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WSTĘP

Okres pandemii COVID-19 to nie tylko czas poczucia zagrożenia dla 
zdrowia i stabilności życia1, ale także mobilizacji w walce o możliwie 
jak najszybszy powrót do rzeczywistości nieoscylującej wokół me-
dycznych dyskursów, kwarantann i lockdownów. Jedną z grup, które 
szczególnie skoncentrowały się na walce z pandemią i jej konsekwen-
cjami, są bez wątpienia naukowcy2. I nie chodzi tu tylko o medyków 
i chemików pracujących nad nowymi terapiami czy biologów i gene-
tyków tworzących nowocześniejsze szczepionki3. Bardzo wielu przed-
stawicieli innych dziedzin i dyscyplin odłożyło w czasie realizowane 
przez siebie projekty, aby podjąć badania, których wyniki mogą pomóc 
społeczeństwu przygniecionemu ciężarem czasu pandemii4. Także 
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i pedagodzy włączyli się w te działania. Powstały liczne opracowania 
dotyczące metodyki nauczania zdalnego, mające pomóc nauczycielom 
i rodzicom5. Badano też na masową wręcz skalę nauczycieli, pozna-
jąc ich doświadczenia i problemy6. Wreszcie do udziału w studiach 
naukowych zaproszono także uczniów, czyli tych, których czas pan-
demii dotknął wyjątkowo mocno. Pytano ich o wiele kwestii, od sa-
mopoczucia7 po efektywność nauki8. My skoncentrowaliśmy się na 
procesie uczenia się, a książka ta jest finalnym raportem z naszych 
badań, które rozpoczęły się wraz z pierwszym locdownem w Polsce.

Do podjęcia badań nad procesem uczenia się w czasie pande-
mii zaprosiła nas firma VULCAN – największy w Polsce edutech 
z innowacyjną ofertą aplikacji chmurowych dla szkół i przedszkoli 
oraz 30-letnim doświadczeniem we wsparciu placówek oświatowych. 
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VULCAN jest także operatorem jednego z najpopularniejszych dzien-
ników elektronicznych – UONET+, i to właśnie przez ten dzien-
nik dotarliśmy do kilku tysięcy uczniów, badając to, jak uczyli się 
przed pandemią, w jej trakcie (gdy nauczanie było zdalne), a także 
jak chcieliby się uczyć, gdy pandemia się zakończy. Tym samym nie 
tylko uchwyciliśmy empirycznie ten kluczowy moment, gdy wszyscy 
polscy uczniowie pozostawali w domu, ale także zarysowaliśmy obraz 
ich wcześniejszych praktyk poznawczych oraz (co najważniejsze!) 
wychwyciliśmy ich potrzeby dotyczące tego, jak powinien być organi-
zowany proces formalnego uczenia się, gdy pandemia się już zakończy. 

W książce tej nie prezentujemy jednak tylko wyników naszego 
projektu i jego metodologii. Choć są to kwestie kluczowe, omawia-
my je dopiero w ostatnim, piątym rozdziale. Wcześniej staramy się 
zarysować teoretyczne fundamenty naszego przedsięwzięcia. I tak 
w pierwszym rozdziale ukazujemy dynamikę cyfrowego świata ucznia, 
w drugim – teorie uczenia się wspomaganego technologicznie, w trze-
cim natomiast opisujemy proces kształtowania kompetencji cyfro-
wych. To teoretyczna baza, która z jednej strony ukonstytuowała na-
sze metodologiczne podejście, a z drugiej stanowiła punkt-odniesienie 
interpretacji zebranego materiału, którą przedstawiamy w kończącej 
książkę dyskusji. Jednak między częścią teoretyczną a empiryczną 
umieściliśmy jeszcze jeden (czwarty) rozdział. To bardzo ważny frag-
ment lokujący się właśnie między teorią i empirią – omawiamy w nim, 
bazując na dostępnych raportach i opracowaniach, zmiany, jakie za-
szły w polskiej edukacji w czasie pandemii COVID-19. 

* * *

Pragniemy w tym miejscu podziękować wszystkim Uczennicom 
i Uczniom biorącym udział w badaniu. To dzięki Wam i dla Was był 
ten projekt. Dziękujemy także firmie VULCAN, a szczególnie dyrek-
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torowi pionu marketingu Janowi Koziarskiemu, za zainicjowanie na-
szych działań i za ich koordynację. Szczególne podziękowania składa-
my na ręce władz Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu: Pani Dziekan prof. dr hab. Agniesz-
ce Cybal-Michalskiej oraz Panu Prodziekanowi ds. Wydawniczych 
prof. UAM dr. hab. Waldemarowi Segietowi, którzy podjęli starania, 
aby raport ten wydać w formie książki. Za merytoryczne wsparcie 
dziękujemy Recenzentce i Recenzentowi prof. APS dr hab. Agnieszce 
Koniecznej oraz prof. UZ dr. hab. Mirosławowi Kowalskiemu. Wielkie 
wyrazy wdzięczności kierujemy także do osób działających na rzecz 
wydania tej książki z ramienia Wydawnictwa Naukowego UAM – 
bardzo doceniamy to, że Wydawnictwo także zmobilizowało siły, aby 
włączyć się w walkę z pandemią, opracowując manuskrypt w co naj-
mniej ekspresowym tempie. 
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