
Jan Królewski, O studiowaniu w czasie pandemii –  z dr Mateuszem Kieresiem. 

Jan Królewski: Od jak dawna wykłada pan na uczelniach? W czym się pan specjalizuje?

Mateusz Kiereś: Przygodę z dydaktyką rozpocząłem 19 lat temu, kiedy to w 2001 roku świeżo po

ukończeniu  studiów  na  Wydziale  Filozofii  KUL w  Lublinie  rozpocząłem  pracę  w  jednym  z

lubelskich liceów oraz rok później w WSKSiM w Toruniu. Następnie pojawiło się  doświadczenie

pracy z dziećmi w SP nr 40 w Lublinie jako nauczyciel etyki oraz opiekun wychowawca. Moje

zainteresowania  ogniskują  się  wokół  zagadnień  dotyczących  kwestii  antropologicznych  i

kulturowych oraz ich filozoficznego wyjaśnienia. 

J.K: Czy przed rozpoczęciem roku (akademickiego) obawiał się pan zamknięcia uczelni w

związku z rządowymi obostrzeniami? Dlaczego? 

M.K:  Doświadczenie  końca  roku akademickiego 2019/2020 i  wprowadzone  wtedy obostrzenia

rządowe oraz prognoza kolejnej fali zachorowań na jesieni sprawiły, że chyba wszyscy byliśmy

przygotowani mentalnie na taki scenariusz. Oczywiście miałem nadzieję, że cały rok akademicki

odbędzie się w formie stacjonarnej,  ale obserwacja tego, co działo się  w kolejnych miesiącach

powodowało, że raczej każdy zadawał sobie pytanie nie o to czy dojdzie do zamknięcia uczelni dla

nauczania stacjonarnego, ale kiedy to nastąpi. 

J.K: Jak szkoły i uczelnie dostosowały się do zmiany trybu nauczania?

M.K:  Pracując zarówno w szkole podstawowej, jak i na uczelni dostrzegam, że to dostosowanie

przebiegało odmiennie choćby z tej przyczyny, iż w przypadku uczelni proces edukacji odbywa się

pomiędzy osobami dorosłymi, co powoduje, że odpowiedzialność za efekt dydaktyczny, na który

składa się organizacja narzędzi służących komunikacji, ich sprawne użycie, czy choćby aktywne

uczestniczenie w zajęciach, spoczywa zarówno na uczelni (wykładowcach), jak i na studentach. W

przypadku szkoły podstawowej komunikacja odbywa się pomiędzy nauczycielem a dzieckiem, co

ze  strony  tego  drugiego  generuje  rozmaite  problemy,  jak  choćby  brak  własnego  komputera,

nieumiejętność samodzielnej obsługi narzędzi służących do komunikacji, konieczność pomocy oraz

pilnowania  dziecka  przez  rodzica  i  opiekuna,  a  co  utrudnia  przystosowanie  się  placówki

edukacyjnej do nowej sytuacji.      



J.K: Czy przyzwyczaił się pan do nowej formy wykładania?

M.K:  Po tylu latach pracy dydaktycznej w tradycyjnym, stacjonarnym modelu, trudno mówić o

nowej formie wykładania w kategoriach przyzwyczajenia, raczej jest to swego rodzaju oswojenie

się  z  sytuacją  i  wiara  w  to,  że  niebawem  powróci  klasyczna  formuła  edukacyjna.  

J.K: Co jest najbardziej doskwierające w nauczaniu online?

M.K:  Z  pewnością  jest  to  fakt  zapośredniczenia  kontaktu  i  brak  możliwości  bezpośredniego

obcowania z drugim człowiekiem. Prowadząc zajęcia czy lekcje nie zawsze widzę  słuchaczy, przez

co nie mogę śledzić ich reakcji na przekazywane treści i na bieżąco reagować. Przy takiej formie

nauczania  bardzo  trudno  jest  właściwie  dostosować  sposób  i  styl  mówienia,  a  także  treść

komunikatów do aktualnego nastawienia odbiorcy. 

J.K:  W edukacji  dużą  rolę  pełni  relacja  mistrz-uczeń.  Czy  nauczanie  zdalne,  zza  ekranu

wypłynęło na tę relację? W jaki sposób?

M.K: Faktycznie w naszym kręgu kulturowym kluczem do sukcesu edukacyjnego jest stworzenie

unikalnej relacji pomiędzy przekazującym wiedzę, a tym, który ją odbiera. Aby taka relacja mogła

zaistnieć potrzebny jest realny kontakt ucznia czy studenta właśnie z mistrzem czyli osobą, która

nie tylko przekazuje prawdę o otaczającym nas świecie,  ale  która swoim życiem i  przykładem

potwierdza to, co głosi, przez co staje się w oczach młodego człowieka autentyczna i wiarygodna, a

w konsekwencji staje się wzorem do naśladowania. Kontakt online siłą rzeczy ogranicza możliwość

pełnego czyli osobowego oraz osobistego obcowania, przez co mistrzowi dużo trudniej jest dzielić

się swą pasją oraz kształtować młodego człowieka. 

J.K: Czy obawia się pan wpływu obostrzeń na stan edukacji w Polsce? Jak Pana zdaniem

wpłyną na stan nauki i kultury?

M.K:  Zgadzam się w pełni z pojawiającymi  się w przestrzeni publicznej  głosami,  że edukacja

online nigdy nie zastąpi nauczania stacjonarnego, a rozwój technologii edukacyjnych oraz metody

kształcenia na odległość powinny stanowić jedynie czasowo konieczne wsparcie dla tradycyjnych

form  edukacji.  Stąd  też  wydaje  się  rzeczą  oczywistą,  że  wprowadzone  obostrzenia  wpłyną

negatywnie na stan polskiej edukacji, a co za tym idzie na poziom wychowania oraz wykształcenia

młodego człowieka. Ponadto nauka jako dziedzina kultury potrzebuje przestrzeni życia publicznego



do tego, aby móc się upowszechniać i służyć dobru  danego społeczeństwa, a powszechna obecnie

izolacja w życiu społecznym znacząco to utrudnia.

J.K: Czy uważa pan studiowanie online za dobrą alternatywne dla studiów stacjonarnych?

Która forma nauczania jest pana zdaniem lepsza? 

M.K: Studia online stanowią dobrą alternatywę dla braku studiów w ogóle, ale z pewnością nie dla

studiów  stacjonarnych,  gdyż  jedynie  tradycyjne  studia  umożliwiają  bezpośredni  kontakt  ze

społecznością akademicką, kontakt który owocuje często powstaniem unikalnej wspólnoty osób,

której  filarem  są  mistrzowie  jako  spadkobiercy  i  przekaziciele  określonej  tradycji  naukowej

(kulturowej), i w której wszyscy jej uczestnicy mogą doskonalić swoje człowieczeństwo nie tylko

na polu intelektualnym, lecz również moralnym. Takiej szansy nie dają studia online, gdyż relacje

międzyludzkie są w nich znacząco odhumanizowane, a studiowanie ogranicza się najczęściej do

przekazu oraz weryfikacji wiedzy.

J.K: Dziękuję za wywiad. 


