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A B S T R A K T

Artykuł w sposób syntetyczny opisuje i analizuje „Szkołę z TVP” – projekt kształ-
cenia na odległość wprowadzony przez Telewizję Polską S.A. we współpracy z Mi-
nisterstwem Edukacji Narodowej w Polsce podczas pandemii COVID-19. Autor 
stosuje trzy różne metody badawcze (analiza źródeł zastanych, studium przypadku, 
analiza SWOT), aby zidentyfikować problemy, które wystąpiły w czasie pierw-
szych kilku dni emisji lekcji zdalnych, które spowodowały wiele negatywnych 
komentarzy w internecie. Artykuł przedstawia także rekomendacje działań, 
które mogą ulepszyć analizowany projekt. Wszystkie rozważania prowadzone 
są z zastosowaniem perspektywy medialno-kulturalistycznej zaproponowanej 
przez Denisa McQuaila.
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68 Paweł Nowak

WPROWADZENIE

Inspiracją do stworzenia niniejszego opracowania była nowa sytu-
acja społeczna i medialna spowodowana wybuchem i rozwojem epide-
mii, a następnie pandemii wirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę 
COVID-19. Jeszcze na początku marca 2020 roku, pomimo pierwszych 
informacji publikowanych przez media światowe i polskie, zaledwie 
48,5% Polaków uważało epidemię koronawirusa za najważniejsze wyda-
rzenie w Polsce (Sondaż IBRiS dla Onetu. Andrzej Duda na prowadzeniu…). 
Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem został zdiagnozowany 
w Polsce 4 marca 2020 roku (Pierwszy przypadek koronawirusa…). Ty-
dzień później polski rząd podjął decyzję o czasowym zawieszeniu zajęć 
dydaktycznych, między innymi w odniesieniu do szkół podstawowych 
i liceów (Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych…). W tym samym 
dniu Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że mając na uwadze 
szybkość rozprzestrzeniania się wirusa z Wuhan połączoną z alarmują-
cym wzrostem liczby zakażeń – trzynastokrotny wzrost w ciągu dwóch 
tygodni – podjęła decyzję o uznaniu epidemii COVID-19 za pandemię 
(WHO Director-General’s opening…).

Jako grupy szczególnie podatne na zakażenie nowym koronawirusem 
atakującym ludzki układ oddechowy wskazano między innymi dzieci 
i osoby starsze (Rothan, Byrareddy, 2020). Ta sytuacja spowodowała, 
że wraz z zamknięciem szkół nauczyciele i uczniowie musieli rozpocząć 
naukę z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (Glac, 2020). 
Już 25 marca 2020 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło 
specjalną publikację on-line Kształcenie na odległość. Poradnik dla szkół. 
W poradniku wskazano między innymi audycje Telewizji Polskiej dostęp-
ne w kanałach linearnych, a także w serwisie TVP VOD jako pomocne 
przy realizacji edukacji zdalnej (Kształcenie na odległość. Poradnik…). 
Uruchomiony kilka dni później projekt „Szkoła z TVP” oraz negatywne 
emocje, które towarzyszyły pierwszym dniom jego funkcjonowania, autor 
niniejszego opracowania uznał za warte analizy i komentarza.

Opisane rozważania powstały z wykorzystaniem trzech metod badaw-
czych: analizy źródeł zastanych, studium przypadku i analizy SWOT. Pierw-
sza z nich umożliwiła zgromadzenie informacji o dorobku edukacyjnym 
Telewizji Polskiej oraz dokonanie przeglądu wybranych publikacji i ko-
mentarzy dotyczących projektu „Szkoła z TVP”. Studium przypadku z kolei 
pozwoliło zidentyfikować najważniejsze cechy analizowanego projektu, 
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takie jak informacje o rozmiarach czy dostępności przedsięwzięcia, a tym 
samym sposobach dystrybucji materiałów, które powstały w ramach tej 
inicjatywy. Ponadto skorzystano z analizy SWOT, aby sprawdzić na pod-
stawie ogólnodostępnych informacji, jakimi zasobami dysponowano 
w chwili uruchomienia działań w ramach projektu „Szkoła z TVP” oraz 
jakie warunki panowały w otoczeniu projektu. Natomiast przygotowując 
niniejsze opracowanie, przyjęto perspektywę medialno-kulturalistyczną 
proponowaną przez Denisa McQuaila, w której pierwszeństwo mają treść 
i forma przekazów medialnych. Ważny jest ponadto subiektywny odbiór, 
na który ma wpływ bezpośrednie otoczenie widza (McQuail, 2012).

DOROBEK EDUK ACYJNY TELEWIZJI POLSKIEJ

Należy zaznaczyć, że pomysł wprowadzenia programów edukacyjnych 
do oferty programowej polskiego nadawcy publicznego w czasie pande-
mii koronawirusa nie był niczym nowym, ponieważ audycje edukacyjne 
pojawiały się na antenach TVP niemal od samego początku istnienia tele-
wizji w Polsce. Na antenie Telewizji Polskiej w połowie lat pięćdziesiątych 
dwudziestego wieku obecne były już audycje edukacyjne, reprezentowane 
między innymi przez kurs dla kierowców czy lekcje języka angielskiego 
(Świerczyńska-Głownia, 2017). Jak podkreśla Joanna Sosnowska, Telewizja 
Polska „spełniała dydaktyczną rolę poprzez propagowanie kultury, nauki 
i sportu” (Sosnowska, 2013). Przez wiele lat nadawca publiczny miał okazję 
wpływać na społeczeństwo, między innymi poprzez audycje wychowawcze 
i kulturalne. Już w marcu 1960 roku TVP wyemitowała pierwsze pasma 
programowe przeznaczone dla szkół. Chęć udziału w projekcie zgłosiło 
kilkaset placówek szkolnych, które posiadały odbiorniki telewizyjne i pla-
nowały w ten sposób uatrakcyjnić lekcje (Pikulski, 2002, s. 95). Tadeusz 
Pikulski zwraca uwagę, że już na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdzie-
siątych w TVP „edukacja, wychowanie poprzez mały ekran, wydawały się 
jej ówczesnym redaktorom oczywistą powinnością” (Pikulski, 2002, s. 96). 
W 1956 roku za sprawą „Politechniki Telewizyjnej” Telewizja Polska jako 
pierwszy nadawca w Europie rozpoczęła emisję kursów samochodowych 
(Pikulski, 2002, s. 97).

Warto zwrócić uwagę, że „telewizja jest ważnym środkiem dydaktycz-
nym, z którego korzysta prawie cała ludzkość” (Portalski, 2013, s. 139). 
Stopnień, w jakim odbiorca może wykorzystać informacje przekazywane 
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poprzez telewizję, jest determinowany przez indywidualne cechy psy-
chofizjologiczne. Telewizja potrafi przekazać nawet trzysta razy więcej 
informacji niż radio w tym samym czasie (Portalski, 2013, s. 139).

Na początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku Telewizja 
Polska mogła pochwalić się jeszcze jednym, przez wielu ocenianym bar-
dzo pozytywnie, podejściem do edukacji za pośrednictwem tego medium. 
Uruchomiono wtedy całe pasma programowe pod tytułem „Telewizja 
Edukacyjna”. Kontent stanowiły programy premierowe oraz powtórki, 
a wśród nich znalazły się magazyny i filmy dokumentalne. Bloki programo-
we obejmowały zagadnienia, takie jak nauki ścisłe, przyroda, humanistyka 
i nauki społeczne (Pikulski, 2002, s. 297).

Bogaty dorobek Telewizji Polskiej pozwalał przypuszczać, że audycje 
emitowane w ramach bloków programowych „Szkoła z TVP” będą atrak-
cyjne dla odbiorców.

DZIAŁANIA EDUK ACYJNE TVP 
PODCZAS PANDEMII

Informacja o czasowym ograniczeniu funkcjonowania szkół i placówek, 
a tym samym zawieszeniu zajęć edukacyjnych została ogłoszona 11 mar-
ca 2020 roku (Premier: Podjęliśmy decyzję…). Co zrozumiałe, związane 
z tym dostosowanie ramówek publicznego nadawcy telewizyjnego, dys-
ponującego kilkunastoma kanałami linearnymi, nie było proste. Należy 
zaznaczyć, że tworzenie planu emisji oraz szerzej – produkcja progra-
mów telewizyjnych to działanie bardzo złożone. Jak podkreśla Małgorzata 
Lisowska-Magdziarz, produkty medialne „umiejscowione są w obrębie 
struktur wytwarzanych przez instytucje produkcyjne i nadawcze” (Lisow-
ska-Magdziarz, 2019). To procesy powtarzalne, zaplanowane, prowadzone 
w ramach systemu naczyń połączonych od produkcji do emisji, które 
uwzględniają również, a może przede wszystkim, „rytm życia codziennego 
i bilans czasu odbiorców, żyjących w przemysłowych i postprzemysłowych 
społeczeństwach zaawansowanego kapitalizmu” (Lisowska-Magdziarz, 
2019). Ów rytm został w marcu 2020 roku brutalnie zaburzony przez 
pandemię koronawirusa, co wymagało od wszystkich uczestników życia 
społecznego, w tym także nadawcy publicznego, zdecydowanych dzia-
łań. Jednakże wspomniane wcześniej doświadczenie edukacyjne, a także 
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współczesny kształt i wszechobecna cyfryzacja telewizji oraz szybkość 
działania pozwalały zakładać, że będą to prace dynamiczne.

Pierwsze zmiany w ofercie TVP wprowadzone zostały na kilka dni 
przed zawieszeniem działalności szkół i placówek oświatowych. Kanał 
linearny TVP ABC przygotował w tym celu specjalne pięciogodzinne pa-
smo programowe przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkol-
nym składające się z audycji poświęconych między innymi zagadnieniom 
z zakresu fizyki, sztuki, teatru, muzyki. Natomiast 16 marca 2020 roku 
działania nadawcy objęły również kanał linearny TVP Kultura oraz ser-
wisy TVP VOD. Należy podkreślić, że zarówno działania antenowe, jak 
i internetowe skierowane do dzieci i młodzieży pozbawione były reklam 
(Telewizja Polska bliżej…). 19 marca 2020 roku TVP, Muzeum Powstania 
Warszawskiego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniły wirtu-
alny kanał dostępny przez cztery godziny dziennie w ramach usługi TVP 
Stream (Pierwszy kanał edukacyjny…). 23 marca 2020 roku uruchomiony 
został drugi kanał wirtualny – „Domowe przedszkole” dostępny za po-
średnictwem usługi TVP Stream oraz w ramach telewizji hybrydowej1 
(HbbTV) na multipleksie ósmym (MUX-8) Naziemnej Telewizji Cyfrowej 
(Bochyńska, 2020).

„SZKOŁA Z  TVP”

Pierwsze zapowiedzi lekcji zdalnych w ramach „Szkoły z TVP” poja-
wiły się 28 marca 2020 roku. Poinformowano wtedy o podpisanym dzień 
wcześniej porozumieniu nadawcy publicznego z Ministerstwem Eduka-
cji Narodowej (Telewizja Polska S.A. i Ministerstwo…). „Projekt «Szkoła 
z TVP» jest dla nas wyzwaniem logistycznym i technologicznym, ale jego 
realizacja jest kwintesencją działalności nadawcy publicznego. Umożliwia 
nam to pokazanie, że TVP jest spółką nowoczesną i dynamiczną, która 
w szybkim tempie odpowiada na społeczne oczekiwania i wychodzi na-
przeciw wyzwaniom” (Telewizja Polska S.A. i Ministerstwo…) – zaznaczył 
Maciej Łopiński, pełniący wówczas obowiązki prezesa zarządu Telewizji 

1 Szerzej o telewizji hybrydowej pisałem w: Nowak, P. (2019). Telewizja lat 
90. vs telewizja XXI wieku. W: A. Hess, M. Nowina Konopka, Świerczyńska-
Głownia (red.), Dynamika przemian w mediach (s. 245–274). Kraków: Instytut 
Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Nowy Targ: Wydawnictwo ToC.



72 Paweł Nowak

Polskiej S.A. Z kolei minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski 
ocenił, że: „Wartościowe, merytoryczne materiały prezentowane na ante-
nach TVP mogą być istotnym narzędziem w codziennej pracy nauczycieli 
i wsparciem dla uczniów w samodzielnej nauce w domu” (Telewizja Polska 
S.A. i Ministerstwo…).

W pierwszym etapie projektu od 30 marca 2020 roku emitowano lekcje 
przygotowane dla uczniów szkół podstawowych. Materiały w podziale 
na klasy były dostępne na antenach TVP Sport, TVP Rozrywka, TVP 
Historia oraz w paśmie wspólnym TVP 3 (Kaźmierska, 2020). Z kolei 
6 kwietnia 2020 roku oferta „Szkoły z TVP” została poszerzona o zajęcia 
dla uczniów szkół ponadpodstawowych, które emitowano na antenach 
TVP Kultura, TVP Sport, TVP Rozrywka i TVP HD (Od 6 kwietnia…). 
Natomiast 4 maja „Szkoła z TVP” wzbogaciła się o audycje wspomagające 
przygotowania maturzystów do egzaminu. Audycje zawierające materiał 
powtórkowy z wybranych przedmiotów były dostępne na antenie TVP 
HD i TVP Rozrywka („Repetytorium Maturzysty”…). Należy zaznaczyć, 
że tuż po emisji w kanałach linearnych poszczególne materiały były pu-
blikowane w serwisie TVP VOD.

SWOT JAKO NARZĘDZIE BADAWCZE

Analiza SWOT, której nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich 
słów Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, służy do oceny „sil-
nych i słabych stron wnętrza organizacji oraz pochodzących z otoczenia 
szans i zagrożeń” (Koźmiński, Jemielniak, 2008, s. 360). Często jest ona 
wykonywana przy okazji opracowywania strategii dla organizacji, która 
zamierza coś zmienić w swoim sposobie funkcjonowania i chce dokonać 
diagnozy swojej obecnej sytuacji. Andrzej K. Koźmiński i Dariusz Jemiel-
niak zwracają uwagę, że analiza SWOT jest oceną zasobów posiadanych 
przez organizację. Wśród przykładów takich zasobów możemy wymienić 
wiedzę, zasoby ludzkie, markę organizacji, kontakty (Koźmiński, Jemiel-
niak, 2008, s. 360). Analiza może wykazać braki zasobów potrzebnych 
do skutecznego przeprowadzenia strategii planowanej przez organizację 
lub pomyślnego zrealizowania danego projektu w ramach organizacji. 
Co ważne, w części dotyczącej analizy otoczenia organizacji należy wziąć 
pod uwagę nie tylko aktualną sytuację, ale starać się również przewidzieć 
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przyszłe działania bezpośredniej konkurencji i zmiany zachodzące na rynku, 
na którym działa organizacja.

Rys. 1. Analiza SWOT projektu „Szkoła z TVP”

Mocne strony
wielkość organizacji, baza sprzętowa, wiele 

kanałów linearnych, własny serwis VOD, 
HbbTV, współpraca z MEN, wieloletnie 

doświadczenie w produkcji audycji 
edukacyjnych, budżet

Słabe strony
krótki czas realizacji, TVP w ostatnich latach 

nie produkowała tak dużych bloków 
programów edukacyjnych dla różnych 

poziomów nauczania

Szanse
rozpoznawalność marki TVP, szerokie 
zapotrzebowanie na edukację zdalną, 

współpraca z MEN, szeroki zasięg techniczny 
kanałów linearnych 

Zagrożenia
krytyka odbiorców i komentatorów, wiązanie 

niedociągnięć merytorycznych i 
realizacyjnych z konfliktami politycznymi, 

nadal istniejące w Polsce wykluczenie 
cyfrowe

Szkoła z TVP

Źródło: opracowanie własne

MOCNE STRONY
Pierwszym elementem każdej analizy SWOT jest zidentyfikowanie 

mocnych stron organizacji, czyli wewnętrznych czynników pozytywnych. 
W przypadku projektu „Szkoła z TVP” za takie elementy można uznać 
przede wszystkim wielkość organizacji, którą jest Telewizja Polska. Należy 
tutaj zaznaczyć, że w realizację projektu włączono także jedenaście regio-
nalnych ośrodków TVP. Wielkość organizacji łączy się także z dużą bazą 
sprzętową przede wszystkim w postaci nowoczesnych studiów telewizyjnych 
w centrali oraz sukcesywnie modernizowaną bazą techniczną ośrodków 
regionalnych. Nie bez znaczenia przy realizacji tak dużego przedsięwzię-
cia, jak „Szkoła z TVP”, było również posiadanie kilkunastu linearnych 
kanałów telewizyjnych, które mogły posłużyć do dystrybucji materiałów 
edukacyjnych, oraz własny serwis VOD, który co prawda nie oferował 
dostępu do strumieni wszystkich kanałów linearnych, ale udostępniał 
bezpłatnie bazę wszystkich dotychczas wyemitowanych audycji. Dodat-
kowo TVP od kilku lat korzysta z dystrybucji swoich audycji i niektórych 
kanałów linearnych poprzez telewizję hybrydową, którą wykorzystano 
również w tym projekcie.
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Ponadto należy przypomnieć, że „Szkoła z TVP” powstała przy współ-
pracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz zawodowymi nauczycie-
lami, aby zagwarantować wysoki poziom merytoryczny audycji i zgodność 
z podstawą programową. Ważny był także fakt, jak wspomniano już wcze-
śniej, posiadania przez TVP wieloletniego doświadczenia w produkcji 
i emisji audycji edukacyjnych do szerokiego grona odbiorców. Można 
również założyć, że na realizację projektu przeznaczono duże środki fi-
nansowe celem ułatwienia prac z nim związanych.

SŁABE STRONY
Wśród słabych stron stanowiących wewnętrzne czynniki, które miały 

lub mogły mieć negatywny wpływ na przygotowanie i realizację projek-
tu „Szkoła z TVP”, należy przede wszystkim wymienić krótki czas, który 
upłynął od pojawienia się pomysłu do jego realizacji. Zapewne nie bez 
znaczenia był także fakt, że w ostatnich kilkunastu latach Telewizja Polska 
nie przygotowywała tak obszernych bloków programowych poświęconych 
edukacji uczniów na różnych poziomach.

SZANSE
Analizując szanse, czyli zewnętrzne czynniki mogące wpłynąć pozy-

tywnie na projekt „Szkoła z TVP”, trzeba zwrócić uwagę na rozpoznawal-
ność samej marki nadawcy publicznego, a także szerokie zapotrzebowanie 
na edukację zdalną w czasie pandemii koronawirusa. Odbiorcy mogli 
zakładać, że realizacja takiego przedsięwzięcia przez nadawcę publicznego 
we współpracy z resortem edukacji gwarantuje wysoki poziom meryto-
ryczny audycji.

Nie bez znaczenia pozostawał także szeroki zasięg techniczny audycji 
oferowanych przez Telewizję Polską. Wychodząc naprzeciw odbiorcom, 
nadawca dokonał również zmiany składu programowego wykorzystywa-
nego przez siebie multipleksu trzeciego Naziemnej Telewizji Cyfrowej, aby 
w jednym miejscu zapewnić dostęp do sygnału wszystkich stacji linearnych, 
które emitowały audycje przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych 
(Kurdupski, 2020).

ZAGROŻENIA
Niektóre elementy, które zostały wymienione jako szanse projektu, 

stały się dla niego także zagrożeniami, czyli czynnikami zewnętrznymi 
wpływającymi negatywnie przede wszystkim na jego wizerunek. Jak już 
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wspomniano, audycje edukacyjne były emitowane w kanałach linearnych 
nadawcy publicznego, które cechuje szeroki zasięg na terenie Polski w ra-
mach Naziemnej Telewizji Cyfrowej2 – MUX-3 dociera do 99,8% ludności, 
a MUX-8 do 97,63% ludności (Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii…, 
s. 154–156). Ponadto materiały po emisji były udostępniane w bezpłatnej 
części serwisu TVP VOD, która dostępna jest dla komputerów stacjonar-
nych, urządzeń mobilnych, a także jako aplikacja dla smart TV i w ramach 
telewizji hybrydowej HbbTV. Tak szeroka dostępność audycji ułatwi-
ła działanie osobom i podmiotom krytykującym jakość merytoryczną 
programów. Jednocześnie warto zaznaczyć, że wszelkie niedociągnięcia 
merytoryczne lub realizacyjne projektu „Szkoła z TVP” oceniano również 
w kategoriach bieżącej walki politycznej, podkreślając między innymi 
niedawną reformę szkolnictwa podstawowego i otrzymanie przez Te-
lewizję Polską rekompensaty finansowej (KRRiT dokonała podziału…) 
za brak wystarczających wpływów z abonamentu radiowo-telewizyjnego. 
Należy podkreślić, że pomimo wykorzystania wymienionych powyżej 
wielu kanałów dystrybucji treści nadal w Polsce występuje wykluczenie 
cyfrowe – niektóre gospodarstwa domowe z wyboru lub z konieczności 
finansowej nie posiadały odbiorników telewizyjnych lub komputera czy 
urządzeń mobilnych, a co za tym idzie, były pozbawione dostępu do treści 
przygotowanych przez TVP dla uczniów.

KOMENTARZ DO  ANALIZY SWOT

Analizując realizację projektu „Szkoła z TVP” oraz komentarze publi-
kowane w internecie przez osoby, które obejrzały audycje, można skonklu-
dować, że paradoksalnie wszystkie mocne strony i szanse nie wystarczyły 
do osiągnięcia pozytywnych efektów projektu. Wspomniane posiadanie 
przez TVP szerokiego zaplecza technicznego, a także bogatej palety ka-
nałów dystrybucji treści przyniosło dużą falę krytyki, gdyż każdy – nie 
tylko bezpośredni adresaci przekazu – miał swobodny dostęp do lekcji 
zdalnych oferowanych przez Telewizję Polską.

2 Szerzej o Naziemnej Telewizji Cyfrowej pisałem w artykule: Multipleksy – nowe 
(ale czy wykorzystane?) możliwości, Zeszyty Prasoznawcze 2018, nr 3 (235), 
s. 404–428. http://dx.doi.org/10.4467/22996362PZ.18.025.10127
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Rys. 2. Przykład pytania w quizie edukacyjnym w telewizji hybrydowej TVP.

Źródło: https://centruminformacji.tvp.pl/48019907/telewizja-polska-udostepnia-na-swojej-
platformie-hybrydowej-quizy-edukacyjne-dla-dzieci-i-mlodziezy [dostęp 4.07.2020]

Krytyka była możliwa nie tylko dlatego, że audycje „Szkoły z TVP” 
były emitowane w ogólnodostępnych kanałach linearnych nadawcy. Ma-
teriały publikowane były także w serwisie TVP VOD, skąd każdy przy 
zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania, na przykład w postaci 
dodatku do przeglądarki internetowej, mógł pobrać nagranie lekcji. Tak 
pobrany materiał internauci następnie publikowali na własnych profilach 
w mediach społecznościowych lub w serwisie YouTube. Jeśli ktoś nie po-
siadał odpowiednich kompetencji cyfrowych, to po prostu filmował przy 
użyciu telefonu komórkowego lekcję oglądaną na ekranie telewizora lub 
monitorze komputera i takie nagranie publikował w internecie. Jeśli pu-
blikacja dotyczyła lekcji, w której występowały błędy merytoryczne lub 
nieporadne zachowanie nauczyciela w kontakcie z kamerą, to internauci 
bezlitośnie komentowali i wytykali błędy.

Wiele negatywnych komentarzy widzowie „Szkoły z TVP” umieścili 
w internecie („Szkoła z TVP” – błędy…), zwłaszcza w czasie pierwszego 
tygodnia jej funkcjonowania – od 30 marca do 5 kwietnia 2020 roku. 
Należy podkreślić, że obecnie (lipiec 2020 roku) nadawca usunął ze swo-
jego internetowego serwisu VOD początkowe materiały, które emito-
wane były w kanałach linearnych i które spotkały się z największą liczbą 
negatywnych komentarzy. Warto jednak zaznaczyć, że fragmenty lekcji 
ze „Szkoły z TVP” z błędami merytorycznymi nadal funkcjonują w inter-
necie w postaci treści skopiowanych i opublikowanych przez prywatnych 
użytkowników w serwisach społecznościowych oraz w serwisie YouTube. 
Materiały te są własnością TVP i biorąc pod uwagę cel ich publikacji przez 
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poszczególnych użytkowników, nie można ich raczej zakwalifikować jako 
recenzji lub prezentacji omawianego zjawiska/utworu audiowizualnego 
(Halicki, 2020).

Głównymi elementami krytykowanymi przez internautów w projekcie 
były różnego rodzaju błędy merytoryczne popełnione przez nauczycieli. 
Jednym z najczęściej komentowanych i wyśmiewanych fragmentów była 
lekcja dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej poświęcona licz-
bom parzystym, a także ta, podczas której nauczycielka pomyliła średnicę 
z obwodem (Słowik, 2020). Błędy merytoryczne dotyczyły różnych przed-
miotów. Te pojawiające się w lekcjach z chemii dla klasy siódmej wskazał 
i opisał w liście do Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa Zarządu TVP 
S.A. jeden z naukowców (Szpunar, 2020).

Analizując funkcjonowanie „Szkoły z TVP”, a także przeglądając ko-
mentarze zamieszczone w internecie, które projekt spowodował, warto 
podkreślić, że wiele osób na co dzień zajmujących się edukacją na różnych 
szczeblach apelowało o zaprzestanie obwiniania i krytykowania nauczy-
cieli (Kowalski, 2020). Jednym z przykładów był artykuł Tomasza Rożka. 
W swoim tekście ten dziennikarz naukowy i doktor fizyki skomentował: 

„Najbardziej żal mi nauczycielek. Tak, popełniały błędy, wysławiały się 
niezręcznie, były przerażone sytuacją, w której się znalazły. Ale nie one 
są temu winne. Wiem to, bo od lat pracuję z kamerą i wiem, jakie to trudne. 
To telewizja nie udźwignęła wyzwania i naraziła wizerunek tych kobiet 
na poważny uszczerbek. Hejt, z jakim się spotkały, nie jest absolutnie 
zasłużony. Złośliwe memy, przerobione filmiki, krążące po internecie jak 
wirus fejki i wycinki z ich wpadkami, to jest coś, co może (dosłownie) zabić” 
(Rożek, 2020). Nauczycielki prowadzące lekcje zdalne w tym projekcie 
wziął w obronę również pisarz Szczepan Twardoch. Jak podkreślił we wpi-
sie na swoim profilu w mediach społecznościowych, nauczycielki „ktoś 
pozbawiony przyzwoitości, serca i mózgu rzucił demosowi na pożarcie”3. 
To postawy godne docenienia w epoce hejtu internetowego.

13 maja 2020 roku Telewizja Polska poinformowała o kolejnym wzboga-
ceniu „Szkoły z TVP” o dodatkowe materiały. Były nimi quizy dla uczniów 
korzystających z lekcji emitowanych w kanałach Telewizji Polskiej. Od-
biorcy mogli wziąć udział w quizach sprawdzających ich wiedzę, korzy-
stając z aplikacji dostępnej w ramach telewizji hybrydowej. Pytania były 

3 Wpis Szczepana Twardocha na prywatnym profilu w serwisie 
Facebook, 2.04.2020: https://www.facebook.com/szczepan.twardoch/
posts/10218194079065077 [dostęp 4.07.2020].
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prezentowane w formie tekstowej lub obrazkowej. Aby uruchomić quiz, 
wystarczyło nacisnąć odpowiedni przycisk na pilocie telewizora (Telewizja 
Polska udostępnia…).

Oczywiście taki sposób uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej należy oce-
nić pozytywnie. Jednakże biorąc pod uwagę szczególny czas, w którym 
realizowany był projekt „Szkoła z TVP”, oraz jego grupę docelową, którą 
byli uczniowie zazwyczaj obeznani z technologią internetową, należało-
by postawić pytanie, dlaczego realizatorzy projektu nie zdecydowali się 
na większą interaktywność. Wszystkie lekcje emitowane na antenach TVP 
były nagrywane wcześniej. Tak więc odbiorcy – uczniowie – nie mogli 
wejść w interakcję z prowadzącymi na przykład w celu zadania pytania 
dotyczącego omawianego tematu.

Nauczyciel, pisarz i publicysta Dariusz Siemiątkowski zwrócił także 
uwagę na brak możliwości interakcji z prowadzącymi lekcje w „Szkole 
z TVP”. Opisując wspólne oglądanie lekcji ze swoją córką, skomentował: 

„Dziecko, ty byś chciała, żeby nauczycielka prowadziła lekcję interaktyw-
nie, a to jest szkoła siemiątkowska, tylko że akurat w Warszawie w TVP. 
Tu się uczy tradycyjnie. A właściwie się nie uczy, tylko po prostu wykłada 
wiedzę. Patrz i postaraj się zrozumieć, jesteś w muzeum edukacji. Masz 
do czynienia z wykładem. No i schowaj ten telefon! Nie sprawdzaj, czy 
pani się myli. Nauczyciel nigdy się nie myli. To twój telefon jest w błędzie 
(córka obraziła się i poszła)” (Chętkowski, 2020).

Po dwóch dniach emisji materiałów w ramach „Szkoły z TVP” Telewizja 
Polska wydała krótkie oświadczenie, reagując na nasilające się w internecie 
negatywne komentarze. Wszystkich wytykających błędy nadawca publiczny 
oskarżył o brak solidarności i stygmatyzowanie nauczycieli „na podstawie 
jednostkowych pomyłek” (Oświadczenie Telewizji Polskiej…).

Głos w dyskusji po wydaniu wspomnianego oświadczenia zabrał także 
były prezes Telewizji Polskiej Juliusz Braun, który wystosował list do peł-
niącego wówczas obowiązki prezesa TVP Macieja Łopińskiego. Braun 
wskazał między innymi na to, że telewizja nie zadbała o dobre przygoto-
wanie nauczycieli do prowadzenia lekcji przed kamerą. Podkreślił także, 
że TVP posiada bogate archiwa programowe, które mogłyby urozmaicić 
przygotowywane lekcje w zgodzie z podstawą programową (Braun, 2020).

Oczywiście należy podkreślić również, że po kilku tygodniach prowa-
dzenia projektu „Szkoła z TVP” wzrósł poziom merytoryczny prezento-
wanych lekcji, a także ich poziom realizacyjny. Jednakże wprowadzone 
4 maja 2020 roku lekcje, które miały wspomóc przygotowania maturzystów 
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do egzaminów, także nie otrzymały wielu pozytywnych recenzji ze strony 
bezpośrednio zainteresowanych (Skorupa, 2020).

PRÓBA SYNTEZY

Projekt „Szkoła z TVP” nie był rozwiązaniem idealnym, ale oczekiwa-
nym ze strony nadawcy publicznego w obliczu pandemii koronawirusa 
oraz zawieszenia działalności placówek oświatowych. Należy podkreślić 
niespotykane dotąd rozmiary przedsięwzięcia. Od 30 marca do 29 maja 
2020 roku 191 nauczycieli przygotowało 1600 lekcji, które zapełniły 1440 
godzin emisji. „Szkoła z TVP” została zrealizowana przy współpracy jede-
nastu ośrodków regionalnych publicznego nadawcy. Jak poinformowało 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, każdego dnia lekcje emitowane w ka-
nałach linearnych Telewizji Polskiej gromadziły ponad 230 tysięcy widzów, 
a materiały opublikowane w serwisie TVP VOD odnotowały ponad trzy 
miliony odtworzeń (Podsumowanie projektów edukacyjnych…).

Jedną z przyczyn, które przesądziły o finalnym kształcie pierwszych 
kilkunastu lekcji wyemitowanych w ramach „Szkoły z TVP”, które wywo-
łały najwięcej negatywnych opinii odbiorców i internautów, zapewne był 
krótki czas dostępny na ich przygotowanie. Jak wykazano wyżej, wielu 
komentatorów zwracało uwagę na konieczność większego nadzoru me-
rytorycznego nad produkcją lekcji oraz sprawdzenia materiału jeszcze 
przed emisją. Znając dotychczasowe opinie odbiorców o „Szkole z TVP”, 
warto zwrócić szczególną uwagę na kwestię komfortu i swobody nauczy-
cieli podczas pracy na planie programu. Należałoby rozważyć możliwość 
otrzymania przez wszystkich nauczycieli biorących udział w projekcie 
otrzymania chociażby krótkiego, profesjonalnego szkolenia i przygoto-
wania do pracy z kamerą w studiu telewizyjnym. Nie jest to naturalne 
środowisko pracy dla tej grupy zawodowej.

Wśród ważnych rekomendacji dla nadawcy, które byłyby przydatne 
przy produkcji ewentualnych kolejnych odsłon „Szkoły z TVP”, warto 
wymienić rozważenie możliwości wzbogacenia poszczególnych lekcji 
poprzez skorzystanie z obszernego archiwum Telewizji Polskiej. W swoim 
komentarzu na temat projektu wspominał o tym Juliusz Braun.

Kolejny istotny element, którego obecność mogłaby wpłynąć pozy-
tywnie na projekt, to możliwość zadawania pytań przez odbiorców lekcji 
zdalnych prezentowanych w „Szkole z TVP”. Jak podkreśla Weronika 
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Świerczyńska-Głownia: „Współczesny odbiorca mediów jest multimedial-
nym i wieloplatformowym konsumentem mediów. Realizuje interaktywne 
praktyki, wykorzystując do tego wszystkie możliwe formy i dostępne plat-
formy” (Świerczyńska-Głownia, 2019). To szczególnie ważne, zwłaszcza 
w odniesieniu do Telewizji Polskiej, która od kilku lat korzystała aktywnie 
z możliwości udostępnianych przez obecność nadawcy w nowych mediach 
i serwisach społecznościowych pozwalających na bezpośredni kontakt 
z odbiorcą przekazu. Naturalnie realizacja tego rozwiązania wymagałaby 
emisji programów „na żywo”, ale projekt zapewne zyskałby więcej pozytyw-
nych opinii, ponieważ nie każdy uczeń ma kompetencje do samodzielnego 
poszukiwania informacji naukowych w internecie.

Na koniec warto zaznaczyć, że w czasie pandemii własne lekcje zdalne 
przygotowali także inni nadawcy. Wśród nich było Metro TV, które zaofe-
rowało od 22 kwietnia 2020 roku programy wspomagające maturzystów 
oraz ósmoklasistów w przygotowaniach do egzaminów. Łącznie z udzia-
łem nauczycieli i youtuberów zrealizowano 105 lekcji dla maturzystów 
i 36 lekcji dla ósmoklasistów (Skorupa, 2020a; Wajdziak, 2020; Telewizja 
Metro…). Po emisji na antenie Metro TV lekcje zostały udostępnione 
w serwisie Player.pl (Kudła, 2020)

Cykl audycji wspomagających uczniów w przygotowaniu do egzaminu 
ósmoklasisty wyemitowano także na platformie WP Pilot we współpracy 
z serwisem Brainly (Wspólne lekcje WP…). Każdy z 14 odcinków składał 
się z wykładu oraz części, podczas której prowadzący zajęcia nauczyciel 
odpowiadał na pytania uczniów przesyłane pocztą elektroniczną lub za po-
średnictwem Facebooka (JK 2020).

Należy podkreślić, że ze względu na ograniczoną objętość artykułu 
wskazano najważniejsze cechy projektu oraz najistotniejsze elementy 
dyskusji, która toczyła się wokół inicjatywy TVP i Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej. Niniejsze opracowanie może stanowić wstęp do szerszej 
i pogłębionej dyskusji o ewentualnym kształcie przyszłych działań edu-
kacyjnych nadawcy publicznego w Polsce.
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