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ZDALNE NAUCZANIE W PEDAGOGICE SZKOLNEJ 

SPRAWDZANIE I OCENIANIE 

 

STRESZCZENIE 

Zdalne nauczanie jest w powszechnej świadomości  utożsamiane albo ze szkoleniami 

kadry przedsiębiorstw, albo nowszą technologicznie wersją kursów korespondencyjnych, albo 

też z elektroniczną formą studiów zaocznych. W każdym z tych przypadków adresatem 

szkoleń są osoby dorosłe. Wyniki badań oraz doświadczenia wskazują jednak, że niezwykle 

istotne jest jak najszersze wprowadzanie elementów zdalnego nauczania do praktyki szkolnej 

regulowanego systemu kształcenia już od wczesnych jego etapów. Autorzy uzasadniają, 

iż leży to w dobrze pojętym wspólnym interesie wielu uczestników życia gospodarczego 

i społecznego od sektora biznesowego poprzez instytucje oferujące zdalne nauczanie aż do 

decydentów systemu edukacji. 

Charakter i kształt zdalnego nauczania w tych jego formach, które powinny znaleźć 

i znajdują zastosowanie w szkole, ma swoją specyfikę i dość zasadniczo różni się od 

standardów znanych ze zdalnego nauczania dorosłych.  

Autorzy skupiają się nad jednym z najważniejszych aspektów tej formy zdalnego nauczania – 

sprawdzaniem i ocenianiem oraz jego rolą w budowaniu systemu motywacyjnego. Stawiają 

tezę, iż sprawdzanie i ocenianie prowadzone w formie zdalnej wymaga większych 

umiejętności od nauczyciela niż w formie naocznej, ponieważ muszą zostać zastąpione 

nieobecne tu komunikaty pozawerbalne, odgrywające silną rolę w budowaniu systemu 

motywacyjnego. Istotniejszą rolę odgrywa też świadomość kategorii taksonomicznych, które 

mogą być sprawdzane za pomocą różnych form zadań elektronicznych oraz celów 

pedagogicznych, które mogą być w ten sposób osiągane.  

Sprawdzanie i ocenianie jest bardzo ważnym element metodyki nauczania, nie tylko 

zdalnego, Jego waga w nauczaniu formalnym jest zwielokrotniana poprzez fakt 

synchroniczności kontaktów nauczyciel - uczeń, implikujących różnorakie komunikaty 

zwrotne, wzmocnienia i motywacje, również nieformalne, i mimowolne, które uczeń 

otrzymuje, również w formach pozawerbalnych, na różnych etapach sprawdzania i oceniania.  

Nauczanie zdalne w pedagogice szkolnej ma z natury charakter hybrydowy. Autorzy 

proponują  zasady podziału procesu sprawdzania i oceniania, które pomagają dobrze 



realizować cele kształcenia stosowne dla nowoczesnej pedagogiki. Autorzy analizują różne 

formy zadań pod kątem możliwości automatyzacji, zakresu ich stosowalności w sprawdzaniu, 

ocenianiu i pomiarze dydaktycznym oraz proponują różne metody dostarczania informacji 

zwrotnej i motywowania.  

 


