
 

ZNP przedstawia  

FILM: My w pandemii 
Informacja dla prezesów ZNP o nowej kampanii Związku (14.06.2021) 

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest największym i najstarszym związkiem zawodowym działającym w 
oświacie. Zajmujemy się ochroną praw pracowniczych i warunkami pracy, ale jesteśmy także związkiem 
edukacyjnym, dlatego bardzo ważne są dla nas kwestie związane z edukacją rozumianą jak dobro 
wspólne.  

Jako nauczyciele, nauczycielki i członkowie, członkinie związku zawodowego mamy do odegrania 
kluczową rolę w edukacji. To, czego i jak uczymy, ma ogromne znaczenie. Liczą się dla nas: przyszłość 
uczniów i uczennic, jakość kształcenia oraz warunki nauki i pracy w szkołach, poradniach, placówkach 
edukacyjnych i przedszkolach. 

O kampanii 

W czerwcu 2021 r. rozpoczynamy nową kampanię informacyjną o działaniach ZNP oraz o sytuacji 
nauczycieli i nauczycielek, pracowników oświaty oraz uczniów i uczennic. Celem kampanii jest 
upowszechnienie i promocja działań Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz zaprezentowanie naszego 
bogatego dorobku w nowoczesny i przystępny sposób. 

Zdecydowaliśmy się na kampanię wizualną, która jest zrozumiała także dla osób spoza branży 
edukacyjnej. W nowy sposób opowiadamy o tym, co robimy jako związek zawodowy. Chcemy dotrzeć 
również do osób, które dotąd nie były zainteresowanie działalnością związku zawodowego. 

W ramach tej kampanii przygotujemy i zaprezentujemy krótkie filmy animowane pod hasłem „ZNP 
przedstawia” skierowane do środowiska oświatowego oraz do rodziców. 

 

O pierwszym filmie 

15 czerwca br. zaprezentujemy pierwszy z cyklu filmów „ZNP przedstawia – My w pandemii”. 

To film opowiadający o działaniach ZNP w czasie pandemii i lockdownu w edukacji. 

W marcu br. minął rok od pierwszego zamknięcia szkół i przedszkoli. Jako nauczyciele codziennie 
uczyliśmy się nowych rzeczy jak obsługa aplikacji Teams i Zoom, prowadzenia lekcji online, czy 
komunikowania się z uczniami i rodzicami za pośrednictwem nowych technologii. Zmagaliśmy się z 
nowymi wyzwaniami i problemami technicznymi, czasem z brakiem dostępu do komputera i do 



internetu. Jako związek zawodowy także przeszliśmy na pracę w trybie online i zajmowaliśmy się nowymi 
problemami, pojawiającymi się w czasie zdalnej pracy nauczycieli i nauczycielek oraz pracowników 
oświaty. 

Napisaliśmy ponad 100 apeli i stanowisk, wysłaliśmy ponad 40 listów interwencyjnych do rządu, 
ministrów i różnych instytucji, opublikowaliśmy ponad 150 informacji dotyczących pandemii na naszej 
stronie oraz ponad 100 artykułów w Głosie Nauczycielskim. Uruchomiliśmy porady prawne na Teamsie, 
organizowaliśmy specjalistyczne webinaria. Nasze liczne działania – opisane w Sprawozdaniach z 
działalności Zarządu Głównego ZNP – są ujęte w niespełna trzyminutowym filmie. 

Film „My w pandemii” pokazuje rolę, jaką Związek Nauczycielstwa Polskiego odegrał – m.in. broniąc 
praw nauczycieli i pracowników oświaty – w czasie epidemii koronawirusa, która spowodowała 
zamknięcie szkół, placówek, poradni i przedszkoli oraz przejście na kształcenie na odległość. 

Gdzie oglądać? 

Film ZNP „My w pandemii” zostanie opublikowany we wtorek, 15 czerwca ok. godz. 10.00 na: 

- stronie ZNP: www.znp.edu.pl 

- facebookowym profilu ZNP: https://www.facebook.com/znpedupl/  

- facebookowym profilu Głosu Nauczycielskiego: https://www.facebook.com/GlosNauczycielski 

- koncie ZNP na Twitterze: https://twitter.com/ZNP_ZG  

- na You Tube „Głos Nauczycielski TV”: http://bityl.pl/aULsn 

- oraz w aplikacji mobilnej ZNP na telefon i tablet, którą można bezpłatnie pobrać z Google Play lub App 
Store. 

Jak upowszechniać? 

Upowszechniać można w różny sposób. Te najprostsze i zapewne najpowszechniejsze sposoby opisujemy 
poniżej, zachęcając jednocześnie do skorzystania z gotowych wpisów. Przygotowaliśmy je, mając 
świadomość, że w natłoku zajęć towarzyszących końcówce roku szkolnego, może brakować czasu na 
przygotowanie własnych tekstów, choćby najkrótszych. Ale idea przygotowania jednolitego przekazu to 
także próba pokazania naszej jedności. 

Koleżanki Prezeski i kolegów Prezesów naszych struktur okręgowych i oddziałowych serdecznie 
zachęcamy do zaprezentowaniu filmu na swoich stronach wraz z nagraniem własnego komentarza 
(telefonem komórkowym), w którym warto byłoby podkreślić, że film stanowi: 

 podziękowanie dla tysięcy nauczycielek i nauczycieli oraz pracowników oświaty, którzy nie szczędząc 
wysiłków starali się uczynić naukę w czasach pandemii i lockdownu w miarę „normalną” i atrakcyjną, 
dzieląc się przykładami dobrej praktyki oraz z empatią podchodzili do problemów swoich uczennic, 
uczniów i ich rodziców; 

 jest wyrazem naszej wdzięczności dla wszystkich członkiń i członków, którzy na bieżąco informowali 
nas o problemach z dostępem do edukacji zdalnej oraz z zagrożeniami dotyczącymi warunków pracy, 
dostarczając argumentów do negocjacji z rządem i innymi instytucjami; 



 jest ukłonem dla wszystkich działaczek i działaczy, którzy przez wiele miesięcy „trzymali rękę na 
pulsie”, dyżurowali przy telefonach i komputerach, organizowali pomoc na miejscu, interweniowali, 
gdy naruszane były warunki pracy; 

 jest przypomnieniem setek działań, które pomogły nam wspólnie przetrwać trudny czas. 

Dołącz do kampanii ZNP i pomóż w rozpowszechnianiu informacji! 

 

Zamieście wpis w swoich social mediach 

Prosimy o zamieszczenie filmu „My w pandemii”: 

 w mediach społecznościowych,  
 na stronach internetowych związku,  
 oraz o rozesłanie linku z filmem do znajomych (członków ZNP i osób poza ZNP). Można do tego 

celu użyć Messengera, aplikacji Teams lub wysłać e-mail lub sms.  
 

Korzystajcie z materiałów zamieszczonych w naszych mediach społecznościowych  

Twitter: @ZNP_ZG 

Facebook: @znpedupl 

Swoje wpisy dotyczące filmu „My w pandemii” koniecznie oznaczcie hasztagiem (#): 

#ZNP 

#ZNPprzedstawia  

#ZdecydowanieNajlepszaPrzynależność 

 

Zamieszczając wpisy o innej związkowej tematyce używajcie też poniższych gotowych zwrotów i 
znaków, dzięki którym będziemy lepiej widoczni i rozpoznawalni w social mediach: 

Twitter Facebook 

 
#ZNP 
#ZdecydowanieNajlepszaPrzynależność   
Dołącz do @ZNP_ZG       

 
 
#ZNP 

#ZdecydowanieNajlepszaPrzynależność   
 
Dołącz do @znpedupl       
 

 



Polecamy gotowe wpisy dotyczące kampanii „ZNP przedstawia” do wykorzystania na 
Twitterze i Facebooku: 

FACEBOOK Tekst Obraz, film 

  Sprawdź, co się działo w edukacji w czasie pandemii i co robił 
#ZNP! 
 
  Obejrzyj film z cyku #ZNPprzedstawia   My w pandemii  . 
 
  Premiera 15.06 na   www.znp.edu.pl 
 
Zapraszamy! 
#ZNP 

#ZdecydowanieNajlepszaPrzynależność   
 
Dołącz do @znpedupl       
 

Kliknij tutaj, aby pobrać: 
 materiały graficzne 

http://bityl.pl/hcmcP 
 
 

 film 
http://bityl.pl/aULsn  

 
 

 
 

  Edukacja jest najważniejsza! 
Sprawdź, co się działo w edukacji w czasie pandemii i co robił 
#ZNP! 
 
   Obejrzyj film #ZNPprzedstawia   My w pandemii 
    Premiera 15.06 na www.znp.edu.pl 
 
Zapraszamy! 
#ZNP 

#ZdecydowanieNajlepszaPrzynależność   
 
Dołącz do @znpedupl       
 

Kliknij tutaj, aby pobrać: 
 materiały graficzne 

http://bityl.pl/hcmcP 
 
 

 film 
http://bityl.pl/aULsn  
 

  To był rok    ! 
Podsumowujemy wydarzenia od pierwszego lockdownu w 
edukacji i działania #ZNP! 
 
  Polecamy film #ZNPprzedstawia   My w pandemii. 
 
    Premiera 15.06 na www.znp.edu.pl 
 
Zapraszamy! 
#ZNP 

#ZdecydowanieNajlepszaPrzynależność   
 

Kliknij tutaj, aby pobrać: 
 materiały graficzne 

http://bityl.pl/hcmcP 
 
 

 film 
http://bityl.pl/aULsn  

 
 

 
 



Dołącz do @znpedupl       
 
  Co się działo w czasie pandemii #COVID19 w edukacji   
 ? 
Podsumowujemy ten czas dla Was! 
 
  Polecamy film #ZNPprzedstawia   My w pandemii 
 
   Premiera 15.06 na www.znp.edu.pl 
 
Zapraszamy! 
#ZNP 

#ZdecydowanieNajlepszaPrzynależność   
 
Dołącz do @znpedupl       
 

Kliknij tutaj, aby pobrać: 
 materiały graficzne 

http://bityl.pl/hcmcP 
 
 

 film 
http://bityl.pl/aULsn  

 
 

 
 

 

TWITTER Tekst uwzględniający liczbę dopuszczalnych znaków Obraz, film 

  Sprawdź, co się działo w edukacji w czasie pandemii i co robił #! 
 
  Obejrzyj film z cyku #ZNPprzedstawia   My w pandemii  . 
 
  Premiera 15.06 na   www.znp.edu.pl 
 
Zapraszamy! 
Dołącz do @ZNP_ZG       
#ZNP 
#ZdecydowanieNajlepszaPrzynależność   

Kliknij tutaj, aby pobrać: 
 materiały graficzne 

http://bityl.pl/hcmcP 
 
 

 film 
http://bityl.pl/aULsn  

 
 
 

  Edukacja jest najważniejsza! 
Sprawdź, co się działo w edukacji w czasie pandemii i co robił 
#ZNP! 
  Obejrzyj film #ZNPprzedstawia   My w pandemii 
   Premiera 15.06 na www.znp.edu.pl 
Zapraszamy! 
#ZNP 
#ZdecydowanieNajlepszaPrzynależność   
Dołącz do @ZNP_ZG      

Kliknij tutaj, aby pobrać: 
 materiały graficzne 

http://bityl.pl/hcmcP 
 
 

 film 
http://bityl.pl/aULsn  
 

  To był rok   ! 
Podsumowujemy wydarzenia od pierwszego lockdownu w 
edukacji i działania #ZNP! 
 
  Polecamy film #ZNPprzedstawia   My w pandemii 

Kliknij tutaj, aby pobrać: 
 materiały graficzne 

http://bityl.pl/hcmcP 
 
 



   Premiera 15.06 na www.znp.edu.pl 
 
Zapraszamy! 
#ZNP 
#ZdecydowanieNajlepszaPrzynależność   
Dołącz do @ZNP_ZG       

 film 
http://bityl.pl/aULsn  

 
 

 
 

  Co się działo w czasie pandemii #COVID19 w edukacji 
  ? 
Podsumowujemy ten czas dla Was! 
 
  Polecamy film #ZNPprzedstawia   My w pandemii 
 
   Premiera 15.06 na www.znp.edu.pl 
 
Zapraszamy! 
#ZNP 
#ZdecydowanieNajlepszaPrzynależność   
Dołącz do @ZNP_ZG       

Kliknij tutaj, aby pobrać: 
 materiały graficzne 

http://bityl.pl/hcmcP 
 
 

 film 
http://bityl.pl/aULsn  

 
 

 
 

 


