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EDUKACJA ZDALNA –  KŁOPOTY W DOMACH DZIECKA  

 

 

Wybuch pandemii spowodował 

istotne zmiany w systemie 

edukacyjnym. Uniwersytety  

i szkoły zostały tymczasowo 

zamknięte na poziomie lokalnym 

lub krajowym w ponad 170 

państwach świata. 

Powyższe rozwiązanie wprowadzono  

w celu ochrony przed dalszym 

rozpowszechnianiem wirusa  

i zmniejszeniu liczby zakażeń.  

Blisko 1,27 miliarda uczniów i studentów  

na całym świecie  

musiało dostosować się do nowej sytuacji.   

 

 „Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 roku, 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” 

wprowadziło konieczność edukacji zdalnej w Polsce.  

Oczywiście, edukacja zdalna wymaga sprawnego sprzętu komputerowego i dostępu 

do Internetu. Do Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich odezwali się pedagodzy  

i dyrektorzy Domów Dziecka z prośbą o pomoc. W ich placówkach opiekuńczych brakowało 

komputerów. W niektórych domach dziecka na dziesięcioro podopiecznych przypadał jeden 

komputer. Z tej przyczyny nie sposób było zapewnić maluchom możliwości nauki, nawet 

gdyby próbowały kształcić się „na zmianę”, podczas całodobowych dyżurów.  

Równie problematyczny był stan techniczny sprzętu. W Domach Dziecka zazwyczaj 

znajdowały się laptopy i komputery kilkunastoletnie, otrzymane w darowiźnie od firm lub osób 

prywatnych. Dzieciom brakowało programów niezbędnych do nauki i odrabiania lekcji.  
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JAK POMOGLIŚMY DOMOM  DZIECKA?  

 

Dzięki wsparciu naszych Darczyńców wiosną 2020 roku kupiliśmy 36 laptopów i tabletów dla 

podopiecznych polskich Domów Dziecka.  

Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich przekazało sprzęt do placówek, które zwróciły się 

do nas z prośbą o pomoc, to jest: do Domów Dziecka z Białogardu i Zambrowa oraz Rodzinnych 

Domów Dziecka ze Szczecina, Warszawy i okolic.  

   

W powyższych placówkach opiekuńczych przebywa łącznie blisko 190 dzieci, z czego większość 

jest w wieku szkolnym. Do domów dziecka przekazaliśmy nowy sprzęt komputerowy, objęty 

gwarancją i zakupiony specjalnie w tym celu.  

 

 

Zakupione komputery w znaczący sposób usprawniły 

naukę. Dzieci mogły korzystać z lekcji on-line oraz 

pomocnych platform e-learningowych.  

 

Maluchy z Domów Dziecka przygotowały dla 

Darczyńców laurki (na zdjęciu po lewej) oraz specjalny 

filmik z podziękowaniem, który można obejrzeć tutaj  

 

https://www.youtube.com/embed/p6E5gB69c18
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W imieniu dzieci w domów dziecka  

z serca dziękujemy Ofiarodawcom. Bóg zapłać za pomoc! 


