
Jak zorganizować stanowisko pracy do zdalnych lekcji, wykładów i spotkań 

wideo?  

Sprzęt, wyposażenie, organizacja pracy, przydatne narzędzia, rady i sposoby. 

 

 

Wprowadzenie do wystąpienia Lechosława Hojnackiego 

 
Zasadniczą częścią warsztatu pracy nauczyciela jest komunikowanie się z uczniami, 

rodzicami i współpracownikami. Wszyscy mamy świadomość, że o jakości i skuteczności tej 

komunikacji decyduje nie tylko treść i sposób formułowania wypowiedzi, ale także szereg 

innych czynników. Jest dla nas jasne, że profesjonalny mówca, nauczyciel, wykładowca etc. 

poza odpowiednim poziomem wiedzy i umiejętności przedmiotowych i metodycznych 

powinien dysponować całym szeregiem cech i zachowań dotyczących artykulacji, sposobu 

wysławiania się, mowy ciała i powierzchowności. Mówiąc obrazowo, mówca który cicho 

mamrocze, gubi wątek i przerywa tok myślenia w losowych momentach, ma rozbiegany 

wzrok lub unika naszego wzroku, a na dodatek jest ubrany niechlujnie, budzi podświadomą 

nieufność i w naturalny sposób jest mało skuteczny.  

Znakomita większość nauczycieli rozumie te uwarunkowania i skutecznie się do nich 

stosuje. Stereotypowy obraz nauczyciela w Polsce, to osoba ubrana schludnie lub i 

elegancko, z poprawną dykcją i dobrymi umiejętnościami formułowania myśli.  

Nasze profesjonalne umiejętności w opisywanym tu zakresie boleśnie zderzyły się 

jednak z rzeczywistością zdalnego nauczania podczas wiosennego lockdownu szkół. Liczne 

i różnorodne i poważne wady jakości naszego głosu i obrazu podczas spotkań zdalnych 

oraz w nagrywanych filmikach dydaktycznych wynikały po trosze z niedostatków używanego 

sprzętu i łączy, po trosze z naszych zbyt niskich umiejętności technicznych, a po trosze z 

naszej niskiej świadomości wagi tych czynników.  

W procesie edukacji zdalnej te niedostatki mają jednak silny wpływ na odbiór nas 

samych; naszego wizerunku i naszego przekazu. Głos mało zrozumiały, zanikający, 

zakłócany pogłosem, szumami i hałasami zewnętrznymi w naturalny sposób utrudnia 

podążanie za tokiem myślenia i rozumienie treści, szybko także męczy i zniechęca. Jest 

zdalnym odpowiednikiem mamrotania i gubienia wątku. Z obrazem nie jest lepiej. 

Niekorzystne oświetlenie zbliżenia twarzy nie buduje naszego dobrego wizerunku. 

Zasłonięte usta (obojętne: ręką czy brzegiem kadru) dodatkowo przeszkadzają w rozumieniu 

mowy a na domiar kojarzą się z ukrywaniem prawdy. Także tło w kadrze i jego oświetlenie 

może być naszym sprzymierzeńcem lub wrogiem. Wyłączenie kamerki nie jest 

rozwiązaniem, a nowym problemem: u odbiorcy budzi podobne wrażenie, jak podczas lekcji 

prowadzonej spoza drzwi kantorka.  

Przytoczone powyżej wybrane przykłady niedostatków zdalnych lekcji nie powinny nas 

zniechęcać do zdalnych form kontaktu. Były ważne i cenne. Wiosną nie było czasu ani 

warunków, by zrobić to lepiej. Teraz czas przekuć tę potężną dawkę praktycznych ćwiczeń 

prowadzonych często w formie publicznych lekcji otwartych na doszlifowanie warsztatu 

profesjonalnego. Wystąpienie pokaże, jak to osiągnąć przy pomocy skromnych i dostępnych 

środków i narzędzi. 

 

 

 


