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Oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, w nawiązaniu do podjętej przez Pana decyzji dotyczącej wprowa-

dzenia do szkół i przedszkoli obowiązkowego zdalnego nauczania, wyrażam swój niepokój wynikający 

z troski o komfort psychiczny uczniów, rodziców, nauczycieli oraz o jakość prowadzonego w zaproponowa-

nej formie nauczania. 

Szanowny Panie Ministrze, polskie szkoły nie są przygotowane do podjęcia takiego wyzwania, nie są 

przygotowani nauczyciele, uczniowie ani rodzice. W sytuacji niepokoju społecznego o zdrowie i życie, doda-

no jeszcze jeden czynnik stresogenny, a mianowicie na głębokie wody wrzucono wszystkich uczestników 

procesu dydaktyczno-wychowawczego, nie dając w zasadzie nic w zamian (nie licząc oczywiście paru infor-

macji na stronie MEN). 

Dzisiaj mamy przeciążone serwery, zaniepokojonych nauczycieli, bezradnych uczniów i znerwicowanych 

rodziców. Nie tak to miało wyglądać, a obecnie wygląda to niestety przytłaczająco. Dlaczego są przeciążone 

serwery w wiodących firmach oferujących e-dzienniki? Dlatego, że wszyscy nauczyciele i uczniowie, a nie-

rzadko również rodzice, w jednym czasie korzystają z programu. To się nie mogło udać, bo firmy te nie są 

przygotowane na takie obciążenia. 

Dlaczego nauczyciele są zaniepokojeni? Dlatego, że po pierwsze, zupełnie nie wiedzą, czy ten ekspery-

ment się uda, a po drugie, pracują na rzecz dyrektora, który za wszystko ponosi całkowitą odpowiedzialność, 

a w przyszłości, gdyby coś nie wyszło, to również poniesie konsekwencje. 

Dlaczego uczniowie są bezradni? Dlatego, że często nie mają sprzętu, dostępu do internetu. Często jest 

tak, że nie wiadomo, które z rodzeństwa ma korzystać z komputera, bo w tym samym czasie odbywa się nau-

czanie w każdej klasie i szkole. Uczniowie nie zawsze wiedzą, co mają zrobić, kiedy nagle tracą łącze, nie ma 

fonii ani wizji. Jest jeszcze wiele innych technicznych problemów. 

Dlaczego rodzice są znerwicowani? Bo po prostu martwią się o swoje dzieci, czy podołają, czy dobrze 

przygotują się do egzaminu, ale też dlatego, że nagle muszą dużo więcej czasu poświęcić na naukę ze swoim 

dzieckiem, zwłaszcza jeśli jest w klasie młodszej, w sytuacji kiedy również np. pracują zdalnie. 

Nauczanie zdalne jest jedną z form przekazywania wiedzy, polegającej na tym, że nauczyciel przygoto-

wuje materiały dydaktyczne, które umieszcza w sieci lub przesyła bezpośrednio swoim uczniom. Przez sieć 

daje im wskazówki, przekazuje instrukcje, kieruje procesem kształcenia, stwarzając warunki do pracy indy-

widualnej, grupowej i zespołowej. Uczniowie komunikują się z nauczycielem, wchodzą w interakcje z grupą 

i korzystają z materiału kształcenia. Żeby proces ten przebiegał prawidłowo, konieczne jest właściwe przygo-

towanie zarówno nauczycieli, jak i uczniów oraz odpowiednie zaplecze techniczne osób biorących udział 

w takim nauczaniu. 

Szanowny Panie Ministrze, czy naprawdę potrzebny jest dziś taki eksperyment, czy nie można było wy-

brać mniej uciążliwego rozwiązania? 

Wnoszę o rozważenie możliwości zmiany organizacji roku szkolnego, poprzez określenie nowej daty jego 

zakończenia, w taki sposób, żeby zakończenie roku znacząco przyspieszyć bądź wydłużyć w czasie, z opcją 

zmiany lub skrócenia okresu wakacji. Możliwości rozwiązań organizacyjnych jest wiele. Szybkie podjęcie 

decyzji o zmianie terminu zakończenia roku szkolnego, a tym samym zmianie terminu wszystkich egzami-

nów byłoby dobrym rozwiązaniem. Dziś zmiany terminu zamknięcia szkół odbywają się co dwa tygodnie. 

Zarówno uczniowie, zwłaszcza maturzyści, jak i rodzice oraz nauczyciele oczekują jednoznacznej decyzji, 

która pozwoli wszystkim na właściwy proces dydaktyczny. Dzisiejsze problemy z przebiegiem próbnego 

egzaminu ósmoklasistów tylko potwierdzają przedstawione wątpliwości. 

Halina Bieda 


