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Formy kontaktu i konsultacji rodziców i uczniów z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia kształcenia na odległość – zestawienie 

informacji i charakterystyka narzędzi 

 

Kształcenie na odległość nie byłoby możliwe, gdy nie zastosowanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, ułatwiających terminową realizację zadań edukacyjnych, a 

także komunikację między uczestnikami procesu nauczania.  

Do najczęściej wykorzystywanych w nauczaniu zadanym narzędzi TIK zaliczamy:  

*e-mail, 

*usługi prowadzenia konferencji i rozmów wideo,  

*czaty, 

*fora dyskusyjne, 

*blogi, 

*mikroblogi, np. Twitter. 

Wybierając zestaw narzędzi do komunikacji z uczniami, nauczyciel musi dokonać 

takiego wyboru, aby ich wykorzystanie było jak najbardziej efektywne. Należy przyjąć 

generalną zasadę, że im bardziej proste narzędzie, tym komunikacja będzie bardziej 

efektywna.  
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Ze względu na specyfikę możemy rozróżnić dwa sposoby komunikacji: komunikację 

synchroniczną i asynchroniczną. Prowadząc zajęcia dla uczniów, nauczyciel musi również 

zdecydować, jaki rodzaj komunikacji wybierze:  

I. Komunikacja synchroniczna - jeśli wszyscy uczestnicy zajęć w czasie rzeczywistym 

przekazują i odbierają wysyłane do siebie komunikaty. 

Najbardziej popularną formą komunikacji synchronicznej, wykorzystywaną w trakcie nauki 

zdalnej są czaty. Czaty umożliwiają rozmowę w czasie rzeczywistym wszystkim uczestnikom 

kursu, mogą być zaplanowane i dotyczyć konkretnych tematów. Taka forma komunikacji 

umożliwia natychmiastowy feedback , możliwość rozwiązania problemów oraz pozwala na 

interakcję pomiędzy uczestnikami kursu. Należy zauważyć, że zapis czatu będzie dostępny 

również dla tych, którzy nie mogli wziąć w nim udziału. zapis może być umieszczony na 

stronie internetowej dla uczestników i innych osób, aby przeczytać później. 

Bez wątpienia najbardziej popularną formą czatu, najczęściej wykorzystywaną w nauczaniu 

zdalnym jest czat tekstowy. Zalogowani uczniowie wspólnie z nauczycielem biorą udział w 

dyskusji, wpisując swoje komentarze. Wszyscy mogą śledzić przebieg dyskusji na swoich 

monitorach. Czat tekstowy pozwala również na prowadzenie dyskusji prywatnych lub dla 

grupy uczniów.  

Istniej również możliwość synchronicznej komunikacji przy zastosowaniu czatu głosowego i 

czatu wideo. Narzędzia te pozwalają nauczycielowi i uczniom na spotkanie "na żywo", przy 

użyciu prostego zestawu słuchawkowego, zapewniającego dwukierunkową komunikację 

głosową, a także kamerki internetowej. 

Uczniowie korzystają też z komunikatorów takich, jak Facebook, Messenger czy WhatsApp. 

To aplikacje, które można zainstalować na swoim smartfonie i w realnym czasie 

porozumiewać się z naszymi uczniami. Również i te aplikacje dają możliwość stworzenia 

grupy, w której znajdzie się np. cała klasa. W jednym momencie, dzięki kilku kliknięciom 

możemy wskazać uczniom konkretne zadania, np. przeczytanie fragmentu tekstu czy 

napisania wypracowania. 
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Aby korzystanie z czatu miało walory edukacyjne, nauczyciel powinien:  

* poinformować uczniów o czasie i celu rozmowy, 

* poinformować o zasadach zachowania się podczas rozmowy na czacie, 

*przypomnieć za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie czatu, 

*moderować temat rozmowy na czacie, 

*umieścić zapis czatu w materiałach kursu.  

Prawidłowe zaprojektowanie i realizacja rozmowy na czacie daje możliwość rozwoju 

umiejętności ogólnych, takich jak: 

*przekazywania idei i informacji. 

*pracy w zespołach. 

*rozwiązywania problemów z wykorzystaniem technologii 

  



Formy kontaktu  i  konsu l tacj i  rodziców i  uczniów z  nauczycielem prowadzącym  
zajęcia  kształcenia  na odległość –  zestawien ie informacj i   

i  charakterystyka narzędzi  S t r o n a  |  4  

 

 

II. Komunikacja asynchroniczna - nie wszyscy uczestnicy zajęć są obecni w tym 

samym czasie, więc przekazywanie i odbieranie komunikatów jest przesunięte 

w czasie.  

Komunikacja asynchroniczna umożliwia bardziej elastyczny udział ucznia w procesie 

nauczania, gdyż korzysta on z zasobów przygotowanych przez nauczyciela zgodnie z własnym 

harmonogramem i trybem nauki.  

Narzędzia wykorzystywane w komunikacji asynchronicznej pozwalają uczniowi korzystać  

z zasobów i podtrzymywać dialog z innymi uczestnikami lekcji o każdej porze dnia lub nocy. 

Należy jednak zauważyć, że ten rodzaj komunikacji wymaga od każdego ucznia osobistej 

dyscypliny. 

Chcą wykorzystać w nauczaniu zdalnym model komunikacji asynchronicznej, nauczyciel 

może wybrać: 

1) pocztę elektroniczną /e-mail/ - usługa komunikacyjna polegająca na interaktywnej 

wymianie informacji. E-mail stanowi obiekt do komunikowania się pomiędzy uczestnikami 

szkolenia, pozwalając na wymianę dokumentów w różnych formatach, takich jak tekst, 

grafika, arkusze kalkulacyjne, programy komputerowe, pliki audio i wideo. 

Stosując e-mail w edukacji w nauczaniu zdalnym, nauczyciel może: 

* wysyłać i odbierać dokumenty (artykuły, zadania, ćwiczenia, itp.). 

 *oceniać pracę lub zadań wykonane przez uczniów. 

*odpowiadać na postawione pytania. 

*wysyłanie ogłoszeń i informacji dotyczących przebiegu kursu.  

2) forum dyskusyjne - które jest przeznaczone do publikowania informacji 

W nauczaniu zna odległość najbardziej popularne i najczęściej wykorzystywane jest forum 

aktualności, gdzie nauczyciel umieszcza wszystkie ważne dla uczniów informacje i 

komunikaty. Ponadto stosuje się również fora standardowe do ogólnego użytkowania, gdzie 
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każdy uczeń może w dowolnym czasie rozpocząć dyskusję oraz fora dyskusyjne, 

przeznaczone na dyskusje merytoryczną.  

Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne używane w nauczaniu zdalnym pozwalają 

znacznie wzbogacić interakcje pomiędzy uczestnikami szkolenia. Świadome ich stosowanie 

przez nauczyciela pozwala rozszerzyć możliwości uczenia się, poprzez stworzenie 

skutecznego środowiska nauki, gdzie uczniowie wykorzystują technologię informacyjno-

komunikacyjną celowo, aby poprawić efekty kształcenia. 

3) wirtualny dysk 

Kolejny sposób na przesłanie uczniom materiałów edukacyjnych, to przesłanie załącznika w 

wiadomości. Nauczyciel wskazuje materiał, który opublikował na wirtualnym dysku i jest on 

przesyłany do uczniów. Tym samym sposobem uczniowie będą mogli zwrotnie przesłać 

wykonane prace domowe czy testy. 

4) dziennik elektroniczny 

Dziennik elektroniczny daje możliwość dwustronnej komunikacji z uczniami. Za jego 

pośrednictwem można nie tylko wystawiać oceny, ale również zadawać pracę domową, 

wyznaczać lektury do przeczytania oraz przesyłać linki do różnych materiałów edukacyjnych 

dostępnych w Internecie.  
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Ważne! 

Nauczanie zdalne nie może oznaczać dla ucznia bycia „sam na sam” z komputerem. 

Obowiązkiem nauczyciela podczas szkolenia jest zapewnienia mu pomocy technicznej  

i dydaktycznej. 

Czytelna komunikacja ma również zasadnicze znaczenie podczas procesu nauczania 

zdalnego, ponieważ to, co uczący chce przekazać, nie zawsze jest odbierane przez ucznia 

zamierzony przez nauczyciela sposób. 

Realizując proces dydaktyczny on-line nauczyciel musi pamiętać o następujących kwestiach: 

* komunikacja musi być postrzegana jako kluczowy element edukacji na odległość, 

* wykorzystanie możliwości technologicznych wymaga dostosowania ich do warunków i 

potrzeb konkretnego kursu on-line, 

* osobiste zaangażowanie nauczyciela jest nieodłącznym atrybutem skutecznej edukacji 

zdalnej, 

* nawet najbardziej wyrafinowana technologia informacyjno-komunikacyjna ma 

ograniczenia. 
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Kanały komunikacji z Rodzicami 

Najpopularniejsze i podstawowe rozwiązania wykorzystywane w pracy na odległość to 

poczta elektroniczna, narzędzia konferencyjne oraz komunikatory internetowe. Poniżej 

zestaw nowoczesnych narzędzi do komunikowania się z rodzicami:  

- poczta e-mail, 

- dziennik elektroniczny, 

- forum dyskusyjne, 

- czat. 

 

 

 

 

 


