
Rekomendacje dotyczące zajęć zdalnych   

1. Najważniejsze są efekty kształcenia, a nie czas trwania zajęć.  

2. Warto gruntownie przemyśleć plan kursu i rozważyć, które treści są najważniejsze. 

Kartę kursu można traktować jak przewodnik, który ma pomóc prowadzącym zajęcia i 

student(k)om zrozumieć proces dydaktyczny.    

3. Zamiast poganiania i wywoływania uczucia niepokoju poprzez odwoływanie się do 

wąskich ram czasowych, warto raczej podkreślać wartość działania świadomego i 

skoncentrowanego.  

4. Nie powinniśmy zapominać, że niektóre osoby mogą zostać marginalizowane ze 

względu na technologię, z której korzystają. Na początku trzeba zapytać, czy rozmówcy 

dobrze nas słyszą (mogą odpowiedzieć na czacie).  

5. Można na pierwszych zajęciach połączyć studentów i studentki w mniejsze grupy 

wzajemnego wsparcia, których członkowie samodzielnie zadbają o nieobecnych, 

zadzwonią do nich w sytuacji braku połączenia internetowego lub konieczności 

przekazania notatek.   

6. Trzeba sprawdzić, jak nasze kursy są ułożone w harmonogramie roku – to pozwoli 

ustalić „poziom energii” na zajęciach (rano, po południu itd.): czy potrzebujemy więcej 

przerw, czy dłuższego czasu „rozgrzewki”.  

7. Na początku każdych zajęć warto przedstawić plan wykładu – to pozwoli student(k)om 

na monitorowanie postępów uczenia się. Warto też robić częste podsumowywania 

kolejnych części zajęć i pytać na przykład: Czy ktoś ma jakieś pytania, zanim 

przejdziemy dalej? 

8. Warto na bieżąco zadawać pytania do omawianego materiału (np. prosić o 

skomentowanie slajdu, napisanie komentarza na czacie).  

9. Warto aktywizować studentów/ki również na wykładzie – to pozwoli wszystkim 

odetchnąć i pobudzi interakcję.  

10. Warto przemyśleć, co zrobimy w sytuacji, gdy z powodu awarii sieci wykład trzeba 

będzie na chwilę przerwać. Można na przykład poprosić starostę / starościnę roku o 

numer telefonu, żeby skonsultować z nim / nią sposób dalszego procedowania.  

11. Przynajmniej co pół godziny warto robić przerwy, które umożliwią wszystkim 

uczestnikom zajęć chwilowe oderwanie się od komputera.  

12. Warto często się upewniać, czy grupa nas słucha i czy jesteśmy dobrze rozumiani/e; 

jeśli uda się nam zaangażować uczestników w zabawny sposób, zapewne bardziej będą 

chcieli się skupić, zamiast robić coś innego.  

13. Warto zadbać o informację zwrotną. Dobrze jest na przykład skonsultować 

przynajmniej ze starostą / starościną termin oddania pracy zaliczeniowej / termin 

egzaminu. Należy wybierać taką formułę zaliczenia, która w każdym aspekcie 

zagwarantuje równość szans osób zdających.  

14. Jeśli podczas naszych zajęć zaplanowana jest dyskusja, można rozważyć czasowe 

oddanie jej moderacji student(k)om – to pozwoli im przećwiczyć nowe kompetencje 

komunikacyjne, a nam odpocząć.  



15. Warto zachęcać do różnych form pracy „dokumentacyjnej” – prowadzenia notatek, 

dziennika, rysowania skojarzeń na papierze oraz dzielenia się nimi.  

 

 

 


