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Skuteczne i powszechne dzielenie się własną 

wiedzą oraz wymiana dobrych doświadczeń 
przez nauczycieli są uważane za jeden 
z fundamentów doskonalenia szkoły. Osobiste 
hospitowanie przez nauczycieli zajęć mistrzów 
w swoich dziedzinach, uzupełniane 
metodycznymi konferencjami i warsztatami oraz 
systemem doradztwa ma oczywiście 
niezaprzeczalnie pozytywną rolę do spełnienia, 
ale jednocześnie posiada daleko idące 
ograniczenia (czas, dystans, finanse etc.). 
W ostatnich latach w Polsce lawinowo przybyło 
nauczycielskich publikacji własnych doświadczeń 
pedagogicznych (głównie za sprawą systemu 
awansu zawodowego). To dało nam wszystkim 
dostęp do ogromnej kopalni pomysłów 
scenariuszy lekcji i szerszych projektów 
edukacyjnych. Wielką ich liczbę można łatwo 
znaleźć w Sieci. Każdy jednak, kto próbował 
skorzystać z tego bogactwa wie, jak bardzo jest 
ono pozorne. Ilość niekoniecznie przechodzi 
w jakość, z gęstwiny złych pomysłów, złych 
realizacji i złych dokumentacji tak trudno wyłowić 
perły, że większość poszukiwaczy szybko 
zniechęca się do prób i pozostaje z poczuciem 
straconego czasu. 

 
Wirtualna wizyta w klasie (WWK), 

w oryginalnej wersji Virtual Classroom Tour 
(VCT), to nazwa pewnego narzędzia, 
w założeniu przeznaczonego do ułatwienia 
dzielenia się przez nauczycieli wiedzą 
i doświadczeniem, przede wszystkim zaś 
pomysłami konkretnych, zrealizowanych przez 
siebie projektów edukacyjnych. WWK jest 
jednocześnie pomysłem pewnego modelu takiej 
wymiany, mającym umożliwić tak dokładne 
odwzorowanie wszystkich jego aspektów 
i kontekstów, jak to tylko możliwe. 

W założeniu WWK ma pomagać w realizacji 
idei udoskonalania przez nauczycieli własnego 
warsztatu poprzez poznawanie i adaptację 
najlepszych pomysłów  innych, poprzez uczenie 
się od innych nauczycieli. Musi zatem dawać 
możliwość dobrego i pełnego dokumentowania 
własnych doświadczeń przez najlepszych 
nauczycieli w formie wystarczająco elastycznej 
a jednocześnie standardowej oraz ułatwiającej 
publikację i rozpowszechnianie drogą 
elektroniczną.  

 

 
 

Rys. 1. Ekran tytułowy gotowego szablonu. 
 
Ciekawostką jest techniczny sposób realizacji 

WWK. Jest to prezentacja MS PowerPoint 
wyposażona we własny specyficzny szablon 
i system nawigacji. Dzięki temu samo narzędzie 
jest darmowe i dostępne do przeglądania dla 
każdego (istnieje darmowa przeglądarka 
PowerPointa). Do przygotowania własnej 
dokumentacji jest już potrzebny PowerPoint, 
jednak i to nie jest nadmiernym wymaganiem ze 
względu na powszechną dostępność 
PowerPointa, obecnego we wszystkich 
edukacyjnych pakietach MS Office. 

Prezentacja WWK jest standardowym 
wzorcem opisu projektu edukacyjnego. 
Nauczyciel wypełnia kolejne elementy 
elektronicznego segregatora, odpowiadające 
różnym jego aspektom w postaci gotowych pól 
tekstowych prezentacji oraz szablonów 
dokumentów w formacie Worda. Może też 
załączać w dowolnych miejscach użyte 
w projekcie formularze, arkusze, prezentacje, 
prace uczniów, zdjęcia z klasy etc. w formacie 
Worda, Excela, PowerPointa, a także fotografii, 
nagrań i innych. Po wypełnieniu i zamknięciu 
każdy z tych dokumentów zostaje samoczynnie 
wpięty w cały szablon WWK tak, że ostatecznie 
wszystkie elementy opisu tworzą fizycznie jeden 
plik w formacie PowerPoint. To znakomicie 
ułatwia utrzymanie porządku i czytelności oraz 
integralności całego kompletu dokumentacji 
projektu. Ułatwia też publikację. 

 

 
 

Rys. 2. WWK pełni rolę elektronicznego segregatora. 
Pozwala przechowywać w jednym pliku wiele 
dokumentów różnych typów. 

 



Pierwszym wrażeniem w kontakcie z WWK 
może być zagubienie w wielości ikon szablonów 
dokumentów o niepewnym przeznaczeniu, 
jednak każdy z tych szablonów jest wstępnie 
wypełniony – zawiera opisy, wskazówki 
i przykłady.  

Kiedy zacząłem szukać metody, która 
pozwoliłaby większej liczbie nauczycieli 
udokumentować w sposób jednoznaczny, 
porównywalny i kompletny projektowane przez 
siebie działania edukacyjne, na placu boju 
pojawił się (i już pozostał samotnie) właśnie 
WWK. Znałem go już wcześniej i darzyłem sporą 
nieufnością ze względu na trudne na pierwszy 
rzut oka poruszanie się po gąszczu składowych 
dokumentów oraz pewne niedostosowanie do 
polskich warunków, wynikające z amerykańskiej 
genealogii narzędzia.  

Przy bliższym poznaniu WWK okazał się być 
konsekwentnie i logicznie zaprojektowanym 
układem szablonów, prowadzącym  poprzez 
literalnie wszystkie aspekty pedagogiczne 
projektu i jego tła; jednocześnie bardzo 
elastycznym i wystarczająco standardowym. 
Taka konstrukcja pomaga autorowi projektu 
w budowaniu konsekwentnego i pełnego opisu, 
ale też sprzyja refleksji nad nim. Odbiorcy - daje 
całościową orientację w  projekcie i szanse na 
podjęcie dobrej decyzji o jego przydatności do 
adaptacji. 

WWK ma już wstępną wersję polskiego 
tłumaczenia, jest w tej chwili dostosowywany do 
polskich potrzeb przy współpracy z polskimi 
dydaktykami. Istnieje też polski podręcznik 
w formacie PDF. 

 
WWK ma wszelkie atrybuty, by 

zapoczątkować pewien standard 
dokumentowania, upowszechniania i wymiany 
nauczycielskich projektów edukacyjnych. Aby 
jego stosowanie było skuteczne, potrzebne są 
jeszcze dwa mechanizmy:  
- miejsce w sieci, gdzie można publikować 

własne prace oraz wyszukiwać prace innych 
spośród możliwie bogatej oferty, 

- system rankingowy wspólnej oceny projektów, 
pozwalający skutecznie wyławiać publikacje 
wartościowe spośród nieudanych. 

 
Pierwszy z wymienionych mechanizmów od 

jakiegoś czasu funkcjonuje w serwisie 
edukacyjnym Microsoftu. Na polskiej stronie 
edukacyjnej Microsoftu od niedawna znaleźć 
można pierwsze przykłady polskich WWK. 

 Sądzę, że dokumentując swoje pomysły 
i działania edukacyjne, zarówno dla własnych 
potrzeb, jak i z myślą o opublikowaniu w Sieci 
warto sięgnąć po Wirtualną wizytę w klasie. 
Segregator, nawet wypełniony tylko częściowo, 
pozwoli prosto i pewnie przechować razem 
wszystkie dokumenty związane z konkretnym 
projektem, w przyszłości dając możliwość 
dowolnej modyfikacji każdego z elementów. 
Warto ustrzec czytelnika częściowo 
wypełnionego segregatora przed 
zniechęcającym przeglądaniem kolejnych 
pustych, niewypełnionych szablonów. proponuję 
ikony wypełnionych szablonów wyposażać 
w kolorowe (np. zielone) obwódki.  

Pomysł elektronicznego segregatora 
dokumentów może też posłużyć nauczycielowi 
w pracy z uczniami. Myślę, że odpowiednio 
przygotowany we własnym zakresie szablon 
podobny do WWK może zostać wykorzystany do 
dostarczenia kompletu łatwych w użyciu 
dokumentów i materiałów pomocniczych uczniom 
biorącym udział w projekcie. Uczniowie mogliby 
uzupełniać je o własne prace i myśli bez potrzeby 
biegłego panowania nad komputerem. 

 
Wszystkie potrzebne odnośniki oraz więcej 

materiałów na temat WWK znaleźć można na 
mojej stronie http://pedagogika.net/?VC. Tam 
też pojawią się informacje o centrach publikacji 
WWK. 
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