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TUTORING W CZASIE PANDEMII

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna to obszar bardzo istotny w prze-
strzeni nauczania, decyduje bowiem o jakości życia oraz przyszłości milionów 
uczniów i uczennic. Nauczyciel pełni tutaj wyjątkową rolę: słucha, obserwuje 
postawę dzieci i ich postępy, analizuje zebrane informacje, żeby w konsekwen-
cji, adekwatnie do ich potrzeb, tworzyć inspirujące i pobudzające do aktywno-
ści twórczej scenariusze zajęć, organizować przestrzeń do rozwoju dziecięcej 
kreatywności. Aby sprostać temu zadaniu, sam musi być osobą innowacyjną, 
refl eksyjną, empatyczną i kompetentną – świadomą celowości podejmowanych 
zadań. To bardzo odpowiedzialne zadanie, a droga do nauczycielskiego zawodu 
długa i wymagająca.

W zdobywaniu i rozwijaniu nauczycielskich kompetencji pomaga per-
sonalizacja procesu nauczycieli z elementami tutoringu, którą od 2019 roku 
realizują studenci projektu „Nauczyciel 5.0 – nowoczesny program kształce-
nia nauczycieli na jednolitych studiach magisterskich w dziedzinie pedagogiki 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej”.

Głównym celem tutoringu jest przygotowanie studenta do świadomego 
i ambitnego planowania własnej ścieżki rozwoju. Ukształtowanie postawy re-
fl eksyjnego praktyka – studenta, który ma świadomość swoich mocnych stron 
i przejmuje odpowiedzialność za efektywność własnego kształcenia. Rów-
nie istotne jest kształtowanie umiejętności reagowania na zmiany, rozwijanie 
skutecznej motywacji do działania, poszukiwanie argumentów z odmiennych 
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perspektyw, dokonywanie wyborów oraz sztuka podejmowania decyzji, 
a w dalszej konsekwencji realizacja wyznaczonych celów. 

Ostatni rok to wspólne doświadczenie pandemii. Pod różnymi względa-
mi – szczególnie trudny czas. Zajęcia stacjonarne zastąpił tryb zdalny. Zmiana 
dotyczyła również tutoringu. Spotkania przeniosły się do przestrzeni wirtual-
nej i odbywały się w formie audio-wideo z wykorzystaniem komunikatorów 
MS TEAMS i Zoom. W obszarze tematycznym zajęć pozostawały m.in. inny-
mi zagadnienia dotyczące kompetencji nauczyciela, oceniania kształtującego, 
motywacji, metod aktywizujących, kompetencji kluczowych, technologii TIK, 
projektów e-twinning, edukacji przez sztukę i edukacji regionalnej. W cza-
sie tutoringu podejmowano również tematy związane z nauczaniem zdalnym 
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wymieniano się pomysłami i do-
brymi praktykami. Powstały różne prezentacje, plakaty, eseje, pomoce dydak-
tyczne i innowacje pedagogiczne. 

Tutoring w tym czasie był okazją do dzielenia się doświadczeniem, ale
 i obawami wobec trudności wynikających z tej całkiem nowej, dotąd nikomu 
wcześniej nieznanej rzeczywistości. Uświadomił także studentom, że nauczy-
ciel musi być osobą elastyczną w działaniu, gdyż nie wszystko da się przewi-
dzieć czy zaplanować. Praca z dziećmi to codziennie nowe zadania i wyzwania, 
którym nauczyciel nie byłby w stanie sprostać, gdyby nie był świadomy odpo-
wiedzialności, jaka na nim spoczywa. 

Tutoring stwarzał okazję do określania celów oraz planowania skutecz-
nych sposobów ich realizacji, co było szczególnie istotne w czasie pandemii, 
kiedy proces planowania i organizacji w wirtualnym świecie był dla większości 
z nas czymś całkiem nowym. 

Studenci dostrzegli korzyści płynące z prowadzenia tutoriali w formie 
zdalnej, m.in. łatwość w ustalaniu terminów czy szybki kontakt z wykładowca-
mi. Z wypowiedzi tutorów wynika, że zajęcia ze studentami w formie zdalnej 
przebiegały zgodnie z zaplanowanymi celami. Nie zgłaszano trudności w prze-
biegu i organizacji procesu personalizacji. Ilość podejmowanych przez studen-
tów projektów, wykonanych prezentacji i prac jest potwierdzeniem realizacji za-
mierzonych w tutoringu celów. Każdy student miał czas na realizację własnych 
pomysłów i rozwój zainteresowań. 
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Ilustracja 1. „Kreatywne drzewa” – pomoc do edukacji przyrodniczej dla dzieci 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – praca wykonana 
przez studentkę Weronikę Wąs w czasie zajęć tutoringowych (fot. 
I. Szyniec)
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Ilustracja 2. Nie Ciekawa ortografi a – praca wykonana przez studentkę 
Angelikę Romanowską w czasie zajęć tutoringowych (fot. I. Szyniec)

Ilustracja 3. Innowacja pedagogiczna „Nietypowo, kolorowo dla malucha 
wyjątkowo” – praca wykonana przez studentkę Magdalenę Joniak 
w czasie zajęć tutoringowych (fot. I. Szyniec)



161TUTORING W CZASIE PANDEMII

Ilustracja 4. Kreatywne drzewa – praca wykonana przez studentkę Weronikę 
Wąs w czasie zajęć tutoringowych (fot. I. Szyniec)




