 4 5 

BW 
   

33 66 

CC 4 6 16 25 50 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß BW und CC. 
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Gemäß CC nutzten die Lehrer eine Reihe von digitalen Werkzeugen: „dies war 

insbesondere darauf zurückzuführen, dass verschiedene Arten / Werkzeuge des 

Fernunterrichts besser für die wesentlichen Daten beim zielgesetzten Distanzunterricht 

geeignet sind”. Unter den genannten befinden sich die Werkzeuge, die für die 

Realisierung des Online-Unterrichts unabdinglich sind, die dem laufenden Kontakt mit 

den Schülern unterstützen, die der Übermittlung der Hausaufgaben dienen, die bei der 

Bewertung und den Klassenarbeiten helfen, die den Unterricht durch eine interessante 

Darstellung des Lernstoffes und die Übermittlung des Wissens kreativ aufwerten. Das 

Multi-Werkzeug wird anhand der Skizze 26 dargestellt.  

Skizze 26. Vergleich. Die Verwendung der ausgewählten Informationstechniken im 

Fernunterricht  

 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß BW und UW. 

 

Die Schulen führten die Bildung insbesondere aufgrund der zwei folgenden 

Methoden durch: der synchronen und asynchronen Methode. Der Unterricht wurde 

hauptsächlich (41%) gemäß der  synchronen Methode realisiert, d.h. dass er in Echtzeit 

laut dem bereits festgelegten Unterrichtsplan stattfand. Seltener (25%) fand die 
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Kombination des synchronen Unterrichts und der übermittelten Aufgaben 

Anwendung. Die Lehrer setzten den Unterrichtsplan selbstständig fest und sie 

übersandten zwischen den Unterrichtsstunden den Schülern Lernstoff zur 

selbstständigen Aneignung. In 20% der Fälle wurde die asynchrone Methode 

angewandt – also die Realisierung des Unterrichts ohne einen offiziellen Stundenplan 

unter Verwendung von beliebigen Werkzeugen und Bildungshilfen. Ab und zu wurden 

Bildungsplattformen und die darin implementierten Funktionen bei der Organisierung 

des Unterrichts verwendet (Skizze 27).  

Skizze 27. Organisationsmethoden des Fernunterrichts* 

 

*die Ergebnisse addieren sich nicht zu 100%, da die Zahlen aufgerundet wurden. 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß UW. 

 

Gemäß dem Bericht von UW, ist hinsichtlich der Wechselhaftigkeit der Methoden 

der Arbeitsorganisation der Lehrer zu bemerken, dass sich der Lehrkörper durch eine 

durchwegs große Konsequenz und Kontinuität in der Realisierung des Unterrichts 

infolge der synchronen Methode auszeichnete. 45% der Befragten teilten mit, dass 

eine solche Organisierung der Arbeit von ihnen die ganze Zeit angewendet wurde. 

Interessant ist, dass 42% der Befragten die Meinung vertrat, dass sie zusammen mit dem 
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steigenden Computerbewusstsein der asynchronen Methode den Rücken kehrten 

und die didaktischen Aufgaben in Echtzeit gemäß dem Stundenplan realisierten.  

Der Fernunterricht in Polen charakterisierte sich durch eine Senkung der Effektivität 

des Bildungswesens. Davon zeugen viele Parameter und Faktoren, sowie die 

unabhängig voneinander geführten Beobachtungen und Untersuchungen. Eine 

Bestätigung einer solchen Behauptung ist der Tabelle 11 zu entnehmen.  

Tabelle 11. Bewertung der Effektivität des Fernunterrichts - ein Vergleich  

Effektivität des 
Wissenstransfers 

viel 

schwächer 
schwächer vergleichbar besser viel besser 

BW 13,0% 53,7% 24,1% 7,4% 1,9% 

UW 17,5% 27,5% 38,0% 13,5% 3,5% 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß BW und UW. 

 

Gemäß dem Bericht von UAM präsentieren sich die anderen Parameter des Online-

Unterrichts auch nicht sehr optimistisch (Tabelle 12). 

Tabelle 12. Bewertung der ausgewählten Aspekte des Fernunterrichts  

Bezeichnung der 

Bewertungsskala 
vollständig möglich                                              vollständig unmöglich  

Bewertungsskala 1 2 3 4 5 6 7 

Realisierung des 

Bildungsprogramms 
10,50% 16,20% 17,20% 26,40% 14,90% 11,40% 3,40% 

Erziehungstätigkeit 3,90% 12,40% 13,60% 19,10% 18,00% 22,80% 10,20% 

Bezeichnung der 

Bewertungsskala 
verringert                                                                                  vertieft                                                                                         

Einfluss des 

Fernunterrichts auf 

den Chancen- und 

Wissensausgleich 

bei den Schülern 

4,90% 5,40% 7,80% 21,80% 13,30% 22,70% 24,10% 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß UAM. 

 

Hinsichtlich der Bewertung der möglichen Realisierung des Lehrprogramms, 

konzentrierten sich die Aussagen der Befragten nur in einem begrenzen Maße, was 

schlussfolgern lässt, dass die Erfüllung der gegenständlichen Aufgabe zwar möglich ist, 

aber nur begrenzt. Wiederum ist die Erziehungstätigkeit äußerst erschwert und führt 

nicht zu den erwarteten Ergebnissen. Ähnlich sieht der Aspekt des Chancenausgleichs 

zwischen den Schülern aus – der Distanzunterricht besitzt in diesem Fall einen äußerst 

negativen Einfluss.  

In der Welt der konvergenten digitalen Technologien wird der Internetzugang durch 

eine Reihe von Geräten gewährleistet. Sie besitzen jedoch nicht die gleiche 

Nützlichkeit hinsichtlich der Realisierung des Unterrichts, sowie auch nicht im Falle der 
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aktiven Teilnahme an den Unterrichtsstunden. Auf dem Smartphone kann dem Lehrer 

zugehört werden, aber die Erfüllung einer konkreten Aufgabe stellt sich als 

problematisch dar – z.B. das Addieren in einer Excel-Tabelle. Die Nutzungsvorzüge 

eines konkreten Gerätes beim Fernunterricht sind auf der Skizze 28 zu sehen.  

Skizze 28. Nutzungsvorzüge eines konkreten Gerätes während des Fernunterrichts  

 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß ZN. 

 

Die Eltern nutzten ähnliche Geräte wie ihre Kinder, wobei die Richtung der 

Nachahmung unklar bleibt. Eines der wichtigsten Probleme, das durch die Lehrer 

gemeldet und auf der Skizze 26 dargestellt wurde, ist die Tatsache, dass die Schüler 

ständig Handys anstatt Computer nutzten. Die Lehrer selbst nutzten ihre Smartphones 

viel seltener – nur in 15% aller Fälle. Merkwürdig ist die verhältnismäßig geringe 

Popularität von Tabletts. Meistens wurde nach Laptops und Smartphones gegriffen, 

also spielten die Mobilität und Miniaturisierung die erste Geige.  

Die Kritik der Schüler hinsichtlich der Nutzung von Smartphones ist nicht ganz 

begründet. Es ist zu bemerken, dass die Schulen insbesondere den Schülern bei der 

Gewährleistung von notwendigen Computergeräten halfen, jedoch konnten diese 

Aktionen nicht die Bedürfnisse der Schüler vollständig decken, die in vielen Fällen nur 

auf die Geräte angewiesen waren, die sie selber besaßen.  
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Die neue Situation veränderte stark die Organisierung der Arbeit durch die Lehrer, 

sowie behinderte die herrschende Ordnung in den polnischen Haushalten. Die Eltern 

und Lehrer mussten viele Herausforderungen bewältigen, um sich wirksam 

umorganisieren zu können. Einige der Herausforderungen sind auf der Skizze 29 zu 

sehen. 

Skizze 29. Handlungen, die von den Eltern und Lehrern hinsichtlich des Fernunterrichts 

unternommen wurden  

 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß ZM. 

 

Die Untersuchungsbearbeitungen beinhalten viele Schlussfolgerungen und 

Bemerkungen. Ein Teil von ihnen ist mit den erzielten Ergebnissen kohärent, ein anderer 

Teil weist einen komplementären Charakter oder eine fragmentarische 

Übereinstimmung auf und einen weiteren Teil stellen ganz neue Beobachtungen und 
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Konklusionen dar. Es kommen auch Unstimmigkeiten vor. In der Tabelle 13 wurden 

einige solche Behauptungen, samt der Bewertung ihrer Übereinstimmung mit den 

eigenen Untersuchungen dargestellt. 

Tabelle 13. Kohärenz der polnischen Untersuchungen mit den eigenen 

Untersuchungsergebnissen  

Schlussfolgerungen und Beobachtungen decken sich 

Schlussfolgerungen und Beobachtungen decken sich teilweise oder sind 

komplementär 

Neue Schlussfolgerung oder Beobachtung 

Schlussfolgerungen oder Beobachtungen decken sich nicht 

Schlussfolgerung oder Beobachtung Kohärenz 

Die Lehrer sind nicht ausreichend vorbereitet den Online-Unterricht 

durchzuführen 

 

Die Lehrer verspüren keine organisierte Unterstützung seitens der 

Verwaltung 

 

Die Lehrer können sich selber ausgezeichnet organisieren  

Trotz Probleme, bemerken die Lehrer ein Potenzial in der digitalen 

Bildung 

 

Für die Lehrer ist ihre Rolle im Fernunterricht nicht ganz klar  

Der Prozess des Fernunterrichts während der Pandemiezeit von COVID-

19 verbesserte die digitalen Fertigkeiten der Lehrer 

 

Die Schüler hatten keine Schwierigkeiten in der Bedienung der beim 

Fernunterricht genutzten digitalen Werkzeuge 

 

Der Fernunterricht sollte weiterhin an den Schulen geführt werden  

Attraktive Werkzeuge und digitale Lernmaterialien sind notwendig  

Ein gelungener Distanzunterricht beruht im Kontakt mit dem Lehrer und 

den Mitschülern 

 

 „Die Online-Schule” erfüllt nicht ihre Erziehungs- und Fürsorgerolle  

 „Die Online-Schule” vertieft Unterschiede zwischen den Schülern  

Männer, führten öfter als Frauen vor der COVID-19-Pandemie Elemente 

des Fernunterrichts ein 

 

Jüngere Lehrer greifen lieber und öfter nach Online-Werkzeugen  

Lehrer, die im Beruf 2 bis 5 Jahre oder weniger als 2 Jahre arbeiten 

empfinden positive Emotionen in Kontakten mit Schülern 

 

Die Realisierung des Distanzunterrichts wirkte sich negativ auf den 

psychischen und körperlichen Zustand der Lehrer aus 

 

Die Aufrechterhaltung eines entsprechenden Niveaus der digitalen 

Hygiene – insbesondere während des Homeschoolings – ist 

entscheidend für die Steigerung der Konzentration, Verbesserung der 

schulischen Ergebnisse, sowie der Erhöhung der Lernqualität 

 

Die Verlagerung des Unterrichts nach Hause wirkte sich negativ auf die 

Kontakte zwischen den Schülern aus 

 

Nach der Pandemie sprechen sich die Lehrer für einen Hybridunterricht 

aus 

 

Der Fernunterricht ist eine größere Herausforderung als der stationäre 

Unterricht 

 

Die Schüler haben mehr Rückstände beim Online-Unterricht  
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In vielen Fällen können die Lehrer während des stationären Unterrichts 

in der Schule nicht die digitalen Werkzeuge nutzen, an die sich ihre 

Schüler während der Pandemie gewöhnt haben 

 

Das Problem beim Distanzunterricht beruht in der technologischen 

Ausstattung der Schule. Es fehlt an Computern, Multimediatafeln, 

Projektoren und einer guten Internetverbindung 

 

Die Lehrer sind sich über die Bereiche bewusst, die bei Gewährleistung 

einer besseren Organisationsweise und Unterstützung viel besser 

realisiert werden könnten 

 

Die Eltern fordern die Rückkehr zur traditionellen Unterrichtsform  

Die Pandemie enthüllte das Problem der geringen digitalen Fertigkeiten 

der Lehrer, die auf die fehlenden Schulungen und sachliche 

Unterstützung auf diesem Gebiet zurückzuführen sind 

 

Überraschend im Falle des Fernunterrichts war die Tatsache, dass oft als 

Barriere für die effektive Realisierung des Unterrichts die enorm 

niedrigen digitalen Fertigkeiten der Schüler genannt wurden 

 

An einigen Schulen, wurde oftmals nach Überredung der Schüler eine 

Plattform genutzt, die bisher hauptsächlich von Gamern angewendet 

wurde. Unerwartet ermöglichte die Situation des Fernunterrichts die 

derzeitige Ordnung umzudrehen 

 

An Schulen, wo der Verlauf des Fernunterrichts nicht vorab durch die 

Schulleitung geregelt wurde, besprachen einige Lehrer die gewählten 

Lösungen mit den Schülern und Eltern 

 

Für viele Schüler bedeutete der Distanzunterricht aus Sicht der Geräte 

in Wirklichkeit den Unterricht mithilfe von Smartphones 

 

Die Lehrer sind sich bewusst geworden, dass die traditionelle 

Überprüfungs- und Bewertungsweise des Wissens in der Lockdown-

Realität unmöglich zu realisieren ist 

 

Aus der Perspektive der Zeit wird die Unterrichtsqualität höher bewertet. 

Die Lehrer eignen sich neue Kompetenzen an und fühlen sich immer 

sicherer 

 

Die Abwesenheit der Schüler während des Fernunterrichts war ein 

äußerst häufiges Phänomen 

 

Es gibt keine rechtlichen Richtlinien bezüglich der Einforderung der 

Anwesenheit und der Entschuldigung der Abwesenheit der Schüler 

 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß CC, ZN, CM, UAM, ZN und UW. 

 

Die durchgeführten Untersuchungen waren äußerst ausführlich. Der Fernunterricht 

der Kinder und Jugendliche ist jedoch ein interdisziplinäres und komplexes Phänomen. 

Aus der Tabelle XX ist zu entnehmen, dass dank der Arbeit des Expertenteams die 

gleichen oder ähnlichen Schlüsse erzielt werden können, wie die während anderer 

Untersuchungen in Polen gestellten Schlussfolgerungen.  Aufgrund der Komplexität 

des Untersuchungsproblems, lieferten die analysierten Berichte und Bearbeitungen 

neues Wissen, was sicherlich das Wahrnehmungsspektrum der Forscher erhöhte. Nur in 

einem Fall wurde eine Diskrepanz zwischen den Schlussfolgerungen festgestellt, 

jedoch ist darauf hinzuweisen, dass diese nicht nur in Bezug auf BW erschien, sondern 

auch hinsichtlich der Angaben aus anderen Berichten.  
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In den Prozess des Fernunterrichts sind insbesondere drei Interessengruppen 

einbezogen: Schüler, Eltern und Lehrer. Ihre Meinung, was sie beim Fernunterricht 

ändern würden, wurde auf den Skizzen 30, 31 und 32 dargestellt. 

Skizze 30. Was sollte nach Meinung der Schüler im Fernunterricht geändert werden?* 

 

*das Diagramm ist lediglich „eine graphische Darstellung von Bemerkungen” und präsentiert 

keine quantitative Gliederung. 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß ZN. 

 

Die Schüler bemerkten die Unzulänglichkeiten des Onlineunterrichts. Neben 

typischer Probleme für eine solche Unterrichtsform nannten sie auch bekannte 

Forderungen, die gegenüber den klassischen Bildungssystem gestellt wurden, wie z.B.: 

weniger Lernstoff oder interessanterer Unterricht.  

Insbesondere sind die folgenden drei Aspekte relevant: Besser angepasster 

Umrechnungsfaktor der Arbeit, bessere Erläuterungen während des Unterrichts, sowie 

transparente Festlegung der Anforderungen. Der erste Aspekt verweist auf eine 

wesentliche Unterschätzung der Arbeitsmenge, die vom Schüler in die Realisierung 

einer konkreten Aufgabe beim Onlineunterricht und im Falle des traditionellen 

Unterrichts gesteckt werden muss. Es stellt sich nämlich heraus, dass der Fernunterricht 

nicht nur für die Lehrer viel anspruchsvoller ist, sondern auch für die Schüler selbst.  
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Die Schüler erhoben Einwände gegenüber dem Lehrkörper bezüglich der 

Festlegung von klaren Regeln der Übermittlung und Überprüfung des Wissens, sowie 

der Qualität der Übermittlung. Den Lehrern fehlte es an Fertigkeiten, Wissen und Zeit, 

um erkennen zu können, welche Sachen sie von ihren Schülern und auf welche Weise 

abverlangen können. Sie konnten auch nicht ihre Unterrichtskunst im vollem Maße in 

die digitale Welt auf eine solche Weise übertragen, damit sie von den Schülern klar 

verstanden werden konnten.  

Skizze 31. Was sollte nach Meinung der Eltern im Fernunterricht geändert werden?*  

 

*das Diagramm ist lediglich „eine graphische Darstellung von Bemerkungen” und präsentiert 

keine quantitative Gliederung. 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß ZN. 

 

Für die Eltern, die an die Tatsache gewöhnt sind, dass die Kinder die meiste Zeit in 

der Schule verbringen, war die Pandemiezeit keine positive Erfahrung. Es stellte sich 

heraus, dass die notwendige Teilnahme am Lernprozess des Kindes für sie eine 

beträchtliche Belastung zu sein scheint und stark mit den beruflichen Pflichten 

kollidiert. Ihre Bemerkungen leiteten sie hauptsächlich an die Lehrer, denen eine 

schlechte Vorbereitung, insbesondere aus der technischen Sicht, vorgeworfen wurde. 

Ein weiterer Aspekt, der angesprochen wurde, war die notwendige Gewährleistung 

den Kindern einer entsprechenden Geräteausstattung und eines Internetzugangs. 
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Skizze 32. Was sollte nach Meinung der Lehrer im Fernunterricht geändert werden?*  

 

*das Diagramm ist lediglich „eine graphische Darstellung von Bemerkungen” und präsentiert 

keine quantitative Gliederung. 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß ZN. 

 

Das Pflichtgefühl und die Verantwortung für die eigenen Schüler ist ein starker 

Ansporn für die Lehrer, die die Realien der neuen Situation verstehen und um jeden 

Preis den kontinuierlichen Unterricht aufrechterhalten wollten. Dies war jedoch nicht 

immer möglich. Es fehlte vor allem an Fertigkeiten, notwendiger Geräte und Software, 

einer klaren und transparenten Strategie und einer schnellen Internetverbindung. Das 

sind gerade diese Aspekte, sowie die ungesunde Arbeitsweise, die durch den 

Lehrkörper als hauptsächliche Herausforderungen genannt wurden, die während der 

Pandemie bewältigt werden mussten.  

Der Fernunterricht in Polen fordert von den Lehrern viel Anstrengung. Diese ist sowohl 

psychischer als auch physischer Art. In vielen Quellen sind Berechnungen in Form von 

Arbeitsstundenabrechnungen anzutreffen mit der Angabe, um wieviel sich der 

Arbeitsaufwand bei der Realisierung ähnlicher Aufgaben erhöhte. Jedoch, aufgrund 

von Diskrepanzen verzichteten die Autoren diese Materialien heranzuziehen. Es sollte 

dennoch gemäß der Literatur, sowie den eigenen Untersuchungen die Feststellung 

bestätigt werden, dass der Fernunterricht ein wesentlich größeres berufliches 

Engagement der Mitarbeiter der Bildungseinrichtungen in Polen erforderte (Skizze 33). 
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Skizze 33. Fernstudium = mehr Arbeit  

nauka zdalna=więcej 

pracy 
 

Fernstudium = mehr Arbeit 
 

 

BW ZN CM 

74% 90% 76% 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß: BW, ZN und CM. 

 

Übersicht guter Praxen und Erfahrungen 

aus fermen Lehren während der Pandemie 

in Deutschland 

4.3 

 

Das Untersuchungs- und Vergleichsverfahren, sowie die Methodologie der 

geführten Analysen im Falle der Erfahrungen des Fernunterrichts in den deutschen 

Schulen während der Pandemie von COVID 19, wurde analog zu den polnischen 

Schulen durchgeführt. Die Autoren wählten schließlich sechs Veröffentlichungen mit 

Untersuchungsergebnissen und Beobachtungen aus. Eine entsprechende Liste ist in 

der Tabelle 14 enthalten. 

Tabelle 14. Verzeichnis der Berichte und ihre Bezeichnungen 

Bericht Bezeichnung 

A.Garrote, M.P.Neuenschwander, J.Hofmann, C.Mayland, 

E.Niederbacher, V.Prieth, I.Rösti, Fernunterricht während der 

Coronavirus-Pandemie Analyse von Herausforderungen und 

Gelingensbedingungen, Verfasst im Auftrag des Departements für 

Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau, Zentrum Lernen und 

Sozialisation, Windisch, 31.01.2021, DOI: 

http://dx.doi.org/10.26041/fhnw-3707,https://www.fhnw.ch/de/ 

forschung-und-dienstleistungen/paedagogik/institut-forschung-und-

entwicklung/zentrum-lernen-und-sozialisation/fernunterricht-2020-

lernen-waehrend-der-coronavirus-pandemie/schlussbericht_ 

fernunterricht_garroteetal_2021.pdf 

ZLS 

S.G.Huber, P.S.Günther, N.Schneider, C.Helm, M.Schwander, 

J.A.Schneider, J.Pruitt, COVID-19 – aktuelle Herausforderungen in 

Schule und Bildung, Erste Befunde des Schul-Barometers in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz, Waxmann 2020, DOI: 

https://doi.org/10.31244/9783830942160, https://www.waxmann 

.com/index.php?eID=download&buchnr=4216 

WAX1 
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A.Wildemann, I.Hosenfeld, Bundesweite Elternbefragung zu 

Homeschooling während der Covid 19-Pandemie. Erkenntnisse zur 

Umsetzung des Homeschoolings in Deutschland, Universität Koblenz-

Landau 2020, http://www.zepf.eu/wp-content/uploads/2020/06/ 

Bericht_HOMEschooling2020.pdf 

UKL 

I.Gogolin, O.Köller, D.Hastedt, Erste Ergebnisse der KWiK-

Schulleitungsbefragung im Sommer/Frühherbst 2020, Kontinuität und 

Wandel der Schule in Krisenzeiten, 2021, https://www.ipn.uni-

kiel.de/de/das-ipn/archiv/KWiK_Ergebnisse.pdf 

KWiK 

S.Brauckmann-Sajkiewicz, N.Jude, Das Deutsche Schulbarometer 

Spezial Corona-Krise: Folgebefragung Ergebnisse einer Befragung 

von Lehrerinnen und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen im 

Auftrag der Robert Bosch Stiftung in Kooperation mit der ZEIT, „forsa” 

Politik- und Sozialforschung GmbH, 2020, https://deutsches-

schulportal.de/unterricht/lehrer-umfrage-deutsches-

schulbarometer-spezial-corona-krise-folgebefragung/ 

FOR 

B.Eickelmann, K.Drossel, Schule auf Distanz. Perspektiven und 

Empfehlungen für den neuen Schulalltag. Eine repräsentative 

Befragung von Lehrkräften in Deutschland, Eine Befragung des 

Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Vodafone Stiftung 

Deutschland, 2020, https://www.vodafone-stiftung.de/wp-

content/uploads/2020/05/Vodafone-Stiftung-

Deutschland_Studie_Schule_auf_Distanz.pdf 

VOD 

Eigene Untersuchungen BW 
Quelle: eigene Bearbeitung. 

 

Die deutschen Schüler erklärten, dass sie den traditionellen Unterricht bevorzugen. 

Die Mehrheit der Lehrer vertrat den gleichen Standpunkt, jedoch war in diesem Fall 

der Unterschied in den Aussagen nicht so groß (Skizze 34). 

Skizze 34. Bevorzugtes Unterrichtsmodell  

wolę naukę tradycyjną 

 

Ich bevorzuge traditionelle 

Wissenschaft 
 

 

uczeń/Schüler 

ZLS 

 nauczyciel/Lehrer 

FOR 
 

63%  
 

51% 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß ZLS und FOR. 

 

Die Motivation der Schüler während des traditionellen Unterrichts weicht nicht 

wesentlich von der ab, die beim Fernunterricht zu beobachten ist. Ein enormer 



215 
 

Unterschied ist dafür in der Aussage bezüglich des Konzentrationsniveaus während des 

Unterrichts festzustellen. Die Schüler sind der Meinung, dass sie sich eher während des 

stationären Unterrichts konzentrieren konnten (Skizze 35). 

Skizze 35. Motivation und Konzentration der Schüler während des traditionellen 

Unterrichts im Vergleich zum Fernunterricht  

 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß ZLS. 

 

Ein höheres Konzentrationsniveau während des klassischen Unterrichts weist darauf 

hin, dass sich diese Unterrichtsform durch eine bessere Wirksamkeit des Wissenstransfers 

auszeichnen sollte. Sies ist jedoch nicht der Fall. Dies geht aus den Aussagen der 

Schüler gemäß der Skizze 36 hervor. Unter Anbetracht der zwei populärsten 

Unterrichtsfächer, also Deutsch und Mathematik, stellte sich heraus, dass sich die 

Schüler unabhängig von der Unterrichtsform ein ähnliches Grad am Wissen 

aneigneten.  

 

 

 

 

 

 

 

9%

27%

34%

23%

8%

15%

37%

28%

14%

5%

zawsze/immer

często/oft

czasami/manchmal

rzadko/selten

nigdy/nie

bardziej skoncentrowany/viel konzentrierter bardziej zmotywowany/viel motivierter
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Skizze 36. Einstellung der Schüler hinsichtlich der Menge des während des 

Fernunterrichts angeeigneten Wissens in Deutsch und Mathematik  

 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß ZLS. 

 

Interessant sind dafür die von den Eltern und Lehrern erteilten Antworten. Nach 

Meinung der ersten ist der Fernunterricht uneffektiv und führt zur Erzielung schlechterer 

Bildungsergebnisse. Die Lehrer waren dafür etwas optimistischer eingestellt und 

meinten, dass das Niveau des Online-Unterrichts positiv bewertet werden sollte 

(Tabelle 15).  

Tabelle 15. Bewertung des Niveaus der Aneignung des Wissens durch die Schüler 

während des Fernunterrichts  

eine fünfstufige Skala 
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elterliche Meinung 

  
3% 30% 47% 16% 4% 

eine sechsstufige Skala 
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Meinung der Lehrer 

  
2% 9% 25% 37% 20% 7% 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß ZLS. 

6%

18%

53%

20%

5%

7%

22%

47%

19%

5%

nauczyłem się dużo więcej/viel mehr gelernt

nauczyłem się więcej/mehr gelernt

nauczyłem się tyle samo/gleich viel gelernt

nauczyłem się mniej/weniger gelernt

nauczyłem się dużo mniej/viel weniger gelernt

matematyka/Mathematik język niemiecki/Deutsch
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Die Einstellung gegenüber dem Fernunterricht ist in den einzelnen Gruppen der 

Befragten, die am Prozess beteiligt sind, unterschiedlich. Die Schüler weisen eine 

neutrale Einstellung auf, die Lehrer einen verhaltenen Optimismus und die Eltern sind 

dafür eher skeptisch und negativ eingestellt.  

Gemäß dem UKL-Bericht motiviert die entscheidende Mehrheit der Eltern, also 71%, 

ihre Kinder zum Lernen. Laut dem ZLS-Bericht sind das sogar 93%. Auf welche 

Unterstützung, neben der motivierenden Einstellung, die Schüler noch seitens ihrer 

Eltern zählen können, ist auf der folgenden Skizze 37 zu sehen.  

Skizze 37. Unterstützung seitens der Eltern während des Fernunterrichts  

 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß ZLS. 

 

Neben der vorbezeichneten Motivation unterstützen die Eltern ihre Kinder in der 

Erläuterung des Unterrichts, aber sichtlich weniger Unterstützung garantieren sie in der 

Bewältigung der Hausaufgaben. Sie legen auch nicht viel Wert auf die Überprüfung 

der Fortschritte ihrer Kinder.  

7%

15%

30%

31%

16%

10%

22%

31%

24%

13%

12%

23%

33%

20%

11%

25%

24%

21%

19%

10%

nigdy/nie

rzadko/selten

 czasami/manchmal

często/oft

zawsze/immer

kontrola nauki/Kontrolle des Lernprozesses

pomoc w rozwiązywaniu zadań/Hilfe bei den Hausaufgaben

wyjaśnianie zadań/Erläuterung der Aufgaben

motywowanie/Motivation
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Die Schüler beurteilen positiv die Mühe und die Arbeit der Lehrer während des 

Fernunterrichts. Ihrer Meinung nach beantworten die Lehrer oft die ihnen gestellten 

Fragen (67%), überprüfen die gemachten Hausaufgaben (79%), stellen einen 

mindestens wöchentlichen Stundenplan zusammen (72%) und bieten eine ständige 

Hilfe und Besprechungsstunden an (83%) – Tabelle 16.  

Tabelle 16. Unterstützung der Schüler seitens der Lehrer während des Fernunterrichts  

Aspekt 
Bewertung 

nie selten manchmal oft immer 

Fragen beantworten 5% 8% 21% 37% 30% 

Aufgaben kontrolliert 2% 3% 17% 52% 27% 

Lösbare Aufgaben 15% 9% 19% 33% 23% 

Wochenplan 11% 6% 10% 12% 60% 

Ständige Hilfe und 

Tipps 
3% 4% 11% 28% 55% 

Videokonferenz 3% 8% 20% 40% 30% 

Rückmeldung durch 

die Lehrkraft  
7% 12% 18% 13% 19% 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß ZLS. 

 

Die in der oben dargestellten Tabelle enthaltenen Daten sind mit einer anderen 

Untersuchung bezüglich der Bewertung der Arbeit der Lehrer durch die Schüler 

konvergent. Sie fallen wieder mal eindeutig überdurchschnittlich aus (in einer 

vierstufigen Skala betrugen die Bewertungen über 2,9 Punkte). Die Ergebnisse wurden 

auf der Skizze 38 dargestellt.  
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Skizze 38. Durchschnittliche Bewertung der gewählten Aspekte der Arbeit der Lehrer 

und der Kommunikationskanäle in einer Skala von 1 bis 4 Punkte. Die Bewertung 

erfolgte durch die Schüler 

 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß KWiK. 

 

Die von den Lehrern übermittelten Hausaufgaben wurden sehr präzise und klar 

erläutert. Deren Schwierigkeitsniveau war eher gering. Leider konnten in so kurzer Zeit 

keine Aufgaben mit einem entsprechenden Schwierigkeitsgrad geschaffen werden 

(Skizze 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,24

3,15

3,41

2,98

2,91

3,66

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

praca z znauczycielem/Zusammenarbeit mit dem
Lehrer

problemy nauczyciela z
komputerem/Computerprobleme des

Lehrkörpers

płynne prowadzenie lekcji/Reibungslose
Realisierung des Unterrichts

bezproblemowy kontakt z rodzicami/Problemlose
Kommunikation mit den Eltern

bezproblemowy kontakt z uczniami/Problemlose
Kommunikation mit den Schülern

bezproblemowy kontakt z
nauczycielem/Problemlose Kommunikation mit

den Lehrkräften

1 -negatywna ocena/negative Bewertung, 
4 -pozytywna ocena/positive Bewertung
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Skizze 39. Klarheit, Kreativität und Schwierigkeit der Hausaufgaben während des 

Fernunterrichts 

d) klarowność zadań 

domowych/Klarheit 

der Hausaufgaben 

e) kreatywność zadań 

domowych/Kreativität 

der Hausaufgaben  

f) poziom trudności zadań 

domowych/Schwierigkeiten 

bei den Hausaufgaben 

   
Quelle: eigene Bearbeitung gemäß UKL. 

 

Die allgemeine Verwunderung und der fehlende Präzedenzfall im Falle der 

weltweiten epidemiologischen Bedrohung verursachte, dass die Institutionen, 

Unternehmen und die Gesellschaft auf die neue Wirklichkeit oft nicht vorbereitet 

waren. Auch das Schulwesen konnte die neue Situation nicht ganz meistern. Die Lehrer 

unternahmen trotz vieler Schwierigkeiten Handlungen, dank denen sie sich an die 

neuen Herausforderungen anpassen konnten. Verhältnismäßig gut haben sich mit der 

Digitalisierung des Lernmaterials die Lehrer der naturwissenschaftlichen Fächer 

geschlagen, die von dem ganzen Lehrkörper am besten den Lernstoff in digitaler Form 

präsentieren konnten (Skizze 40). Nicht viel schlechter bewältigten die neue Aufgabe 

die Kunst- und Musiklehrer. Am schlechtesten schnitten die Lehrer der folgenden 

Fächer ab: Deutsch, Mathematik und Sport. Es soll jedoch darauf hingewiesen 

werden, dass von allen Unterrichtsfächern gerade der Sportunterricht den Lehrern 

Kopfzerbrechen bereitete, weshalb auch die Anknüpfung an den zuvor 

besprochenen Lernstoff und seine Wiederholung verständlich waren.  
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Skizze 40. Aktualität des Lernstoffs der ausgewählten Fächer während des 

Fernunterrichts 

 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß UKL. 

 

Die Aufteilung der größten Herausforderungen des Fernunterrichts unterscheidet 

sich gemäß der Einstellung der deutschen und polnischen Lehrer ein wenig 

voneinander. Die zweiten meinten, dass das größte Problem für sie der Geräte- und 

Kompetenzmangel war. Währenddessen wiesen die deutschen Lehrer eher auf 

stressige Situationen zwischen den Schülern, einen erhöhten Arbeitsaufwand und den 

fehlenden direkten Kontakt zwischen den Schülern und dem Lehrer hin (Skizze 41). 
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Skizze 41. Die größten und kleinsten Herausforderungen des Fernunterrichts nach 

Meinung der Lehrer  

 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß ZLS und FOR. 

 

Die Selbsteinschätzung der digitalen Fertigkeiten der Lehrer fiel gemäß den 

Erwartungen nicht so gut aus. 56% von ihnen bewerteten ihre Kompetenzen auf 

diesem Gebiet als sehr schwach oder schwach. 19% erklärten, dass sie auf einem 

durchschnittlichen Niveau sind, 24% meinten wiederum, dass sie über ein enormes 

Computerwissen und -erfahrungen verfügen (Skizze 42).  

Skizze 42. Niveau der digitalen Kompetenzen der Lehrer  

 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß WAX1. 

 

Es ist unmöglich das Vorbereitungsniveau der Bildungseinrichtungen hinsichtlich der 

technischen und gerätespezifischen Aspekte des Fernunterrichts zu bewerten, da die 
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Quellen sehr widersprüchliche Informationen angeben. Es kann jedoch angenommen 

werden, dass dieser Tatumstand mit der Konzentration der Untersuchung in den 

einzelnen Regionen des Landes verbunden sein kann. Dies ändert jedoch nichts an 

der Tatsache, dass bei einem so großen Unterschied sie ihren Erkenntniswert verlieren 

(Skizze 43). 

Skizze 43. Vorbereitung der Schule auf den Fernunterricht aus der technischen und 

gerätespezifischen Sicht  

 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß FOR und VOD. 

 

Die Analyse des Wissens des Lehrkörpers bezüglich des Schutzes der 

personenbezogener Daten und der diesbezüglichen Anwendung der Vorschriften, 

also während der digitalen Didaktik, fiel auch nicht gut aus. Im Allgemeinen wiesen 

nur 32% der Befragten die erforderlichen Fertigkeiten auf. Ein solch niedriges Ergebnis 

konnte sich direkt auf die unkomfortable Realisierung des Onlineunterrichts und die 

Schaffung von Stresssituationen, sowohl für die Lehrer als auch Schüler negativ 

auswirken.  

Die Lehrer zeichneten sich durch ihre Solidarität während der Pandemiebedrohung 

aus. Sie unterstützten sich gegenseitig in der Realisierung ihrer Aufgaben und führten 

einen regen Meinungs-, Erfahrungs- und Wissensaustausch. Obwohl dies oft die einzige 

Form der Unterstützung war, auf die sie zählen konnten, fand sie im Allgemeinen in 

allen Schulen und auf allen Bildungsebenen statt. In den Grundschulen gaben sogar 

75% der Befragten zu, dass sie selber Unterstützung leisteten oder die Hilfe anderer 

Lehrer in Anspruch nahmen (FOR).  
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Die Änderung der Arbeitsbedingungen der Lehrer aufgrund der Coronavirus-

Pandemie verursachte viele Probleme, die sich wiederum auf die unkomfortable 

Unterrichtsweise negativ auswirkten. Nicht alle Lehrer waren davon im gleichen Maße 

betroffen – die jüngeren und mit einer größeren Computererfahrung meisterten die 

Situation besser und waren unempfindlicher gegen Stress. Leider führte die fehlende 

Anpassung und niedrige Selbstsicherheit bei den übrigen Lehrern dazu, dass sie eine 

höhere Anspannung verspürten, und das sogar bei der Ausführung von einfachen und 

grundlegenden Tätigkeiten und beruflicher Aufgaben. Zu den größten Stressfaktoren 

während des Homeschoolings gehörten: Unvorhersehbarkeit und Veränderbarkeit 

aufgrund der sich dynamisch veränderten Situation und der neuen Regelungen, 

größerer Arbeitsaufwand und die auftretenden Gesundheitsprobleme (Skizze 44).  

Skizze 44. Stressfaktoren beim Fernunterricht  

 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß FOR. 

 

Die digitale Realität ist konvergent. Die Durchlässigkeit und Substituierbarkeit 

zeichnet sich nicht mehr nur durch den Dienstleistungscharakter aus, sondern auch 

durch den Gerätecharakter. Dies bedeutet, dass ähnliche, oder sogar dieselben 

Aufgaben auf verschiedenen Geräten ausgeführt werden können. Dies entspricht 

aber nicht dem Komfort und der Effektivität der Realisierung der gleichen Arbeit – am 

Computer ist es viel leichter eine E-Mail zu schreiben, als mithilfe eines an das Internet 
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angeschlossenen Fernsehers. Manchmal spielen diese Parameter jedoch nicht eine 

entscheidende Rolle. Zu dem hermetischsten Faktor hinsichtlich der Verwendung eines 

konkreten Gerätes für den Fernunterricht, gehört die aktuell vorhandene 

Hardwareausstattung. Ein anderer, weniger wesentlicher, aber dennoch wichtiger 

Faktor sind die Trends und die Vorliebe draußen zu arbeiten.  

Bei der Gegenüberstellung der aus den deutschen und polnischen 

Veröffentlichungen hervorgehenden Informationen geht eine gewisse Diskrepanz 

zwischen den Aussagen der Schüler über die Nutzung konkreter Geräte beim 

Fernunterricht hervor. Detaillierte Informationen wurden anhand der Skizze 45 

dargestellt.  

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Daten nicht eindeutig verglichen werden können, 

da die Antworten der polnischen Schüler die am häufigsten genutzten Geräte 

betrafen und nicht die Geräte, die mit verschiedener Häufigkeit während des ganzen 

Fernunterrichtsprozesses verwendet wurden. Dies verursacht, dass die direkte 

Interpretation und Vergleich der einzelnen Ergebnisse sinnlos und fehlerhaft sein kann, 

was jedoch den möglichen Vergleich der Haupttrends in beiden Ländern nicht 

unmöglich macht.  

Skizze 45. Geräte, die von den Schülern während des Fernunterrichts verwendet 

wurden 

 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß ZN und ZLS. 
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Nach Meinung der Autoren erfordert ein effektiver Fernunterricht in den meisten 

Fällen die Verwendung eines Computers oder Laptops. Selbstverständlich ist die 

Kreativität der Lehrer, wie z.B. die Realisierung des Sportunterricht außerhalb des 

Gebäudes mithilfe des Telefons äußerst wertvoll und gern gesehen, jedoch gehört im 

Falle der meisten Unterrichtsfächer der Computer zu dem universellsten Gerät (in 

seiner klassischen Bedeutung).  

Unter Anbetracht dieser Aspekte zeichneten sich die deutschen Schüler durch eine 

größere Disziplin  aus und nutzen Computer öfter als andere Geräte, während die 

Kinder aus den polnischen Schulen hauptsächlich ihre Smartphones verwendeten. Es 

gibt bestimmt viele Ursachen dieses Tatumstandes, aber ohne zusätzliche 

Untersuchungen kann nicht mit großer Wahrscheinlichkeit festgestellt werden, welche 

von ihnen ausschlaggebend sein können. Dies ändert jedoch nichts an der 

Feststellung, dass in den meisten Fällen bei der Teilnahme am Fernunterricht via 

Smartphone, der Schüler ausschließlich ein passiver Zuhörer und nicht aktiver 

Teilnehmer am Unterricht ist.  

Die Kommunikation zwischen dem Schüler und Lehrer im deutschen Schulwesen 

erfolgte meistens via E-Mail, Videokonferenz oder Telefon (Festnetz, Handy oder VoIP). 

Seltener wurden die Informationen auf der Internetseite der Bildungseinrichtung oder 

in einer Cloud-Umgebung bereit gestellt. Dem geringsten Interesse erfreuten sich die 

Social Media, Foren und Posts (Tabelle 17). 

Tabelle 17. Digitale Kommunikation beim Fernunterricht angesichts der Häufigkeit ihrer 

Nutzung  

Kommunikationstec

hnik 
nie selten manchmal oft immer 

E-Mail 0% 0% 4% 49% 47% 

Videokonferenz 2% 12% 25% 52% 10% 

VoIP und Telefon 4% 12% 39% 44% 2% 

Informationen via 

Schulwebseite 
40% 18% 8% 22% 12% 

Informationen via 

Cloud 
46% 6% 16% 26% 6% 

social media 78% 8% 4% 6% 4% 

Online-Forum 82% 4% 8% 2% 4% 

Postversand 84% 6% 4% 4% 2% 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß ZLS. 

 

Ähnlich wie im Falle der Geräte, wurden auch hier die gemischten 

Kommunikationstechniken angewendet. Die Informationen über die Popularität 
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verschiedener Formen des digitalen Kontakts können als äußerst glaubwürdig 

betrachtet werden, da sie sich durch einen hohen Konvergenz- und Identitätsgrad 

auszeichnen, der in verschiedenen und voneinander unabhängigen 

Untersuchungsberichten zum Ausdruck kommt. Dies bestätigt die Skizze 46.  

Skizze 46. Kommunikation im Fernunterricht. Vergleichsdaten aus verschiedenen 

Quellen  

 

Quelle: eigene Bearbeitung gemäß VOD, FOR und KWiK. 
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Im Rahmen der Realisierung des Projektes „Homeschooling-Modell für deutsche 

und polnische Grundschulen im grenznahen Streifen, in den Ortschaften Gartz, 

Casekow, Tantow, Kolbaskowo, Przeclaw und Bedargowo hinsichtlich der 

Infektionsgefahr durch COVID-19” wurden zahlreiche, mehrstufige theoretische und 

empirische Untersuchungen durchgeführt. Sie ermöglichten die Realisierung des 

Projektziels, also der Darstellung des effektiven Modells des Distanzunterrichts in den 

Zeiten der außergewöhnlichen Bedrohung, mit der Absicht es bei der Funktionsweise 

in den Grundschulen zu nutzen. Die wie folgt formulierte Forschungshypothese wurde 

positiv verifiziert: die aus dem aggregativ-analytischen Modell des effektiven 

Fernunterrichts resultierenden Empfehlungen können sich in den Zeiten der 

außergewöhnlichen globalen Bedrohungen auf die Überstehung und 

Aufrechterhaltung eines hohen Unterrichtsniveaus in den Grundschulen unterstützend 

auswirken. Eine vollständige Einführung des Modells hängt im großen Maße von der 

Möglichkeit der schnellen Anpassung durch die Bildungseinrichtungen an die sich 

ändernden sanitären Bedingungen und die damit verbundenen Rechtsvorschriften 

ab. Die weltweite epidemiologische Krise ist nämlich ein äußerst dynamisches 

Phänomen und die Regierungen, die den Bürgern bestmöglich dienen möchten, 

beabsichtigen schnellst möglich zu reagieren oder sogar im Voraus zu handeln, indem 

sie oft unpopuläre Entscheidungen treffen oder präzedenzlose Strategien realisieren. 

Diese Tatsachen entschieden über die zusätzliche Darstellung im Bericht, neben dem 

vorgeschlagenen Fernunterrichtsmodell, der Empfehlungen in den vier 

Realisierungsbereichen des didaktischen Prozesses in den Grundschulen, wobei ihre 

Abwägung und Einführung den Verwaltungsträgern der Bildungseinrichtungen 

überlassen wurde.   

Technische Empfehlungen 

1. Die Wahl der Software und Hardware sollte unter Berücksichtigung 

allgemeinzugänglicher und allgemeinbekannter Standards erfolgen. Es sollten 

keine unkonventionellen Lösungen gewählt werden, es sei denn, dass dies aus 

der angenommenen Unterrichtsstrategie hervorgeht. In diesem Fall sollte allen 

Schülern ein problemloser Zugang zu den gewählten Lösungen samt der 

Unterstützung bei ihrer Bedienung gewährt werden.  

Schlussfolgerungen und Empfehlungen 
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2. Sofern es möglich ist, sollte eine kostenlose Software gewählt werden, die auf 

der Basis einer Bildungslizenz zugänglich ist oder von der Bildungseinrichtung 

bereitgestellt wurde.  

3. Als Basissoftware für den Fernunterricht werden folgende Tools empfohlen: 

• Betriebssystem Windows 10, 

• Kommunikations- und Videokonferenzplattform MS Teams, 

• Büropaket MS Office oder Libre Office und/oder Office 360, 

• Internetbrowser Mozilla Firefox oder Google Chrome, 

• Software adobe acrobat zur Bearbeitung von PDF-Dateien. 

Die Liste wurde in Anlehnung an die folgenden Kriterien erstellt: 

Verwendbarkeit, leichter Zugang, Popularität, Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und 

leichte Bedienung.  

4. Die Schule sollte als eine grundlegende Unterstützungseinrichtung für ihre 

Schüler und Lehrer hinsichtlich der Deckung der Geräte- und Softwaremängel 

fungieren. Sie sollte das Programm des Ausleihens oder Bereitstellung der 

unabdinglichen Ressourcen aufrechterhalten und ausweiten.  

5. Im Falle des Distanzunterrichts ist das Multitool-System etwas ganz normales und 

gilt als Ersatzmittel der Unterrichtswerkzeuge in spezifischen Situationen. Als 

grundlegende Unterrichtsausstattung sollte jedoch der Computer mit einem 

festen Internetzugang, einer funktionierenden Internetkamera und 

notwendiger Software angesehen werden.  

6. Im Falle eines Geräteausfalls sollten die Schüler über ein entsprechendes Wissen 

und Werkzeuge verfügen, um auf alternative Weise weiterhin am Unterricht 

teilnehmen zu können (z.B. sie können trotz Bildausfalls am Chat aktiv 

teilnehmen). 

7. Es wird empfohlen von der traditionellen elektronischen E-Mail-Kommunikation 

zugunsten eines für den Fernunterricht besser organisierten Systems abzusehen. 

Ein Beispiel dafür kann die Moodle-Plattform sein. Solche Plattformen 

ermöglichen eine bessere Organisierung des Arbeitstages, die Erstellung eines 

Stundenplans für das ganze Schuljahr, die Übersendung von Nachrichten, die 

Überprüfung der Anwesenheit und des Wissens der Schüler, die Übermittlung 

und Bewertung der Hausaufgaben usw. Außerdem regeln sie aus der zeitlichen 

Sicht die Arbeit der Lehrer.  
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8. Eines der Werkzeuge, die den Fernunterricht unterstützt, können die Social 

Media sein, die ein großes Potenzial aufweisen und viele nützliche Funktionen 

besitzen. Sie sind leicht zu bedienen und unter den Schülern äußerst populär. 

Leider werden sie während der jetzigen Corona-Pandemie sehr selten (im 

Unterricht) verwendet.   

9. Der Unterricht sollte größtenteils in Form von Videokonferenzen realisiert 

werden, mit einer gegenseitigen (Schüler – Lehrer und umgekehrt) Audio- und 

Videoausstrahlung.  

10. Die Auswahl der technischen Lösungen sollte in Folge eines Konsensus der 

Schulleitung und der Lehrer der einzelnen Fächer erfolgen, so dass eine 

einheitliche Lösung gewählt wird, die auf die ganze Bildungseinrichtung 

unterstützend wirkt. Eine anderweitige Lösung kann den Informatiklehrern 

empfohlen werden, die die Entwicklung der digitalen Fertigkeiten der Schüler 

unterstützen. 

11. Es sollte das Aufzeichnen und Archivieren von Unterrichtsstunden erwogen 

werden. Diese Lösung würde den Schülern ermöglichen den Lernstoff zu 

wiederholen und den Lehrer im Falle eines unangemessenen Verhaltens der 

Schüler zu schützen.  

12. Der Lehrer sollte bedingungslos über alternative Geräte verfügen, die ihnen 

beim Geräteausfall die weitere Realisierung des Unterrichts ermöglichen 

würden.  

Didaktische Empfehlungen  

1. Die Realisierung des Unterrichtsprogramms kann nicht auf die Schüler und 

schließlich auf die Eltern in Form von Hausaufgaben übertragen werden. Es 

sollte die für die Lösung einer konkreten Aufgabe vorgesehene Zeit korrekt 

geschätzt werden und die Schüler sollten nicht gezwungen werden jede freie 

Minute vor dem Computer zu verbringen.  

2. Die Onlineform des Unterrichts sollte kein  Grund dafür sein, dass der 

Sportunterricht in dieser Zeit ausfallen sollte. Die Sportlehrer sind dank den 

digitalen Techniken und Internetressourcen mit einem sehr breiten didaktischen 

Spektrum an verschiedenen Möglichkeiten ausgestattet. Als Beispiel kann ein 

Foto im Park zu einer bestimmten Uhrzeit sein, ein Bericht über die ausgeführten 

Übungen oder ein zeitlicher Nachweis von einer Fahrradtour, sowie das 

Kennenlernen der genauen Regeln einer bestimmten Sportdisziplin. 
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3. Der Fernunterrichtsprozess sollte vereinheitlicht werden. 

4. Die Lehrer sollten den Schülern mehr verschiedenartige und kreative Aufgaben 

geben. Dies ist für den Schüler viel interessanter und motivierender, sowie 

ermutigt ihn zur weiteren Arbeit. Nach dem Motto – Qualität statt Quantität.  

5. Die Lehrer sollten ihre Schüler unterstützen und zum Lernen anspornen. Diese 

Tätigkeiten sollten jedoch auf organisierte und rationale Weise erfolgen. Der 

Lehrer kann nicht die ganze Zeit verfügbar sein. Eine Lösung könnten z.B. 

tägliche 30 minütige Besprechungsstunden sein, während denen der Schüler 

mit dem Lehrer Kontakt aufnehmen und Fragen stellen kann und der Lehrer die 

Zeit hat auf Nachrichten zu antworten. Der Zeitumfang der 

Besprechungsstunden sollte bedingungslos zum Pensum dazugerechnet oder 

zusätzlich bezahlt werden, z.B. in Form von Überstunden.  

6. „Das Verschwinden” des Schülers während des Unterrichts (oder das 

absichtliche Ausschalten des Mikrophones oder Kamera) sollte als Abwesenheit 

betrachtet werden, es sei denn, es wird eine entsprechende schriftliche 

Entschuldigung vom Arzt oder den Eltern vorgelegt. Die Überprüfung der 

Anwesenheit der Schüler am Onlineunterricht sollte vereinheitlicht und 

systematisiert werden.  

7. Die Hausaufgaben sollten gemäß dem Schwierigkeitsgrad gewählt und klar 

formuliert werden, um zusätzliche Fragen und Unklarheiten seitens der Schüler 

zu vermeiden.  

8. Der Gewinn an Aufmerksamkeit der Schüler während des Fernunterrichts ist viel 

schwieriger als im Falle des traditionellen Unterrichts. Deshalb ist es umso 

wichtiger, dass der Lerninhalt neu und interessant ist, sowie mitreißend 

übermittelt wird. Die Schule sollte den Lehrern den Zugang zu digitalen 

Lehrbüchern erleichtern oder sie entsprechend finanziell motivieren einen 

solchen digitalen Inhalt selbstständig zu erstellen.  

9. Die Überprüfung des Wissens der Schüler sollte vereinheitlicht und begrenzt 

werden. Die Beauftragung der Schüler mit schriftlichen Aufgaben sollte 

zugunsten mündlicher Abfragungen und Diskussionen z.B. während der 

Videokonferenzen auf das mindeste beschränkt werden.  

10. Der Distanzunterricht vergrößert die Rückstände bei den Schülern und vertieft 

die Differenzen zwischen ihnen. Hinsichtlich dessen sollte das Niveau des 
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übermittelten Lehrstoffs entsprechend angepasst werden, um auch 

schwächeren Schülern eine Chance zu geben.  

11. Lehrer, die dem direkten Kontakt mit den Schülern beraubt wurden, sollten auf 

die Bedürfnisse der Schüler sensibel sein und auf sie schnellst möglich reagieren.  

12. Vor dem Unterricht sollten die Schüler in der Bedienung der Geräte und der 

Software in einem ihnen zum Lernen notwendigen Umfang geschult werden. 

Sie sollten auch instruiert werden, wie die Software beschafft und installiert 

werden soll.  

13. In der modernen Informationsgesellschaft, wo die digitale Ausgrenzung eine 

reale Bedrohung darstellt, sollten die Lehrer ihre Computerfertigkeiten 

erweitern, um zumindest über ein grundlegendes Wissen auf diesem Gebiet zu 

verfügen. Dies ermöglicht ihnen ihre sachlichen und technischen Fähigkeiten 

zu erweitern und bereitet sie vorläufig auf die ankommende digitale Revolution 

vor, die mit Sicherheit auch nicht an den Schulen vorbei gehen wird.  

14. Der Fernunterricht sollte elastisch sein und nach einem Gleichgewicht zwischen 

dem Wissen und den Fähigkeiten streben.  

15. Der Distanzunterricht ist eine kreative Unterrichtsform. Die Kreativität kann u.a. 

auf der innovativen Nutzung der vorhandenen Ressourcen beruhen. Es kann 

beispielsweise das Potenzial der Schüler genutzt werden, die über besonders 

gute Informatikfertigkeiten verfügen, z.B. für die Erstellung von interessanter 

Aufgaben und Quizfragen. 

Leistungsbezogene Empfehlungen 

1. Die Lehrer sollten vor der Realisierung des Fernunterrichts einen formellen Kurs 

auf dem Gebiet der grundlegenden  Computerbedienung absolvieren. 

2. Die Lehrer sollten vor der Realisierung des Fernunterrichts einen formellen Kurs 

auf dem Gebiet der Bedienung einer gewählten Software absolvieren. 

3. Die Lehrer sollten vor der Realisierung des Fernunterrichts einen formellen Kurs 

auf dem Gebiet des Aufbaus einer sicheren Internetumgebung absolvieren.  

4. Die Lehrer sollten vor der Realisierung des Fernunterrichts einen formellen Kurs 

auf dem Gebiet der Datensicherheit absolvieren. 

5. Die Lehrer sollten vor der Realisierung des Fernunterrichts einen formellen Kurs 

auf dem Gebiet des Schutzes der personenbezogenen Daten absolvieren.  
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6. Die Lehrer sollten vor der Realisierung des Fernunterrichts einen formellen Kurs 

auf dem Gebiet der effektiven und digitalen Übermittlung des Wissens 

absolvieren. 

7. Die Lehrer sollten vor der Realisierung des Fernunterrichts einen formellen Kurs 

auf dem Gebiet der Zeitverwaltung und selbstständigen Organisierung des 

Arbeitstages absolvieren.  

8. Die Lehrer sollten vor der Realisierung des Fernunterrichts einen formellen Kurs 

auf dem Gebiet der Zeitverwaltung und selbstständigen Organisierung des 

Arbeitstages absolvieren.  

Organisatorische Empfehlungen  

1. Die Schüler sollten in den grundlegenden Sicherheitsregeln im Netz geschult 

werden. 

2. Festlegung der Standards für die Realisierung des Unterrichts, die den aktuellen 

Verordnungen und Richtlinien entsprechen.  

3. Die Schulen sollen aus den Erfahrungen anderer Einrichtungen schöpfen und 

sich selbstständig im Netz organisieren, was einen effizienteren Gedanken-, 

Erfahrungs- und Materialaustausch ermöglicht.  

4. Die Schulen sollten mit den vorhandenen Ressourcen effektiv umgehen können 

– wie z.B. die Informatiklehrer. 

5. Der für den Fernunterricht vorgesehene Arbeitsaufwand sollte entsprechend 

geschätzt und berechnet und den Lehrern eine zusätzliche Vergütung 

ausgezahlt werden. 

6. Die Bildungseinrichtung sollte ihren Mitarbeitern rechtliche Unterstützung 

zusichern. 

7. Die Bildungseinrichtung sollte ihren Mitarbeitern und Schülern eine feste 

psychologische Hilfe gewährleisten. 

8. Die Schule sollte die Lehrer in ihrer Kreativität unterstützen, aber gleichzeitig 

bestimmte Standards aufzwängen. 

9. Die Schule sollte in Vereinbarung mit den Eltern beidseitig annehmbare Kanäle 

der digitalen Kommunikation festlegen. 

10. Überwachung des Arbeitsfortschrittes der Lehrer und ihrer Bedürfnisse zwecks 

der Erhöhung der Effektivität des Lehrprozesses. 

11. Nutzung der externen Finanzierung, um eine allgemeinzugängliche Datenbank 

mit Lernmaterialien zu erstellen. 
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12. Realisierung des Unterrichtsprozesses in Vereinbarung mit den Eltern – wenn sie 

nicht imstande sind sich am Lernprozess der Kinder zu beteiligen, sollten sie nicht 

damit belastet werden. 

13. Es kann nicht von den Lehrern verlangt werden, im ständigen Kontakt mit den 

Schülern zu stehen und stets auf Nachrichten zu antworten – dies sollte auf 

organisierte Weise während eines festgelegten Besprechungszeitraums 

erfolgen, der zum Pensum des Lehrers hinzugerechnet werden sollte. 

14. Es wäre schade die während der Pandemie gesammelten Erfahrungen zu 

vergeuden, da sie z.B. im Falle der Nachhilfestunden genutzt werden können 

oder beim Unterrichten von Schülern, die aus verschiedenen Gründen sich 

Zuhause aufhalten. 

15. Nutzung des Potenzials der Mitarbeiter oder einer regionalen Einrichtungsstelle 

– Organisierung billigerer Schulungen, Erfahrungsaustausch, was wesentlich die 

Kosten senkt  – Initiative zeigen. 

16. Der Lehrer sollte eine formelle rechtliche Unterstützung erhalten. 

Das vorgeschlagene aggregativ-analytische Modell des effektiven Fernunterrichts 

ist in Verbindung mit der Einführung der technischen, didaktischen, 

leistungsbezogenen und organisatorischen Empfehlungen eine Lösung, welche den 

Bildungsanforderungen in den Grundschulen in den Zeiten der außergewöhnlichen 

Bedrohung gerecht wird.  
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