
Jaki związek z zasobami internetu mogą mieć jednak 
dzieci w wieku przedszkolnym, które wydają się nam 
nieprzygotowane i niedojrzałe do tego, by w sposób 
efektywny i bezpieczny korzystać z sieci?

Okazuje się, że perspektywa wykorzystania interne-
tu daje także nauczycielom przedszkola szeroki zakres 
możliwości rozwoju zawodowego, przy jednocze-
snym uatrakcyjnianiu treści programowych dla dzieci 
oraz wprowadzeniu nowatorskich metod współpracy  
z rodzicami! 

Przedszkole, w którym pracuję, jak większość pla-
cówek edukacyjnych w Polsce, od kilku lat posiadało 
stateczną stronę internetową, prowadzoną w niezro-
zumiałym dla przeciętnego nauczyciela języku HTML,  
a więc trudną w bieżącej administracji. Niedoskonałość 
placówki w tym zakresie może powodować dyskom-
fort, który w naszym przypadku zniknął momentalnie, 
dzięki odkryciu nowych możliwości technologicznych 
i ogólnodostępnych narzędzi Web 2.0.

Dla przedstawienia możliwości nauczyciela w tym 
zakresie pozwolę sobie nieskromnie podać przykład 
własny. Otóż możliwości wykorzystania internetu dla 
celów edukacyjnych odkryłam przy okazji stawiania 
pierwszych kroków w Programie eTwinning, zakładają-
cym współpracę europejskich placówek edukacyjnych 
nad projektami o wybranej przez nauczycieli tematy-
ce, z wykorzystaniem technik informacyjno – komuni-
kacyjnych. Nie było to łatwe, szczególnie na początku, 
gdy szczytem twórczej fantazji była dla mnie prezenta-
cja w Power Poincie…

W ramach pierwszych partnerstw, w celu zade-
monstrowania efektów pracy moich wychowanków,  
z dumą tworzyłam pierwsze prezentacje multime-
dialne z pomocą narzędzi tj. Windows Movie Maker,  
Smilebox, Slide, wpadając jednocześnie w samoza-
chwyt, gdy materiały te udawało mi się umieścić na 

blogu projektu (patrz: www.givebreathtoearth.blog-
spot.com). Oczywiście, patrząc z dzisiejszej perspek-
tywy blog ten wymaga dopracowania technicznego, 
korekty jakości zgromadzonych materiałów, poprowa-
dzenia dodatkowych linków, tagów i nie tylko. Senty-
ment do początkowych działań, odkryć technologicz-
nych, jakie dokonywałyśmy wspólnie z partnerkami  
z Grecji i Anglii nie pozwala nam jednak na jakiekol-
wiek zmiany. To bardzo przyjemne dostrzec różnice… 

Od czego zaczęła się zatem ta sieciowa fascyna-
cja? Od reakcji naszych wychowanków! Okazało się, 
że wspominana jakość zupełnie dzieciom nie prze-
szkadza. Najważniejsze było dla nich to, że poczuły 
się zauważone i docenione. To szczególnie ważne 
dla naszego przedszkola, gromadzącego także dzieci 
niepełnosprawne, w którym aspekt poczucia sukcesu  
i sprawstwa wpływa na realizowanie idei integracji 
społecznej! 

Swoje działania, nawet najbardziej skomplikowane, za-
wsze doprowadzają do końca, wyczekując następnie 
pojawienia się relacji na blogu, także ze strony rówie-
śników z grup partnerskich. Oczekiwanie to udziela się 
także rodzicom, doceniającym możliwość bieżącego 
wglądu w działania, których podmiotem są ich własne 
dzieci. Nieoczekiwanie dla nas samych ten przepływ 
informacji pomiędzy działalnością grupy przedszkol-
nej a rodzicami owocuje niespotykaną współpracą  
z nauczycielami. Udział całych rodzin w konkursach, 
akcjach prowadzonych w ramach projektów i kolej-
nych aktywnościach jest jednym z najcenniejszych 
efektów tej pracy.

Nikogo w dzisiejszych czasach nie trzeba przekonywać o znaczeniu informacji płynących 
z internetu dla celów edukacyjnych. Zakładając bezpieczeństwo poruszania się uczniów 
w sieci oraz umiejętne wykorzystanie jej zasobów, nauczyciele dysponują doskona-
łym narzędziem do realizacji podstaw programowych poszczególnych przedmiotów,  
na różnych etapach kształcenia, z możliwością poszerzania prezentowanego materiału  
i wdrażaniem uczniów do samokształcenia. 
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Możliwość oglądania wytworów własnej pracy 
oraz siebie samych na fotografiach  

i w multimedialnych prezentacjach diametralnie 
wpływa bowiem na wzrost motywacji dzieci 

do pracy indywidualnej i zespołowej. 

▸ Anna Krzyżanowska

Warto zauważyć, że świadomość reakcji dzieci  
i rodziców angażujących się w projekty z wykorzysta-
niem blogów i narzędzi internetowych spowodowała  
w naszym przedszkolu rozszerzenie działań na in-
nych nauczycieli i grupy wiekowe. Nauczyciele zain-
teresowani wprowadzaniem multimediów do swojej  
codziennej pracy tworzą obecnie samokształceniowy 
Zespół Multimedialny. Nowe umiejętności i nowin-
ki technologiczne, uatrakcyjniające materiały two-
rzone przez Zespół, zdobywamy w ramach realizacji  
projektów, uczestnictwa w Warsztatach Doskona-
lenia Zawodowego Programu eTwinning, poprzez  
Mobilności Comeniusa i inne szkoleniowe projekty 
unijne. Poszukujemy prostych narzędzi, które wy-
korzystują nasi wychowankowie do tworzenia prac 
plastycznych, czy też umożliwiamy im nagrywanie 
materiału dźwiękowego na potrzeby aktywności  
realizowanych w ramach treści programowych.  
Obecnie tworzymy przedszkolny blog o charakterze 
sportowym (www.sport48.wordpress.com), jak zawsze 
wolny od reklam, bezpieczny dla dzieci, zawierający 
poza relacjami z życia przedszkola także liczne konkur-
sy, quizy i zadania interaktywne. 

To może wydawać się zabawne, ale tak naprawdę 
nie wprowadzamy dzieci do świata internetu i mul-
timediów. W większości one w nim funkcjonują na 
co dzień, chociażby w swoich rodzinnych domach. 
Raczej my, nauczyciele, staramy się za nimi nadążyć, 
proponując aktywności, wykorzystując zapał i moty-
wację, zjednując sobie akceptację i uznanie rodziców.  
W konsekwencji utrzymując pozytywny obraz pla-
cówki w środowisku lokalnym, regionalnym, krajo-
wym, międzynarodowym! Niezmiernie cieszy nas 
uznanie naszych przedszkolnych rodziców i fascynacja 
wychowanków. Nie mniej cieszy uznanie ekspertów  
Programu eTwinning, czy, jak to miało miejsce nie-
dawno – Jury Konkursu „Blog Roku 2010” (otrzymali-
śmy wyróżnienie w kategorii Profesjonalne dla bloga  
www.ekozywioly.blogspot.com).

W naszej internetowej przedszkolnej przygodzie to 
z pewnością nie koniec. Kto wie, jak bardzo damy się 
zaplątać w edukacyjną internetową sieć? Najważniej-
sze, że nie jesteśmy w niej sami. Towarzyszą 
nam nasze dzieciaki i ich rodzice.

Wszystkich nauczycieli zachęcamy 
do podobnego zaplątywania. Przez 
Program eTwinning lub poszukiwania 
własne. I koniecznie odwiedźcie 
nas na naszych blogach!    ▪
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Dzieci szaleją na blogu
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