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Wyzwania w ocenianiu na odległość 

spisane na podstawie doświadczeń nauczycieli - praktyków 

 

- niska motywacja uczniów do pracy na poziomie zgodnym z ich faktyczną wiedzą i umiejętnościami 

- brak systematyczności uczniów, zadania odsyłane po terminie lub nieodsyłane wcale 

- problemy ze sprzętem komputerowym i dostępem do Internetu 

- brak kamerek, mikrofonów 

- problem z dostępem do komputera w rodzinach, w których jest więcej dzieci w wieku szkolnym 

- niesamodzielna praca – zadania, testy wypełniają za dzieci rodzice lub rodzeństwo 

- możliwość korzystania z pomocy naukowych podczas testów pisanych zdalnie 

- brak możliwości trzymania się konkretnych ram czasowych – w szkole uczniowie mają np. 30 minut 

na napisanie testu, w domu kontrolowanie czasu ich pracy jest niemożliwe 

- niskie umiejętności uczniów w zakresie stosowania TIK w celach edukacyjnych – problemy  

z otwarciem plików i linków z zadaniami czy wysłaniem maila z załączonym zadaniem 

- uczniowie robią zdjęcia wypełnionych arkuszy i przesyłają je za pomocą komunikatora – jakość zdjęć 

jest bardzo zła, nie da się odczytać większości prac 

- konieczność tłumaczenia się dyrektorowi z wystawionych ocen niedostatecznych – nacisk na 

wystawianie wyłącznie ocen pozytywnych nawet, gdy nie odzwierciedlają faktycznego stanu wiedzy  

i umiejętności ucznia 

- lenistwo uczniów, zadania i testy uzupełniane byle jak 

- brak odpowiedzialnego podejścia do nauczania zdalnego (zarówno u uczniów, jak i u ich rodziców) – 

traktowanie okresu kształcenia na odległość jak przedłużonych wakacji 

- brak możliwości udzielania bieżącego wsparcia uczniom z trudnościami w nauce 

- brak znajomości narzędzi TIK służących tworzeniu wartościowych zasobów edukacyjnych na czas 

kształcenia na odległość (dot. nauczycieli) 

- zniechęcenie, zmęczenie uczniów – przeładowanie dużą ilością treści do przerobienia powoduje  

w ich przypadku bunt i obniżenie wymagań wobec samego siebie 

- nadmierna ambicja uczniów i/lub ich rodziców, prowadząca ostatecznie do obniżenia wyników 

ucznia 

 

 


