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11 Globalna pandemia 

Kilka zdań naszego niezadowolenia można 

oczywiście przedstawić również i w tym rozdziale. Nie 

będziemy pisać jak to się zaczęło i co było powodem oraz 

ile naszych bliskich osób „odeszło” na skutek kontaktu 

z wirusem. Przedstawimy jednak kilka innych ważnych 

kwestii o których mało się mówi, albo totalnie się omija. 

11.1 Wstępne zalety 

Patrząc zupełnie z boku na całą pandemię i może 

wstępną porażkę podczas tzw. pierwszej fali, bo już nie 

pierwszy raz w trudnych sytuacjach szkoły zostały 

pozostawione same sobie i miały samodzielnie opracować 

sposób pracy zdalnej z uczniami. Wiele więc zajęć nie 

miało pełnej nauki z wykorzystaniem metod pracy 

On-Line w trybie rzeczywistym, a skupiały się jedynie do 

przekazywania zadań oraz ich analizy oraz oceny przez 

nauczycieli. 

W drugiej fali, już większość szkół, które co 

prawda dalej nie otrzymały żadnego wsparcia od strony 

rządu, stanęło na wysokości zadania i dostosowało 

istniejące systemy typu: Microsoft Teams, Google 

Classroom, Zoom, Google Meet, za pomocą których 

bardzo sprawnie realizowano treści programowe w trybie 

rzeczywistym. 

Gdyby nie pandemia, nikt i nic nie byłoby wstanie 

przekonać wszystkich nauczycieli, aby korzystali 

z nowoczesnych metod dydaktycznych, przekonali się do 
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ebooków, portali społecznościowych, lekcji poprzez 

YouTube’a, opracowywanie materiałów i testów online. 

11.2 500+ dla nauczycieli 

W trakcie trwania Pandemii rząd postanowił się 

pochylić i „rzucić garść karmy dla gołębi194”, gdy karma 

spada na ziemię zlatują się oczywiście wszystkie ptaki 

niezależnie od poziomu zapełnienia żołądka. 

Podobnie było i z nauczycielami, ale skoro dają, 

trzeba to wykorzystać, a dali 500 zł każdemu 

nauczycielowi, który udokumentuje zakup sprzętu do tzw. 

„e-learningu”. Dawno tą nazwę zapomnieliśmy na koszt 

słowa, którym karmiła nas telewizja, a mianowicie: 

„nauczanie zdalne”. 

Każdy zastanawiał się na co to wydać, skoro 

wszystko już tak i tak sam wcześniej kupił… No może 

brakowało nam tabletu graficznego, może drukarki, 

a może (…). Gdyby jednak podsumować każdy 

nauczyciel powinien otrzymać co najmniej 2000zł, 

a zawodowiec, na dodatkowe oprogramowanie lub 

pomoce dydaktyczne, jak np. zestawy Arduino, 

Sterowniki PLC, Switche i routery zarządzalne, 

oprogramowanie symulacyjne. To kwota dla zawodowca 

powinna wynosić co najmniej 8000zł. Dysproporcje 

 

194 Rzucić garść karmy dla gołębi – w tym kontekście 

uruchomić dodatkowe środki finansowe, by nauczyciele 

mogli realizować lekcje On-Line. 
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jednak były ogromne, więc jak zwykle każdy kombinował 

jak umiał. 

11.3 Własny sprzęt do pracy zdalnej 

Zaczęło się odkurzanie zalegających skrzynek, 

w których można było znaleźć różne gadżety, 

przeszukiwaliśmy piwnice, strychy, garaże 

w „poszukiwaniu szczęścia195”. 

Bywało też i tak, że konstruowaliśmy własne 

zestawy dydaktyczne na tzw. „miękkim drucie196”, 

ważne, aby zadziałało i można było pokazać uczniom 

obiekt dydaktyczny przed kamerą, bez profesjonalnego 

wizualizera, ale czas na wykonanie prototypu albo musiał 

być obcięty kosztem czasu poświęconego rodzinie, albo 

trzeba było to zrobić kosztem jakiejś lekcji. 

Dodatkowo byliśmy rozliczani z tego jak 

pracujemy z uczniem, a nie z tego, ile czasu 

poświęcaliśmy na budowę prototypu lub konfigurację 

jakieś topologii wraz urządzeniami zarządzalnymi. 

W tym czasie koledzy i koleżanki 

ogólnokształcący, pracowali jak zwykle: Czytali 

z uczniami lektury, puszczali filmy i prezentacje, 

 

195 Poszukiwaniu szczęścia – w tym kontekście odnalezienia 

jakiejś działającej pomocy dydaktycznej, która mogła 

zainspirować ucznia przed monitorem. 
196 Miękkim drucie – zazwyczaj przy użyciu płytki 

prototypowej, gdzie przewody łączeniowe przypominały 

pajęczynę. 
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niektórzy nawet nie wyszli poza zakres Wikipedii, ważne, 

aby zaliczyć jednostkę lekcyjną.  

W tym momencie znów można by zaakcentować 

tą sprawiedliwość pomiędzy nauczaniem teorii, 

a nauczaniem rzeczy praktycznych. Dysproporcja 

posuwała się odwrotnie proporcjonalnie do naszego 

wynagrodzenia względem nauczyciela 

ogólnokształcącego. Dysproporcja coraz mocniej gasiła 

naszą pasję i pociąg do tej pracy, którą kiedyś kochaliśmy. 

11.4 Brak rekompensat z pracę w domu 

To ciekawy temat, na który warto by zwrócić 

uwagę choć przez chwilę, nieco dłuższą chwilę… Bo 

przed momentem rozmawialiśmy z kilkoma sąsiadami, 

pracującymi w bankach lub korporacjach. I co? Każdy 

z ich oprócz służbowego sprzętu otrzymał rekompensatę 

za pracę w domu od swojego pracodawcy, jak w tym 

okresie było z polską edukacją? 

Gdy pracowaliśmy w szkole, zużywaliśmy 

podczas pracy prąd, wodę, na pewno energię cieplną. To 

podstawowe elementy. Nigdy nie wspominaliśmy o 

amortyzacji krzeseł, które w ciągu dnia zostawały 

naciskane siłą ok 80kg i odchylane do tyłu w celu 

rozprostowania kręgosłupa. 

Panele podłogowe, które podczas codziennego 

przesuwania krzesła, posiadały widoczne dziury, 

obrazujące zmęczenie materiału, który nie był 

przeznaczony do użytku profesjonalnego. Ale przejdźmy 

najpierw do tych namacalnych tematów. Symulację 
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przeprowadzimy dla czteroosobowej rodziny z dwójką 

dzieci w wieku szkolnym, w tym jeden z rodziców jest 

nauczycielem: 

Domowy warsztat pracy trzeba nagle wyposażyć w 

domowe centrum edukacji zdalnej, na które przypada co 

najmniej jeden komputer na trzech członków 

czteroosobowej rodziny. Wyliczenia są proste, na każde 

stanowisko, w ogóle nie wygórowane w parametry, to 

koszt 3x2000 zł co daje kwotę 6000zł – poniesione 

jednorazowo. 

Teraz spróbujmy dorzucić eksploatację. 

Domyślnie, za energię elektryczną płaciła wspomniana 

rodzina ok 300 zł miesięcznie, przy rozliczeniu 

wyliczanym na podstawie odczytu miesięcznego licznika 

energii elektrycznej. Po miesiącu okazało się, że średnie 

zużycie energii elektrycznej wzrasta do kwoty 400zł 

miesięcznie, co daje nadwyżkę ok 100 zł na tylko trzy 

osoby pracujące zdalnie, a w przeliczeniu na jednego 

członka rodziny, zmieniającego styl pracy to ok. 33zł 

miesięcznie. 

Woda, to kolejne medium, które zużywane było 

w większej ilości, bo spłuczka działała w WC częściej, 

a to też w umywalce częściej lała się woda. W rachunkach 

przyrost miesięczny ok 60zł więcej miesięcznie, co daje 

20 zł więcej przypadające na jednego członka rodziny. 

Reasumując te fakty, można by podliczyć te 

podstawowe koszty liczone na jedną osobę, biorącą udział 

w nauczaniu zdalnym: 
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• opłata jednorazowa 2000 zł, przy założeniu, że co 4 

lata trzeba wymienić komputer, to koszt 500zł / 

rocznie x 3 osoby = 1500zł. 

• energia elektryczna 33zł x 10 miesięcy = 330zł / 

rocznie 

• woda: 20 zł x 10 miesięcy = 200 zł rocznie 

Podsumowanie to: 500zł + 330zł + 200zł = 1030zł 

kosztów więcej, na jednego ucznia lub nauczyciela 

pracującego zdalnie. Dla czteroosobowej rodziny, w 

której, trzech mieszkańców pracuje zdalnie – roczny koszt 

inwestycji to 1030 x 3 = 3090zł, obciążające dodatkowo 

budżet rodzinny.  

Jaka rekompensata powinna zostać nam 

przyznana? O ile mniej zapłaciły samorządy rocznie 

w przeliczeniu na jednego ucznia, który nie uczęszczał do 

szkoły? Spróbujmy się nad tym chwilę pochylić: 

Nie licząc energii na ogrzewanie budynków 

spróbujmy zasymulować oszczędności na jednej placówce 

liczącej około 500 uczniów: 

• gdyby policzyć tylko media to koszt 530 zł x 500 

uczniów = 265 000 zł rocznie na placówkę. 

• z uwzględnieniem amortyzacji sprzętu 

komputerowego to koszt 1030 zł x 500 uczniów, to 

oszczędności 515 000 zł na jedną placówkę. 

Czy przy tak ogromnych oszczędnościach zostaną 

wsparci jakoś rodzice dzieci muszących w tym okresie 

wziąć na siebie ciężar nowych kosztów, których nie 

musiała ponosić gmina? 
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Czy pomyśli ktoś o nauczycielach, jako 

pracownikach, którzy bez jakichkolwiek dodatków 

musieli to wszystko wziąć na siebie i niejednokrotnie 

w kilka osób w rodzinie równocześnie pracować 

w jednym pokoju? 

11.5 RODO, a nauka w domu 

Na te cztery litery nie jednemu z nas otwiera się 

scyzoryk w kieszeni, a niektórzy znów zachwyceni (to 

małe słowo) zauroczeni w fanatyczny sposób tym 

skrótem, rozpoczęli tzw. nowomowę, na którą próbowali 

nawracać każdego przechodnia, udowadniając jak ważna 

jest ochrona ich prywatności w myśl RODO. 

W pojęciu tej definicji, my nauczyciele, 

niejednokrotnie poddawani byliśmy zewnętrznym cyklom 

szkoleń, których celem było zwrócenie nam aspektu na 

wiele kwestii, oto kilka z nich: 

1. Nie wolno nam było rozmawiać o tym, o czym 

dyskutowaliśmy na konferencjach Pedagogicznych, 

gdyż były one objęte tajemnicą (i wstępnie w tej 

kwestii o wiele się nie zmieniło). 

2. Nie wolno nam było wynosić dzienników szkolnych 

poza mury szkoły, a w przypadku dzienników 

elektronicznych, nie mogliśmy ich obsługiwać na 

prywatnym sprzęcie. 

3. Żadna praca ucznia nie powinna się znaleźć poza 

szkołą, czy to w wersji papierowej (kartkówka 

sprawdzian), czy też w postaci elektronicznej, 

zapisanej np. na pendrivie. 
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4. Dokumentacja wycieczki, jakiekolwiek sprawy 

wychowawcze powinny być przetwarzane tylko na 

terenie szkoły, na komputerze służbowym. 

5. Wszystkie nośniki zewnętrzne, które służyły do 

przenoszenia danych miały być szyfrowane 

i zabezpieczone mocnym hasłem, na wypadek 

dostania się w niepowołane ręce. 

6. Nikt z członków rodziny nie powinien zobaczyć 

jakichkolwiek danych wrażliwych, które 

przetwarzaliśmy w czasie pracy. 

Czy ktoś teraz celowo zapomniał o wyżej 

wymienionych zasadach w powyższych punktach? Czy 

ktoś przymknął na to oczy czy też celowo „zamiótł to pod 

dywan”? Spróbujemy odnieść się do każdego 

z wymienionych punktów: 

Ad 1. Jak wyglądały teraz konferencje? No oczywiście 

przy udziale kamery i komputera, gdzie Szanowne 

Grono Pedagogiczne ze sobą się widziało 

i słyszało. Przebieg konferencji słyszeli również 

pozostali domownicy, rodzina, dzieci, czasem 

korepetytorzy obecni w domu, a czasem sąsiadka, 

która wpadła na przysłowiową kawę do żony. 

Ad 2. Dziennik elektroniczny towarzyszył nam niemalże 

co chwilę, gdy korygowaliśmy frekwencje, gdy 

aktualizowaliśmy oceny. Również wtedy, gdy 

osobiste dziecko skakało nam za plecami, bo miało 

zajęcia WF-u przed kamerą oraz wtedy, gdy żona 

przynosiła szklankę gorącej herbaty. Czy wtedy 

też przestrzegaliśmy zasad RODO? 
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Ad 3. Prace uczniów, które niejednokrotnie 

drukowaliśmy, by sprawdzić je na papierze, a nie 

na świecącym na niebiesko ekranem, leżały 

w różny sposób, bardziej lub mniej ogarnięte na 

biurku. Czy mogły zostać wykorzystane przez 

osoby postronne? A co, jeśli nauczyciel pracował 

w dzielnicy, w której mieszkał, gdzie jego dzieci 

znały uczniów, których prace były przetwarzane 

od świtu po zmrok na domowym komputerze? 

Ad 4. Skoro wszystko musiało być przetwarzane na 

komputerze służbowym, a nasz, czasami jeden 

komputer musiało użytkować wielu 

użytkowników? Tak zapewne słyszeliśmy, że na 

czas pandemii możemy wypożyczyć komputery ze 

szkoły – więc wyobraźmy teraz sobie cztery 

komputery stacjonarne dodatkowo zainstalowane 

w mieszkaniu o powierzchni 45m2, a co 

z infrastrukturą? Co z okablowaniem, to po prostu 

było niemożliwe od samego pomysłu. 

Ad 5. Ten punkt, akurat był do spełnienia, czy jednak 

wszyscy z tego korzystali? 

Ad 6. Ta kwestia w zasadzie omawiana była już kilka 

razy podczas opisywania wymienionych powyżej 

sytuacji. Reasumując całe RODO przestało się 

jakby liczyć. 

11.6 Złamane kręgosłupy i umysły 

Sytuacji, w której nauczyciel jest „skazany” na 

pracę, po co najmniej dziesięć albo i więcej godzin 

dziennie w pozycji siedzącej na niekoniecznie wygodnym 

i ergonomicznym krześle, że świecącym mu w twarz 
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monitorem, nie jesteśmy w stanie podsumować liczby 

fizycznych zniszczeń, jakie doznało nasze ciało. Można by 

tutaj wymienić nasilające się RSI, intensywne problemy 

z kręgosłupem, otyłość, zastój ruchowy stawów, 

wymieniać można by wiele – lecz wiemy, że: „w zdrowym 

ciele – zdrowy duch”, a ciało zostało mocno okaleczone 

poprzez siedzącą pracę w mało ergonomicznych 

warunkach. 

Po drugiej stronie zdrowego ciała, zapewne stoi 

zdrowy duch, jak już wspomnieliśmy przed chwilą, 

a w tym zawodzie wysoki poziom stresu jest 

wszechobecny, choćby związany z tradycyjnymi 

relacjami w gronie pedagogicznym, z dyrektorem, 

z rodzicami. Często te relacje są trudne, a nawet 

konfliktowe.  

Pandemia dostarczyła jednak dużo nowych 

czynników wywołujących stres. Można by tutaj wymienić 

dotąd niespotykane czynniki: każda lekcja może być 

bowiem obserwowana czy też transmitowana online przez 

kogokolwiek.  

Można by również wymieć rodzaj stresu 

wywołany przez dotąd nie znany kontakt z nowymi 

technologiami, które trzeba było umieć wykorzystywać na 

co dzień.  

Z drugiej strony, wśród czynników wywołujących 

stres pojawiło się zaburzenie relacji społecznych. Wiele 

osób stwierdziło, że ma gorsze relacje z koleżankami, 

kolegami w pracy, co w oczywisty sposób wpłynęło na ich 

samopoczucie. Jeden z naszych kolegów zaobserwował, 
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że w sumie, to boi się zadzwonić do drugiego kolegi, bo… 

do końca nie był w stanie na to pytanie odpowiedzieć, ale 

wiadomo było, że coś tam mu się „nie dopina pod 

kopułą197”. 

Doliczmy do tego fakt nadużywania mediów 

cyfrowych, przed którymi nauczyciele zaczęli spędzać 

wiele godzin. Brak natomiast higieny cyfrowej wywołuje 

szybkie zmęczenie.  

Niektórzy też „sfiksowali” na temat zagrożeń 

epidemiologicznych, pojawiających się wokół 

śmiertelnych przypadków COVID-19, ale też zagrożeń 

ekonomicznych, jakimi może być brak stabilizacji 

finansowej czy też niepewność jutra.  

Czy uda nam się odbudować wspólne relacje? Czy 

obecny stan będzie już wpisywał się w tzw. kanon 

„Nowego ładu”, który chyba nadchodzi… 

11.7 Zapomniane egzaminy zawodowe 

Podczas całej Pandemii okazało się, że oczywiście 

można było jeszcze obniżyć już i tak niskie progi 

zdawalności Matur, co prawda nie o konkretne promile, 

a zmianę warunków. Przykładem może być fakt, że 

uczniowie już drugi raz z rzędu nie muszą zdawać 

egzaminów ustnych, to zapewne dość spora ulga dla 

młodzieży troszeczkę skołowanej tą maturą. 

 

197 Nie dopina się pod kopułą – zaczyna mieć zaburzenia 

psychiczne powodujące wstępną fazę wykluczenia 

społecznego. 
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Jednak miesiąc po maturze uczniowie z technikum 

podchodzą do kolejnego równie ważnego egzaminu 

zawodowego, pozwalającego legitymować się Dyplomem 

Technika, już pisaliśmy o dysproporcjach pomiędzy 

jednym, a drugim egzaminem. Tutaj jednak nikt nie 

pomyślał o tym, aby wprowadzić jakieś bonusy 

zwiększające zdawalność. Wszyscy udają jakby tego 

egzaminu w ogóle nie było, a my zawodowcy wiemy, że 

jest on bardzo trudny, a statystyki zdawalności pozostają 

bardzo różne. 

Mamy też informacje od absolwentów, którzy go 

nie zdali, a obecnie kończą drugi rok studiów i na nasze 

pytania w stylu: 

- Krzysiu i jak tam Ci się układa na tej uczelni? 

- Bardzo dobrze Panie profesorze, jeszcze rok i będę 

podchodził do pracy inżynierskiej, a później tylko 

obrona. 

- A powiedz Krzysiu, czy Ty będziesz próbował poprawiać 

egzamin zawodowy, na poziomie Technika Informatyka? 

- Nie w życiu – z uśmiechem odpiera Krzysztof – Ten 

egzamin był tak skonstruowany, że… szkoda na niego 

czasu. Ja już niedługo będę inżynierem, także z całym 

szacunkiem, ale nie zamierzam w żadnym wypadku. 

Po takich słowach, to każdy chyba zrozumie o 

czym mówimy. To jest bardzo smutne, ale jak zwykle 

powoduje niepotrzebne frustracje, których już tak jest nie 

mało.


