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Nauczyciele, z którymi ostatnio rozmawiałam, mówią, że mają już dość. Pracują dużo więcej niż 
normalnie, do późnych godzin nocnych siedzą przed komputerami, są przemęczeni, sfrustrowani i 
wszystkiego im się odechciewa. To samo mówią uczniowie i rodzice. Wszyscy twierdzą, że pracują 
od rana do nocy, są przemęczeni i bliscy wypalenia.

A najgorsze jest to - mówią - że po powrocie do szkół trzeba będzie ten czas nadrobić ...
To po co to wszystko? Po co pracować od rana do nocy, jeśli to wszystko jest tak mało efektywne i 
trzeba to będzie nadrabiać?

O tym właśnie mówi książka "Życie to nie wyścigi". Raptunia uczy Budełkę, że jeśli coś nie 
przynosi spodziewanych efektów, to należy zmienić strategię, a nie aplikować więcej tego, co nie 
działa. Trzeba po prostu poszukać innej strategii, bo spędzanie wielu godzin przed komputerem 
otumania i bardzo męczy.

Czy jesteśmy gotowi na to, by zmienić strategię i zastąpić metody, które się nie sprawdzają, 
innymi? Bo trwać przy tym, co jest tak bardzo męczące i tak mało efektywne, to ...
Moje rady są wciąż takie same. Trzeba odejść od formalnego przerabiania materiału i 
zaproponować uczniom ciekawe zadania-wyzwania, bliskie życiu, które każdy może zrobić i 
swojemu. I najlepiej żeby te zadania umożliwiały kreatywne działania, bo my ludzie angażujemy 
się w to, w czym widzimy sens i co możemy zrobić po swojemu. 

Takimi zadaniami dzielę się na FB i takie zadania omawiamy na webinariach, które prowadzę. Czy 
ta zmiana jest trudna? Nie, ale wymaga zmiany przyzwyczajeń. Wymaga odejścia od kultury 
nauczania i przejścia do kultury uczenia się. Bo człowiek uczy się wtedy, gdy działa, próbuje, 
popełnia błędy i próbuje dalej, a nie wtedy, gdy jest nauczany. Czas odejść od szkoły transmisyjnej.
A nowe technologie świetnie nadają się do działań twórczych. Właśnie wtedy można w pełni 
wykorzystać ich potencjał. Opisałam to w książce "Między podręcznikiem a internetem". Ale tego 
niestety nikt (albo mało kto, bo ja moich studentów właśnie tego uczyłam) nauczycieli nie uczy. A 
to powinny być podstawowe kompetencje w tym zawodzie.

Rozumiem frustrację nauczycieli, rozumiem ich rozgoryczenie. Problem w tym, że spędzanie wielu 
godzin dziennie przed komputerami i przenoszenie metod typowych dla szkoły transmisyjnej do e-
learningu, nie może być skuteczną formą nauki. A nauczyciele robią przecież to, czego nauczyli się 
na zajęciach z metodyki ... Pisali scenariusze lekcji i co do minuty planowali, co uczniowie mają 
robić, mówić, myśleć, więc tak uczą ... I gdy to nie działa, pojawia się frustracja, rozgoryczenie, 
gniew albo bezsilność. 

Kiedy dostrzeżemy, że trzeba zmienić metody? Kiedy zrozumiemy, że potrzebujemy nowej 
metodyki? Kiedy nauczyciele będą przygotowywani do pracy w szkole XXI wieku? Bo dziś są 
zostawieni sami sobie …
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